
 

 

 

Initiating breastfeeding is an existential challenge 
Lina Palmér, RN, RM and PhD-student, School of Health Sciences, University of Borås, 

Sweden and School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden. 

Background 

For most women in Sweden, breastfeeding is an essential part during the childbearing period. 

Nearly all women initiate breastfeeding but, due to different reasons, almost one fourth of the 

women stop or wean breastfeeding the first weeks or months after birth. That is often earlier 

than they had expected. Therefore few women follow the recommendations on breastfeeding. 

Until now, in-depth knowledge that aims to understand the meaning of initiating breastfeeding 

from women’s perspective is scantily explored. In order to develop care that enables mothers 

to breastfeed as recommended, or as long as they want to, it is thus necessary to complement 

previous research and explore breastfeeding from the percpective of the women.   

Aim 

The aim of this study is to describe women’s lived experiences of initiating breastfeeding 

within the context of early home discharge in Sweden.  

Method 

A reflective lifeworld research design based on phenomenological philosophy was used 

during the data gathering and data analysis. Eight women, two primiparous and six 

multiparous, were interviewed within two month after birth. 

Result 

The results show that the phenomenon, initiating breastfeeding, in spite of good conditions i.e. 

early home discharge, is complex and entails an existential challenge. The essential meaning 

of the phenomenon is conceptualized as, “A movement from a bodily performance to an 

embodied relation with the infant and oneself as a mother”. This pattern is further described 

in its five constituents: “Fascination in the first encounter”,” Balancing the unknown”, 

“Devoting oneself and enduring the situation”, “Seeking confirmation in the unique” and 

“Having the entire responsibility”.  

Conclusions 

Initiating breastfeeding is more than just a biological adaptation controlled by our hormone 

system. Breastfeeding interlaces biological and existential issues that cannot be separated. 

Initiating breastfeeding is an existential challenge and a new way of Being for the new 

mother. Caring for women initiating breastfeeding entails, from a caring science perspective, 

to help the mother meet insecurity and strengthen confidence to trust her body and ability to 

breastfeed her newborn infant.  



 

 

 

Initiera amning är en existentiell utmaning 
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Sverige och Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige.  

Bakgrund 

För de flesta kvinnor i Sverige är amning en viktig del av den barnafödande perioden. 

Merparten av nyblivna mammor påbörjar amning men, beroende av olika orsaker, är det så 

många som en fjärdel som slutar eller trappar ner amning inom de första veckorna efter 

förlossningen. Därför är det få kvinnor i Sverige som ammar i den utsträckning som 

rekommenderas. Fram till nu, är kvinnors upplevelser av amning ett relativt outforskat 

område, särskilt upplevelser som berör initiering av amning. För att kunna erbjuda ett 

evidensbaserad vårdande som möjliggör för nyblivna mammor att amma, i enlighet med 

rekommendationerna eller så länge de själva vill, behövs kunskap om amning utifrån den 

nyblivna mammans perspektiv. 

Syfte 

Syftet är att beskriva kvinnors levda erfarenhet av att initiera amning efter förlossningen i 

kontext för tidig hemgång i Sverige. 

Metod 

En reflekterande livsvärldsansats har använts som utgångspunkt och data är fenomenologiskt 

analyserat. Åtta kvinnor, två förstföderskor och sex omföderskor intervjuades inom två 

månader efter förlossningen.  

Resultat 

Resultatet visar att fenomenet, påbörja amning, trots goda förutsättningar eg. tidig hemgång 

efter förlossningen, är komplext och innebär en existentiell utmaning. Den essentiella 

innebörden är att förstå som ”En rörelse från en kroppslig prestation till en förkroppsligad 

relation med barnet och sig själv som mamma”. Essensens variationer beskrivs vidare i fem 

konstituenter “Fascination i det första mötet med barnet”, ”Balansgång i det okända”, ”Ge sig 

hän och härda ut”, ”Söka bekräftelse i det unika” och ”Ha det yttersta ansvaret”.  

Slutsats 

Att påbörja amning är mer än enbart en anpassning av en biologisk funktion styrt av 

hormonsystemet. Amning sammanflätar biologiska och existentiella aspekter och kan inte 

separeras. Amning första tiden efter förlossningen är en existentiell utmaning och ett nytt sätt 

att Vara för den nyblivna mamman. Vårdande av nyblivna mammor som påbörjar amning 

innebär, från ett vårdvetenskapligt perspektiv, att hjälpa mamman att möta sin osäkerhet och 

stärka hennes självförtroende att lita på kroppen och sin förmåga att amma sitt nyföda barn.  



 

 

 

Vetenskapligt arbete, muntlig presentation 

 


