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Min dotter Linnea,
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detta arbete

Martin,
för allt stöd, uppmuntran 
och hjälp

Mina föräldrar,
för barnvårdshjälp

Veea, Tiina och Janne,
för alla diskussioner 
och att ni agerat som 
mitt bollplank  

Saga,
för att du ställde upp 
som modell samt för all 
information som du gett 
mig om amning 

Alla enkätsvaranden,
för svaren och 
kommentarerna 



TACK

Min dotter Linnea,
för inspirationen till 
detta arbete

Martin,
för allt stöd, uppmuntran 
och hjälp

Mina föräldrar,
för barnvårdshjälp

Veea, Tiina och Janne,
för alla diskussioner 
och att ni agerat som 
mitt bollplank  

Saga,
för att du ställde upp 
som modell samt för all 
information som du gett 
mig om amning 

Alla enkätsvaranden,
för svaren och 
kommentarerna 



EXAMENSARBETE 

Författare: Aura Lehti

Utbildningsprogram & ort: Formgivning, Åbo

Inriktningsalternativ: Beklädnad

Handledare: Berit Bragge

Titel: AMMA - en kollektion amningsplagg

Tidpunkt: våren 2015  Sidantal: 70  

Bilagor: 3

Språk: Svenska

Nyckelord: amning, amningsplagg, 

empowerment

Kan funktionella, bekväma och snygga 
amningskläder underlätta amningen, skapa 
förtroende för amning på offentliga platser 
samt bemyndiga (empower) mamman? Detta är 
frågorna jag utgick ifrån då jag började 
skriva detta examensarbete.

Idén till arbetet kommer från mina egna 
erfarenheter: det var svårt att hitta 
amningsplagg som var både snygga och 
funktionella då mitt barn var litet. Senare 
har jag fått bekräftelse att jag inte är den 
enda ammande mamman som tänkt så: största 
delen av ammande mödrar är missnöjda över 
amningsplaggen på marknaden. 

I detta arbete har jag gått djupare in på vad 
som är problemet med amningsplagg på 
marknaden, genom att skapa en enkät som över 
700  ammande kvinnor svarade på.

Resultatet av enkäten är en analys om vad 
ammande kvinnor vill använda för slags plagg 
och en kollektion amningsplagg med svaren som 
grund. I kollektionen har svarandes åsikter 
och kommentarer samt formgivarens visioner 
och egna erfarenheter knutits ihop till en 
modern helhet som tar både funktionalitet och 
estetik i beaktande.
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Voiko toimiva, mukava  ja upea imetysvaate 
helpottaa imetystä, tuoda luottamusta julki-
imetykseen sekä voimaannuttaa imettävää 
äitiä? Tämä asetelma on toiminut lähtökohtana 
tälle opinnäytetyölle.

Idean työhön löysin omista kokemuksistani: 
lapseni ollessa imeväisikäinen oli lähes 
mahdotonta löytää imetysvaatteita jotka 
olivat sekä kauniita että käytännöllisiä. 
Jälkikäteen olen ymmärtänyt tämän olevan 
laajempikin ongelma: suurin osa imettävistä 
äideistä ovat tyytymättömiä markkinoilla 
oleviin imetysvaatteisiin.

Tässä opinnäytetyössä olen kartoittanut 
l a a j e m m i n  k a u p o i s t a  l ö y t y v i e n 
imetysvaatteiden ongelmia luomalla kyselyn 
imetysvaatteista, johon yli 700 imettävää 
äitiä vastasi.

Kyselyn tulos on analyysi siitä minkälaisia 
vaatteita imettävät äidit haluavat käyttää, 
sekä mallisto imetysvaatteita joka pohjautuu 
kyselyn tuloksiin. Mallistossa vastaajien 
mielipiteet sekä muotoilijan näkemykset ja 
omat kokemukset nivoutuvat yhteen moderniksi 
kokonaisuudeksi, joka ottaa huomioon sekä 
estetiikan että käytännön.
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Can functional, comfortable and good looking 
nursing wear ease nursing, create trust for 
nursing in public and empower the nursing 
mother? These are the questions that became 
the basis for my bachelor's thesis.

The idea for this topic came from my own 
experiences: it was hard to find nursing wear 
that were both beautiful and functional when 
my child was a baby. Later on I found out that 
I wasn't the only one pondering on questions 
like these: most nursing mothers are in fact 
dissatisfied with the nursing wear available 
on the market.

In this thesis I've dug deeper on the problem 
with nursing wear on the market through 
creating a survey about nursing wear that 
over 700 nursing mothers answered.
The result from the survey is an analysis 
about what nursing mothers want to wear and a 
collection of nursing wear that has its basis 
in the results. In the collection, the 
answerer’s opinions and comments are tied 
together with the designer’s visions and own 
experiences to a modern ensemble that pay 
regard to both functionality and aesthetics.
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Mitt slutarbete kommer att handla om något som 

ofta bara nämns i förbifarten då det talas om 

moderskapsplagg: amningsplagg.

Graviditetskläder finns det hela tiden mera av 

på marknaden, fast användningstiden för dem 

är relativt kort, ett fåtal månader. Den 

p o t e n t i e l l a  a n v ä n d n i n g s t i d e n  f ö r 

amningskläderna är märkvärdigt längre, flera 

år, eftersom delamningen kan fortgå så länge 

som mamman och barnet känner för det. Den mest 

intensiva användningsperioden för 

amningsplagg är dock då barnet är nyfött, 

ammas ofta och måste få mjölk genast då barnet 

känner för det. Äldre, långtidsammade barn 

kan vänta på bröstet en stund, och ju äldre 

barnet blir desto mer kan man även förhandla 

om amningen med barnet, var och när den skall 

ske.

1

1 Förord

2



Mitt slutarbete kommer att handla om något som 

ofta bara nämns i förbifarten då det talas om 

moderskapsplagg: amningsplagg.

Graviditetskläder finns det hela tiden mera av 

på marknaden, fast användningstiden för dem 

är relativt kort, ett fåtal månader. Den 

p o t e n t i e l l a  a n v ä n d n i n g s t i d e n  f ö r 

amningskläderna är märkvärdigt längre, flera 

år, eftersom delamningen kan fortgå så länge 

som mamman och barnet känner för det. Den mest 

intensiva användningsperioden för 

amningsplagg är dock då barnet är nyfött, 

ammas ofta och måste få mjölk genast då barnet 

känner för det. Äldre, långtidsammade barn 

kan vänta på bröstet en stund, och ju äldre 

barnet blir desto mer kan man även förhandla 

om amningen med barnet, var och när den skall 

ske.

1

1 Förord

2



Idén till mitt slutarbete kom från mina egna 

erfarenheter. Då jag var gravid med mitt barn år 

2009 köpte jag inte många moderskapsplagg. Jag 

hade fått den uppfattningen från media och 

besök i klädbutikerna att just under 

graviditetstiden skulle det behövas nya plagg 

för den växande magen. Jag var väldigt positivt 

överraskad att denna förmodan i mitt fall 

visade sig vara felaktig. Förutom några linnen 

och en munkjacka som hade utrymme för min 

växande mage klarade jag mig annars med mina 

vanliga kläder. Ännu samma vecka som mitt barn 

föddes gick jag i vanliga jeans: en modell med 

låg midja satte sig just perfekt under magen på 

mig. 

Efter denna uppfattning om moderskapsplagg som 

visat sig inte stämma på alla kvinnor väntade 

jag ivrigt på amningstiden. Jag tänkte köra med 

samma linje under amningen som under 

g r a v i d i t e t e n :  i n t e  s k a f f a  o n ö d i g a 

amningsplagg, eftersom jag inte skulle behöva 

dem. Moderskapsplaggen som marknadsförts till 

mig som ett ”måste ha”-plagg hade ju visat sig 

vara onödiga för mig. Jag resonerade att detta 

måste betyda att amningskläderna som knappt 

nämndes skulle vara totalt onödiga.  Ett 

amningslinne med drop cup-amningsmekanism från 

en av de större kedjebutikerna var egentligen 

det enda amningsplagget jag införskaffade under 

graviditeten. Detta linne var en av de få 

modellerna som dessa kedjor hade i urvalet av 

amningsplagg och det snäva urvalet förstärkte 

vidare min uppfattning om plaggens onödighet. 

Jag tänkte ofta under graviditeten på hur skönt 

det skulle vara att ha hela min garderob i 

användning efter förlossningen: under 

graviditeten kunde jag ju naturligtvis använda 

bara en del av alla mina kläder på grund av 

ändrad kroppsform. 

Först då jag kommit hem från BB förstod jag hur 

fel jag haft. Det var egentligen en 

försvinnande liten del av alla mina kläder som 

passade till den nya livssituationen. Skjortor 

av stumt material, klänningar med dragkedja på 

ryggsidan och åtsittande tröjor med liten 

urringning var alla bort från räkningarna.

3

2 Inledning

4

Jag ammar min 18 timmar gamla 
dotter Linnea på Ekenäs BB, 
ännu omedveten om alla problem 
som jag kommer att möta med 
amningsplaggen. 
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Jag var till och med rädd att jag skulle vara 

fånge i mitt eget hem för en obestämd tid 

framöver då jag inte hade passande kläder för 

amning utanför hemmet. Peppad av denna 

skräckbild letade jag fram amningskläder från 

diverse nätbutiker. Det fanns nog en del 

amningskläder att köpa över nätet, men dessa 

föll inte mig i smaken: jag upplevde att de 

var för ”tantiga”, tråkiga, satt dåligt och 

att de i överlag bara inte var innovativa nog. 

Förutom dessa aspekter var de även dyrare än 

vanliga plagg i samma stil. Jag upplevde att 

produktplaneringsskedet på dessa plagg inte 

alls varit användarorienterat, utan att samma 

gamla, icke-fungerande koncept bara använts 

om och om igen per automatik.

