
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mér finnst bara kynlíf vera gjöf og bara gleðilegt og svona 

einhvernvegin samt svona hluti af þessu hversdagslega svona út 

af fyrir sig og þá á ég ekki við það neikvætt. Mér finnst þetta 

hversdagslega alveg dásamlegt sko. Sem að bara, já lífið snýst 

um þetta hversdagslega. Þetta er bara hluti af því að vera hjón, 

við borðum saman og við syngjum fyrir börnin og við elskumst. 

(Jóhanna)  



„Því ég var bara alltaf svo þreytt“ 
Áhrif meðgöngu og fæðingar á kynlíf íslenskra kvenna 

 

 

EDDA SVEINSDÓTTIR  

HILDA FRIÐFINNSDÓTTIR 

LOKAVERKEFNI TIL KANDIDATSPRÓFS 

Í LJÓSMÓÐURFRÆÐI (12 EININGAR) 

LEIÐBEINANDI: DR. SÓLEY SESSELJA BENDER 

 

JÚNÍ 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Þakkarorð  

Fyrst og fremst viljum við þakka þeim átta konum sem tóku þátt í rannsókninni með 

okkur. Þátttaka þeirra í jafn persónulegri rannsókn og þessari var okkur mikils virði. Sér-

stakar þakkir færum við leiðbeinanda okkar, dr. Sóleyju Sesselju Bender, fyrir frábæra leið-

sögn og einkar ánægjulegt og lærdómsríkt samstarf. Þökkum einnig Sigríði Rögnvaldsdóttur 

fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Við þökkum Kvenlækningadeild og Göngudeild mæðra-

verndar á Landspítala – háskólasjúkrahúsi fyrir afnot af viðtalsherbergjum og vinnuaðstöðu. 

Vísindasjóður Landspítala – háskólasjúkrahúss og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga fá 

þakkir fyrir styrki sem veittir voru til verksins. 

Foreldrum okkar þökkum við allan þann stuðning sem þeir hafa veitt á rannsóknar-

tímanum. Síðast en ekki síst fá eiginmenn okkar og dætur ástarþakkir fyrir veitta aðstoð, 

stuðning og ómælda þolinmæði. Án þeirra hefðum við ekki komist á leiðarenda. 

 

 

 



iv 

 

Útdráttur  

Tilgangur: Að skoða upplifun kvenna af kynlífi sínu á meðgöngu og eftir fæðingu og 

hvaða þættir hafi þar áhrif.  

Aðferð: Rannsóknin er eigindleg. Hún er hluti af langtímarannsókn. Tekin voru viðtöl 

við átta íslenskar konur, sem valdar voru af handahófi, sex mánuðum eftir fæðingu. Gögnin 

voru greind með þemagreiningu. 

Niðurstöður: Fram komu þrjú meginþemu sem voru: Kynferðislegt samband, kyn-

löngun og kynferðisleg ánægja. Svo virtist sem tímabil barneigna einkenndist af aukinni þörf 

fyrir nánd en kynlöngun kvennanna minnkaði verulega á meðgöngu og hélst lítil fyrsta hálfa 

árið eftir fæðingu. Tíðni samfara minnkaði í öllum tilfellum vegna minni kynlöngunar en 

helstu áhrifaþættirnir voru: þreyta, meðgöngukvillar, breytt líkamsímynd, hlutverkatogstreita, 

ótti við að skaða ófætt barn og brjóstagjöf. Konurnar lýstu allar yfirþyrmandi mikilli þreytu á 

þessu tímabili en þreytan ásamt þessari minnkuðu kynlöngun virtist koma þeim á óvart. 

Ályktun: Ljóst er að fræðsla um kynlíf þyrfti að vera markvissari bæði í meðgöngu- og 

mæðravernd að frumkvæði ljósmæðra.  

 

Lykilorð: Kynlíf, kynlöngun, kynferðisleg ánægja, barneignaferli, nánd, brjóstagjöf, þreyta. 
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Abstract 

Purpose: To explore if changes in womens’ sexuality take place during pregnancy and 

the postpartum period.  

Method: This is a qualitative longitudinal study. Eight Icelandic women were randomly 

selected for interviews six months after delivery. A theme analysis method was used.  

Findings: Three main themes emerged: The sexual relationship, sexual desire and sex-

ual pleasure. It appeared that the period of pregnancy and six months after delivery was cha-

racterized by increased need for intimacy but the womens’ sexual desire during pregnancy 

was dramatically decreased and it persisted for six months after delivery. As a result, the fre-

quency of intercourse decreased among all the interviewees. Influencing factors were: tired-

ness, pregnancy related problems, altered body image, fear of hurting the unborn child, role 

conflicts and breastfeeding. All the women described overwhelming tiredness in the pre- and 

postpartum period. The tiredness and the decreased sexual desire came as a surprise to the 

women. 

Conclusion: Information about sexuality during pregnancy and the year postpartum 

should be part of routine prenatal care. Midwives should take the initiative and give informa-

tion in a systematic manner. 

 

Key words: Sexuality, sexual desire, sexual pleasure, pregnancy, postpartum, intimacy, breastfeeding, 

tiredness.  
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Inngangur 

Í samtölum rannsakenda við nýbakaðar mæður í ljósmóðurnáminu kom í ljós að þær 

hafa ekki fengið næga fræðslu um hvaða áhrif meðganga og fæðing barns getur haft á 

kynferðislegt samband hjóna og para. Flestar eru þær líka óundirbúnar fyrir þær breytingar 

sem verða á líkamanum eftir fæðingu og að takast á við minnkaða kynlöngun. Telja rannsa-

kendur að ástæður þess að ljósmæður fræði konurnar ekki nægjanlega megi að hluta til rekja 

til vanþekkingar þeirra, þeim geti fundist óþægilegt að hafa frumkvæði að þeirri umræðu eða 

að hún sé ekki tímabær í útskriftarviðtali heimaþjónustunnar þar sem svo stutt er liðið frá 

fæðingu og því séu konur vart móttækilegar fyrir fræðslu um þessi mál. Hugsanlegt er að 

tímaskortur ljósmæðra hafi þar einnig áhrif.  

Íslenskar konur mæta almennt mjög vel í meðgönguvernd þar sem myndast oft og 

tíðum náið meðferðarsamband milli þeirra og ljósmæðranna (Robertson, 2004). Ljósmæðrum 

gefast því mörg tækifæri á meðgöngunni til að hafa frumkvæði að umræðu um viðkvæm mál-

efni eins og upplifun af breytingum á kynlífi. Í leiðbeiningum Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunarinnar um þjónustu eftir fæðingu er bent á að umönnun kvenna eftir fæðingu þurfi að 

vera alhliða og bundin við menningu hvar sem er í heiminum og eigi að taka tillit til þarfa 

kvenna á einstaklingsbundinn hátt. Þar er lögð áhersla á að ræða um kynlíf og veita jafnframt 

fræðslu um það (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 1998). 

Flestar rannsóknir um kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu eru megindlegar þar sem 

spurningalistar hafa verið lagðir fyrir misstór úrtök, ýmist konur eða pör. Bæði er um þver-

sniðskannanir að ræða og langtímarannsóknir sem þó eru  færri. Eigindlegar rannsóknir eru 

mjög fáar. Engar langtímarannsóknir hafa verið gerðar hér á landi með það meginmarkmið að 

skoða kynlíf kvenna í tengslum við meðgöngu og eftir fæðingu svo vitað sé. Með eigind-

legum viðtölum telja rannsakendur mögulegt að afla þekkingar sem getur nýtst ljósmæðrum 



2 

 

sem og hugsanlega öðrum fagstéttum í samstarfi sínu með konum og körlum í barneigna-

ferlinu. 

Frá hugmynd að veruleika 

Báðir rannsakendur hafa starfað sem hjúkrunarfræðingar um árabil við Kvenlækninga-

deild Landspítalans og hefur heilbrigði kvenna lengi verið þeim hugleikið. Hafa rannsakendur 

beitt sér fyrir fræðslustarfi á Kvenna- og barnasviði Landspítala, meðal annars með málþingi 

um bólusetningar við HPV. Hugmynd að þessari rannsókn hafði gerjast meðan ljósmóður-

námið stóð yfir en fékk byr undir báða vængi eftir námskeið um kynheilbrigði kvenna hjá dr. 

Sóleyju S. Bender og leituðu nemendur til hennar eftir samstarfi sem hún samþykkti. Þá strax 

var hafist handa við að móta hugmyndina og ákveðið að gera langtímarannsókn sem fælist í 

því að taka eigindleg viðtöl við átta konur sex mánuðum eftir fæðingu og síðan aftur að 

öðrum sex mánuðum liðnum. Sú rannsókn sem hér er gerð grein fyrir byggist á fyrri hluta 

hennar, þ.e. viðtölum sem tekin voru við konur sex mánuðum eftir fæðingu barns. 

Rannsóknarspurningar 

Tvær rannsóknaspurningar voru lagðar til grundvallar þessari rannsókn: 

 Hvernig upplifði konan kynlíf sitt á meðgöngu og hafði eitthvað áhrif á það? 

 Hvernig upplifði konan kynlíf sitt eftir barnsburð og hafði eitthvað áhrif á það?  
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Skilgreining hugtaka 

Kynlíf (sexuality) 

Samkvæmt Sóleyju S. Bender (2006) hefur hugtakið kynlíf mjög víðtæka merkingu. 

Þegar því er skipt í kyn og líf er ljóst að það vísar til þess hvaða lífi við lifum sem kynverur. Í 

því felst hvaða augum við lítum á okkur sjálf sem konu eða karl, afstöðu okkar til kynlífs-

mála, hvernig við hegðum okkur sem kynverur og komum fram við aðra. Samkvæmt skil-

greiningu á hugtakinu sem sett var fram í skýrslu Pan American Health Organization og 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (2000) er meginkjarni þess eftirfarandi: Kynlíf nær til 

allra vídda mannlegrar tilveru eins og kyngervis, kynímyndar, kynvitundar, kynhneigðar, 

kynferðislegrar örvunar, tilfinningalegra tengsla, ástar og fjölgunar mannkynsins. 

Manneskjan upplifir það og tjáir sig í gegnum hugsanir, ímyndanir, langanir, skoðanir, 

gildismat, atferli, kynhlutverk og sambönd. Kynlíf er samspil líffræðilegra, sálrænna, félags- 

og fjárhagslegra, menningarlegra, siðferðislegra, trúarlegra og andlegra þátta.  

Kynheilbrigði (sexual and reproductive health) 

Þetta hugtak vísar bæði til kynlífsheilbrigðis (sexual health) og frjósemisheilbrigðis 

(reproductive health). Kynlífsheilbrigði lýtur að heilbrigðu kynlífi fólks og einkennandi 

þáttum þess. Það varðar tilfinningar, langanir og þörf mannsins fyrir ástríki. Kynferðislegt 

samband sem einkennist af því að einstaklingar geta notið eigin verðleika sem kynverur er 

líklegt til að vera gefandi og stuðla að þroska þeirra. Frjósemisheilbrigði á við um alla þá 

þætti er varða frjósemi einstaklingsins, verndun frjóseminnar, takmörkun barneigna og 

barneignir (Sóley S. Bender, 2006).  
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Kynlöngun (sexual desire) 

Kynlöngun er löngun einstaklingsins til að stunda kynlíf. Um er að ræða heildræna 

skynjun einstaklingsins sem er tilfinningaleg og persónuleg og stjórnast af andlegum, líkam-

legum og félagslegum þáttum (Goldhammer og McCabe, 2011). 

Kynferðisleg ánægja (sexual pleasure) 

Kynferðisleg ánægja samanstendur af þeim jákvæðu tilfinningum sem kynferðisleg 

örvun veldur. Í þessu felst víðtækur skilningur á kynferðislegri ánægju, frá notalegri 

tilfinningu nautnafulls nudds til þeirrar tilfinningalegu útrásar sem fylgir fullnægingu 

(Abramson, 2008). 

Nánd (intimacy) 

Nánd í parsambandi hefur verið skilgreind á ýmsan hátt en hún felur í sér hlýju, 

væntumþykju, viðurkenningu og ástúð einnar manneskju í garð annarrar. Einstaklingur tjáir 

sínar dýpstu tilfinningar og deilir persónulegum upplýsingum um sig með makanum. Nándin 

felur í sér að deila sjálfum sér og lífi sínu með annarri manneskju, andlega og líkamlega, og 

tengjast þannig tilfinningaböndum (Baumeister og Bratslavsky, 1999; Heller og Wood, 

1998). 

Barneignaferli 

Rannsakendur leggja þann skilning í hugtakið barneignaferli að þar sé átt við tímabil 

sem nær til meðgöngu, fæðingar og eins árs eftir fæðingu. 
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Þreyta (tiredness) 

Þreyta er tímabundið ástand sem lagast við hvíld. Einkennin geta verið væg og upp í 

það að vera yfirþyrmandi með miklum áhrifum á daglegt líf einstaklingsins (McQueen og 

Mander, 2003).  

