
AMNING 

Den första mjölken kallas råmjölk och bildas redan under graviditeten. Det är en riktig boost av näring 
för det nyfödda barnet. Under krystskedet kan det börja droppa råmjölk av sig själv eftersom kroppen 
då är så full av hormonet oxytocin. Oxytocin är det hormon som hjälper kroppen att föda fram barnet. 
Det hormon som gör att livmodern kan jobba effektivt. Det är också det hormon som sedan gör att 
livmodern drar ihop sig efter förlossningen. Oxytocin frigörs även vid amning och är det hormon som 
hjälper till att driva ut mjölken från brösten. Man kan därför en tid efter förlossningen få eftervärkar 
när man ammar. Det är oxytocinet som gör att man känner sig avslappnad vid amning och lätt somnar 
om vid nattamning. Stress kan därför påverka utdrivningsreflexen och amningen negativt så att 
brösten inte släpper ifrån sig någon mjölk. Hudkontakt gynnar däremot amningen eftersom det gör 
att oxytocin frisätts hos både barnet och mamman. 

Mjölkbildningen tar fart när moderkakan fötts fram. För att den ska fortsätta måste man aktivt hålla 
igång den genom amning eller urmjölkning. När mjölk lämnar bröstet får hjärnan en signal om att 
frisätta hormonet prolaktin som stimulerar brösten att bilda ny mjölk. Trycket i mjölkgångarna styr 
mjölkbildningen. När mjölk lämnar brösten och trycket sjunker stimuleras brösten att göra ny mjölk. 
När mjölkgångarna fylls på stiger trycket och bildandet går långsammare. Desto oftare man ammar 
desto högre fart håller mjölkbildningen. En stor del av mjölken bildas alltså under pågående amning. 
Låter man barnet styra ställer brösten in mjölkbildningen efter barnets behov. Glesar man ut 
amningen till vart tredje timme lagras mer mjölk. Den mjölk som då kommer först är magrare och mer 
rik på mjölksocker och laktos. Fetthalten ökar i takt med att trycket i mjölkgångarna sjunker. Mjölken 
är därför som fetast vid eftersugningen. Ammar man oftare är mjölken mer blandad. 

Sugfasen börjar med att barnet tar några snabba sugtag. De korta sugningarna får igång 
utdrivningsreflexen. När mjölken kommer suger barnet med långsamma, kraftfulla tag. Man kan höra 
barnet svälja varje eller vartannat sugtag. Under eftersugningsfasen blir sugningarna glesare och 
lättare och tillslut släpper barnet helt och somnar. Under eftersuget kommer ofta fet mjölk i ett stilla 
flöde, så låt barnet gärna eftersuga klart och avbryt inte. Den feta mjölken mättar bättre.  

De första dagarna efter förlossningen är det råmjölk som barnet ammar. Den innehåller, till skillnad 
från den ”mogna mjölken”, höga halter av protein, fettlösliga vitaminer och mineraler. Råmjölken är 
en unikt sammansatt proteindrink med hög andel immunglobiner som boostar barnets immunförsvar 
och skyddar mot infektioner. 

  



FÖRSTA TIMMEN EFTER FÖRLOSSNINGEN 

Efter förlossningen är det viktigt att du och ditt barn inte blir störda i onödan. Procedurer som inte är 
direkt nödvändiga får därför gärna vänta. Även under de efterföljande timmarna är det viktigt att du 
får mycket lugn och ro, för att hjälpa amningen på traven. Om barnet får ligga ostört, hud mot hud, 
mot ditt bröst så kommer ett unikt samspel mellan dig och ditt barn att ta form. Barn föds nämligen 
med en inneboende förmåga att själv försöka ta sig till bröstet och få i sig av råmjölken. Låt barnet få 
ligga ostört, hud mot hud, och själv söka efter bröstet enligt följande steg: 

• Födelseskrik 

• Avslappning 

• Uppvakning  
o Barnet börjar göra små rörelser med huvud och axlar, börjar blinka och tar nyfiket in 

sin närmaste omgivning. 

