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Bröstraseri 
Bröstraseri syftar på situationer 
då babyn återkommande blir 
upprörd i början av amningen. 
Att få fnatt vid bröstet är 
rätt vanligt babyliv, och kan 
förekomma i perioder. 

Varför gråter babyn vid 
bröstet?
De vanligaste orsakerna
till bröstraseri är naturliga 
rytmändringar. Då babyn växer 
äter den inte lika ofta och 
länge som då den var riktigt 
liten. Eftersom föräldrarna ofta 
inte uppfattar förändringen 
direkt, “trugas” mat på babyn 
ur babyns perspektiv, och då 
kan den protestera ljudligt mot 
detta. 

Raseriet kan även bero på 
att babyn tycker att mjölken 
utsöndras för snabbt eller för 
långsamt. En del babyer går 
i vissa perioder bara med på 
att äta i vissa ställningar eller 
på vissa platser. Särskilt i 
halvårsåldern kan babyn blir så 
intresserad av omgivningen att 
den inte alls vill äta stillsamt. 

Amningsstunder med gråt 
kan även bero på att babyn 
håller på att bli sjuk eller få 
tänder. Särskilt snuvig näsa 

 

eller värkande öron påverkar 
sugandet. Det är möjligt att 
bröstraseriet pågår en tid 
efter sjukdomen, då babyn kan 
komma ihåg och koppla ihop 
sjukdomskänslan med sugande 
på bröstet. Babyn kan också ha 
värk i kroppen efter graviditeten 
och födseln som besvärar babyn 
vid bröstet.

Stress som går över
Föräldrarna kan tro att raseriet 
beror på att mjölken har tagit 
slut. Mjölkutsöndringen 
slutar dock inte plötsligt, utan 
mjölkmängden minskar under 
en lång tid. Däremot kan den 
stressade situationen göra att 
mjölkproduktionen kommer i 
gång långsammare än vanligt. 
Detta kan irritera babyn ännu 
mer. Utsöndringsproblem 
kan kringgås genom att man 
slappnar av på de sätt som 
passar en själv bäst. Du kan 
påminna dig själv om att 
mjölken säkert räcker till och 
att utsöndringen startar i 
sinom tid. Du kan även trycka 
på bröstet med ett brett grepp 
bakom vårtgården, vilket ofta 
får utsöndringen att komma i 
gång inom ett par minuter. 

Bröstraseriet kan få
amningsförtroendet att svikta 
och vardagen att kännas tung. 
Perioder av bröstraseri går 
lyckligtvis över av sig själva 
och skadar inte babyn. Om du 

 vill fortsätta att amma ska du 
helst inte mata med nappflaska 
under perioder av bröstraseri, 
eftersom babyn då kan börja 
föredra flaskan i stället för 
bröstet. 

Vredestämjarens knep
Många knep bygger på ett överraskningsmoment: babyn glömmer att 
trilskas då en ovanlig situation styr bort babyns tankar från orsaken till 
raseriet. Här får du mammornas samlade tips:
• Håll koll på babyns hungermeddelanden och ge bröstet bara till 

en hungrig baby: En liten baby kan få bröstet alltid då det känns så, 
men allteftersom babyn växer betyder inte varje gnyende eller sug på 
händerna att babyn är hungrig.

• Amma en sovande baby: Under de värsta raseriperioderna äter en 
del babyer enbart då de sover eller är sömniga. Babyer kan ofta äta 
hur bra som helst medan de sover. Om du inte ammar knappt alls dag-
tid, satsa på nattamning under raseriperioden och öka nattamningen 
vid behov.

• Överraska med en ny miljö: Amma i duschen, i bastun eller utom-
hus.

• Lugna ner situationen: Ett mörkt och tyst rum kan hjälpa babyn att 
bli lugn innan amningen.

• Luras med rörelser: Amma babyn medan du går, i gungstol eller 
hoppandes på en gympaboll. Testa att amma i bärsjal eller bärsele.

• Sjung eller nynna: Sången får babyn att tänka på annat, och det 
bästa är att även mamman blir lugn. På andra babyer fungerar roliga 
ljud, såsom susande eller brummande läten.

• Avslappnad hudkontakt:  Håll babyn i blöja mot din bara bröstkorg 
utan att försöka ge bröstet. Hudkontakten lugnar babyn och babyn 
får själv bestämma när hen ska söka bröstet.

• Pyssla om och berör: En baby kan lugnas genom massage på fot-
sulorna, klappar på baken eller smek på ryggen.

• Busa: Lek med babyns sinne för humor genom roliga miner eller ljud 
- då minskar även mammans stress.

• Testa olika amningsställningar: Att till exempel ligga mage mot 
mage i halvsittande ställning eller på rygg kan hjälpa om raseriut-
brotten beror på att mjölken sprutar. 

• En överraskande eller rolig amningsställning kan även lura ba-
byn att äta.
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