Meðgönguvernd – mæðravernd 

Vakin er athygli á því að rannsakendur gera greinarmun á meðgönguvernd, þar sem um 

er að ræða umönnun konu á meðgöngu, og mæðravernd, þar sem átt er við umönnun móður 

eftir fæðingu. 
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Fræðileg umfjöllun 

Margir fræðimenn benda réttilega á að tímabil meðgöngu, fæðingar og sængurlegu sé 

eitt stærsta breytingatímabilið í lífi fólks. Þetta tímabil hefur einnig hvað mestu áhrifin á kyn-

líf og kynhegðun mæðra og feðra, þar sem mjög dregur úr virkni þeirra á þessu sviði meðan á 

því stendur (Hyde, DeLamater, Plant og Byrd, 1996). Ahlborg, Dahlöf og Hallberg (2005) 

benda á að kynlíf sé einn stærsti þátturinn í nánu sambandi para og allir þættir sem geti haft 

áhrif á kynlífið hafi þar með bein áhrif á samband parsins. Heilbrigð kynhegðun á meðgöngu 

og eftir fæðingu er ein af þeim áskorunum sem pör ganga í gegnum þegar þau breytast úr pari 

í foreldra (Serati o.fl., 2010). Niðurstöður langflestra rannsakenda á sviði kynheilbrigðis 

kvenna á barneignaskeiðinu sýna að margar konur finna fyrir mjög lítilli eða jafnvel engri 

kynlöngun á meðgöngu, minnkaðri tíðni samfara og kynferðislegri ánægju. Þessar breytingar 

geta enn verið til staðar sex mánuðum eftir fæðingu (Ahlborg o.fl., 2005; Ahlborg og 

Strandmark, 2001; Alder, 1989; De Judicibus og McCabe, 2002; Regan, Lyle, Otto og Joshi, 

2003; Serati o.fl., 2010; White og Reamy, 1982). Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim 

breytingum sem verða á kynlífi kvenna á meðgöngu og eftir fæðingu og hvaða áhrifaþættir 

skipta hvað mestu máli. Sýnt hefur verið fram á að pör sem eiga í góðu kynlífssambandi fyrir 

meðgöngu séu fljótari og líklegri til að öðlast það aftur eftir fæðingu barnsins (Lumley, 1978; 

Regan o.fl., 2003; Lewis, 1988), en rannsóknir sýna að það geti tekið allt að einu ári frá 

barnsburði fyrir konur að ná stjórn á lífi sínu og að endurheimta kynlöngunina (Almås og 

Benestad, 1997). Foreldrar eru óviðbúnir þessum breytingum og telja sig gjarnan vera eina í 

þessari stöðu. 
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Breytingar á kynlífi á meðgöngu 

Rannsakendur á sviði kynheilbrigðis eru sammála um að kynhvöt minnki og pör hafi 

sjaldnar samfarir á meðgöngunni en annars (Alder, 1989; De Judicibus og McCabe, 2002; 

Regan o.fl., 2003; Serati o.fl., 2010; White og Reamy, 1982). Þetta staðfestu Serati o.fl. 

(2010) sem gerðu fræðilega úttekt á áhrifum meðgöngu og fæðingar á kynhegðun kvenna. 

Þeir skoðuðu 48 rannsóknagreinar og komust að því að alls staðar í heiminum minnkar kyn-

löngun kvenna verulega á meðgöngu, sérstaklega á þriðja þriðjungi.  

Algengustu ástæður þessa eru skortur á þekkingu og áhyggjur er varða hættu á að skaða 

barn í móðurkviði. Þó kom í ljós í rannsókn Hyde o.fl. (1996) sem skoðuðu kynlífsmynstur 

570 bandarískra mæðra og 550 maka þeirra á fimmta mánuði meðgöngu, að 90% kvennanna 

höfðu samfarir á þeim tíma. De Judicibus og McCabe (2002) gerðu megindlega rannsókn þar 

sem 138 frumbyrjur svöruðu á þriðja þriðjungi meðgöngu spurningalistum meðal annars um 

áhrif breytts hlutverks og ánægju í parsambandi. Í ljós kom að á seinni hluta meðgöngu upp-

lifðu konurnar minnkaða kynlöngun, þær höfðu sjaldnar samfarir og minni ánægju af kynlífi 

samanborið við tímann fyrir þungun. Mjög fáar konur misstu alla löngun og ánægju af kynlífi 

á meðgöngunni. 

En hvað er það á meðgöngu sem hefur áhrif á kynlíf para? Regan o.fl. (2003) skoðuðu 

áhrif hormónabreytinga á meðgöngu á kynhegðun. Þau benda á að á meðgöngunni verði 

snöggar og miklar breytingar á hormónajafnvægi í blóðrás konunnar, einkum á estrogen- og 

prógesterónhormónum. Í rannsókninni kom í ljós að mikil aukning verður á kvenhórmón–

unum undir lok fyrsta þriðjungs meðgöngunnar og á sama tíma lýstu konurnar minnkaðri 

kynlöngun sem hélst svo út annan þriðjunginn. Einnig lýstu konurnar enn meiri minnkun á 

löngun síðustu mánuði meðgöngunnar, einkum þegar fæðingin nálgaðist. Á þeim tíma er 

hækkandi estradiolmagn einkennandi og lítil hækkun eða jafnvel smávægileg lækkun á pró-
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gesteróni hjá sumum konum, samfara mikilli estriolframleiðslu sem eykst verulega síðustu 

tvo mánuðina. Rannsakendurnir telja að rekja megi minnkaða kynhvöt á meðgöngu að hluta 

til breytts hormónamynsturs en aðrir þættir óháðir hormónum hafi líka áhrif. Líkamlegar og 

andlegar breytingar geta einnig haft mikil áhrif á kynhvötina og benda Regan o.fl. (2003) á að 

ógleði, þreyta, bakverkir, brjóstaeymsli og aðrir líkamlegir þættir geti dregið úr kynlöngum. 

Pauls, Occhino og Dryfhout (2008) gerðu rannsókn þar sem áhrif meðgöngu á kynlíf voru 

skoðuð með tilliti til líkamsímyndar. Í þeirri rannsókn fengu 107 konur senda spurningalista 

sem 63 svöruðu á fyrsta og þriðja þriðjungi meðgöngunnar. Rannsóknin leiddi í ljós að þrátt 

fyrir að áhrif líkamsímyndar á kynlífið breyttist lítið á meðgöngunni minnkaði tíðni samfara 

verulega á meðgöngutímanum. Í rannsókn De Judicibus og McCabe (2002) var meðal annars 

spurt um áhrif þreytu og þunglyndis á kynlíf á meðgöngu en ánægja í parsambandinu jókst 

almennt á meðgöngunni og þær konur sem voru ánægðar í sínum samböndum upplifðu meiri 

ánægju af kynlífi. Þær voru jákvæðari gagnvart móðurhlutverkinu og höfðu minni einkenni 

þreytu og þunglyndis á meðgöngunni.  

Að lokum má benda á að þekkt er að margar konur og verðandi feður hafi áhyggjur af 

því að skaða ófætt barn sitt hafi þau samfarir, einkum þegar líður á meðgönguna. Algengara 

virðist þó vera að konur upplifi þessar áhyggjur og þær hafa gjarnan letjandi áhrif á kyn-

löngun þeirra (von Sydow, 1999; Bogren, 1991; Lumley, 1978).  

Breytingar á kynlífi eftir fæðingu 

Í rannsókn Hyde o.fl. (1996) var einnig skoðað kynlífsmynstur þátttakenda á þremur 

tímabilum eftir fæðingu, það er í lok fyrsta, fjórða og tólfta mánaðar. Í ljós kom að þótt um 

90% para stundi samfarir á fimmta mánuði meðgöngu og fjórum og tólf mánuðum eftir 

fæðingu voru aðeins 19% sem höfðu samfarir mánuði eftir fæðingu. Í rannsókn Pauls o.fl. 

(2008) svöruðu þátttakendur aftur spurningalista um áhrif meðgöngu og fæðingar á kynlíf sex 
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mánuðum eftir fæðinguna. Fram kom að kynlíf þátttakenda var á þessum tímapunkti ekki 

orðið eins og fyrir þungun. Tíðni samfara hafði verið mest fyrir þungun en um sex mánuðum 

eftir fæðinguna var tíðnin sú sama og á fyrsta þriðjungi meðgöngunnar. Rannsókn De Judici-

bus og McCabe (2002) náði einnig til tímabilsins eftir fæðingu og svöruðu 104 mæður aftur 

spurningalistanum tólf vikum eftir fæðingu og 70 mæður sex mánuðum eftir fæðingu. Í ljós 

kom að tólf vikum eftir fæðingu hafði meirihluti kvennanna hafið kynlíf að nýju en sex 

mánuðum eftir fæðingu lýstu konurnar enn minni kynlöngun og minni tíðni samfara. Sam-

kvæmt eigindlegri rannsókn Ahlborg o.fl. (2000) sem byggðist á viðtölum við tíu sænsk pör 

níu mánuðum eftir fæðingu barns þeirra breyttist kynlíf para þegar þau urðu foreldrar og eitt 

vandamál sem upp gat komið hjá nýjum foreldrum var meiri kynlöngun hjá feðrum en 

mæðrum en misræmi í væntingum getur haft áhrif á sambandið. 

Margir þættir hafa sýnt sig hafa áhrif á kynlífið eftir fæðingu en það eru fyrst og fremst 

brjóstagjöfin, sársauki við samfarir og líkamlegar breytingar á spangarsvæði sem eru 

líklegustu orsakavaldar þess að konur byrja seinna að stunda kynlíf (Abdool, Thakar og 

Sultan, 2009; Ahlborg, Strandmark og Dahlöf, 2000; Conolly, Thorp og Pahel, 2005; 

Rowland, Foxcroft, Hopman og Patel, 2005; Serati, o.fl., 2010). Einnig benda rannsóknir til 

að þunglyndi og þreyta valdi því að konur byrja seinna að stunda kynlíf (De Judicibus og 

McCabe, 2002; Moruf, Barrett, Peacock, Victor og Manyonda, 2003). Í samantekt Abdool 

o.fl. (2009) á rannsóknum kom fram að eftir fæðingu geta konur fundið fyrir sársauka við 

samfarir, minnkaðri kynlöngun, erfiðleikum við að örvast kynferðislega og við að fá fullnæg-

ingu sem haft getur áhrif á kynheilbrigði þeirra. Helsta orsök sársauka við samfarir eftir 

fæðingu var áverkar á spöng og hringvöðva endaþarms vegna áhaldafæðinga. Sýnt hefur 

verið fram á að sársauki við samfarir hefur neikvæð áhrif á kynlíf kvenna eftir fæðingu 

(Conolly o.fl., 2005; Rowland o.fl., 2005). Í niðurstöðum De Judicibus og McCabe (2002) 

kom fram að þær konur sem upplifðu sársauka við samfarir og þær sem höfðu börn sín á 
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brjósti greindu líka frá minni kynlöngun, minni tíðni samfara og minni ánægju af kynlífi 

miðað við tímann fyrir meðgöngu. Sex mánuðum eftir fæðingu lýstu konurnar einnig minni 

ánægju af kynlífi en fyrir meðgöngu en á þeim tíma reyndist móðurhlutverkið meira krefjandi 

en til að byrja með. Hyde o.fl. (1996) komust að svipuðum niðurstöðum en í þeirra rannsókn 

kom fram að á seinni tveimur tímabilunum eftir fæðinguna sýndu mæðurnar marktækt minni 

áhuga á kynlífi ef þær höfðu börn sín á brjósti borið saman við þær sem ekki höfðu börn sín á 

brjósti. Flestar rannsóknir benda til að brjóstagjöf hafi neikvæð áhrif á kynlöngun kvenna og í 

kanadískri rannsókn kom í ljós að konur sem brjóstfæddu börn sín voru marktækt seinni til að 

hefja kynlíf á ný eftir fæðingu en konur sem höfðu ekki börn sín á brjósti (Rowland o.fl., 

2005). Þetta samræmist bandarískri rannsókn Connolly o.fl. (2005) sem beindi sjónum meðal 

annars að áhrifum fæðingar á kynlíf og tengslum við brjóstagjöfina. Sú rannsókn leiddi í ljós 

að sársauki við samfarir var algengur hjá konum með börn á brjósti þremur mánuðum eftir 

fæðinguna en sex mánuðum eftir fæðingu var þetta gengið yfir. 

De Judicibus og McCabe (2002) spurðu einnig um áhrif breytts hlutverks, ánægju í par-

sambandi, þreytu og þunglyndis á kynlíf eftir fæðingu. Þær komust að þeirri niðurstöðu að 

þunglyndi, þreyta, sársauki við samfarir og brjóstagjöf hefðu hvað mest áhrif á kynlíf para 

tólf vikum eftir fæðingu en á þeim tíma eru mæður einmitt að aðlagast breyttum aðstæðum. 

Ánægja í parsambandinu var talsvert minni á þessum tímapunkti en fyrir meðgöngu, sem 

hafði áhrif á kynlöngun kvennanna, en þær sem voru ánægðar í sínum samböndum höfðu 

hins vegar meiri ánægju af kynlífinu. Þunglyndi tengdist einnig minni tíðni samfara og þreyta 

hafði neikvæð áhrif á kynlíf kvennanna tólf vikum eftir fæðingu. Þetta samræmdist niður-

stöðum rannsóknar Moruf o.fl. (2003) sem komust að því að vandamál í kynlífi væru al-

gengari hjá þunglyndum konum eftir fæðingu. Þunglyndar konur voru ólíklegri en þær sem 

ekki voru þunglyndar til að hafa hafið kynlíf að nýju sex mánuðum eftir fæðingu. Í rannsókn 

De Judicibus og McCabe (2002) kom einnig fram að mæður sem voru ánægðar í móður-
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hlutverkinu voru líka ánægðari í samböndum sínum við maka og höfðu minni þunglyndis- og 

þreytueinkenni en þær sem ekki voru eins ánægðar.  