• Aktivitet 
o Barnet börjar göra slick- och munrörelser samtidigt som sökrörelserna och 

”buffandet” ökar. 

• Kryp- eller glidrörelser 
o Barnet försöker närma sig bröstet med korta kryprörelser. 

• Vila 
o Barnet vilar mellan perioder av aktivitet. 

• Tillvänjning 
o Barnet gör sig bekant med bröstet genom att slicka på bröstvårtan och röra vid 

bröstet samtidigt som barnet masserar bröstet, denna period kan man tycka tar lång 
tid. 

• Amning 
o Barnet börjar suga. 

• Sömn 
o Barnet blir sömnigt och somnar. 

Barnet har medfödda sök- och sugreflexer men det är ingen fara om barnet inte får till amningen 
inom de första två timmarna efter förlossningen. Ett friskt barn som föds i fullgången tid har resurser. 
Det viktiga är att fortsätta vara hud mot hud, eftersom det hjälper barnet att hålla värmen och 
blodsockret stabilt, samtidigt som du och ditt barn lär känna varandra. Hudkontakt främjar också 
matsmältning, tillväxt och tillit. Förälderns andning och hjärtslag hjälper även barnet att hitta sin egen 
rytm.  

Efter barnets första vakna timmar strax efter förlossningen är det vanligt att barnet sover i några 
timmar, men en del vill amma snart igen. Låt i så fall barnet amma på minsta signal. 

 

 

 

 

 



ANDRA DYGNET EFTER FÖRLOSSNINGEN ”SNUTTENATTEN” 

Andra levnadsdygnet är det normalt att barnet vill amma och snutta nästan hela tiden. Den andra 
natten blir därför ofta en snuttenatt, så det blir kanske inte mycket sömn. Det är högst normalt och 
ett medfött beteende, för att få igång mjölkproduktionen. Principen för mjölkbildning är att ju mer 
barnet suger, desto mer mjölk bildas. Barnet vill alltså säkra sin överlevnad och suga igång en riktigt 
ordentlig produktion.  

DE FÖRSTA DAGARNA 

Under de första dagarna gäller det att anpassa allt efter barnets medfödda beteende och inte efter 
föräldrarnas egna vanor. Amma fritt så fort barnet signalerar att det är dags att amma. Vänta inte tills 
barnet skriker (sena amningssignaler). Barnet kan då vara för upprört för att amma. Börja istället 
amma så fort barnet visar små tecken på att vilja amma. Det är helt normalt att det känns krångligt 
med amningen i början eftersom det kräver övning för både dig och ditt barn. Varje amningsrelation 
är helt unik och ”ny”. 

• Tidiga amningssignaler 
o Gapar, smackar med munnen, vrider huvudet. 

• Medeltidiga signaler 
o Rör armar och ben, för händerna till munnen, suger på händerna, små ljud, orolig.  

• Sena amningssignaler 
o Skrik, somnar utan mat.  

Inte alla signaler betyder att barnet vill äta. Barn har en medfödd förväntan att komma till bröstet 
ofta. Amning handlar inte bara om mat utan också om trygghet och beskydd.  

Mammans bröstkorg är spädbarns naturliga miljö. Där är det inte hjälplöst utan har tillgång till både 
mat, värme och skydd. Barn som inte får hudkontakt, utan kläder, skriker mer. Hudkontakt främjar 
också omställningen till att bli förälder. Genom hudkontakt blir det svårt att missa de mest subtila 
amningssignalerna.  

 

BARNETS TAG 

Var noga med barnets tag om bröstet, eftersom det annars är lätt att du får sår som kan göra den 
första tiden ordentligt jobbig. Taget är viktigt men inte alltid enkelt. Ett felaktigt tag kan leda till sår på 
bröstvårtorna, mjölkstockning och att den första tiden med barnet blir psykiskt och fysiskt mer 
påfrestande. 