  

De flesta amningsplaggen gick ut på ett och 

samma koncept: en t-skjorta med dubbelt 

tyglager vid bröstet, som vid amning lyfts upp 

och blottar en lucka därifrån bröstet kan tas 

ut. Oftast är dessa tröjor löst sittande och 

färgurvalet neutralt, riktiga basplagg 

alltså. Dessa plagg marknadsfördes mycket med 

termen funktionalitet, vilket tyvärr också 

syntes som brist på estetik.  Basplagg och 

funktionalitet i all ära, men det krävs även 

annat. Speciellt av plagg som en ammande är 

väldigt fastbunden vid kunde man förvänta sig 

m e r a  i n n o v a t i v a  l ö s n i n g a r  i 

formgivningsprocessen. 

6

Min syn på amningsplaggen.
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I mitt slutarbete kommer jag att utgå från att 

skapa en kollektion med amningsplagg. Förutom 

den mycket omtalade funktionaliteten skall 

dessa plagg vara snygga, stiliga och bekväma. De 

skall kunna varieras så att hela garderoben inte 

behöver ändras, utan genom en kombination av 

amningsplagg och existerande plagg skulle man 

kunna bygga upp en garderob som är ekologisk, 

ekonomisk och smart. 

Eftersom många mödrar är nervösa för att blotta 

sig vid offentlig amning, bör plaggen vara vid 

behov tillräckligt täckande. De skall bemyndiga 

mammor till att känna sig bekväma med beslutet 

att amma, speciellt på offentliga platser. De 

skall få mödrar att känna sig peppade och bra 

till mods i en tid som många upplever som ett 

brytningsskede mellan det nya och det gamla. De 

skall vara en smidig övergång från graviditet 

till livet som småbarnsmamma. 

För att få fram ammande kvinnors åsikter och 

tankar kring ämnet bestämde jag mig för att 

använda en enkät som forskningsmetod. Svaren 

skulle jag sedan analysera och få fram vilka 

utgångspunkterna för formgivningsprocessen 

skulle vara i mitt fall. Processens slutsats 

skulle bli en kollektion av amningsplagg, av 

vilka några stycken sys upp.
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Även om de flesta mammor vill amma sitt barn, är 

detta inte alltid lätt. Många mödrar slutar amma 

tidigare än planerat eftersom de inte får den 

hjälp de behöver och är berättigade och värda 

att få (Uro, 2009). I Finland har bara 32% av 

hälsovårdarna som jobbar på barnrådgivningar 

fått någon slags amningsskolning (Hakulinen-

Viitanen m.fl, 2005, s.91). I Finland fungerar 

därför den ideella organisationen Imetyksen 

tuki ry, som har som som mål att främja, skydda 

samt stödja amning och en positiv inställning 

till amningen (Imetys.fi Yhdistys & toiminta). 

På föreningens sida kan man hitta stöd för 

amningen via artiklar, samt hitta information 

om stödgrupper, föreningens telefonhjälplinje 

eller föreningens Facebook-grupp. Per telefon 

kan en ammande mamma även vidarekopplas till en 

amningsexpert som pratar svenska eller 

engelska, men annars fungerar organisationen 

bara på finska. I Sverige finns en motsvarande 

förening, Amningshjälpen (Amningshjälpen.se).

Förutom svårigheterna känner sig många mödrar, 

speciellt då barnet är nyfött, så osäkra på 

amningen att de inte vågar amma annanstans än 

hemma eller i annan dylik trygg miljö. Detta 

betyder att om de vill komma ut ur hemmet, måste 

de ta klivet utanför sin egen komfortzon och 

amma offentligt, eller ta till nappflaskan. 

Användning av nappflaska stör ofta amningen och 

kan direkt leda till att amningen upphör 

tidigare än modern velat. Det är heller ingen 

självklarhet att ett ammat barn tar nappflaskan.

Attityderna mot offentlig amning tycks ha 

hårdnat under de senaste tiderna. Då man 

s t u d e r a r  t i d n i n g s r u b r i k e r n a  o c h 

kommentarsfälten på artiklarnas nätsidor, kan 

man få en inblick i hur ammande kvinnor har 

blivit bemötta i offentligheten. Kvinnor som 

ammat sina barn offentligt har blivit öppet 

kritiserade för sin aktion av medmänniskor, 

4  Attityder och
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täckta över med pappersservetter eller direkt 

omdebba att avlägsna sig. Altt detta för att de 

gjort en av de mest naturliga saker som finns; 

matat sitt barn.

En del av kritikerna nöjer sig med att uttrycka 

att de tycker att amning är OK offentligt bara 

kvinnan täcker sig och döljer amningen. Att 

placera sig avsides så att ingen annan ser 

gärningen eller att låsa in sig på toaletten 

föreslås även ofta. 

Vissa mammor tycker det är skönast att dra sig 

till sidan vid amning, och kanske även täcka 

över bröstet och barnet med något. I vissa fall 

kan även detta lugna ner barnet så att amningen 

med något slags skydd för nyfikna ögon sker 

mycket smidigare än utan. För andra mammor är 

användningen av ett skynke det som orsakar 

problemen. Det kan även hända att ett nyfött 

barn alldeles bra kan ammas på detta sätt, men 

då barnet är några månader äldre slutar 

användningen av ett skynke i skrik och gråt från 

barnets sida. (Mothering.com Articles). Om 

modern i denna situation upplever ett måste att 

använda ett amningsskynke för att vara 

berättigad att amma offentligt kan detta orsaka 

isolering hemma eller att modern slutar 

amningen tidigare än hon och barnet velat, bara 

för att kunna röra sig utanför hemmet.

Att täcka över barnet och bröstet vid amning 

bidrar även till kulturen där amning ses som 

privat eller till och med något skamfullt som 

skall hållas undan för offentligheten. Ju mera 

offentlig amning sker, desto bättre är chansen 

att amning ses som den naturliga och normala 

delen av moderns och barnets liv som den är.

 

I internetdiskussioner kommer det även fram att 

de finns personer som är så negativt inställda 

till offentlig amning att de anser att amning 

inte alls borde få ske utanför hemmets väggar. I 

den nutida rörliga livsstilen även då barnen är 

små, verkar den inställningen absurd och rentav 

omöjlig att utföra. För moderns psykiska hälsa 

är det nödvändigt att röra på sig hemifrån. Att 

vara tvungen att välja mellan att känna sig 

tvingad att stanna hemma och tvingas använda 

nappflaska på offentliga platser av rädsla för 

andra människors åsikter är ett val som inte 

en enda moder borde behöva göra. 

Det är alltså inte lätt att amma, speciellt 

offentligt. Med ett urval snygga, bekväma och 

funktionella amningsplagg kunde detta dock 

underlättas. Det är varje barns rätt att få 

föda då det behöver. Det är varje moders rätt 

att få amma där hon befinner sig med sitt barn. 

Vidare tycker jag även att det är varje moders 

rätt att känna sig bekväm, bemyndigad 

(empowered), och stolt medan hon gör detta.
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V ä r l d s h ä l s o o r g a n i s a t i o n e n  ( W H O ) 

rekommenderar helamning av barnet upp till 

sex månaders ålder. Efter detta rekommenderas 

delamning ända tills barnet är två år gammalt, 

och längre än det ifall modern och barnet 

känner så (who.int Fact Sheet: Infant and 

young child feeding). Biologiskt sett är 

tiden för att sluta amma ett barn oftast vid 

tre till sju års ålder ( 2004 Dettwyler, Kathy, 

s. 47). Amning är inte längre möjligt då 

barnets mun utvecklas och suggreppet blir 

fysiskt omöjligt vid ca 7 års ålder. Samtidigt 

börjar barnet få järntänder och mjölktänderna 

faller bort. 

Mjölkutsöndringen i moderns bröst fortsätter 

så länge som barnet ammas, eftersom amningen 

stimulerar mjölkproduktionen. Mjölken tar 

alltså inte slut vid något tillfälle bara 

barnet ammas i sin egen takt. Får barnet 

modersmjölkersättning på flaska minskar detta 

i sin tur mjölkproduktionen hos mamman, och 

amningen kan försvåras. Suggreppet om en 

nappflaska är även helt annorlunda än det 

barnet tar om bröstet. Det kan vara svårt att 

erbjuda bröst efter att barnet däremellan 

fått mjölk ur en flaska. På grund av detta är 

det därför viktigt att modern kan amma barnet 

vid varje tillfälle som barnet behöver mjölk. 

Då ett barn har blivit ammat kan det även vara 

att hen inte alls accepterar mjölk ur en 

flaska.

Att argumentera emot offentlig amning med 

argument som att ge barnet mjölken på flaska 

eller täcka över barnet och bröstet är alltså 

helt omöjliga att förverkliga för en stor del 

ammande mödrar och deras barn. Det kan även 

leda till att amningen störs och försvåras 

avsevärt eller till och med upphör helt och 

hållet. 
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Förutom utseendet påverkar passformen på 

amningsplagget även dess funktionalitet. Vid 

amning utsätts brösten lätt för mjölkstockning, 

som kan leda till bröstinflammation. 

Förebyggande åtgärder för mjölkstockning är att 

se till att inte kläder eller BH:n klämmer 

bröstet (Amningshjälpen.se Smärta/sjukdom), 

samt att hålla brösten varma med t.ex. dubbelt 

tyglager. 

Vid amning är brösten oftast ett eller två 

kupstorlekar större än i normalt tillstånd. Att 

modellen på plagget ser snyggt ut och sitter bra 

vid bröstet är något som måste säkras vid 

planeringsskedet.

För storbystade mödrar är det viktigt att 

amningsluckan verkligen täcker bröstet om det 

är meningen att göra så.

Eftersom magen kan kännas öm då barnet är 

nyfött, får plaggen ej klämma vid magen. 

Speciellt viktigt är detta för mödrar som fött 

sitt barn med kejsarsnitt, eftersom såret kan 

vara ömt i flera veckor. I planerade snitt och 

akutsnitt ligger såret horisontalt nedanför 

naveln. I katastrofsnitt (urakut snitt) där 

antingen modern eller barnet råkat ut för 

livshotande komplikationer vid förlossningen 

görs snittet vertikalt och det stängs med 

metallstaples. Såren är helt läkta först sex 

månader efter förlossningen. (kejsarsnitt.se 

Efter kejsarsnitt).