Ahlborg og Strandmark (2001) benda á að árekstrar í hlutverkum nýrra foreldra geti 

skapað spennu og mæðurnar sveiflist milli þess að takast á við móðurhlutverkið, minnkaða 

kynhvöt og jafnvel ófullnægjandi samskipti við maka sinn. Skortur á tíma og orku orsakar 

minni nánd í samböndum og minni kynlöngun (Ahlborg og Strandmark, 2006). Samkvæmt 

sænsku þjóðskránni (2012) er skilnaðartíðni og sambúðarslit með mesta móti meðal ungra 

foreldra og nær hámarki þegar um eitt og hálft ár er liðið frá fæðingu barns, sem er sam-

bærilegt við tölur frá Hagstofu Íslands (2012). Ahlborg o.fl. (2005) gerðu megindlega 

rannsókn þar sem tilgangurinn var að lýsa gæðum í nánum samböndum nýbakaðra sænskra 

foreldra sex mánuðum eftir fæðingu. Þátttakendur í rannsókninni voru 820 foreldrar sem voru 

að eignast sitt fyrsta barn en þar af voru 379 pör. Í rannsókninni kom fram að almennt væru 

pörin ánægð í sínu nána sambandi en feðurnir voru ánægðari en mæðurnar. Feðurnir sögðu að 

parið rifist sjaldnar, samspilið væri gott og þeir voru  bjartsýnni á framtíð sambandsins en 

mæðurnar. Í rannsókninni kom einnig fram að ekki var endilega samræmi hjá parinu milli 

ánægju með tilfinningalega þætti kynlífsins og þá líkamlegu en algengt var að konurnar hefðu 

samfarir þótt löngun væri ekki til staðar. Foreldrarnir voru að fóta sig í nýju hlutverki með 

nýjum einstaklingi og þurftu að finna jafnvægi milli foreldrahlutverksins og sambandsins við 

makann. Rannsókn Ahlborg o.fl. (2000) sýndi að margir þættir höfðu áhrif á kynlöngun ný-

bakaðra mæðra og þeim fannst þær til dæmis vera of þreyttar og þær gerðu meiri kröfur til 

umhverfis og aðstæðna fyrir kynlíf, þar sem barnið var oft í sama herbergi eða jafnvel í sama 

rúmi og foreldrarnir. Þær trufluðust auðveldlega og þurftu meiri tíma og orku til að örvast. 

Feðurnir höfðu meiri þörf fyrir faðmlög og kossa en mæðurnar. Telja Ahlborg o.fl. (2000) að 

mæðurnar séu í svo mikilli líkamlegri nánd við börn sín í gegnum brjóstagjöfina að þær hafi 

ekki eins ríka þörf fyrir slíkt með maka sínum. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að mæðrunum 
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fannst að líkamleg nautn, svo sem kossar og faðmlög, þyrfti ekki alltaf að leiða til samfara en 

algengt var að karlmenn væntu samfara í kjölfarið. Misjafnt er hvernig fólk túlkar samlíf sitt. 

Rannsakendur komust að því að líkamleg ástaratlot, svo sem kossar og faðmlög, voru konum 

mikilvægur forleikur að samförum. Vegna ólíkra þarfa karla og kvenna getur vanþekking 

þeirra á þessu ójafnvægi haft áhrif á samband þeirra. Í rannsókn Ahlborg o.fl. (2000) sagði þó 

einn faðirinn að fyrir honum snerist samlífið ekki endilega um kynferðislega fullnægingu, þar 

sem hann gæti séð um slíkt sjálfur, heldur vildi hann að kona hans elskaði og hann faðmaði 

ekki einungis sem föður barnsins hennar heldur einnig sem eiginmann. Í rannsókn Ahlborg 

og Strandmark (2001) kom fram að mæður höfðu tilhneigingu til að forðast ástaratlot af ótta 

við að þurfa að hafa samfarir í kjölfarið þegar þær voru ekki tilbúnar til þess. Þær töldu að 

með því að faðmast og kyssast væru þær að gefa maka sínum misvísandi skilaboð um að þær 

væru tilbúnar til samfara og þær vildu ekki valda þeim vonbrigðum. 

Kynin virðast upplifa nándina á mjög ólíkan hátt þar sem karlar upplifa hana í gegnum 

samfarir en fyrir konum er hún forsenda þess að þær geti notið kynlífsins. Samkvæmt Kohler-

Riessman (1990) virðist nándin vera andlegra fyrirbæri í hugum kvenna. Hún bendir einnig á 

að þar sem karlmenn upplifa nándina einkum í gegnum samfarir geti þeir fundið fyrir ein-

mana- og/eða tómleika meðan konan er að jafna sig eftir fæðingu barns. Feðurnir geta líka 

auðveldlega fundið fyrir þessu tómarúmi þegar tilveran fer að snúast um barnið. Ahlborg og 

Strandmark (2001) framkvæmdu eigindlega rannsókn meðal fimm sænskra para sem voru að 

eiga sitt fyrsta barn og komu í viðtal við sex og átján mánaða aldur barns. Tvö pör upplifðu 

foreldrahlutverkið sem sameiginlegt verkefni og deildu ábyrgðinni og það styrkti sambandið. 

Þau fundu fyrir vægu álagi á sambandið sem lýsti sér í þreytu og stundum pirringi en sam-

böndin einkenndust af góðum og opnum samskiptum. Hin þrjú pörin upplifðu foreldrahlut-

verkið þannig að barnið varð miðpunktur athyglinnar á kostnað föðurins sem fann fyrir 

tilfinningalegri höfnun. Þetta hafði neikvæð áhrif á samband foreldranna sem lýsti sér í 
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mikilli spennu og samböndin einkenndust af þreytu, pirringi og árekstrum. Í þessum sam-

böndum voru samskiptin alls ekki nógu góð. Þetta mynstur hafði áhrif á andlega heilsu 

feðranna og þar með á heilsu fjölskyldunnar allrar. Ein móðirin var ómeðvituð um að hún 

væri að stefna sambandinu við maka sinn í voða (Ahlborg og Strandmark, 2001). 

Rowland o.fl. (2005) skoðuðu hvort munur væri á því hvenær konur byrjuðu að stunda 

kynlíf að nýju eftir því með hvaða hætti þær fæddu börn sín. Lítill munur var á kynhegðun 

kvenna sem fæddu börn sín um leggöng og þeirra sem fæddu börn sín með keisaraskurði þó 

að þær síðarnefndu hæfu kynlíf aðeins fyrr. Í rannsókn Barrett, Peacock, Victor og Manyonda 

(2005) kom fram að ekki var munur á því hvenær konur hófu kynmök eftir fæðingu eftir 

fæðingamáta, það er hvort þær höfðu fætt um leggöng eða með keisaraskurði. Hins vegar 

kljáðust konur sem fæddu með keisaraskurði við færri vandamál í kynlífi þrem mánuðum 

eftir fæðingu en konur sem fætt höfðu um leggöng en þessi munur var ekki lengur marktækur 

sex mánuðum eftir fæðingu.  

Fræðsla heilbrigðisstarfsfólks um kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á kynlífi í tengslum við meðgöngu og fæðingu en 

þær beinast aðallega að mæðrum og pörum. Minni vitneskja liggur fyrir um þekkingu og 

þjálfun heilbrigðisstarfsfólks.  

Kynlíf og kynhegðun eftir barnsburð hefur verið rannsökuð nokkuð oft í áranna rás 

(Ahlborg og Strandmark, 2006; Conolly o.fl., 2005; Pastore o.fl.; 2007 og Williamson, 

McVeigh og Maafi, 2008). Fræðimenn hafa bent á að mæður hafa þörf fyrir fræðslu og 

ráðgjöf frá ljósmæðrum eða hjúkrunarfræðingum varðandi kynlíf á meðgöngu, eftir fæðingu, 

upplifun á líkama sínum og sjálfsmynd (Olsson, Lundquist, Faxelid og Nissen, 2005; Serati 

o.fl., 2010). Í rannsókn Serati o.fl. (2010) kom fram að mikilvægt væri að fræða verðandi 
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foreldra um minnkaða kynlöngun og áhrif þungunar á fullnægingu sem getur leitt af sér minni 

tíðni kynmaka, sérstaklega á þriðja þriðjungi meðgöngu og eftir fæðinguna. 

Pastore, Owens og Raymond (2007) framkvæmdu megindlega rannsókn í Banda-

ríkjunum til að bera kennsl á áhyggjuefni er varða kynlíf hjá nýbökuðum frumbyrjum og 

mökum þeirra en upplifun af kynlífi og virkni í kynlífi er mjög háð bæði líkamlegum og 

andlegum breytingum á meðgöngu og eftir fæðingu barns. 113 foreldrar svöruðu spurninga-

listanum fjórum mánuðum eftir fæðingu og 99 svöruðu aftur tólf mánuðum eftir fæðingu. Um 

helmingur foreldranna sagðist hafa áhyggjur af tveim til átta atriðum af nítján tengdum kyn-

lífi, eins og kynlöngun og misræmi væntinga til kynlífs milli kynjanna, þreytu, sársauka við 

samfarir, brjóstagjöf og fleira. Aðeins 11% mæðra og 17% feðra höfðu ekki áhyggjur af 

neinu og 17% mæðra og 9% feðra höfðu áhyggjur af fleiri en 13 atriðum varðandi kynlíf. 

Eftir fjóra mánuði frá fæðingu voru helstu atriðin þau hvenær væri óhætt að hefja samfarir, 

nota pilluna og hvaða áhrif samfarir hefðu á líkamlega aðlögun eftir fæðinguna. Eftir tólf 

mánuði var megináhyggjuefni beggja kynja líkamsímynd móðurinnar og áhrif hennar á kyn-

lífið auk misræmis í kynlöngun parsins. Ári eftir fæðinguna var því enn um þriðjungur sem 

lýsti áhyggjum tengdum kynlífi. Samkvæmt Pastore o.fl. (2007) hafa nýbakaðir foreldrar 

ýmiss konar áhyggjur tengdar kynlífi, áhyggjur sem auðvelt er að leita með til heilbrigðis-

starfsfólks og fá viðeigandi fræðslu.  

Samkvæmt Andersson-Ellström (2008) fer lokaheimsókn á heilsugæslustöð í Svíþjóð 

fram um tveim til þrem mánuðum eftir fæðingu og um 65–85% kvenna mæta í þá skoðun 

sem áætlað er að standi í 30–60 mínútur en mikilvægt er að haft sé samráð við konuna og 

farið eftir þörfum hverrar og einnar. Samkvæmt klínískum sænskum leiðbeiningum á við 

þetta tækifæri að fara fram líkamlegt, andlegt og félagslegt mat á bæði móður og barni. 

Líkamlegir þættir eru til dæmis mæling á blóðþrýstingi, blóðrauða og þyngd, þvag er stixað 

og grindarbotnssvæði skoðað og metið. Andlegu og félagslegu þættirnir eru fyrst og fremst 
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mat á upplifun konunnar af fæðingunni og móðurhlutverkinu en einn tilgangur þessarar 

heimsóknar er einmitt að veita ráðgjöf um getnaðarvarnir, kynlíf og brjóstagjöf. Hvort sem 

það er læknir eða ljósmóðir sem sinnir mæðraverndinni þarf þekking viðkomandi heilbrigðis-

starfsmanns að vera nægilega mikil til að geta veitt fræðslu um efnið. Í rannsóknum á sviði 

kynheilbrigðis hefur athyglin fyrst og fremst beinst að konum og pörum en lítið er vitað um 

það hvort þekking heilbrigðisstarfsfólks á kynlífi sé næg til að geta veitt foreldrum ráðgjöf. 

Rannsakendur hafa komist að því að almennt hafi heilbrigðisstarfsfólk takmarkaða þekkingu 

á áhrifum meðgöngu og fæðingar á kynlíf og eigi þar með erfiðara með að veita foreldrum 

ráðgjöf þar um (Kline, Martin og Deyo, 1998; Olsson o.fl., 2005). Olsson, Robertson, Falk og 

Nissen (2011) framkvæmdu eigindlega rannsókn þar sem markmiðið var að skoða hver 

sjónarmið ljósmæðra væru varðandi fræðslu til kvenna um kynlíf eftir fæðingu. Sænsku ljós-

mæðrunum fannst þessi síðasta „mæðravernd“, það er eftirskoðunin um tveimur til þremur 

mánuðum eftir fæðingu, vera mikilvægt tækifæri til að fara yfir upplifun konunnar af með-

göngunni og binda endahnútinn á samband þeirra. Í ljós kom að mörgum ljósmæðrum fannst 

þær skorta nægilega þekkingu til að gefa ráð um kynlíf og kynheilbrigði á meðgöngu og eftir 

fæðingu, auk þess sem tímaskortur olli því að þessi efni voru gjarnan látin mæta afgangi. 

Ljósmæðurnar töldu málefnið mikilvægt en áttu erfitt með að hefja umræðuna en ef konurnar 

báru það upp sjálfar var auðveldara fyrir ljósmæðurnar að ræða þessi mál. Ef konurnar höfðu 

verið veikar á meðgöngunni eða eftir fæðinguna fannst ljósmæðrunum gjarnan óviðeigandi 

að ræða við þær um kynlíf, jafnvel þótt það væri þessum veiku konum einmitt mikilvægara 

en hraustum og heilbrigðum konum að fá stuðning og ráðgjöf um nánd og kynlíf.  

Ahlborg og Strandmark (2001) vekja að lokum athygli á mikilvægi þess að ljósmæður 

ræði meira um föðurhlutverkið og nánd í parsambandinu í meðgönguverndinni og 

heimaþjónustunni og hvernig þetta hafi áhrif á heilbrigði fjölskyldunnar, en í rannsókn 
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Olsson o.fl. (2011) kom fram að ljósmæðurnar ræddu síður um nánd og kynlíf ef barns-

faðirinn var með konunni í meðgönguverndinni.  

Fræðsla um kynlíf til íslenskra kvenna í barneignaferlinu 

Fræðsla um kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu ætti að vera í höndum þeirra heil-

brigðisstétta sem koma að þjónustu við konur í barneignaferlinu. Íslenskar konur mæta mjög 

vel í meðgönguvernd og alla jafna sinnir sama ljósmóðirin konunni á heilsugæslustöð alla 

meðgönguna. Í samtali við Ragnheiði Bachmann, ljósmóður á Þróunarstofu heilsugæslunnar, 

kom fram að það heyri til undantekninga ef konur mæti ekki í meðgönguvernd og ekki er 

vitað til að nokkur kona hafi hætt í meðgönguvernd á meðgöngutímanum. Ragnheiður taldi 

líklegast að það væri vegna hinnar ríku hefðar fyrir meðgönguvernd hér á landi og nefndi í 

því sambandi að íslenskar konur í áfengis- og fíkniefnaneyslu skili sér almennt mjög vel í 

meðgönguvernd og jafnvel betur en í nágrannaríkjunum (Ragnheiður Bachmann munnleg 

heimild, 4. maí 2012).  