Ha ditt barn så nära som möjligt – barnet ska föras till bröstet istället för bröstet till barnet. Skynda 
långsamt. Försök göra det så bekvämt som det bara går för dig. Bulla upp med kuddar och filtar så att 
du får bra med stöd och barnet kommer på en bra höjd. Barnet ska ligga vänd mot din kropp. 
Bröstvårtan ska komma så långt in i barnets mun som det går, så att barnet får ett ordentligt tag om 
bröstvårtan och vårtgården. Tänk att barnets haka ska möta bröstet och att näsan ska vara fri. Ofta 
behöver barnet böja huvudet lite lätt bakåt för att få tillräckligt stort tag om bröstet. Det går att amma 
liggande, sittande eller tillbakalutad. Det är bra att variera sig. Det viktiga är att barnet ligger nära dig 
med sin kropp och inte behöver vrida sitt eget huvud för att komma åt bröstet.  



Det ska kännas bekvämt. Om det gör ont och känns ”fel” när barnet suger så är det ofta fel, även om 
en tredje person tycker att det ser bra ut från utsidan. Om det blir fel kan du försiktigt föra in ett 
finger i barnets mun så att vakuumet släpper, justera och låt barnet ta ett nytt tag om bröstet. 
Tålamod behövs ofta i början. 

Efter att barnet har ammat kan du kontrollera bröstvårtan och ”utvärdera” barnets tag. Bröstvårtan 
ska vara mjuk och rundad efteråt (inte tillplattad eller tilltryckt åt nått håll) och peka rakt ut (inte 
snett). 

Det kan göra lite ont när barnet tar tag om bröstet under den första veckan, även om barnet har ett 
bra tag. Men det ska inte göra outhärdligt ont, för då är det något som är fel. Det är stor skillnad på 
lite ont och outhärdligt ont. Efter den första veckan brukar det onda ofta ha släppt. 

Tips! - Smörj in bröstet med bröstmjölk efter amningstillfället (med rena händer). Det är 
bakteriedödande och funkar bra för att hjälpa såriga bröstvårtor att läka, låt sedan lufttorka.  

Om det är svårt för dig och barnet att få till taget och det börjar göra mer och mer ont vid varje 
amningstillfälle, tills du knappt står ut längre, sök hjälp! Försök alltid lösa grundproblemet innan du 
ger dig in på snabba ”quick fixes”. Amningsnapp (silikon man sätter på bröstvårtan) ska framförallt ses 
som ett tillfälligt hjälpmedel vid svår smärta under amning (tex. vid stora sår). 

 

MJÖLKSTAS 

Mellan dag 3-5 brukar brösten svullna upp rejält tills de känns som två stora, knöliga och ömmande 
blomkål. Det är helt normalt och kallas för mjölkstas, inte att blanda ihop med mjölkstockning. 
Mjölkstas är ett normalt, fysiologiskt tillstånd som kan kännas som en inflammation i brösten. Det 
som händer är att bröstkörtlarna svullnar samtidigt som vävnadsvätska, lymfa och blodtillförsel ökar. 
Den brukar komma ungefär samtidigt som den mogna mjölken rinner till, så plötsligt kanske det 
sprutar mjölk från brösten samtidigt som de känns som två stora och onda fotbollar. Det kan göra 
riktigt ont, men det går över. 

 

HUR OFTA SKA BARNET AMMA? 

Grundprincipen är att barnet ska få amma fritt vid minsta signal. Tänk att det aldrig är fel att amma 
och att det inte går att amma ”för ofta”. Däremot ska det helst inte gå mer än tre timmar mellan varje 
amningstillfälle den första veckan. Om barnet har en längre sovstund på mellan fyra och sex timmar 
en gång per dygn så är det helt ok! Men, om du har ett barn som sover sig igenom stora delar av 
dagen och natten den första tiden, så kan du behöva väcka barnet och påminna om att det är dags att 
äta då och då genom att erbjuda bröstet. Om du har väldigt ont i brösten eller bröstvårtorna så kan 
det vara så att du själv (omedvetet) gärna glesar ut amningstillfällena pga. smärtan.  