Många mödrar upplever att de svettas mera vid 

amning. Det är därför viktigt att lägga märke 

till att materialet i amningsplaggen andas. 

Naturfibrer såsom hampa, ylle och lin är därför 

att föredra som materialval. Även bambuviskos 

och lyocell uppfyller detta krav. Eftersom 

kemikalier från kläder påverkar barn mycket 

starkare än vuxna, och ammade barn får 

kemikalier i sig både från mamman via 

modersmjölken och genom direkt kontakt från 

kläderna, är det viktigt att materialet är fritt 

från farliga kemikalier. Öko-tex-certifierade 

material är därför alltid ett tryggt val. 

Amningsöppningen eller den sömnadstekniska 

lösning som möjliggör amning i plagget bör 

vara enkel att använda, eftersom det oftast 

måste öppnas med en hand. Långa band som måste 

knytas, knappar eller tryckknappar som måste 

knäppas upp eller flera tyglager som måste dras 

åt sidan kan därför vara för svåra att 

användas smidigt.
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Olika slags amningsplagg.

Urvalet i finska företag med speciellt 

nytänkande och snygga amningsplagg är väldigt 

magert. Finska tillverkare av amningsplagg är 

ofta små företag i handarbetsanda och 

småskalig produktion.

I Sverige och Danmark finns några företag som 

lagt sitt intresse i att utveckla och 

tillverka just amningskläder, och inte bara 

producera amningsplagg med en traditionell 

amningslucka vid sidan av en omfattande 

kollektion gravidkläder. Det mest kända av 

dessa tillverkare är svenska Boob, vilket 

ofta associeras som synonym för amningsplagg 

(Ahlberg & Ebbestrand, 2005, s. 52). Boob har 

lyckats med sin marknadsföring, och märket 

anses ofta som det trendiga alternativet inom 

amningsplagg. Boobs amningsplagg bygger dock 

även de långt på bara luckmekanismen, vilken 

många mammor upplever svår att använda och för 

"amningsplagg-aktig". 

Då jag undersökte utbudet på marknaden i 

början av min examensarbetsprocess var det 

fyra märken som fångade mitt intresse. 

Gemensamt för dessa fyra var att de alla hade 

tagit avstånd från lucktröjan, och utvecklat 

ett eget karakteristiskt och nytänkande 

koncept. De fyra företagen är danska Milker 

och svenska Love Milk, Cecilija S. och 

Tusenblå.

Milker skiljde sig genast från den generiska 

massan av amningsplagg med sin stilistiska 

skandinaviska design, som kommer fram i enkla 

skärningar samt den rikliga användningen av 

ränder. Vissa av plaggen har en likadan anda 

som Marimekko-plaggen, med en lekfull 

användning av påstickade fickor i 

kontrastfärg. (milkernursing.com About 

Milker).

I plagg med empireskärning eller horisontala 

ränder används den traditionella mekanismen 

med luckor, men placeringen och plaggets 

mönsterval döljer mekanismen. Plaggen 
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präglas inte av den stämpel som många 

amningsplagg har, trots amningsluckan. I andra 

plagg, såsom stickade plagg med slät framsida, 

är amningsmekanismen förverkligad med en 

raglanärm och knäppning i sömmen framtill med 

dekorativa knappar. 

Svenska Cecilija S. strävar mot användargruppen  

unga mammor, vilket kommer tydligt fram i 

plaggens utseende. Tröjornas och klänningarnas 

utseende är fräscht och modernt, med figurnära 

skärningar och fokus på estetiken. Färgskalan 

på plaggen är jordnära.

 

Cecilija S.-amningsplaggen har en patenterad 

amningsmekanism, där framdelen av plagget 

består av två lager, varav det övre knyts upp 

vid axeln med band i en dekorativ rosett. I 

mekanismen kombineras alltså den praktiska 

lösningen tillsammans med en visuell detalj. 

Utseendemässigt ser amningsplaggen ut som 

v a n l i g a  p l a g g  m e d  e n  h a l t e r n e c k -

skärning.(cecilijas.com Functions).

 

Det likaså svenska företaget Love Milk vill 

enligt grundaren Helena Henning förmedla att 

amningskläder får vara snygga och festliga. 

Henning anser att det är viktigt för ammande 

mödrar att även känna sig vackra i fint sittande 

och trendiga kläder, eftersom det i så många 

amningsplagg framhävs den praktiska sidan, på 

estetiska sidans bekostnad. 

Den första Love Milk produktidén var ett linne 

som skulle vara lätt att kombinera och använda 

tillsammans med vanliga plagg, och därmed vara 

även ekonomisk och ekologisk(lovemilk.se Om 

oss). I Emma-linnet är mekanismen 

förundransvärt enkel och praktisk: linnet är 

skuret lägre än vanligt under armhålan, och vid 

amning tas bröstet fram från sidan. På detta 

sätt blottas mindre hud än i traditionella 

amningströjor med luckor. 

Medan de tre ovannämnda har producerat 

amningsplagg med en fräschare anda, har 

Tusenblå tagit en annorlunda strategi. 

Tusenblås koncept går ut på att deras linnen och 

klänningar har ett justerbart hål vid bysten 

som möjliggör amningen. Tusenblå-plagget 

används som en undertröja eller –klänning, 

och ovanpå kan mamman sedan använda sina 

vanliga (tillräckligt lösa) kläder. Vid 

amning lyfts det vanliga plagget upp och 

amningen sker genom öppningen i Tusenblå-

plagget. 

Förutsatt att mamman har tillräckligt lösa 

tröjor som kan användas ovanpå, behöver 

garderoben inte uppdateras vid amning. 

Tusenblå plaggen kan användas med de flesta 

existerande plaggen, vilket gör Tusenblå till 

ett lönsamt alternativ, både ekologiskt och 

ekonomiskt. (ipanainen.fi Imetys).
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Då jag blev mamma och upptäckte behovet av 

amningsplagg, hade jag en väldigt stark 

uppfattning om hurdana amningsplagg jag 

kunde tänka mig använda. Då utbudet på 

marknaden inte motsvarade mina krav, nöjde 

jag mig med att rensa i garderoben, plocka 

ut de kläder som någolunda lämpade sig för 

amningssyftet, och sedan köpa till några 

vanliga plagg som även de passade för 

ändamålet. Resten av tiden gick jag i 

kläder som egentligen inte lämpade sig för 

ammandet, men med lite kreativitet och 

bisarra lösningar ändå inte var omöjliga 

att amma i. 

Av skriverier på bloggar och nätsidor att döma 

var jag inte den enda som gjorde detta. Jag 

hade alltså en uppfattning om att något borde 

göras åt saken, men ingen kunskap om hur stort 

problemet var, och hur det kunde åtgärdas. Att 

ta upp detta i examensarbetet verkade därför 

vara ett ypperligt tillfälle.

Enkäten skapade jag för att få fram konkret 

vad problemet är med amningskläderna på 

marknaden, och vilka förbättringar svaranden 

önskade att gjordes på amningsplaggfronten.

8.1 Frågor
För att kartlägga problemet skapade jag en 

enkät för att precisera tyngdpunkten i 

frågeställningen. Enkäten optimerade jag så 

kort men informativ som möjlig, så att den 

skulle locka mycket ammande mammor. Eftersom 

jag ville få fram ren statistik, gjorde jag 

flervalsfrågor. Sammanlagt omfattade enkäten 

sex flervalsfrågor och till sist fanns en 

möjlighet att kommentera svaren mer ingående, 

om svaranden så önskade. 

I de första frågorna ville jag ta reda på hur 

länge mammorna ammat sina barn som längst samt 

hur många barn de ammat. Som följande fanns 

frågan om svaranden använt sig av 

amningsplagg, och hurudana plagg de använt.
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Den fjärde frågan handlade väldigt konkret om 

syftet med mitt arbete: Hur upplever du att 

a m n i n g s k l ä d e r n a  p å v e r k a d e  d i n 

amningsupplevelse och personalitet? 

För att inte leda svaranden till ett visst 

svarsalternativ försökte jag välja in så olika 

svar som möjligt. I frågorna 5 (Vilka 

egenskaper önskar du fanns i amningskläder?) 

och 6 (Vilka egenskaper önskar du att INTE fanns 

i amningskläder?) var svarsalternativen 

identiska för att få fram både favoriterna och 

de mest avskydda alternativen från samma urval.

Till sist hade jag valt att lägga in ett 

kommentarfält där svaranden kunde kommentera 

sina svar mer ingående . 

8.2 Svar
Jag publicerade enkäten som två skilda 

webbenkäter via Google Forms, en enkät på finska 

och en på svenska. För att nå så stor publik som 

möjligt, publicerade jag (med lov av gruppens 

uppehåll)länken till enkäten i Facebook-

gruppen Imetyksen tuki ry. Gruppen har över 

6000 medlemmar, och på sidan förs livlig 

diskussion om amning. I gruppen medverkar även 

flera stödmammor som är personer som utbildat 

sig till amningsstödpersoner. I gruppen kan 

ammande mammor diskutera amning, få 

referensstöd av andra som är/har varit i en 

likadan situation, samt be om hjälp av 

stödmammorna genom att rikta frågor enbart till 

dem.

På enbart fyra dagar fick jag över 700 svar på 

enkäten. Över hälften av svaranden hade förutom 

att svara på flervalsfrågorna även tagit sig tid 

att utförligt kommentera sina svar, enkäten 

samt ämnet  överlag.

8.2.1 Svarandes favorit: Maitotyttö

I enkätsvaren nämndes vid namn några märken som 

tillverkar amningsplagg: H&M, Boob samt 

Maitotyttö. De två förstnämnda var märken som 

många svaranden hade använt sig av, men de hade 

inte varit fullt nöjda med plaggen, varken 

utseende- eller funktionsmässigt. Maitotyttö-

amningsplaggen i sin tur var mera prisade.
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Svaranden ansåg material, -mönster och -

färgvalet i Maitotyttö-plaggen uppiggande, 

och skärningarna passade många av mammorna 

som inte hittade amningsplagg med bra 

passform bland de stora klädkedjornas urval.  