Í meðgönguverndinni myndast traust meðferðarsamband milli barnshafandi konu og 

ljósmóður og ætti því að vera auðvelt fyrir báða aðila að taka upp umræðu um kynlíf (Robert-

son, 2004). Samkvæmt klínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í 

eðlilegri meðgöngu eiga ljósmæður að fræða verðandi foreldra um að ekki sé vitað til að kyn-

líf á meðgöngu geti haft skaðleg áhrif á fóstur (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2010). Hér á landi 

hefur ekki verið gerð rannsókn á því hvernig ljósmæður standa að því að veita fræðslu um 

kynlíf á meðgöngu en samkvæmt Rannveigu B. Ragnarsdóttur og Ingibjörgu Eiríksdóttur, 

ljósmæðrum á heilsugæslunni í Grafarvogi (munnlegar heimildir, 4. maí 2012), ræða þær 

ekki markvisst um kynlíf á meðgöngu nema konurnar sjálfar hafi frumkvæði að því. Þó má 

segja að þær opni umræðuna með því að fræða konur í fyrstu skoðun um að blætt geti frá 

leghálsi við samfarir vegna viðkvæmni í slímhúð. Ljósmæður hjá Þróunarstofu heilsu-
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gæslunnar settu saman fræðsluefni sem lagt er til grundvallar á foreldrafræðslu-námskeiðum 

á vegum heilsugæslunnar en þar er hvergi minnst á kynlíf á meðgöngu. Þó má vera að ein-

staka ljósmæður bæti við fræðslu þess efnis. 

Ljósmæður sem sinna heimaþjónustu við konur í sængurlegu hitta skjólstæðinga sína 

allt að átta sinnum á fyrstu tíu dögunum eftir fæðingu barns. Í lokavitjuninni ræða þær um 

hvenær er óhætt að hefja samfarir að nýju og ráðleggja konunni eða parinu varðandi 

getnaðarvarnir. Þær nefna einnig að ýmislegt geti verið öðruvísi en áður og að grindarbotninn 

geti verið slakur eftir fæðinguna. Í sex vikna ungbarnaskoðun fræða þær konurnar um 

getnaðarvarnir. Það er þeirra mat að minnihluti kvenna fari í eftirskoðun til kvensjúkdóma-

læknis, það séu helst þær sem lent hafi í miklum spangaráverkum, inngripum í fæðingu eða 

hafi óeðlilega miklar blæðingar sem fari í slíka skoðun. Annars treysti konurnar mest á sína 

ljósmóður og heimilislækni (Ingibjörg Eiríksdóttir og Rannveig B. Ragnarsdóttir munnlegar 

heimildir, 4. maí 2012). Algengt er að ljósmæður nýti sér fræðsluefni af vefsíðunni ljós-

móðir.is og vefsíðu Heilsugæslunnar en þar er að finna fræðslubækling um kynlíf eftir með-

göngu og fæðingu (Hjördís Guðbjörnsdóttir, 1999) sem ljósmæður geta vísað í. Efni um áhrif 

meðgöngu á kynlíf er þó afar rýrt. 

Á Íslandi og víðast hvar annars staðar er eftirskoðun gjarnan gerð sex vikum eftir 

fæðingu og hér á landi fer hún yfirleitt fram hjá læknum en víðsvegar í heiminum sinna ljós-

mæður þessari þjónustu (Andersson-Ellström, 2008). Í þeirri heimsókn gefst konum tækifæri 

til að fræðast um kynlíf eftir fæðingu. Þótt verklagið sé mismunandi eftir stöðum er áhersla 

þessarar skoðunar yfirleitt nokkuð ámóta. Í samtali við Karl Ólafsson sérfræðilækni (munnleg 

heimild, 5. maí 2012) kom fram að hann tekur á móti konum á læknastofu sinni í eftirskoðun 

og segir hann þær koma allt frá sex vikum eftir fæðingu til eins árs. Konurnar komi af ýmsum 

ástæðum, þó oftast vegna getnaðarvarna, og notar hann ávallt tækifærið og spyr þær um sam-

farir eftir fæðingu að eigin frumkvæði. Í sama streng tók Auður Smith sérfræðilæknir (munn-
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leg heimild, 7. maí 2012) en hún sagðist án undantekninga spyrja konur hvort þær hafi hafið 

samfarir að nýju eftir barnsburðinn ef þær hafa ekki nefnt það að fyrra bragði. Notar hún þá 

tækifærið og ræðir um hvernig má taka á þeim vandamálum sem upp geta komið. Talað var 

við fleiri sérfræðilækna en skiptar skoðanir voru um hvort læknir ætti að hafa frumkæði að 

því að bera upp umræðu um kynlíf eftir fæðingu. 

Samantekt 

Rannsóknir hafa sýnt að kynlöngun kvenna minnki verulega á meðgöngu og hafi í 

mörgum tilfellum ekki komist í fyrra horf að nýju fyrr en sex til tólf mánuðum eftir fæðingu. 

Margir þættir hafa áhrif þar á og má í því sambandi fyrst nefna líkamsstarfssemi, svo sem 

breytingar á hormónaflæði á meðgöngu sem kemur fram í mikilli þreytu. Aðrir þættir sem 

hafa áhrif á kynlíf para eru til dæmis meðgöngukvillar eins og ógleði, grindarverkir og 

brjóstsviði. Eftir fæðinguna eru það fyrst og fremst brjóstagjöf, aðlögun að breyttu hlutverki 

kvenna, sársauki við samfarir og þreyta sem hafa áhrif á kynlöngun kvenna en einnig má sjá 

áhrif depurðar. Í framangreindum rannsóknum kemur sterkt fram hve fræðsluþarfir verðandi 

foreldra um kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu eru miklar. Margt bendir til að pör sem hafa 

átt í góðu kynlífssambandi fyrir meðgöngu séu fljótari og líklegri til að öðlast það aftur eftir 

fæðingu barnsins. Einnig kemur fram hversu mikilvægt er að heilbrigðisstarfsfólk hafi bæði 

þekkingu og frumkvæði til að mæta fræðsluþörfum þessa hóps. 
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Aðferð 

Þessi rannsókn er hluti af eigindlegri langtímarannsókn á upplifun kvenna af kynlífi á 

meðgöngu og eftir fæðingu og miðast hún við að taka viðtöl við átta konur sex mánuðum og 

einu ári eftir fæðingu. Sá hluti rannsóknarinnar sem hér er greint frá nær til þeirra viðtala sem 

tekin voru sex mánuðum eftir fæðingu. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða upplifun ís-

lenskra kvenna af kynlífi á meðgöngu og eftir fæðingu 

Rannsóknarsnið 

Til grundvallar rannsókninni liggur eigindlegt rannsóknarsnið þar sem það leggur 

áherslu á upplifun manneskjunnar á sínum aðstæðum. Markmið eigindlegra rannsókna er 

fyrst og fremst að lýsa, skýra og auka skilning á atburðum eða reynslu einstaklinga og hópa 

við ákveðnar aðstæður (Polit og Hungler, 1997; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Því miða þær 

að því að skapa nýja þekkingu og öðlast innsýn í reynsluheim þátttakandans. Þessari 

rannsóknaraðferð er beitt þegar þörf er á aukinni dýpt og að skilja eitthvað til hlítar í öllum 

sínum margbreytileika. Í eigindlegum rannsóknum er unnið með tungumálið, hið talaða orð. 

Yfirleitt eru rannsóknargögnin texti, til dæmis vélrituð viðtöl. Hin eigindlega aðferð miðar 

meðal annars að því að skilja innsta kjarna mannlegrar reynslu, hvernig einstaklingurinn upp-

lifir ákveðnar aðstæður og hvaða merkingu aðstæðurnar hafa fyrir hann. Leitast er við að ná 

fram merkingu atburða í lífi einstaklingsins. Í gegnum samræðurnar getur þátttakandinn 

öðlast nýja sýn á líf sitt og aðstæður og þannig getur það orðið honum til góðs að taka þátt í 

rannsókn af þessu tagi (Helga Jónsdóttir, 1992). Í þessari rannsókn er viðmælendum, þ.e. 

hinum nýbökuðu mæðrum, gefinn kostur á að fjalla um samband sitt við maka sinn og 

hvernig líf þeirra, hlutverk og síðast en ekki síst kynlöngun breytist í barneignaferlinu. Meðan 

á viðtalinu stendur er hugsanlegt að þær upplifi nýja sýn á aðstæður sínar.  
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Helsti kostur þess að vinna út frá hinni eigindlegu aðferð er að rannsakendur skapa 

þannig nýja þekkingu sem verður dýpri en sú þekking sem fæst þegar spurningalistar með 

fyrirfram ákveðnum svörum eru lagðir fyrir. Viðmælanda er frjálst að segja það sem honum 

býr í brjósti. Hins vegar geta niðurstöður viðtalsrannsókna orðið yfirborðslegar ef rannsak-

endur hafa ekki nægilegt innsæi og reynslu til þess að vinna með gögnin. Þegar um eigind-

lega aðferð er að ræða er óvíst að tveir rannsakendur komist að sömu niðurstöðu. Rannsóknir 

af þessu tagi hafa ekki það alhæfingargildi sem margar megindlegar rannsóknir hafa, þar sem 

reynsla hvers einstaklings er sérstök og þátttakendur eru fáir (Polit og Hungler, 1997). 

Val á þátttakendum 

Þýðið var allar konur sem fæddu lifandi fullburða börn á Landspítala–háskólasjúkrahúsi 

á tímabilinu 15. ágúst til 30. september 2011 eða alls 410 konur. Konur með erlend nöfn og 

konur með búsetu utan nágrannasveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins voru útilokaðar vegna 

hugsanlegra tungumálaörðugleika og vegna fjarlægðar við rannsakendur. Alls reyndust þetta 

vera 78 konur.  Send voru bréf til 332 kvenna þar sem var  óskað eftir þátttöku þeirra og þær 

spurðar nokkurra spurninga (Fylgiskjal A). Í spurningalistum sem sendir voru til kvennanna 

voru þær beðnar að svara ýmsum grunnspurningum meðal annars þess hvort þær væru í föstu 

sambandi en það var forsenda fyrir þátttöku í þessari rannsókn. Auk þess voru þær spurðar 

hvort þær hefðu hlotið spangaráverka við fæðinguna en rannsakendur vildu fá helming þátt-

takenda með heila spöng og helming með áverka á spöng til að fá sem fjölbreyttastan hóp. 

Mikilvægt er að reyna að koma í veg fyrir einsleitt úrtak með því að velja þátttakendur með 

mismunandi bakgrunn (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Svör bárust frá 62 konum. 26 konur 

gáfu kost á sér til viðtals og voru átta konur valdar af handahófi úr þeim hópi (mynd 1). 
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Á eftirfarandi flæðiriti má sjá hvernig staðið var að vali þátttakenda í rannsókninni. 

 

  

 

Mynd 1. Val á þátttakendum í rannsókninni. 
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rannsókninni 
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boði um þátttöku 

62 svöruðu 

spurningalista 

26 gáfu kost á sér 

í viðtal 

13 konur með 

spangaráverka 
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Þær 62 konur sem svöruðu spurningalistanum voru á fæddar á árunum 1968–1991. 

Allar nema ein voru í föstu sambandi og töldu eðlilegt að hefja kynlíf að nýju frá þrem til 

sextán vikum eftir fæðingu. Þrjátíu og átta hlutu spangaráverka, tuttugu voru með heila spöng 

og fjórar svöruðu ekki. 

Siðferði rannsóknar 

Þegar gerðar eru rannsóknir er mikilvægt að þær standi á sterkum grunni og því þarf að 

uppfylla bæði siðferðilegar kröfur sem og aðferðafræðilegar enda hefur fólk sjálfstæða hags-

muni sem rannsakendum ber að virða. Við rannsóknir er mikilvægt að virða þær siðareglur 

sem ætlað er að vernda einstaklinginn, þar með talið sjálfræði, skaðleysi, velgjörð og réttlæti. 

Rannsakendum ber ávallt að virða siðferðilega hagsmuni þátttakenda og má skipta siða-

reglum rannsókna á fólki í fernt. Í fyrsta lagi er sú regla er lýtur að upplýstu samþykki 

þátttakenda. Það þarf að vera byggt á vitneskju um eðli rannsóknarinnar, markmið hennar og 

framkvæmd. Þátttakendur hafa rétt á því að draga samþykki sitt til baka á hvaða stigi sem er. 

Í öðru lagi eru það ákvæði sem lúta að velferð þátttakenda og áhættu rannsóknar en mikil-

vægt er að útiloka alla óvissu og óþarfa áhættu. Í þriðja lagi þarf að hafa í huga og meta fag-

lega ábyrgð og hæfni þeirra sem framkvæma rannsóknir. Í fjórða og síðasta lagi er mikilvægt 

að virða þagnarskyldu við þátttakendur (Vilhjálmur Árnason, 2003).  

Sótt var um leyfi til Siðanefndar Landspítala – háskólasjúkrahúss og rannsóknin til-

kynnt til Persónuverndar. Auk þess var fengið leyfi frá yfirlækni Kvennadeildar Land-

spítalans, Hildi Harðardóttur, og skriflegt leyfi frá þátttakendum. Tekið var fram í 

upplýsingablaði um rannsóknina, sem sent var til þeirra, að þátttakendur gætu neitað að svara 

spurningum og/eða ræða ákveðin efnisatriði (Fylgiskjal B). Þeim var einnig gefinn kostur á 

að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem væri og að gögnum um þá yrði eytt. 
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Ávinningur af þátttöku í rannsókninni gat falist í samtalinu sjálfu þar sem tækifæri gafst 

til að ræða mikilvæga reynslu sem gat verið styrkjandi. Ef upp hefðu komið vandamál sem 

þörfnuðust frekari meðferðar hefði konunum verið vísað áfram til viðeigandi meðferðaraðila. 