Ett knep är att ha barnet nära (gärna hud mot hud) hela den första veckan. En bärsjal är en bra 
investering som kommer hjälpa med det. Närheten underlättar nämligen samspelet mellan dig och 
barnet och du blir snabbt proffs på att tolka ditt barns signaler. Att lägga ifrån sig sitt barn långa 
stunder och försöka uträtta en massa ärenden den första veckan kan försvåra amningsstarten. Sen, 
när ni har tagit er igenom den första tiden, när amningen fungerar och barnet går upp i vikt, då 
kommer vardagen så smått att komma tillbaka.  



FÖRSTA TIDEN KAN VARA SKÖR OCH JOBBIG 

Även om du tänkt att det ska bli mysigt och härligt att amma, så kan det ibland kännas precis tvärtom 
den första tiden. Det kan vara slabbigt och jobbigt. Det kan göra ont, både fysiskt och på ett 
känslomässigt plan. Att få höra att barnet inte går upp i vikt på BVC, fastän du har suttit och kämpat 
med amningen en hel vecka, kan vara som att trilla genom isen. Då är det lätt att fastna i ett antingen 
eller, det är lätt att ge upp helt enkelt. Men kom ihåg att den första tiden bara är en liten del av något 
som kan komma att utvecklas till en fin amningsrelation. Sen när den första (ibland sköra) tiden är 
över så kanske det kommer en dag när du sitter där och ammar och allt känns bra!  

Ibland kräver amning den första veckan mycket tålamod och övning och ibland bara funkar det. Sök 
hjälp om du får det tufft! Du kan kontakta amningsmottagningen eller amningshjälpen, som är en 
ideell organisation.  

 

DEN FORTSATTA AMNINGEN  

I början är brösten spända och fyllda och läcker. Efter en tid känns inte brösten sådär överspända 
längre utan mjuka och tomma, i stort sett som vanligt men lite större. Mjölken slutar också läcka eller 
läcker mindre. Det betyder inte att mjölken sinar. Den spända känslan i början beror till stor det på att 
brösten svullnar när de är ovana vid att göra stora mängder mjölk. Den spända känslan är inget att 
sträva efter då det ger brösten signal om att dra ner på mjölkbildningen.  

Amning och samsovning gynnar varandra. Barnets och ammans sovcykler blir ofta samspelta så de 
sover lättare och vaknar för amning samtidigt och blir inte väckt i djupsömn. Samsovande mammor 
upplever sig därför ofta mer utvilade än de som går upp för att plocka upp och amma ett barn. Att 
barnet vaknar på natten och vill till bröstet kan bero på en mängd andra saker än hunger. Amning kan 
för barnet vara lösningen på lite vad som helst. Det är normalt för barn att vilja amma oftare än vart 3, 
4 timme. 

Amningen kan påverkas av barnets olika utvecklingsfaser. När barnet befinner sig i en utvecklingsfas 
behöver det ofta mer närhet och vill kanske amma oftare. Barnet ammar också oftare när det 
befinner sig i en tillväxtfas och behöver öka mjölkproduktionen. Att barnet börjar amma oftare, 
kanske stora delar av natten, behöver alltså inte betyda att det inte finns tillräckligt med mjölk.  

Amningen kan också påverkas av mammans mående. Det är viktigt att som mamma ta hand om sig 
själv på alla plan, så att man orkar med både fysiskt och mentalt. Det är viktigt att dricka tillräckligt 
med vatten och äta näringsrik mat så att kroppen kan producera mjölken. Det är också viktigt med 
sömn och vila, eftersom amningen kan påverkas negativt av stress och av att man gör för mycket.   

Att viktkurvan tillfälligt planar av behöver inte betyda att barnet får för lite mat. Tecken på att barnet 
får tillräckligt med mjölk, trots att det tillfälligt inte ökar eller ökar ”för lite” i vikt, är att det är piggt 
och mår bra, växer på längden (längdkurvan ger ofta bättre besked om tillväxt eftersom det visar 
skelettets tillväxt), bajsar varje dag första månaden, kissar i minst 6 blöjor per dygn och att kisset är 
färg- och luktlöst.  

 

 