Märket ansågs även lockande eftersom det var 

inhemskt. Produktionen av Maitotyttö-plaggen 

sker småskaligt med hemmamammor som jobbar 

deltid som sömmerskor.  Personifieringen av 

plaggen är möjlig eftersom Maitotyttö-

plaggen tillverkas i små skalor(oftast under 

50 plagg/modell), och märket är aktivt i 

sociala media. I Facebook-gruppen 

"Maitotyttöset" diskuterar grundaren för 

företaget, Milla Koskinen, dagligen aktivt 

med kunderna och hon gör ofta förfrågningar om 

hurdana plagg konsumenterna skulle önska sig. 

Med denna dialog har Maitotyttö uppenbarligen 

lyckats hitta en väldigt lojal och dedikerad 

kundkrets, vilket gynnar båda parterna. 

Maitotyttö-plaggen tillverkas i storlekarna 

XS-XXL (34-44). För många av svaranden var 

Maitotyttö därför det enda märket som hade 

tillräckligt stora amningsplagg, speciellt 

om viktökningen under graviditeten varit 

stor. Märket producerar även amningsplagg med 

egna MAXI-mått. MAXI-plaggen har större 

bystomkrets men har annars samma mått som 

plagg med den normala måttskalan. Storbystade 

mammor prisade i enkäten den perfekt 

åtsittande bystomkretsen på Maitotyttö-

plaggen och förargade sig över för små 

omkretsar på speciellt Boob-plaggen. 

Maitotyttö-amningsplaggen väckte även 

annorlunda känslor hos svaranden. Märket har 

ett starkt koncept med retroanda, med största 

delen av plaggen uppsydda i klarfärgat 

stretchfrotté, vilket faller vissa i smaken. 

F ö r  a n d r a  v ä c k e r  m a t e r i a l e t  o c h 

färgkombinationen i sin tur starka negativa 

känslor. I enkäten var det några mammor som 

kommenterade att de köpt Maitotyttö-plagg 

fastän de inte alls gillade färg- och 

m a t e r i a l v a l e t ,  b a r a  f ö r  a t t 

amningsmekanismen hade fungerat och plaggen 

hade suttit bra på deras kropp.
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Idén för Maitotyttö fick grundaren Milla 

Koskinen då hon i början av år 2011 ammade sitt 

första barn. Som fallet är med många andra 

tillverkare av amningsplagg, tyckte hon inte 

att hon hittade passliga amningsplagg åt sig, 

så hon sydde sina egna. Idén om att starta ett 

företag kom snabbt in, och redan i februari 2011 

började Milla dokumentera produktutvecklingen 

av plaggen i sin blogg. Produktutvecklingen 

fortsatte vidare under 2011, då Milla hade ett 

ypperligt tillfälle att testa plaggen själv som 

ammande mamma, och göra korrigeringar och 

förbättringar genast. I början av 2012 såldes 

de första tröjorna, och under vårens gång 

grundades företaget efter positiv respons från 

konsumenterna.

8.2.2 Motstridighet

Största delen av svaranden, 89%, hade använt 

sig av amningsplagg då de ammade sina barn. 

Ungefär samma mängd kvinnor, 87%, hade även 

upplevt att amningsplaggen gjort amningen 

lättare. Samtidigt som många (69,9% av 

svaranden) hade fyllt i enkäten att de upplevde 

amningsplaggen i princip som positiva, hade de 

dock svarat i kommentarfältet att deras 

relation med plaggen var mer komplicerad än så. 

Amningsplaggen upplevdes nog som en lättnad i 

vardagen, men samtidigt som en börda. Plaggen, 

främst tröjorna upplevdes av många som fula, 

obekväma, icke-trendiga, och väldigt 

amningsplaggslika, dvs. plagget kunde 

identifieras vid första ögonblicket som ett 

amningsplagg. 
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Kommentarer från enkäten.

I kommentarerna erkände en del svaranden att 

de nog använt amningsplagg och känt att 

amningen underlättades med hjälp av plagget, 

men att detta varit det enda positiva med 

plagget. 

8.2.3 Utseende

Amningsplaggen på marknaden uppgavs vara 

utseendemässigt för tantiga, tråkiga eller 

alternativt för barnsliga och retroaktiga. 

"Lucktröjan" där framdelen har två tyglager 

u p p l e v d e s  s o m  s p e c i e l l t  h e m s k 

utseendemässigt, eftersom den avslöjar 

genast att tröjan är en amningströja. Den mest 

frekvent förekommande kommentaren av alla 

kommentarer om utseendet var just att 

mammorna önskade att plagget inte skulle se ut 

som ett amningsplagg. 

Amningsplagg i stretchfrotté, som ofta även 

förekommer i 60-70-tals färgskala med mycket 

brunt och orange, alternativt med tryck i 

samma anda hade en viss anhängarkrets. Medan 

stretchfrotté annars är ett något undanglömt 

material, förekommer det frekvent i 

amningsplagg, speciellt bland inhemska 

småföretags amningsplagg. Exkluderande en 

viss grupp som starkt gillade materialet och 

den naivistiska färgskalan samt motiven på 

trycken, väckte amningsplaggen i 

stretchfrotté även en motpol av svaranden som 

avskydde plaggen stort.

 

8.2.4 Justerbarhet

Även om 48% av svaranden ansåg justerbarhet 

som en bra sak, fanns det även en grupp på 

15,5% som sade att de absolut inte ville ha 

plagg som på papper är justerbara och 

mångsidiga, eftersom de i praktiken därför är 

omöjliga att använda enkelt. Ju mer långa 

band, knappar och dylikt plagget hade, desto 

negativare var svarandens inställning till 

plagget. Justerbarhet sågs alltså som en 

rikedom, men resulterade ofta i ett inferno 

för användaren.
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Kommentarer från enkäten.

De amningsplagg som fanns att köpa på 

marknaden upplevdes vara antingen alltför 

åtsittande, eller för tältlika. Spända plagg 

upplevdes speciellt obekväma de första 

månaderna, eftersom magen ofta är hängig 

eller lös ännu månader efter förlossningen 

även om mamman kan ha gått tillbaka till sin 

normala vikt genast efter förlossningen. 

Eftersom de inre organen förflyttar sig dels 

under graviditeten, upplevde svaranden att 

magen behövde speciellt stöd de några första 

veckorna - månaderna efter förlossningen då 

"alla inre organ letade sig tillbaka till sina 

egna platser" som en kvinna svarat. I 

kommentarsfältet ansåg svaranden att 

amningsplaggen kunde vara åtsittande så att 

de skulle ge stöd åt magområdet som 

återhämtade sig efter förlossningen, men att 

plagget samtidigt ändå skulle dölja magen.

Största delen av svaranden, 61 %, önskade att 

amningsplaggen skulle vara av en längre 

modell. I kommentarfältet kommenterade några 

svaranden speciellt denna fråga. De önskade 

längre plagg därför att de ej ville att 

magområdet skulle synas då de t.ex. böjde sig 

framåt. Jag fick även kommentarer där 

svaranden beskrev sin stil de första 

månaderna efter förlossningen: de använde 

ofta leggins eftersom de var bekväma och 

anpassade sig bäst då kroppen återhämtade sig 

från förlossningen. Leggins ansågs kräva en 

längre tröjmodell som täcker rumpan eller en 

klänning för att kunna användas annanstans än 

bara hemma.  

8.2.5.1 Bystomfång

Kvinnorna upplevde det olidligt att 

tillverkarna för amningskläder ej tog i 

beaktande att brösten vid amning enkelt kunde 

vara flera kupstorlekar större än vid 

normalläge. Amningskläderna på marknaden 

upplevdes passa ofta bara för kvinnor med 

relativt små bröst. Också det faktum att många 

ammande kvinnor kunde vara slanka men 

samtidigt ha mycket stort bystomfång tyckte 

svaranden att ej beaktades tillräckligt 

mycket i amningskläderna på marknaden. 
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Kommentarer från enkäten.

Inhemska Maitotyttö var det enda märket som 

fick positiva kommentarer om bystomfånget. 

Boob-plaggen upplevdes vara väldigt små i 

storlek vid brösten och märket samlade mest 

(av alla märken som svaranden nämnde i 

frågan) negativa kommentarer om 

bystomfånget.

8.2.6 Pris och kvalitet

Något som inte frågades efter i enkäten, 

men som många svaranden spontant 

kommenterade var priset på amningsplagg. I 

efterhand då jag analyserat svaren har jag 

förstått att en fråga om priset borde ha 

varit inkluderad i enkäten.

I kedjeaffärerna, såsom H&M och Lindex, kan 

amningströjor ur ett litet urval köpas för 

under 50€. Drop cup-linnen kostar 

vanligtvis kring 15€/st (Lindex) eller till 

och med 20€ för ett paket med två stycken 

(H&M). En moderskapsklänning som också kan 

användas under amning hittas på Lindex för 

34,95€. Märken som koncentrerat sig på bara 

amningsplagg samt moderskapsplagg är 

dyrare. Ett enkelt Boob-linne kostar 40€, 

medan långärmade tröjor eller långa 

klänningar kostar kring 80-100€. Love Milk-

linnen utan några extra detaljer kostar 

35€, och i långa klänningar stiger priset 

upp till 105€. Maitotyttö-plaggen som sys 

upp i liten skala i Finland hör till de 

dyrare amningsplaggen. Kortärmade 

Maitotyttö-tröjor kostar 50-60 € och 

klänningar 80-95 € (maitotyttopaidat.fi, 

Kauppa: imetysvaatteet).

Många upplevde att kvaliteten på 

amningsplaggen inte stämde överens med 

priset. Amningsplagg upplevdes dyra i 

förhållande till vanliga liknande plagg, 

och kommentarer som "dubbelt dyrare än 

vanliga trikåtröjor bara för att de har ett 

hål framtill" förekom ett flertal gånger. 

Dessa kommentarer förstod jag att var 

riktade mot företag som specialiserat sig 

på amningsplagg. Flera svaranden hade 

kommenterat att eftersom deras ekonomiska 

situation var sämre under  moderskaps-

ledigheten än normalt, hade de svårt att
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föreställa sig själva att betala t.ex. 50 € 

för ett enda plagg.