Engin sérstök líkamleg áhætta fólst í rannsókninni fyrir þátttakendur. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er mjög persónulegt og viðkvæmt málefni og því var mjög mikilvægt að fara 

varlega með þær upplýsingar sem fengust úr svo persónulegum viðtölum sem raun bar vitni. 

Til að gæta trúnaðar nutu þátttakendur nafnleyndar og voru þeim gefin ný tilbúin nöfn. Rann-

sakendur og leiðbeinandi hafa einir aðgang að öllum gögnum rannsóknarinnar. Skráð gögn 

eru geymd undir nýjum tilbúnum nöfnum hjá leiðbeinanda að þessum hluta rannsóknar 

loknum. Nöfnum þátttakenda var haldið aðskildum frá öðrum gögnum en verða geymd þar til 

seinni hluti rannsóknar hefur farið fram. 

Í upphafi viðtala var rannsóknin og tilgangur hennar kynntur og þátttakendur skrifuðu 

undir upplýst samþykki. Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2003) hefur þátttakandi rétt á að 

vita hvað felst í þátttöku og hvernig upplýsingar um hann verði birtar. Hann þarf einnig að 

geta lesið yfir meginatriði viðtalsins og óskað eftir breytingu á því sem hann hefur áður sagt. 

Sigurður Kristinsson (2003) bendir einnig á að reynt geti sérstaklega á þagmælsku, trúnað og 

varkárni rannsakenda í viðtölum eigindlegra rannsókna.  

Framkvæmd rannsóknar 

Eftir að leyfi fyrir rannsókninni lágu fyrir var sent kynningarbréf til 332 kvenna sem 

uppfylltu fyrrnefnd þátttökuskilyrði (Fylgiskjal A) ásamt stuttum spurningalista (Fylgiskjal 

A) og samþykki um þátttöku í rannsókninni (Fylgiskjal A). Tekin var ákvörðun um að taka 

viðtölin sex mánuðum eftir fæðingu barns. Rannsóknir sýna að sex mánuðum eftir fæðingu 

eru flestar konur farnar að stunda kynlíf að nýju og hafa því haft tíma til að átta sig á fyrri 

aðstæðum (Hyde o.fl., 1996; Barrett o.fl., 2005). Sigríður Halldórsdóttir (2003) bendir á 
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mikilvægi þess að þátttakendur í rannsókn séu ekki staddir í miðri reynslunni heldur geti litið 

yfir farinn veg og miðlað af reynslu sinni ásamt þeirri ígrundun sem oftast kemur þegar frá 

líður. 

Haft var samband símleiðis við þær átta konur sem valdar voru í viðtölin. Einnig var 

haft samband með tölvupósti við þær konur sem gáfu kost á sér í viðtal en lentu ekki í úrtaki 

og þær látnar vita um val þátttakenda. Þær konur sem lentu í úrtaki völdu stað og stund fyrir 

viðtölin en þau fóru fram á tímabilinu 28. febrúar til 21. mars 2012, ýmist á heimilum 

kvennanna eða á Kvennadeild Landspítalans. Aflað var skriflegs samþykkis (Fylgiskjal A) 

áður en viðtölin fóru fram og konunum kynnt rannsóknin með kynningarbréfi (Fylgiskjal A). 

Viðtölin voru hljóðrituð og skráð orðrétt áður en unnið var úr gögnunum og hljóðritunum eytt 

að því loknu. Gagnasöfnun og gagnagreining náði yfir tímabilið frá miðjum febrúar til apríl-

loka. 

Gagnasöfnun 

Í rannsókn þessari verður stuðst við hálfopið viðtalsform sem Kvale (1996) hefur skil-

greint sem viðtal með þann tilgang að varpa ljósi á lífsreynslu viðmælandans og túlka það 

sem hann segir um þá reynslu. Rannsakandinn kynnir efni viðtalsins og fylgir eftir svörum 

viðmælandans. Viðtal sem rannsóknaraðferð er samtal sem bæði hefur form og þann tilgang 

að skapa svigrúm fyrir þátttakandann til að greina frá reynslu sinni á óþvingaðan hátt. Það er í 

eðli sínu ólíkt daglegum samskiptum á þann hátt að í því felst að afla ákveðinna upplýsinga 

með vel ígrunduðum spurningum og virkri hlustun. Samkvæmt Kvale (1996), Polit og Hun-

gler (1997) og Helgu Jónsdóttur (2003) er virk hlustun ein af mikilvægum forsendum 

árangursríkra viðtala. Virk hlustun hefur verið skilgreind sem sú færni að skilja bæði tilfinn-

ingar viðmælanda og það hvað hann tjáir ásamt því að endurvarpa til hans með eigin orðum 

hvað rannsakandi telur hann eiga við og tilfinningar hans gagnvart því. Virk hlustun er ná-
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tengd samhyggð, sýna þarf hlýju og einlægni og reyna að forðast orð og hugtök sem ekki er 

líklegt að viðmælandi skilji (Helga Jónsdóttir, 2003). Helga Jónsdóttir (2003) bendir einnig á 

að mikilvægt sé fyrir rannsakanda að átta sig á að munur er á því að heyra það sem hann býst 

við og því sem viðmælandinn raunverulega segir. Það sem ekki er sagt getur verið jafn mikil-

vægt og það sem sagt er. Líkamstjáning, svipbrigði og raddblær geta haft meira gildi en það 

sem sagt er. 

Í viðtölunum var hafður til hliðsjónar viðtalsrammi (Fylgiskjal C) sem skiptist í þrjá 

meginþætti. Fyrst var óskað eftir upplýsingum um atriði er varða kynheilbrigði almennt, eins 

og viðhorf konunnar til sjáfrar sín sem kynveru og til kynlífs, tilfinningar, langanir og 

samband hennar við maka. Þessar upplýsingar gefa rannsakendum hugmynd um kynímynd 

konunnar, andlega sem og líkamlega líðan hennar. Rannsakendur töldu mikilvægt fyrir báða 

aðila að fá lýsingu á upplifun konunnar á þessum atriðum áður en konan varð barnshafandi til 

viðmiðunar fyrir upplifun hennar af meðgöngu og fæðingu. Annar hluti viðtalsins fjallaði um 

meðgönguna, hvernig konunni leið á því tímabili, andlega sem og líkamlega, og hvort hún 

hafi upplifað breytingar á sambandi sínu við makann. Í þriðja hluta viðtalsins var tímabilið 

eftir fæðinguna skoðað með viðmælanda. Ræddir voru andlegir og líkamlegir þættir ásamt 

samskiptum við maka. Að lokum var konan beðin um að velta fyrir sér hvernig hún sæi fyrir 

sér næstu sex mánuði og hvort hún teldi að breytingar yrðu á kynlífinu á þeim tíma. 

Réttmæti 

Við framkvæmd eigindlegra rannsókna er áhersla lögð á réttmæti rannsókna sem veiti 

þekkingu sem er réttari en annað sem áður var vitað (Polit og Hungler, 1997). Bent hefur 

verið á að þar sem eigindlegar rannsóknir byggjast á mannlegum samskiptum sé ljóst að ekki 

sé hægt að tryggja réttmæti þeirra eingöngu með tæknilegum aðferðum (Helga Jónsdóttir, 

2003) en margar leiðir eru farnar til að stuðla að réttmæti í eigindlegum rannsóknum og það 
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má meðal annars gera með því að endursegja ákveðin atriði viðtalsins eða spyrja nánar út í 

túlkun viðmælandans (Kvale, 1996). Á meðan á viðtölunum stóð og í lok þeirra drógu rann-

sakendur saman þá þætti sem stóðu upp úr og báru undir viðmælanda til að fá staðfestingu 

hans á skilningi þeirra til að auka réttmæti rannsóknarinnar. Einnig gáfu rannsakendur 

viðmælanda færi á að koma hugleiðingum sínum á framfæri ef einhverjar væru. Að lokum 

sendu rannsakendur konunum samantektir úr viðtölunum eftir að úrvinnslu lauk og báru undir 

þær til staðfestingar. Jafnframt var farin sú leið að bera saman gagnagreiningu allra rannsa-

kenda og skoða sambærileika í greiningu þema. 

Gagnagreining 

Við gagnagreiningu rannsóknarinnar var stuðst við svokallaða þemagreiningu (thematic 

analysis) sem er aðferð innan eigindlegra rannsókna sem felur í sér að draga fram merkingar-

bært mynstur úr upplifun fólks af ákveðnum aðstæðum og varpar ljósi á afstöðu þess um leið 

og sýnt er fram á hvað er líkt og ólíkt með reynslu fólks þegar rýnt er samhliða í mismunandi 

viðtöl (Benner, Tanner og Chesla, 1996; Polit og Hungler, 1997). 

Eins og áður hefur komið fram tóku rannsakendur og leiðbeinandi viðtöl við átta konur 

sem voru hljóðrituð og skráð orðrétt, einnig voru skráðar þagnir, áherslur og breytingar á 

blæbrigðum raddar sem rannsakendum þótti skipta máli. Í megindráttum var fylgt eftir leið-

beiningum Kvale (1996) um gagnagreiningu. Allir þrír rannsakendurnir lásu endurtekið 

viðtölin, hvor í sínu lagi og skráðu út á spássíu merkingarbær atriði  textans sem mynduðu 

þemu. Notuð voru hugtök eða stuttar setningar til að draga saman merkingu textans. Að því 

loknu var efni viðtalanna flokkað eftir merkingu textans. Það sem hafði líka merkingu var 

flokkað saman. Þannig var myndað ákveðið flokkunarkerfi sem öll viðtölin voru greind eftir. 

Áður en flokkunarkerfið varð endanlega til fór það í gegnum nokkrar endurskoðanir þar sem 

rannsakendur báru saman bækur sínar um flokkun efnisins.  Þegar búið var að greina efni 
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viðtalanna þá voru þau þemu flokkuð saman sem höfðu sameiginlega merkingu og mynduðu 

þannig meginþema en einstakir hlutar þess mynduðu undirþemun.  Í upphafi voru greind 

fjögur meginþemu en við nánari skoðun kom í ljós að þau voru þrjú. Ekki var um að ræða 

breytingar á grundvallargreiningu heldur voru meginþemun endurskilgreind og undirþemun 

urðu þannig skýrari en óhjákvæmilega var viss skörun í þemum. Síðan var greint frá niður-

stöðunum í ljósi aðstæðna  konunnar og vísað í orð þátttakenda.  Að lokum var sett fram 

mynd til að skýra betur út meginniðurstöður rannsóknarinnar og tengslin á milli meginþema.  
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Niðurstöður 

Konurnar átta í úrtakinu höfðu ólíkan bakgrunn og aldur þeirra var á bilinu 24–43 ára. 

Allar voru þær í sambúð eða giftar og höfðu verið í sambandi með barnsfeðrum sínum í þrjú 

til nítján ár Tvær þeirra áttu börn af fyrra sambandi. Allar voru þær útivinnandi og tvær í 

háskólanámi á framhaldsnámsstigi á meðgöngunni sem olli auknu álagi í lífi þeirra og einnig 

kynlífi. Tvær kvennanna fæddu börn sín með keisaraskurði en hinar eðlilega um leggöng. 

Helmingur þeirra hafði hlotið spangaráverka. Þegar viðtölin fóru fram um sex mánuðum eftir 

fæðingu barnanna voru allar nema ein farnar að stunda kynlíf að nýju en það hófst hjá þeim á 

bilinu þremur til tólf vikum eftir fæðingu.  

Hér er gerð grein fyrir niðurstöðum átta eigindlegra viðtala við konurnar sex mánuðum 

eftir fæðingu. Sú greining leiddi í ljós að konurnar áttu margt sameiginlegt þó að ýmsir ólíkir 

þættir, eins og aðstæður, þroski og fyrri reynsla, hefðu áhrif á upplifun þeirra af barneigna-

ferlinu og kynlífi þeirra á þeim tíma. Þau meginþemu sem fram komu í viðtölum við 

konurnar eru þrjú talsins. Þau eru kynferðislegt samband, kynlöngun og kynferðisleg ánægja. 

Í ljós kom að tímabil barneigna hafði mikil áhrif á sambönd kvennanna við maka sína og olli 

miklu álagi sem pörin áttu misauðvelt með að vinna úr. Allar tókust þær á við breytingar á 

hlutverkum sínum, hver á sinn hátt. Kynlöngunin minnkaði verulega á meðgöngunni en ýmsir 

meðgöngutengdir kvillar ásamt þekkingarleysi höfðu þar áhrif. Konurnar áttu það sameigin-

legt að kvíða því að hefja kynlíf að nýju eftir fæðingu enda var löngunin í fæstum tilfellum til 

staðar. Konurnar sóttust almennt eftir meiri nánd á þessum tíma en höfðu síður áhuga á sam-

förum. Varðandi sjálfsmyndina kom fram að líkamsímyndin sveiflaðist talsvert í barneigna-

ferlinu og greinilega var mikið samspil á milli líkamlegrar og andlegrar líðanar sem iðulega 

hafði áhrif á kynlíf kvennanna. 
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Kynferðislegt samband 

Fyrsta meginþemað lýtur að kynferðislegu sambandi kvennanna við maka sína. Sam-

bönd þeirra voru almennt byggð á trausti, virðingu og tillitssemi og konurnar virtust eiga góð 

samskipti við mennina sína. Fjögur undirþemu voru greind; tjáskipti, hlutverk þeirra, tímabil í 

lífinu og hvernig konurnar hlúa að sambandinu. Flestar konurnar voru sáttar við það fyrir-

komulag sem var á kynlífi þeirra fyrir þungun, á meðgöngu og eftir fæðingu en almennt 

sögðust þær stunda kynlíf heima hjá sér, á kvöldin og tíðnin væri að jafnaði einu sinni í viku 

áður en þær urðu barnshafandi. Hins vegar töldu þær að þrátt fyrir að makar þeirra væru að 

öllum líkindum sáttir við áðurnefnt fyrirkomulag vildu þeir gjarnan aukna tíðni og nefndu um 

tvö til þrjú skipti í viku: „Já sko, mér finnst frá mínu sjónarhorni er svona einu sinni í viku. Er 

bara voða svona passlegt fyrir mig sko en ég hugsa að maðurinn minn mundi alveg segja 

tvisvar í viku.“ (Jóhanna). 

Það kom sterkt fram í niðurstöðum rannsakenda hve tjáskiptin voru mikilvæg fyrir gott 

kynferðislegt samband en á sama tíma virtust konurnar upplifa ákveðna togstreitu þegar þær 

voru að aðlagast breyttum hlutverkum tengdum barneignaferlinu. Flestar virtust meðvitaðar 

um að lífið er röð ólíkra tímabila þar sem hætta er á að kynlífið verði útundan. Að lokum kom 

fram mikilvægi þess að leggja rækt við sambandið en allar konurnar sögðust vera í mjög nánu 

sambandi við barnsfeður sína.  

Tjáskipti 

Flestar konurnar töldu sig geta tjáð sig frjálslega við maka sína um svotil hvað sem var. 

Sumar þeirra lýstu því þannig að þær þurfi jafnvel ekki að tala heldur gátu þau tjáð sig með 

augunum eða líkamstjáningu. Súsanna sagði að eftir því sem liðið hefði á sambandið hefði 

hún lært að meta það hversu dýrmæt góð tjáskipti væru. Hún lagði einnig áherslu á að gera 
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ekki ráð fyrir að makinn vissi hvað hún vildi heldur yrði hún að segja það eða eins og hún 

segir sjálf: „ ... hann les ekki hugsanir, hvað ég vil.“ Jóhanna sem átti erfitt hjónaband að baki 

lýsti því hvað hún hefði lært mikið um góð tjáskipti af núverandi maka sínum.  Hún sagði: 

„Hann hefur kennt mér það að það er allt í lagi að tala um það hvernig manni líður og svo 

framvegis.“   Bæði Margrét og Elísabet lýstu góðum og átakalausum samskiptum við maka 

sína eða eins og Margrét sagði: „Við höfum eiginlega aldrei lent í rifrildri ... við höfum alveg 

rökrætt og verið ósammála en það hefur aldrei verið skellt hurðum eða einhver rýkur út eða 

þarf að sofa í sófanum.“  

Í fyrstu sögðust flestar konurnar eiga auðvelt með að ræða um kynlíf í sambandinu en 

bentu samt á að þær settust sjaldan niður sérstaklega til að ræða þau mál. Oft kom þó fram að 

þær vita ekki um hug maka síns. Algengt var hins vegar að ræða málin í rúminu eða eins og 

Signý segir: „Við setjumst ekkert niður við eldhúsborðið að kryfja þetta neitt en við kannski 

ræðum þetta meira þegar á því stendur.“ Síðar í viðtölunum má glöggt sjá að umræðan um 

kynlíf er alls ekki eins mikil og í fyrstu mætti ætla miðað við svör kvennanna. 

Tekist á við tilveruna  

Í úrtakinu voru aðeins tvær frumbyrjur og mátti oft sjá mun á upplifun þeirra í hlut-

verkum miðað við fjölbyrjurnar en munurinn var þó einkum tengdur þroska fremur en fjölda 

barna eða reynslu af barneignum. Stundum má segja að aldur, reynsla og barnafjöldi fari 

saman en konur geta þó verið nokkuð þroskaðar og víðsýnar þótt þær séu ungar frumbyrjur. 

Margar kvennanna lýstu því hvernig sameiginleg ákvörðun para um barneignir auðveldi þeim 

að takast á við þau verkefni og þær áskoranir sem slíkri ákvörðun fylgja. Jóhanna lagði 

áherslu á að þegar barneignir eru sameiginleg ákvörðun verður jafnvægið meira í hjóna-

bandinu og gætir meira umburðarlyndis gagnvart kynlífinu. Hún lýsir þessu nokkuð skemmti-

lega:  
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… já, já og þá verður þetta ekki sko, eins og mér finnst stundum verða, pínulítið 

of mikið einkamál mömmunnar allt sem tengist þessu máli sko. Og líka þá hvað 

varðar kynlífið. Þá er það líka afleiðing af þessari sameiginlegu ákvörðun og 

þessari sameiginlegu gleði okkar sem barnið er, að kynlífið er þá bara svona og 

svona á þessum tíma sko. Þannig að það … að þetta verður svona samstiga, við 

verðum svo samstiga í þessu ferli sem verður til þess að við nálgumst meir og 

meir (Jóhanna). 

Í úrtaki rannsakenda kom fram togstreita í hlutverkum hjá öllum konunum en í mis-

miklum mæli. Tvær kvennanna sögðu rannsakendum að þær ættu barn af fyrra hjóna-

bandi/sambandi og það hafði oft meiri áhrif á hlutverkatengda árekstra en hjá konum sem áttu 

eldri börn með maka sínum. Oft var það vegna reynsluleysis maka sem í báðum tilfellum áttu 

sjálfir ekki barn fyrir. Guðrún sagði að það að vera með nýjan maka sem var að eignast sitt 

fyrsta barn hafi verið ný upplifun fyrir hana líka. Hann var í fyrsta sinn að takast á við breytt 

hlutverk en hún hafði gengið í gegnum það áður. Þá hafi hún verið án maka og því ekki áður 

upplifað togstreitu í hlutverki eiginkonu í barneignaferlinu. Jóhanna hafði átt í erfiðu hjóna-

bandi áður og var að ala upp tvo unglinga. Í núverandi hjónabandi ríkti þó mun meira jafn-

ræði og því lítið um togstreitu í hlutverkum eins og hún orðaði það: 

 … og ég finn voða mikinn mun núna heldur en þegar við áttum fyrsta barnið 

okkar saman. Líka bara af því að þá kunni ég allt og hann kunni ekki neitt, þú 

veist. En núna er komið þetta jafnræði. Hann getur ekki lengur sagt að ég kunni 

þetta svo miklu betur en hann því hann kann þetta bara ágætlega líka. … 

sambandið verður ekki eins sveiflukennt. Það verður einhvern veginn jafnara, 

þegar fólk er að takast á við hlutina svona í sameiningu. Verður bara verkefni 

sem við erum að gera saman, og líka hinir í fjölskyldunni. Ekki má gleyma því. 

Þeir verða svo miklir þátttakendur í öllu sem fram fer (Jóhanna). 

Sumar kvennanna lýstu því að þær töpuðu sjálfri sér eða sinni tilveru með því að yfir-

færa alla sína athygli á nýja barnið og yrðu algjörlega fráhverfar kynlífi þar sem þær gætu 

ekki hugsað um neitt annað en barnið: 

… og líka þú veist, „identidy“-ið breytist í að það er bara mamma, fókusinn er 

bara á henni, maður er ekki í neinu stuði til að vera að spá í neinu samlífi eða 

ekki neinu sko, bara það var ekki á dagskránni sko, fyrir utan það að maður 

hefur líkamlega engan áhuga, það er náttúrlega allt þurrara en allt þarna niðri, ég 

hef aldrei fundið fyrir eins lítilli kynhvöt á ævinni (Elísabet). 
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Undantekningalaust var það brjóstagjöfin sem aðgreindi konurnar frá maka sínum í 

hlutverkum. Þær áttu það allar sameiginlegt að brjóstin væru barnsins og því fyrst og fremst 

uppspretta næringar og huggunartæki fyrir hið ósjálfbjarga barn en ekki hluti af kynlífinu. 

… það er bara af því að brjóstin eru einhvern veginn „out of order“. Þú veist, ef 

það er mikið komið við þau, þá mun leka úr þeim, þú veist, þá ertu ekki alveg 

heil kynvera, fattarðu, þannig að auðvitað hefur það áhrif (Jóna).  

Ein þeirra lýsti sársaukanum við brjóstagjöf og að hún kærði sig ekki um að brjóstin 

væru snert en gætir þess að særa ekki makann:  

Ég reyni að vera pen með það svo ég særi hann ekki en mér finnst hann bara 

ekkert eiga í þessum túttum lengur, það er bara sorrý, hlutverkið er bara allt allt 

annað og sérstaklega til að byrja með, fyrstu 3–4 mánuðina þá er maður ennþá 

aumur og þetta var bara þrælsárt og maður vissi það svo sem ekki heldur að 

þetta yrði svona ofsalega sárt að gefa brjóst, þannig að það tók alveg tíma fyrir 

brjóstin að venjast því og svo að þau séu full af mjólk og svo bara tilfinningin. 

Það er svo rangt þegar hann er eitthvað að snerta þetta (Elísabet). 

Tvær konur gátu aðgreint sig kynferðislega frá brjóstagjöfinni og lýstu því þannig að 

þegar barnið væri vakandi ætti það brjóstin en meðan það svæfi hefði makinn aðgang: 

Mér finnst þau einhvern veginn bæði eiga mig og bæði eiga brjóstin og það tru-

flar mig ekkert í kynlífinu að hann komi við brjóstin eða kyssi mig á brjóstin, þá 

finnst mér það hvorki trufla brjóstagjöfina eða að brjóstagjöfin vera að trufla 

mig í kynlífinu. … já, eins og við höfum bara sagt, þegar hún er vakandi, þá á 

hún mig en þegar hún er sofandi þá er þetta bara allt í lagi (Margrét). 

Lífið er tímabil 

Margar kvennanna lýstu lífinu á einn eða annan hátt sem röð tímabila sem þyrfti að 

aðlagast hverju sinni. Þær voru sammála því að tímabil meðgöngu og fæðingar væri einn 

mesti álagsþátturinn í samböndum þeirra við maka sína en jafnframt tími sem gæti fært þau 

nær hvort öðru. Jóhanna talaði um að þegar upp kæmu einhver tímabil þar sem kynlífið hefði 

verið lagt til hliðar vegna álags væri mikilvægt að stíga aðeins út fyrir þægindahringinn og 

byrja aftur, láta það ekki hætta alveg. Margrét sagðist einnig líta á lífið í tímabilum og þessa 

stundina einkenndust stefnumót þeirra hjóna af ísbíltúrum með sofandi börn í aftursætinu. 
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Hún lýsti því að þau hefðu bæði verið meðvituð um að það myndu koma tímabil erfiðleika 

sem hefðu áhrif á kynlífið en þau vissu að það gengi yfir. Á þessum tímabilum hefði kynlífið 

yfirleitt fengið að mæta afgangi og því verið mikilvægt að sambandið væri nógu sterkt til að 

takast á við slíkt á barneignatímabilinu. Í þessu sambandi nefndu konurnar hversu mikilvægt 

væri að rækta sambandið við maka sinn. 

Að leggja rækt við sambandið 

Þrátt fyrir að flestar kvennanna hafi lýst mikilvægi þess að rækta samband sitt við 

makann þá var því greinilega misvel sinnt. Einnig var mismunandi hvaða leiðir konurnar fóru 

í þeim efnum. Signýju fannst mikilvægt að þau hjónin næðu gæðastundum heima og fannst 

það að ná að horfa saman á eina bíómynd án truflana skipti miklu máli. Guðrún nefndi að 

sambandið hefði þroskast mikið við barneignina og henni og maka hennar þætti mikilvægt að 

gleyma ekki hvort öðru, það þyrfti ekki alltaf samfarir til að njóta vellíðunar með maka 

sínum. Súsanna og hennar maður hafa unnið markvisst að því gegnum árin að rækta 

sambandið og nefndi hún í því sambandi Lútherska hjónahelgi og í tengslum við hana fasta 

hjónafundi í hverjum mánuði. Óhætt er að segja að óreglulegur vinnutími hafi haft truflandi 

áhrif á samband við maka að mati sumra kvenanna, eins og Jóna sagði: „Nú er hann að vinna 

til dæmis á milli 17 og 23 á kvöldin. Fáránlegur vinnutími.“ Í sambandi Jónu var lítil rækt 

lögð við sambandið og mátti þar greina mikla togstreitu. Elísabet var ekki ánægð með kvöld-

nám hjá sínum manni en sá samt fram á bjartari tíma þegar því lyki því þá myndu skapast 

fleiri tækifæri til að leggja rækt við sambandið. 
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Kynlöngun 

Í þessum hluta verður fjallað um annað meginþemað sem er kynlöngunin. Lýst er 

fjórum undirþemum; áhugaleysi konunnar á kynlífi, þreytu og þrautum í barneignaferlinu, 

áhrifaþáttum á kynlöngun hennar, þekkingu eða þekkingarleysi og ótta sem því tengist, og 

hvað skipti máli þegar kemur að því að hefja samfarir að nýju eftir fæðingu barnsins. Lítil 

kynlöngun einkennir allar konurnar sem tóku þátt í rannsókninni. Ýmsir þættir hafa áhrif á 

hvernig dregur úr kynlöngun á meðgöngu, til dæmis þreyta og aðrir meðgöngutengdir kvillar 

en jafnframt þeykkingarleysi og ótti við að skaða ófætt barn. Að lokum verður fjallað um 

áhrifaþætti þess að hefja kynlíf að nýju eftir barnsburð en þar hefur mikið að segja hvenær 

löngunin kviknar að nýju hjá konunni.  