Eftersom missnöjet med amningsplaggen var 

stort, var många svaranden direkt sårade 

över att de måste betala så mycket för ett 

plagg som de upplevde att formgivaren inte 

hade lagt tid på att lösa problemen på, 

utan bara använt sig av samma gamla formel: 

lucktröjan. 

O andra sidan var det kanske just på grund 

av detta missnöje som många kommenterade 

att de var beredda att betala mer för ett 

bra planerat amningsplagg än de normalt var 

beredda på att spendera på kläder. Flere 

svaranden tog upp Maitotyttö-amningsplaggen 

som exempel för ett plagg där de ansåg att 

priset var berättigat i förhållande till 

plaggets design och kvalité. I 

kommentarerna kom det fram att speciellt om 

plagget var inhemskt var kunderna gärna 

beredda att betala mer för ett välplanerat 

och kvalitativt amningsplagg än för ett 

vanligt plagg. Personligen förstår jag 

svaranden som tänkt så: hade jag haft många 

dåliga upplevelser med amningsplagg som är 

relativt dyra (i förhållande till 

produktionssättet och produktionslandet) 

skulle även jag välkomna ett bra, 

fungerande och inhemskt plagg med öppna 

armar fast det skulle vara dyrt.  

8.2.7 Positivt

Fastän svaranden var väldigt kritiska 

gentemot vissa producenter av amningskläder 

samt amningsplagg överlag, och var rentav 

kolossalt missnöjda över flera plagg som de 

skaffat sig och använt, var de få positiva 

opinionerna desto mer glädjande. Glädjen över 

att ha hittat ens ett enda bra amningsplagg 

(som kanske inte ens var perfekt, utan bara 

fyllde en del av mammans krav) var stor. 
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I och med enkäten hade många svaranden kommit 

på att tänka på sin relation med 

amningsplaggen på ett helt annat sätt än de 

gjort innan de svarade enkäten. Flere hade 

inte tidigare offrat en tanke på att fundera 

på amningsplaggens verkan på deras 

självkänsla som ammande mamma och person. 

Bland kommentarerna kom det fram att 

flerbarnsmammor unnat sig själva att investera 

i flere och mer kvalitativa amningsplagg först 

då de fick sitt andra barn (som de ammade). I 

efterhand tyckte mammorna att amningen kunde 

ha varit mer trevligare om de hade spenderat 

lite mer tid och pengar på att skaffa bättre 

passande amningskläder. De beskrev också att 

de kunde ha känt sig mycket bättre till mods 

under amningstiden om de haft trevligare 

kläder. Passliga, snygga och sköna kläder 

påverkar alltså självförtroendet positivt, 

tyckte svaranden. Det var glädjande att få 

läsa när svaranden skrev att de i 

fortsättningen skulle satsa mer på 

amningsplaggen de använde.
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9 "Det ultimata

 amningsplagget"

Efter att ha noggrant studerat alla svar och 

analyserat innebörden fann jag vissa 

egenskaper som "det ultimata amningsplagget" 

skulle ha. ”Det ultimata amningsplagget” blev 

en term som jag började använda under 

examensarbetsprocessen. Det syftar på ett 

plagg som med enkätsvaren och min egen vision 

som grund är ett så snyggt, funktionellt, 

vackert och bekvämt plagg som möjligt. Ett 

plagg som så många ammande mammor som möjligt 

kunde tänka sig använda. I princip har 

skapandet av detta plagg varit en balansering 

mellan de olika aspekterna med syftet att 

hitta en lösning som tillfredsställer alla 

dessa områden.

Vissa krav stod i direkt konflikt med 

varandra, men det fanns vissa egenskaper och 

riktlinjer som majoriteten av svaranden 

önskade se i amningsplagg. Efter att ha 

noggrant analyserat enkätsvaren samt 

kommentarerna, kunde jag komma fram till en 

lista med egenskaper som "det ultimata 

amningsplagget" skulle ha. Dessa var även de 

egenskaper som jag skulle inkludera i min 

kollektion. 

9.1 Amningsmekanismen

Amningsmekanismer med flere tyglager som måste 

dras åt olika håll uppgavs som jobbiga. 

Tröjan med dubbelt tyglager som lucka 

framtill var flitigt använd bland svaranden, 

men minst omtyckt på grund av sitt utseende.

 

Drop cup-mekanismen, där ena kupan i ett 

amningslinne fälls ner helt och hållet och 

blottar bröstet upplevdes otrevlig att 

använda, eftersom den lämnade övre delen av 

bröstet helt bar. Speciellt storbystade 

svaranden upplevde drop cupen obehaglig, 

eftersom amning med stora bröst blottar mer 

av bröstet jämfört med amning med små bröst.

Amningsmekanismer med band som måste knytas, 

knappar eller trycknappar som måste knäppas 

tyckte svaranden var svåra att använda, 

eftersom de kräver att mamman använder två 

händer för att ta fram bröstet. Detta betyder 
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a t t  a m n i n g s p l a g g  m e d  o v a n n ä m n d a 

amningsmekanism kan användas endast sittandes 

stilla, vilket verkligen inte alltid är möjligt 

för en småbarnsmamma. 

En asiatisk amningsöppning med två lager av 

tyger som dels lappar varandra upplevdes av 

många som den bästa lösningen. I den asiatiska 

amningsöppningen är det inte heller skillnad på 

hur högt bröstet ligger, och passar därför både 

användare med lång och kort övre kropp.

9.2 Modell
Plagget skall vara av en längre modell, helst 

både i fållängd som ärmlängd. Modellen skall 

absolut inte vara vid och tältlik, utan 

hellre lite åtsittande men inte för spänd. Om 

möjligt skall plagget även stöda magområdet 

samt brösten. Draperingar eller volanger, 

alternativt mönstrat material är att föredra 

istället för en slät eller enfärgad yta.

9.3 Material
Materialvalet i amningsplaggen skall vara 

slittåligt, eftersom plagget används ofta mer 

frekvent än ett normalt plagg. Mammor till små 

barn kan räkna med att få olika slags fläckar på 

plaggen, så materialet bör tåla tvätt i 60 

grader för att vara hygieniskt. En ammande 

mamma svettas ofta lätt, så materialet bör vara 

svalt. Bambu och hampa har båda antibakteriska 

egenskaper och är svala mot huden, vilket gör 

dem ideala i denna aspekt.

9.3.1 Trikå

Trikå var överlägset favoritmaterialet bland 

svaranden i enkäten. 76% av svaranden tyckte 

att plaggen skall vara gjorda i stretchigt 

material, och 58% ansåg att materialet borde 

vara vardagligt. Festliga material (där silke 

fanns som exempel) tyckte 28% av svaranden 

om, medan var det bara 6% som önskade stumma 

material. 

Eftersom plagget skall passa såväl en 

nyförlöst kropp som mamman till ett äldre 

barn, skall plagget helst kunna anpassa 
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förändringen på kroppsform. För en nyförlöst 

kvinna, speciellt de som fått sitt barn med 

kejsarsnitt, är det viktigt att plagget är 

bekvämt att ha på. Också i dessa anseenden 

passar trikå väl som materialval för 

amningsplagg. För en festligare känsla 

materialmässigt skulle bambutrikå med sin 

vackra lyster och sköna känsla även passa in 

väldigt bra.

9.3.2 Naturmaterial eller konstfibrer

I enkäten uppskattades naturmaterial framom 

konstfibrer. 55% av svaranden önskade att 

amningsplaggen var gjorda i naturfibrer, där 

bomull, ylle och hampa nämnts som exempel. 

Konstfibrer upplevdes som icke-andande, och då 

ammande mammor lätt svettas upplevdes 

konstfibrer inte som ett lockande alternativ. 

Det var bara 5% av alla svaranden som önskade 

att plaggen skulle vara gjorda i konstfibrer, 

där jag nämnt polyester och akryl i 

exempelssyfte. 

Bland naturmaterialen var bomull favoriten 

framom alla andra då det kom till 

kommentarerna. Silke eller ull som inte tål 

tvätt i höga temperaturer upplevdes inte som 

bra val, silke speciellt inte därför att den 

även förstörs av svett och smuts. Hampa var det 

ingen som frågade efter speciellt, fast jag 

anser den som ett väldigt lämpligt materialval 

i amningsplagg. Detta berodde kanske på att 

plagg i hampa inte förekommer ofta på 

marknaden, och fördomarna mot hampa är ibland 

stora på grund av brist på information.

9.3.3 Ekologiskt eller ej

Även om 45% av svaranden önskat att plaggen 

skulle vara gjorda i ekologiska material 

(exempelvis ekobomull, lyocell och hampa), kom 

det fram i kommentarsfältet att det inte lades 

särskilt mycket tyngd på denna fråga. Det 

verkade snarare vara bara ett positivt tillägg 

om plagget var gjort i ekologiskt material. 

Något särskilt motstånd för ekologiska plagg 

fanns inte (bara 5 svaranden, alltså 1% ville 

inte se ekologiska materialval i plaggen), men 

när kraven för plagget är många faller valet 

mellan ekologiskt eller inte långt ner på 

listan. Ekologiskt material är alltså inte 

kravet, men om plagget är framställt i 

ekologiskt material ses det som ett plus.

9.4 Färgskala
Färgskalan i amningsplaggen sades av 

svarandena vara trist och enformig. 

Amningsplagg finns oftast att få i svart och 

vitt och kanske några andra basfärger, såsom 

mörkblå. Färgskalan känns ganska förutspådd. 

47% av svaranden önskade klarare färger, 

medan 40% ville ha en svartvit färgskala, och 

39% föredrog jordnära färger. Några kvinnor 

hade skrivit att de upplevde den trista 

färgskalan som vemodig, och ansåg att klara 

färger hade en upplyftande verkan på deras 

humör.

Eftersom amningsplagg används ofta väldigt 

intensivt under en kortare period är en 

trendig färg ett enkelt sätt att få nya vindar 

med i plagget även om en liknande modell på 

plagg skulle hänga med i flera säsonger.