Áhugaleysi 

Allar konurnar áttu það sameiginlegt, áður en þær urðu barnshafandi, að makar þeirra 

áttu oftar frumkvæði að kynlífi. Þær voru þó sammála um að þær mættu gjarnan hafa oftar 

frumkvæði og höfðu flestar hugsað um að þær mættu bæta þetta hjá sér, eins og endurspeglast 

vel í orðum Margrétar: „… já, það er oftar hann sko, hann er bara duglegur við það. Ég ein-

hvern vegin ætla að gera það oftar en hann er bara miklu duglegri við það.“  

Í viðtölunum kom mjög skýrt fram meðal allra kvennanna að kynlöngun þeirra 

minnkaði verulega á meðgöngunni og þar með tíðni samfara. Misjafnt var þó hve lengi það 

varði en á þeim tíma sem viðtölin fóru fram gætti þeirra áhrifa enn. Eftir fæðinguna höfðu 

líkamlegir og andlegir þættir mikil áhrif á kynlífið eins og komið verður inn á síðar. Þó að 

konurnar í rannsókninni hafi allar lýst minnkaðri kynlöngun á meðgöngu og eftir fæðinguna 

sögðust sjö þeirra sinna þörfum maka sinna og lýstu því sem afgreiðslu eða þjónustu við þá. 

Súsanna lýsir þessu þannig: „… mig langaði að gera það fyrir hann.“ Signý segir: „… ég var 
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að gera þetta fyrir hann.“ Einnig kom fram að barnsfeðurnir væru sjaldnast að þrýsta á að 

hefja kynlíf að nýju eftir fæðinguna. Það voru hins vegar konurnar sjálfar sem vildu byrja eða 

koma kynlífinu af stað fyrir þá: „… já, þá er það ég sem er búin að ýta á hann en svo þegar 

kemur að kynlífinu, þetta er nú bara þjónusta sem maður er að veita (Jóna).“ 

Þreyta og þrautir á meðgöngu  

Allar konurnar lýstu mikilli þreytu alveg frá upphafi meðgöngunnar og virtist þreytan 

vera eitt megineinkenni barneignaferlisins. Konurnar sögðust vera úrvinda og orkulausar. Þær 

komu heim úr vinnu og höfðu ekki þrek til að sinna fjölskyldu og heimili. Því þurftu þær að 

forgangsraða og oftast varð kynlífið útundan. Ein konan fann upp nýtt orð á sinni fimmtu 

meðgöngu og deildi því með rannsakendum. Hún kallaði þetta fyrirbæri þungunarþreytu: 

Já, ég fann nú upp ágætisorð. Þungunarþreyta. Ég legg til að það orð verði tekið 

upp í fræðunum. Því að hérna, já, ég var svona þreyttari heldur en … ég meina, 

maður er alltaf þreyttur á fyrsta þriðjungi en ég varð alveg gríðarlega uppgefin 

(Jóhanna). 

Jóhanna sagði reyndar að hún hefði unnið mjög mikið á þessum tíma auk þess að vera 

með stórt heimili svo eðlilega fann hún fyrir þreytu. Allar konurnar upplifðu þreytu, óháð 

aldri þeirra, og virtist álag auka þreytuna en var ekki endilega forsenda hennar. Þessi mikla 

þreyta hafði bein áhrif á kynlíf kvennanna. Þær lýstu þessu gjarnan þannig að þær væru ekki 

alveg með sjálfum sér: 

… ef þetta hefði ekki komið til þá hefði kynlífið, sérstaklega fyrstu þrjá 

mánuðina, varla verið með í umræðu, því ég var bara komin upp í rúm og 

steinsofnuð um klukkan eða fyrir klukkan níu á kvöldin. Ég var bara alveg 

gríðarlega þreytt (Signý). 

Súsanna var líka mjög þreytt. Hún segir að henni hafi liðið: „Hræðilega. Ég var svo 

járnlaus. Ég bara rétt meikaði vinnuna og kom heim og svaf. Hann talaði um það, sko: Þú 

hefur enga orku. Ég var bara við hliðina á sjálfri mér.“  
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Flestar konurnar fundu fyrir einhverri ógleði á meðgöngu en þó mismikið. Uppköst 

voru ekki algeng en þessi viðvarandi ógleði hafði mikil áhrif á almenna líðan þeirra og lýstu 

þær því tímabili sem skelfilegu og það hafði áhrif á kynlöngun þeirra: 

Það voru fjórir og hálfur mánuður sem var bara alveg skelfingur. … Mér var 

bara flökurt allan sólarhringinn og þreytt og … Já, kastaði upp eiginlega á 

hverjum morgni … en svo bara var eins og einn daginn þá hætti það (Guðrún). 

Flestar konurnar lýstu einkennum frá stoðkerfi svo sem bak- og grindarverkjum. Ein 

konan varð hins vegar mjög slæm strax í upphafi meðgöngunnar og setti það allt hennar líf 

og þar með kynlífið úr skorðum, eins og hún lýsti:  

Sko, málið er að ég fæ grindarlos, bara á 7. viku, og það bara kippti mér, ég var 

búin að vera að hlaupa, ég hjólaði í vinnuna, gekk allt og var aldrei á bíl og þetta 

bara kippti mér, ég varla gat gengið, ég var svo slæm og ég var rétt nýorðin ólétt 

og ég gekk eins og ég væri kasólétt og gat ekki sest niður og var bara alveg að 

drepast og þar með fór kynlífið út um gluggann, þú bara kemur ekki nálægt mér, 

við reyndum eitthvað einu sinni og gat ekki gengið á eftir (Elísabet). 

Jóhanna þjáðist af grindarverkjum sem háðu henni í hversdagslífinu sem og kynlífi og 

voru verkirnir lengi að ganga til baka. Í kringum tuttugustu viku meðgöngu hætti Margrét að 

geta stundað líkamsrækt vegna grindarverkja og í kjölfar þess fór hún að þyngjast sem hafði 

áhrif á sjálfsmynd hennar og kynlífið.  

Ýmsir aðrir meðgöngukvillar hrjáðu konurnar og höfðu áhrif á kynlöngun þeirra: 

Ég fór að sofa illa á nóttunni, og dreyma illa, fékk brjóstsviða og bakflæði og 

það einhvern veginn sko dró úr manni, þú veist af því að mér leið ekki vel með 

sjálfa mig og fór að fá bjúg á fæturna, og mér fannst ég bara ekkert sæt og það 

einhvern veginn, þá var ég ekkert í stuði (Margrét). 

Þekking/þekkingarleysi – ótti eða óþægileg tilfinning 

Sex af átta konum í rannsókninni höfðu glímt við vandmál tengd kvenlíffærum af ein-

hverjum toga. Jóna missti fóstur á áttundu til níundu viku á sinni fyrstu meðgöngu og olli það 

áhyggjum á þessari meðgöngu og þá sérstaklega um 20. viku þegar fór að blæða og hún fann 

fyrir þrýstingstilfinningu niður á grindarbotninn. Við þetta urðu þau hjónin afhuga kynlífi eða 
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samförum og lá það alveg niðri í tíu vikur eða þar til fóstrið var orðið lífvænlegt. Signý tókst 

á við sorgina sem fylgir fósturmissi þegar hún kom á Kvennadeild Landspítala vegna mikilla 

kviðverkja á fimmtu til sjöttu viku. Í kjölfar þess fór hún í kviðarholsspeglun vegna gruns um 

utanlegsfóstur, sem reyndist þó ekki vera heldur um að ræða eðlilega þungun sem ekki var 

hægt að staðfesta lifandi. Við tók langt tímabil kvíða og óvissu og þrátt fyrir að eðlileg 

þungun væri staðfest vildu Signý og maki hennar ekki taka áhættu með kynlífi: „… þetta 

hafði alveg gríðarlega mikil áhrif á kynlífið það sem eftir var meðgöngunnar, því við vorum 

bara, þetta var bara áfall. Við vorum bara skíthrædd. Við bæði vorum bara hrædd um að við 

myndum skaða fóstrið með kynlífi. Okkur fannst það varla til umræðu að taka einhverja 

svoleiðis áhættu (Signý).“  

Hjá nokkrum konum kom þekkingaleysi skýrt fram þar sem þær óttuðust að samfarir 

gætu skaðað ófædd börn þeirra. Þær ræddu þetta ekki í mæðraverndinni en hefðu gjarnan 

viljað að ljósmóðir hefði haft frumkvæði að því. Oft voru það áhyggjur maka sem ollu þessu 

óöryggi eins og kom fram hjá einni þeirra: 

 … honum finnst bara, þú veist, ég er með barn í maganum og honum finnst 

þessi tilhugsun bara ógeðsleg, það er barn þarna og ég held að honum líði bara 

eins og það sé að horfa á. Ég veit það ekki … þú veist, þannig að hann heldur að 

typpið potist í höfuðið á barninu (Jóna). 

Nokkrar kvennanna upplifðu væga blæðingu á meðgöngunni vegna viðkvæmrar slím-

húðar sem olli því að þær hættu að stunda kynlíf, eins og ein þeirra lýsti svo: 

Já, í kringum 20. viku, þá einhvern veginn … ég var svo aum og fann fyrir 

miklum þrýstingi svona niður og við stunduðum kynlíf í kringum 20. viku og þá 

blæddi frá slímhúðinni og þetta var á sunnudegi … ég gat ekki farið í vinnu á 

mánudegi, þá var svo mikill þrýstingur niður úr og … þannig að við slepptum 

alveg kynlífi bara næstu 10 vikur (Jóna). 

Stundum lýstu konurnar því að þær hefðu ekki áhyggjur af velferð barnsins heldur 

fyndist það stundum vera eins og þriðji aðilinn í kynlífinu og væri þar með hindrandi þáttur. 

Sigrún lýsti því til dæmis að þegar hún fór að finna fósturhreyfingar fannst henni ekki við-
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eigandi að stunda kynlíf. Guðrún og hennar maki ræddu einnig um það að barnið væri þriðji 

aðilinn í kynlífinu en meira á léttum nótum. 

Að hefja kynlíf að nýju eftir fæðingu 

Konurnar byrjuðu að jafnaði að stunda kynlíf fjórum til tólf vikum eftir fæðingu að 

einni undanskilinni sem hafði ekki hafið kynlíf að nýju sex mánuðum eftir fæðingu. Ekki var 

hægt að merkja neinn mun á þessari tímalengd eftir því hvort konurnar voru með heila spöng, 

höfðu hlotið spangaráverka eða gengist undir keisaraskurð. Fæstar höfðu endurheimt kyn-

löngunina þegar þær byrjuðu að stunda kynlíf eftir fæðingu og gerðu það fyrir mennina sína 

frekar en af eigin hvötum, eins og þær lýstu því sjálfar. Signý hafði litla löngun til að taka 

skrefið og hefja kynlíf að nýju og sagði þannig frá: 

 … og þá bara afgreiða hitt til þess að allir séu ánægðir. Og sko það er ekkert 

slæmt þegar það er afstaðið eða af stað komið, þá er það ekkert síður fyrir mig 

en hérna, það er þetta skref að byrja. Já, það er einmitt skrefið að byrja (Signý). 

Mörgum fannst mikilvægt að koma kynlífinu í gang að nýju og vildu eyða óvissunni 

um hvort „allt“ virkaði eins og áður, eða eins og Súsanna sagði: „Þetta var bara að byrja. 

Taka skrefið.“ En Signý lýsti þessu vel: 

En auðvitað var ég svolítið kvíðin en þetta var bara svolítið spennandi að sjá 

hvernig þetta myndi vera. Væri þetta bara gjörbreytt? Ég til dæmis hafði ekki 

hugmynd um hvort að ég hérna, hvernig, hvað á ég að segja, ég hafði ekki 

hugmynd um hvaða áhrif fæðing hafði á getu manns til að fá fullnægingu til 

dæmis. En það var allt í lagi. Það var ekkert vandamál (Signý). 

Í máli kvennanna kom fram viss kvíði við að fyrsta skiptið yrði sársaukafullt og allar 

upplifðu þær þurrk í leggöngum til að byrja með þó að sá vandi hafi gengið misjafnlega fljótt 

yfir. Signý sagði að hún og maki hennar hefðu fyrst haft samfarir um fimm vikum eftir 

fæðingu og það hefði komið á óvart hversu vel það gekk en vissulega hafði hún kviðið fyrir. 

Önnur sem byrjaði að stunda kynlíf um sex til sjö vikum eftir barnsburð svaraði þegar hún 

var spurð út í sársauka við samfarir: „… ég var aðeins þurr en svo lagaðist það bara, en það 
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var ekkert það að mig langaði til að hætta … eins og ég segi, bara svona smá sviði, smá 

óþægilegt, þetta var bara svona smá hjalli og svo var það bara búið (Margrét).“ 

Kynferðisleg ánægja 

Í lokaþemanu er komið inn á kynferðislega nánd í sambandi paranna, andlega og líkam-

lega líðan, hvernig aðstaðan getur skipt máli til að njóta kynlífs og hvernig brjóstagjöfin getur 

haft áhrif. Það kom sterkt fram hjá konunum hvað líkamlegt ástand hafði mikil áhrif á 

andlega líðan og þar með á kynlífið. Í ljós kom að margar kvennanna settu fyrir sig að hafa 

barnið í sama herbergi á meðan þær nutu kynlífs og fannst nærvera barnsins hafa truflandi 

áhrif á upplifun þeirra af kynlífi. Að lokum hafði brjóstagjöfin veruleg áhrif og voru flestar 

konurnar sammála um að þær gætu ekki notið sín til fulls í kynlífi fyrr en að henni lokinni. 