9.4.1 Tryck eller enfärgat

I kommentarsfältet fick jag kommentarer av 

svaranden som speciellt önskade se mera 

stiliga och eleganta mönster på 

amningsplaggen. I nuläget finns det en del 

mönstrade amningsplagg, men dessa mönster är 

ofta i retroanda och tryckta på 

stretchfrotté. Själv upplever jag att denna 

retroboom är mycket starkare inom 

amningsplaggen än andra plagg, och samma 

kommenterades även i enkäten. Det finns alltså 

ett behov för mönstrade plagg som inte är 

naivistiska, utan snarare stilrena.

Främsta orsaken varför ammande kvinnor 

önskade mera tryckta tyger i amningsplagg var 

väldigt konkret: i ett mönstrat material syns 

fläckar inte så lätt som i ett enfärgat 

material. 

Ett önskvärt alternativ för mönstrat tyg var 

draperingar, volanger, olika slags tyglager på 

varandra eller en levande yta på tyget, eftersom 

även de döljer fläckar bättre än en slät yta av 

enfärgat tyg.
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Jag utgick från tankarna kring ”det ultimata 

amningsplagget” då jag påbörjade 

kollektionens produktplanering. Eftersom 

kollektionen gick ut på amningsplagg, 

skissade jag upp bara övre delar: klänningar, 

tröjor och koftor. Eftersom det fanns mycket 

basplagg i amningskläderna på marknaden, 

bestämde jag mig för att göra något lite mer 

speciellt.

Den asiatiska amningsöppningen och den 

traditionella lucktröjan hade svaranden 

tyckt var de mest praktiska lösningarna. 

Lucktröjans utseende fick dock mycket kritik 

(det fanns inte en enda svarande som 

kommenterade att den ser snygg ut), så om jag 

skulle använda den sömnadstekniska lösningen 

skulle jag vara tvungen att tänka extra noga 

på att dölja dess funktion.

Färgvalet blev lätt då jag studerade Svenska 

Moderådets trendpaket SS2016. Färgpaletten 

Hyper Exotic föll genast i min smak, och 

innehöll just det som kollektionen krävde: 

klara färger, men även en viss jordnära 

twist. Mina tre favoriter i färgskalan var 

Mandarin Red, en härlig mörk orange, Aruba 

Blue som fångat perfekt tonen av Karibiska 

havet samt dess mörkare syskonsjäl, 

petrolfärgade Biscay Bay. Efter att ha spanat 

in olika tygbutikers trikåsortiment med hela 

färgpaletten i bakhuvudet, hittade jag 

slutligen tygerna i mina favoritfärger i en 

och samma butik, liggandes bredvid varandra i 

hyllan.

Dessa trikåtyger var alla av samma vackert 

fallande tunna kvalite, med 95% bomull och  

5% elastan. I och med tygfynden slog jag fast 

mina planer på att framställa enfärgade 

plagg. Då jag inte ännu hade hittat ett 

passande tyg hade jag lämnat öppet 

möjligheten att köpa naturvit trikå i 

ekobomull från skolans lager, och måla för 

hand ett abstrakt mönster på det. 
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Amningsöppning:
olika lösningar

-kimonoärm (knäpps
upp i sidosömmen)

-stumt tyg (fodralklänning?)

dragkedja
(i sömmen, MF eller två sömmar
framtill)

-två lager (övre tunnare?)
 tyg på varandra
(det övre lyfts upp)

-lucktröja med lösare
övre lager?

47

justerbarhet 
med snörgränd

draperingar
-döljer amningsöppningen
-döljer magen
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Rund form?

Rektangulär form?
-med vackert fall

liknar en sjalkrage
upptill

kofta i wrap around modell
-gömmer amningen & barnet vid behov

enfärgad
-framhäver formen

49

Asiatisk amningsöppning 
gömd i drapering

Snörgränd i sidosömmen
-kan användas som lång/kort

Justerbar!

Färgskala
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55 56

Amningströja/tunika i trikå

Vertikal amningsöppning dold i 
draperingen

3/4 ärmlängd

Snörgränd vid sidosömmen som 
möjliggör användning som tröja 
(uppsnörd) eller tunika 

Amningstunika/klänning i trikå

Vertikal amningsöppning dold i 
draperingen

3/4 ärmlängd

Snörgränd vid sidosömmen som 
möjliggör användning som 
tunika (uppsnörd) eller 
klänning (lössläppt)
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Kofta i trikå

Lös modell som möjliggör 
amning i egen ro ifall 
nödvändigt

Vackert fallande modell

Rektangulära framstycken 
som kan användas svepta i 
kors eller fritt hängande

Passar även för bruk med 
bärsjal då framstyckena 
lämnar gott om utrymme för 
barnet på framsidan då 
framstyckena är omlott
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Tillverkningen av mönster och plagg skedde i 

snabb takt under en väldigt kort period. Jag har 

jobbat mycket med trikå tidigare, så 

tillverkningsprocessen var relativt smidig. 

Det mest problematiska med sömnaden visade sig 

till slut vara raka sömmar. Flatlock och 

overlock fanns på skolan, men ingen maskin för 

sömnad av raka stretchande sömmar. Till slut 

fick jag användningsmöjlighet till en 

hemsymaskin med rak stretchande söm som jag 

sydde snörgränderna med. 

Tygvalet passade perfekt för drapering, medan 

den naturvita bambutrikån som jag använde mig 

av för att göra prototypen av klänningen visade 

sig vara alldeles för styv för detta ändamål. 

Det var därför svårt att förutspå hur 

slutresultatet skulle bli med det egentliga 

tyget, men lyckligtvis stämde min uppfattning 

överens med hur tyget betedde sig i de färdiga 

plaggen.
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Den över tre månader långa processen för detta 

examensarbete har varit otroligt lärorik och 

givande. Det som intresserat mig mest i 

processen har varit att se hur mina egna 

uppfattningar och fördomar stämt med de andra 

ammande mammornas upplevelser om 

amningsplagg. Till en början var jag rädd att 

jag hade en för marginell åsikt, men det var 

glädjande att under processens gång få 

bekräftelse att den allmänna åsikten mycket 

långt varit den samma som min uppfattning.

Att använda mig av en användarorienterad 

planeringsprocess visade sig vara ett bra 

beslut. Det har varit lärorikt att försöka nå 

en optimal kombination för ”det ultimata 

amningsplagget”. Lätt har det dock inte 

varit, och mina svagheter inom tillverkningen 

har dragit en del gränser inom vilka jag varit 

tvungen att jobba. Jag ser dock att jag 

lyckats optimera förhållandet mellan mina 

egna kunskaper och enkätsvaren tll en 

funktionell och smidig helhet, som passar 

många olika kroppstyper och tilltalar 

användaren.

I början, då jag satte upp enkäten på nätet, 

var jag osäker på om mammor skulle uppleva min 

sak som märkvärdig och orka lägga dyrbar tid 

på att svara. Då svaren började falla in 

överrumplade de mig totalt, och det var först 

då som jag egentligen kände att detta arbete 

kunde faktiskt bli något viktigt. 

Jag har fått mycket förfrågningar om plaggen 

redan i planeringsskedet och eftersom jag ser 

en klar brist på den stilen av amningsplagg 

som jag planerat, har jag även funderat på att 

starta ett företag som koncentrerar sig på 

amningsplagg. Konceptet kräver ännu mycket 

bearbetning, plaggen testning och de måste 

optimeras för att kunna sys upp i större 

kvantiteter. Denna examensarbetsprocess har 

dock lett mig en god bit in på vägen.

65 66

11  Slutord



Den över tre månader långa processen för detta 

examensarbete har varit otroligt lärorik och 

givande. Det som intresserat mig mest i 

processen har varit att se hur mina egna 

uppfattningar och fördomar stämt med de andra 

ammande mammornas upplevelser om 

amningsplagg. Till en början var jag rädd att 

jag hade en för marginell åsikt, men det var 

glädjande att under processens gång få 

bekräftelse att den allmänna åsikten mycket 

långt varit den samma som min uppfattning.

Att använda mig av en användarorienterad 

planeringsprocess visade sig vara ett bra 

beslut. Det har varit lärorikt att försöka nå 

en optimal kombination för ”det ultimata 

amningsplagget”. Lätt har det dock inte 

varit, och mina svagheter inom tillverkningen 

har dragit en del gränser inom vilka jag varit 

tvungen att jobba. Jag ser dock att jag 

lyckats optimera förhållandet mellan mina 

egna kunskaper och enkätsvaren tll en 

funktionell och smidig helhet, som passar 

många olika kroppstyper och tilltalar 

användaren.

I början, då jag satte upp enkäten på nätet, 

var jag osäker på om mammor skulle uppleva min 

sak som märkvärdig och orka lägga dyrbar tid 

på att svara. Då svaren började falla in 

överrumplade de mig totalt, och det var först 

då som jag egentligen kände att detta arbete 

kunde faktiskt bli något viktigt. 

Jag har fått mycket förfrågningar om plaggen 

redan i planeringsskedet och eftersom jag ser 

en klar brist på den stilen av amningsplagg 

som jag planerat, har jag även funderat på att 

starta ett företag som koncentrerar sig på 

amningsplagg. Konceptet kräver ännu mycket 

bearbetning, plaggen testning och de måste 

optimeras för att kunna sys upp i större 

kvantiteter. Denna examensarbetsprocess har 

dock lett mig en god bit in på vägen.

65 66

11  Slutord



Ahlberg, M-L & Ebbestrand, S, 2005. Att 

fånga och förmedla en livsstil med ett 

varumärke och en affärsidé – en fallstudie 

av PROUD, s. 52

Amningshjälpen [Online]
http://www.amningshjalpen.se [12.3.2015]

Amningshjälpen: Mjölkstockning, mastit och 

abscess [Online]

http://www.amningshjalpen.se/images/stories

/mjolkstock_mastit_abscessAN32006.pdf 

[30.12.2014]

Boob: Amningskläder [Online]

http://shop.boobdesign.com/sv/4/span-style-

color-black-nursing-wear-span [18.3.2015] 

Cecilija S: Collection Nursingwear [Online]

http://www.cecilijas.com/EN/nursingWear.htm

l [28.12.2014]

Cecilija S: Functions [Online]

http://www.cecilijas.com/EN/functions.html 

[28.12.2014]

Dettwyler, Kathy, 2004. When to Wean: 

Biological vs. Cultural Perspectives" 

Clinical Obstetrics & Gynecology, s.47

Hakulinen-Viitanen Tuovi, Pelkonen Marjaana, 

Haapakorva Arja, 2005. Sosiaali- ja 

terveysministeriön selvityksiä 2005:22  Äitiys- 

ja lastenneuvolatyö Suomessa, s.91 [Online]

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file
?folderId=28707&name=DLFE-4006.pdf [hämtat 
23.2.2015]

H&M: Mammakläder [Online]

http://www.hm.com/fi/sv/subdepartment/LADIES

?Nr=4294928830 [17.3.2015]

Imetyksen tuki ry: Yhdistys & toiminta 
[Online]
http://www.imetys.fi/index.php/yhdistys-
toiminta [hämtat 12.3.2015]

http://www.imetys.fi/index.php/tukea-

tietoa/imetystietoa/imetyksen-faktaa-ja-

fiktiota [15.12.2014]

67 68

Källförteckning



Ahlberg, M-L & Ebbestrand, S, 2005. Att 

fånga och förmedla en livsstil med ett 

varumärke och en affärsidé – en fallstudie 

av PROUD, s. 52

Amningshjälpen [Online]
http://www.amningshjalpen.se [12.3.2015]

Amningshjälpen: Mjölkstockning, mastit och 

abscess [Online]

http://www.amningshjalpen.se/images/stories

/mjolkstock_mastit_abscessAN32006.pdf 

[30.12.2014]

Boob: Amningskläder [Online]

http://shop.boobdesign.com/sv/4/span-style-

color-black-nursing-wear-span [18.3.2015] 

Cecilija S: Collection Nursingwear [Online]

http://www.cecilijas.com/EN/nursingWear.htm

l [28.12.2014]

Cecilija S: Functions [Online]

http://www.cecilijas.com/EN/functions.html 

[28.12.2014]

Dettwyler, Kathy, 2004. When to Wean: 

Biological vs. Cultural Perspectives" 

Clinical Obstetrics & Gynecology, s.47

Hakulinen-Viitanen Tuovi, Pelkonen Marjaana, 

Haapakorva Arja, 2005. Sosiaali- ja 

terveysministeriön selvityksiä 2005:22  Äitiys- 

ja lastenneuvolatyö Suomessa, s.91 [Online]

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file
?folderId=28707&name=DLFE-4006.pdf [hämtat 
23.2.2015]

H&M: Mammakläder [Online]

http://www.hm.com/fi/sv/subdepartment/LADIES

?Nr=4294928830 [17.3.2015]

Imetyksen tuki ry: Yhdistys & toiminta 
[Online]
http://www.imetys.fi/index.php/yhdistys-
toiminta [hämtat 12.3.2015]

http://www.imetys.fi/index.php/tukea-

tietoa/imetystietoa/imetyksen-faktaa-ja-

fiktiota [15.12.2014]

67 68

Källförteckning



Ipanainen: Imetys  [Online]

http://www.ipanainen.fi/fi/shop/vanhemmille/ime

tys/anna+-imetystoppi+valkoinen [17.12.2014]

Kejsarsnitt.se: Efter kejsarsnitt [Online]

http://kejsarsnitt.se/efter-kejsarsnitt/ 

[30.12.2014]

Lindex: MOM [Online]

http://www.lindex.com/fi/naiset/mom/ylaeosat-

alaosat/ [17.3.2015]

Love Milk: Amningskläder [Online]

http://shop.lovemilk.se/collections/amningskl

ader [17.12.2014]

Love Milk: Om oss [Online]

http://shop.lovemilk.se/pages/om-oss 

[17.12.2014]

Maitotyttö: Imetyspaidat 

[Online]http://maitotyttopaidat.fi/kauppa/imetysva

atteet.html [17.2.2015]Maitotyttö: 

Yritysesittely [Online]

http://maitotyttopaidat.fi/kauppa/about-

maitotytto/ [17.2.2015]

Milker: Milker Nursing and Maternity Wear 

[Online]

http://www.milkernursing.com/shop/cms-about-

milker.html [28.12.2014]

Milker: Nursing Wear [Online]

http://www.milkernursing.com/shop/nursing-

wear-3c1.html [28.12.2014]

Uro, J, 2009 Kätilöliitto: Suomalaisäidit 

imettävät liian vähän [Online]

http://www.vau.fi/Meilla-on-lapsi/imetys-ja-

ravinto/Katiloliitto-Suomalaisaidit-imettavat-

liian-vahan/ [hämtat 23.2.2015]

WHO Mediacentre: Infant and young child 
feeding [Online]

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs3

42/en/ [15.12.2014]

Why Can't You Just Nurse With a Cover? An Answer 

in Photos [Online]

69 70

Alla bilder och illustrationer i detta 
arbete är skribentens egna

Bildförteckning



Ipanainen: Imetys  [Online]

http://www.ipanainen.fi/fi/shop/vanhemmille/ime

tys/anna+-imetystoppi+valkoinen [17.12.2014]

Kejsarsnitt.se: Efter kejsarsnitt [Online]

http://kejsarsnitt.se/efter-kejsarsnitt/ 

[30.12.2014]

Lindex: MOM [Online]

http://www.lindex.com/fi/naiset/mom/ylaeosat-

alaosat/ [17.3.2015]

Love Milk: Amningskläder [Online]

http://shop.lovemilk.se/collections/amningskl

ader [17.12.2014]

Love Milk: Om oss [Online]

http://shop.lovemilk.se/pages/om-oss 

[17.12.2014]

Maitotyttö: Imetyspaidat 

[Online]http://maitotyttopaidat.fi/kauppa/imetysva

atteet.html [17.2.2015]Maitotyttö: 

Yritysesittely [Online]

http://maitotyttopaidat.fi/kauppa/about-

maitotytto/ [17.2.2015]

Milker: Milker Nursing and Maternity Wear 

[Online]

http://www.milkernursing.com/shop/cms-about-

milker.html [28.12.2014]

Milker: Nursing Wear [Online]

http://www.milkernursing.com/shop/nursing-

wear-3c1.html [28.12.2014]

Uro, J, 2009 Kätilöliitto: Suomalaisäidit 

imettävät liian vähän [Online]

http://www.vau.fi/Meilla-on-lapsi/imetys-ja-

ravinto/Katiloliitto-Suomalaisaidit-imettavat-

liian-vahan/ [hämtat 23.2.2015]

WHO Mediacentre: Infant and young child 
feeding [Online]

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs3

42/en/ [15.12.2014]

Why Can't You Just Nurse With a Cover? An Answer 

in Photos [Online]

69 70

Alla bilder och illustrationer i detta 
arbete är skribentens egna

Bildförteckning



BILAGA 1

Ordförklaringar
Moderskapsplagg: Plagg som är planerat för 

att rymma den växande magen under graviditet.

Amningsplagg: Plagg som underlättar amning av 

barnet, främst tröjor, linnen och klänningar. 

Den vanligaste lösningen för dessa plagg är 

en "lucktröja" med dubbelt tygstycke 

framtill, varav den övre lyfts undan och 

blottar bröstet för amning.

Drop cup: en typ av mekanism som används i 

amningsplagg, främst linnen med smala 

axelband och BH:n. Övre delen av plaggets 

framstycke sitter fast med ett plastspänne i 

axelbandet. Vid amning knäpps spännet upp och 

kupan fälls ner, ofta blottandes hela bröstet

Asiatisk amningsöppning: en typ av mekanism 

som används i amningsplagg, främst linnen, 

tröjor och klänningar med skärning under 

bysten. Framstycket består av flera bitar, så 

att en lodrät öppning bildas för amning då 

tyglagren dras åt var sin sida.

Amningsskynke: Ett tygstycke, speciellt 

planerat för att dölja amningen. Ofta med 

remmar och spännen med hjälp av vissa skynket 

kan spännas fast bakom moderns nacke.

Helamning: Tiden då barnet får endast 

bröstmjölk, och inte någon annan föda. WHO:s 

och UNICEF:s rekommendation är helamning 

tills barnet är sex månader gammalt.

Delamning, kompletterad amning: Tiden då 

barnet får bröstmjölk, men också annan föda, 

s å s o m  f a s t  f ö d a  e l l e r 

modersmjölksersättning. WHO:s och UNICEF:s 

rekommendation är delamning tills barnet är 

minst två år gammalt, och längre ifall barnet 

och modern så önskar.

Långtidsamning: amning som fortsätter längre 

än den kulturella normen. I Finland och 

Sverige kallas amning långtidsamning efter 

att barnet fyllt ett år.
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BILAGA 2
Forfrågan om amningskläder

Hej, jag heter Aura Lehti och studerar 
formgivning med inriktningen beklädnad på 
Yrkeshögskolan Novia. För tillfället skriver 
jag mitt slutarbete om amningskläder, och 
skulle behöva åsikter från ammande 
mammor/mammor som ammat kring temat. 

I mitt slutarbete försöker jag svara bl.a. att 
kan funktionella, bekväma och snygga 
amningskläder underlätta amningen, skapa 
förtroende för amning på offentliga platser 
samt bemyndiga (empower) mamman. Med svaren som 
grund kommer jag att skapa en kollektion 
amningskläder. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, och 
användas endast som källmaterial för 
slutarbetet ifråga. Det färdiga arbetet kommer 
att publiceras på publikationsarkivet för 
h ö g s k o l o r n a ,  T h e s e u s 
(http://theseus.fi/handle/10024/2193)

1. Amningshistorik

Hur många barn har du ammat/ammar för 
tillfället?

- 1
- 2-3
- 3-4
- 5 eller fler

2. Amningens längd

Hur lång tid har du som längst ammat per barn?

- 0-3 mån
- 3-6 mån
- 6 mån-1 år
- 1-2 år
- 2-3 år
- 3 år eller längre
- amningen pågår, 0-3 mån har passerat
- amningen pågår, 3-6 mån har passerat
- amningen pågår, 6 mån-1 år har passerat
- amningen pågår, 1-2 år har passerat
- amningen pågår, 2-3 år har passerat

3. Användning av amningskläder

Har du (förutom BH:n) använt/använder du 
amningskläder? Välj alla alternativ som 
stämmer.

- Jag har inte använt skilda amningskläder
- Jag har använt normala kläder som jag skilt 
skaffat i amningssyfte
- Jag har använt amningströjor
- Jag har använt amningsklänningar
- Jag har använt amningsnattlinnen
- Annan: 

4. Amningsklädernas påverkan på 
amningen

Hur upplever du att amningskläderna påverkade 
din amningsupplevelse och personalitet? Välj 
alla alternativ som stämmer.

- Amningen underlättades med hjälp av  
amningskläder
- Amningen underlättades inte med hjälp av 
amningskläder
- Amningskläderna påverkade mitt yttre 
positivt
- Amningskläderna påverkade mitt yttre 
negativt

- Jag hittade amningskläder som passade min 
personliga stil
- Jag hittade inte amningskläder som passade 
min personliga sti
- Med hjälp av amningskläderna fick jag mod att 
amma på offentliga platser
- Jag fick inte speciellt mod för amning på 
o f f e n t l i g a  p l a t s e r  m e d  h j ä l p  a v 
amningskläderna
- Amningskläderna förbättrade min 
självkänsla som ammande mamma
- Amningskläderna förbättrade inte min 
självkänsla som ammande mamma
-  J a g  u p p l e v d e  a n v ä n d n i n g e n  a v 
amningskläderna som en positiv sak
-  J a g  u p p l e v d e  a n v ä n d n i n g e n  a v 
amningskläderna som en negativ sak
- Annan: 

5. Förbättringar i amningskläder

Vilka egenskaper önskar du fanns i 
amningskläder? Välj alla alternativ som 
stämmer.

- Figurnära skärningar
- Vida skärningar
- Klara färger
- Jordnära färger
- Svart-vit färgskala
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- Intressanta skärningar
- Lager på lager
- Justeringsmöjligheter
- Enkla modeller
- Ärmlösa modeller
- Kortärmade modeller
- Långärmade modeller
- Korta modeller
- Normallånga modeller
- Långa modeller
- Täckande urringningar
- Öppna urringningar
- Naturmaterial (t.ex. bomull, hampa ylle)
- Konstfibrer (t.ex. polyester, akryl)
- Ekologiska material (t.ex. ekobomull, 
lyocell, hampa)
- Stumma material
- Elastiska material
- Vardagliga material (t.ex. trikå)
 Festliga material (t.ex. silke)
- Jag är nöjd med det nuvarande urvalet och 
önskar inga speciella förbättringar
- Muu: 

6. Förbättringar i amningskläder

Vilka egenskaper önskar du att INTE fanns i 
amningskläder? Välj alla alternativ som var 
opassande för dig.

- Figurnära skärningar
- Vida skärningar
- Klara färger
- Jordnära färger
- Svart-vit färgskala
- Mönster och tryck
- Enfärgade plagg
- Texttryck
- Intressanta skärningar
- Lager på lager
- Justeringsmöjligheter
- Enkla modeller
- Ärmlösa modeller
- Kortärmade modeller
- Långärmade modeller
- Korta modeller
- Normallånga modeller
- Långa modeller
- Täckande urringningar
- Öppna urringningar
- Naturmaterial (t.ex. bomull, hampa ylle)
- Konstfibrer (t.ex. polyester, akryl)
- Ekologiska material (t.ex. ekobomull, 
lyocell, hampa)
- Stumma material
- Elastiska material
- Vardagliga material (t.ex. trikå)
- Festliga material (t.ex. silke)
- Muu: 

7. Kommentarer

Till slut kan du kommentera dina svar 
noggrannare om du vill. Tack för dina svar!
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- Muu: 
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BILAGA 3
Kysely imetysvaatteista

Hei, olen Aura Lehti, vaatemuotoilun 
opiskelija Yrkeshögskolan Noviasta. 
K i r j o i t a n  p a r a i k a a  l o p p u t y ö t ä n i 
imetysvaatteista, ja haluaisin kuulla 
imettävien/imettäneiden äitien ajatuksia 
aiheesta. Lopputyössäni pyrin vastaamaan mm. 
voiko toimivat, mukavat ja kauniit 
imetysvaatteet helpottaa imetystä, tuoda 
luottamusta imetykseen julkisilla paikoilla 
sekä voimaannuttaa äitiä. Vastausten 
p e r u s t e e l l a  s u u n n i t t e l e n 
i m e t y s v a a t e m a l l i s t o n .  V a s t a u k s e t 
käsitellään luottamuksellisesti, ja niitä 
käytetään vain lähdemateriaalina kyseiseen 
lopputyöhön. Valmis lopputyö julkaistaan 
ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto 
T h e s e u k s e s s a 
(http://www.theseus.fi/handle/10024/2193)

1. Imetyshistoria

Kuinka monta lasta olet imettänyt/imetät 
parhaillaan?

- 1
- 2-3
- 3-4
- 5 tai useampi

2. Imetyksen kesto

Kuinka pitkään olet pisimmillään imettänyt 
per lapsi?

- 0-3 kk
- 3-6 kk
- 6 kk-1 v
- 1-2 v
- 2-3 v
- 3 v tai kauemmin
- Imetän parhaillaan, 0-3 kk takana
- Imetän parhaillaan, 3-6 kk takana
- Imetän parhaillaan, 6 kk-1 v takana
- Imetän parhaillaan, 1-2 v takana
- Imetän parhaillaan, 2-3 v takana

3. Imetysvaatteiden käyttö

Käytätkö/käytitkö (rintaliivit poissulkien) 
erillisiä imetysvaatteita? Valitse kaikki 
paikkaansa pitävät vaihtoehdot.
 En käyttänyt erillisiä imetysvaatteita
 Käytin erikseen imetystä varten hankkimiani 
normaaleja vaatteita
 Käytin imetyspaitoja
 Käytin imetysmekkoja
 Käytin imetysyöpaitoja
 Muu: 

4. Imetysvaatteiden vaikutus 
imetykseen

Miten koet imetysvaatteiden vaikuttaneen 
imetyskokemukseesi sekä persoonaasi? Valitse 
kaikki paikkaansa pitävät vaihtoehdot:

- Imetys helpottui imetysvaatteiden avulla
- Imetys ei helpottunut imetysvaatteiden 
avulla
- Imetysvaatteet vaikuttivat ulkoiseen 
olemukseeni positiivisesti
- Imetysvaatteet vaikuttivat ulkoiseen 
olemukseeni negatiivisesti
- Löysin omaan tyyliini sopivia 
imetysvaatteita
- En löytänyt omaan tyyliini sopivia 
imetysvaatteita
- Sain imetysvaatteiden avulla uskallusta 
imettää julkisilla paikoilla
- En saanut imetysvaatteiden avulla erityistä 
uskallusta imettää julkisilla paikoilla
- Imetysvaatteet paransivat itsetuntoani 
imettävänä äitinä
- Imetysvaatteet eivät erityisemmin 
parantaneet itsetuntoani imettävänä äitinä
- Koin imetysvaatteiden käytön positiivisena 
asiana
- Koin imetysvaatteiden käytön negatiivisena 
asiana
- Muu: 

5. Parannuksia imetysvaatteisiin

M i n k ä l a i s i a  o m i n a i s u u k s i a  t o i v o t 
imetysvaatteilta? Valitse kaikki itsellesi 
sopivat vaihtoehdot.

- Vartalonmyötäisiä leikkauksia
- Väljiä leikkauksia
- Kirkkaita värejä
- Maanläheisiä värejä
- Musta-valkoista väritystä
- Kuoseja ja kuvioita
- Yksivärisyyttä
- Tekstiprinttejä
- Kiinnostavia leikkauksia
- Kerroksellisuutta
- Säätömahdollisuuksia
- Yksinkertaisia malleja
- Hihattomia malleja
- Lyhythihaisia malleja
- Pitkähihaisia malleja
- Pitkiä malleja
- Normaalipituisia malleja
- Lyhyitä malleja
- Peittäviä päänteitä
- Avoimia päänteitä
- Luonnonmateriaaleja (esim puuvilla, 
hamppu, villa)
- Tekokuituja (esim polyesteri, akryyli)
- E k o l o g i s i a  m a t e r i a a l e j a 
(esim.luomupuuvilla, lyocell, hamppu) 
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- Joustamattomia materiaaleja
- Joustavia materiaaleja
- Arkisia materiaaleja (esim trikoo)
- Juhlavia materiaaleja (esim silkki)
- En toivo erityisiä parannuksia, olen 
tyytyväinen nykyiseen valikoimaan
- Muu: 

6. Parannuksia imetysvaatteisiin

Minkälaisia ominaisuuksia toivot että EI olisi 
imetysvaatteissa? Valitse kaikki itsellesi 
sopimattomat vaihtoehdot.

- Vartalonmyötäisiä leikkauksia
- Väljiä leikkauksia
- Kirkkaita värejä
- Maanläheisiä värejä
- Musta-valkoista väritystä
- Kuoseja ja kuvioita
- Yksivärisyyttä
- Tekstiprinttejä
- Kiinnostavia leikkauksia
- Kerroksellisuutta
- Enemmän säätömahdollisuuksia
- Vähemmän säätömahdollisuuksia
- Yksinkertaisia malleja
- Hihattomia malleja
- Lyhythihaisia malleja
- Pitkähihaisia malleja

- Pitkiä malleja
- Normaalipituisia malleja
- Lyhyitä malleja
- Peittäviä päänteitä
- Avoimia päänteitä
- Luonnonmateriaaleja (esim puuvilla, hamppu, 
villa)
- Tekokuituja (esim polyesteri, akryyli)
- Ekologisia materiaaleja (esim hamppu, 
lyocell, luomupuuvilla)
- Joustamattomia materiaaleja
- Joustavia materiaaleja
- Arkisia materiaaleja (esim trikoo)
- Juhlavia materiaaleja (esim silkki)
- Muu: 

7. Kommentit

Lopuksi voit halutessasi kommentoida tarkemmin 
vastauksiasi. Kiitos vastauksistasi!
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