Nándin 

Flestar konurnar lýstu aukinni þörf fyrir nánd á meðgöngunni og eftir fæðinguna. Þeim 

fannst almennt betra að njóta nándar heldur en samfara þar sem kynlöngun þeirra var mjög 

lítil á þessum tíma. Sigrúnu sagðist líða betur við að láta faðma sig og kyssa og fannst það 

fullnægja þörf sinni fyrir atlot. Guðrún lýsti aukinni nánd í formi faðmlaga og naut stundanna 

sem hún og makinn áttu saman þrátt fyrir að geta ekki haft samfarir á meðgöngunni. Eftir 

fæðinguna lýsti Margrét mikilli þörf fyrir faðmlög og kossa og sagði:  

… bara á kvöldin þegar þau eru bæði farin að sofa, þá bara svona sófakúr, bara 

hérna frammi í stofu, þá liggjum við bara hérna og horfum á uppáhaldsþáttinn 

okkar saman eða stundum meira að segja bæði með sitthvora tölvuna í fanginu 

en samt með flæktar tásurnar saman eða eitthvað þannig að við viljum … Þó svo 

að við séum ekki að stunda kynlíf, það er kannski minni tími og orka í það, en 

samt sækjum við í hvort annað og viljum koma við hvort annað. Þannig að mér 

finnst það ekki hafa minnkað og ef eitthvað er kannski bara hafa aukist (Marg-

rét). 
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Signý sagði þau hjónin mun nánari eftir þá lífsreynslu að eignast mjög óvært barn. Þau 

hafi hreinlega verið að stappa stálinu hvort í annað. Álagið hefði „þjappað þeim saman“ og 

ekkert muni sundra þeim. Flestar konurnar könnuðust við að hafa á einhverjum tíma forðast 

nánd eða atlot til að komast hjá samförum. Signý sagðist stundum vonast til að makinn væri 

ekki að ætlast til samfara því auðvitað væri hún ekki alltaf stemmd fyrir þeim. Elísabet lýsti 

þessari upplifun mjög sterkt: 

 … stundum, þegar ég er ofboðslega þreytt, mér fannst stundum eins og hann 

væri hundur sem ég væri að sparka af mér, ég þoldi ekki, sem sagt þegar hún var 

yngri og maður var með hana allan daginn í fanginu og að sinna henni og sinna 

einhverjum öðrum, og eina sem mig langaði var að fara EIN í bað og vera EIN 

með sjálfri mér og láta engan snerta mig og minn líkama einhvernveginn, og þá 

stekkur hann á mig þegar hann kemur heim og maður bara … (Elísabet). 

Sumar kvennanna voru óhræddar við að láta maka sinn vita ef þær vildu ekkert meira 

en atlotin. Eins Súsanna sagði: „… við tölum þá bara um það. Ég segi þá bara, ég vil bara 

knús …“  

Þegar konurnar voru spurðar hvað þyrfti til að upplifa kynferðislega ánægju voru þær 

sammála um að það væri fyrst og fremst nándin við makann sem þær leituðu eftir. Þær lýstu 

því að þær hefðu ekki endilega þörf fyrir fullnægingu í kynlífinu.  

… bara þessi stund þegar við liggjum saman bara eftir og fyrir, og við erum 

bara saman uppí rúmi eða í sturtunni eða þar sem við erum, það er bara nóg fyrir 

mig, ég þarf sko alls ekki alltaf fullnægingu, það er ekki fullnægingin sem ég er 

að leitast eftir, þó hún sé náttúrlega bara bónus (Margrét). 

… að finna að maður sé einhvers virði hjá einhverjum, eða þú veist að maður 

finni það, til dæmis að einhver haldi utan um mann og elski mann. Mér finnst 

það ekki endilega vera einhver fullnæging eða svoleiðis. Meira svona þessi ást 

(Súsanna). 

Bara væntumþykja og bara … traust og svo náttúrlega bara, sem sagt, ég held að 

það sé … bara algjörlega undirstaða. … En svo skemmir ekki fyrir að fá full-

nægingu og finna að hinn aðilinn sé ánægður (Signý). 
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Fyrir eina konuna skipti fullnægingin þó töluverðu máli: 

… ég legg svolítið upp úr því að fá fullnægingu. Mér finnst það vera svona ein-

hver toppur fyrir mig … en auðvitað er það líka þessi nánd og … að liggja bara 

og kúra saman og svona, og á undan og eftir og það sem því fylgir, en fyrir mér 

skiptir fullnægingin töluvert miklu máli (Jóhanna). 

Varðandi sjálfsfróun töldu konurnar að hún væri sjálfsögð og flestar sögðust stunda 

hana fyrir utan eina sem ekki kvaðst stunda sjálfsfróun þegar hún væri í sambandi. Í sumum 

tilvikum sögðu konurnar að báðir aðilar í sambandinu stunduðu sjálfsfróun. Engin þeirra lýsti 

því þó hvernig þau stuðluðu að vellíðan hvors annars með hjálp sjálfsfróunar.  

Hugurinn og holdið 

Flestar konurnar áttu það sameiginlegt að hafa verið nokkuð ánægðar með líkama sinn 

fyrir þungun. Einnig nefndu flestar að hreyfing og líkamlegt heilbrigði hefði áhrif á andlega 

líðan og þar af leiðandi á kynlífið. Signý lýsti því að í tvö ár áður en hún varð barnshafandi 

hefði hún verið dugleg að stunda líkamsrækt og þar af leiðandi verið öruggari með sig sem 

hefði skilað sér í aukinni ánægju af kynlífi.  

Flestar kvennanna voru einnig ánægðar með líkama sinn þegar fór að sjást að þær væru 

barnshafandi. Sigrún nefndi að henni hefði þótt fyrstu mánuðirnir erfiðir, þegar hún upplifði 

sig feita en var ekki sjáanlega barnshafandi, en: „… á fimmta mánuði, þá er maður farinn að 

líta svolítið vel út. Þá er komin svo falleg kúla og þú veist, þá líður manni betur en samt með 

mínum maka þá líður mér alltaf vel. Því hann veit alveg hvað er að gerast.“ Jóhanna lýsti 

ánægju sinni með brjóstin og hvernig þau stækkuðu og breyttust á meðgöngunni. Henni 

fannst hún vera mjög kynþokkafull og þrátt fyrir að þetta væri hennar fimmta meðganga 

hafði hún ekki upplifað þetta áður. Það kom henni samt á óvart að þessi ánægja með brjóstin 

kæmi ekki fram í kynlífinu á einhvern hátt.  
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Á meðgöngunni upplifðu margar kvennanna líkama sinn á neikvæðan hátt, sem hafði 

svo neikvæð áhrif á kynlífið. „… já, þá var maður náttúrlega orðinn eins og hvalur sko 

(Jóna).“  

Ég bara varð voðalega svona, æ, svo er maður bara þreyttur og verður stór og 

feitur og finnst maður ekkert voðalega sexý og eins og hvalur, sko hvalur sem 

getur ekkert hreyft sig er ekkert voðalega skemmtilegt sko, það er ekkert 

„playful“ sko (Elísabet). 

Elísabet fór ekki varhluta af þessari upplifun og hélt áfram að lýsa sjálfri sér ekki bara 

sem hval heldur fötluðum hval og gamallri konu á meðan maðurinn hennar: „… var bara 

ógeðslega hress og kátur og til í allt, það var frekar erfitt.“ Margrét tengdi sitt líkamlega 

ástand á meðgöngunni mjög sterkt við það hvernig hún gat notið sín í kynlífinu. 

Þyngdaraukningin hafði mikil áhrif á hana:  

… á meðgöngunni og stuttu eftir að hún fæddist … þá þyngdist ég alveg um 25 

kíló sko, og þá náttúrlega líður manni ekkert rosalega vel. Þá er maður ekkert 

með rosa hátt sjálfsálit, þó svo að maðurinn minn hafi verið alveg fáránlega 

dásamlegur og fannst ég alltaf jafn sæt, þó að ég hafi verið eins og fílamaðurinn 

sko. En þá einhvern veginn, ég þarf það, mér þarf að líða vel líkamlega til að ég 

geti notið mín í kynlífinu (Margrét). 

Í viðtölunum kom fram að áhrif spangarrifu á kynlíf voru óveruleg. Engin kvennanna í 

úrtakinu lýsti stærri rifu en 2°. Margrét fæddi barn sitt mjög hratt en upplifun hennar var samt 

mjög jákvæð. Hún lýsti spangaráverka sem lítilvægum og hann háði henni ekki þegar hún 

hóf kynlíf að nýju sex til sjö vikum eftir fæðinguna. Þær tvær konur sem fæddu með 

keisaraskurði lýstu báðar vandamálum tengdum skurðsárunum. Jóhanna sagðist hafa verið 

saumuð „klaufalega saman“ og þar af leiðandi hefði hún haft verki í töluverðan tíma á eftir 

sem aftraði henni í hreyfingum og þar með í kynlífi.  

Fimm kvennanna gekk vel að verða barnshafandi en það tók þrjár þeirra níu mánuði til 

eitt ár. Tvær þeirra áttu börn fyrir en tíminn sem það tók að verða barnshafandi var þeim ekki 

síður erfiður en frumbyrjunni sem leið hvað mest fyrir álagið sem þessu fylgdi. Jóhanna og 

hennar maður höfðu reynt í rúmt ár að geta sitt þriðja barn saman og urðu endurtekið fyrir 
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vonbrigðum. Eftir fjöldamörg neikvæð þungunarpróf fann hún fyrir djúpri 

hamingjutilfinningu sem hún tengdi því að vera barnshafandi. Þegar hún færði manni sínum 

fréttirnar varð mikil gleði og það fyrsta sem þau gerðu þegar tækifæri gafst var að fara upp í 

rúm og elskast. „… það var mjög ánægjuleg innsigling, að innsigla þessa frétt þannig.“ 

Eftir fæðinguna var margt sem hafði áhrif á andlega líðan og konurnar lýstu því vel. 

Flestar lýstu sængurkvennagráti. Súsanna sagðist hafa upplifað „hinn fræga sængurkvenna-

grát“ og hafa grátið úr sér augun yfir engu. Andleg líðan kvennanna hafði mikil áhrif á 

kynlöngun þeirra sem dofnaði og jafnvel hvarf þegar þeim leið illa andlega. Signý sagði: „Ef 

andleg líðan er ekki nógu góð, þá náttúrlega er engin stemmning fyrir kynlífið. Það má segja 

að þannig hafi það áhrif. Það má kannski segja að ég stundi ekki kynlíf nema mér líði vel.“ 

Að fá hjónaherbergið aftur 

Í öllum tilfellum voru nýju börn kvennanna höfð í sama svefnhergi og pörin sváfu í. 

Konurnar áttu það flestar sameiginlegt að nálægð barnsins truflaði þær við að njóta kynlífs og 

yfirleitt gátu þær ekki haldið áfram eða fannst þær truflaðar ef þær heyrðu í barninu, hvort 

sem það vaknaði eða ekki. Súsanna orðaði það svo: „Barnið truflar mig sko, við hliðina á 

mér. … Um leið og ég heyri í rúminu. Ef hún er að hreyfa sig, hún inni hjá okkur. … Hvort 

hún sé ekki alveg örugglega sofandi og eitthvað svona (Súsanna).“  Guðrún lýsti því líka 

hvernig barnið hefði áhrif á það hvernig hún nyti kynlífs: 

… ég meina, með ungt barnið í herberginu og svo fer barnið að gráta … þetta og 

hitt, skilurðu, og maður stressast bara upp og einhvern veginn, skilurðu, og 

svona, aðstæðurnar verða svona … Já, maður er ekkert kannski svona ef að hún 

er kannski svona ekki alveg sofnuð, þá er maður ekkert að stunda kynlíf, ég 

meina, við vitum það bara bæði. … þá er maður bara hugsa eitthvað annað 

(Guðrún). 
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Konurnar höfðu löngun til að aðskilja barnaherbergið og hjónaherbergið og flestar 

höfðu trú á að kynlífið yrði betra þegar nýja barnið færi úr hjónaherberginu, hvort sem það 

væri til að vera með eldra systkini eða eitt í herbergi: 

… okkur langar til að fara að setja börnin saman í herbergi, hún er alveg ennþá 

inni hjá okkur og ég get alveg ímyndað mér að ef hún verður ennþá inni hjá 

okkur og fer að geta sest upp og standa upp að þá einhvern veginn, mér finnst 

persónulega óþægilegt. Ég myndi til dæmis ekki geta stundað kynlíf ef ég vissi 

að hún væri vakandi … en á meðan hún er sofandi gæti mér ekki verið meira 

sama þó svo að hún sé inni í sama herbergi … Ég hlakka til að fá hjónaherb-

ergið mitt aftur, eins mikið og ég elska börnin mín þá er hjónaherbergið bara 

hjónaherbergi og mig langar ekki að hafa hana mjög lengi inni hjá okkur 

(Margrét). 

Brjóstagjöfin 

Allar konurnar nema ein voru enn með börn sín á brjósti þegar viðtölin voru tekin. 

Öllum fannst brjóstagjöfin hafa áhrif á kynlíf þeirra á einhvern hátt og höfðu margar ríka 

tilhneigingu til að hylja brjóst sín í kynlífinu, meðal annars vegna leka. Guðrún sagðist hafa 

verið mjög lausmjólka, þess vegna valdi hún að vera alltaf í brjóstahaldaranum. Signý lét 

manninn sinn strax vita að brjóstin væru ekki hluti af þeirra kynlífi vegna viðkvæmni í þeim. 

Hún sagði: „.… en núna þegar hún er hætt á brjósti þá fer það nú að koma aftur.“ Flestar 

konurnar vonuðust til að þetta myndi breytast þegar brjóstagjöf lyki. Sumar sáu ekki fyrir sér 

að þær gætu notið kynlífsins fyrr en börnin væru alveg hætt á brjósti. Jóna sagði: „Þannig að 

þú veist, við erum byrjuð að stunda kynlíf en ég hef aldrei fengið fullnægingu eftir 

barnsburðinn, ég hugsa að það gerist ekki fyrr en ég hætti með hann á brjósti …“ Makarnir 

báru yfirleitt virðingu fyrir forgangi barnsins að brjóstunum og maki þeirrar konu sem hætt 

var með barnið á brjósti fagnaði endurnýjuðu aðgengi að þeim: 

Nei, og ég man nefnilega þegar þú segir þetta, að þá sagði hann nefnilega þegar 

ég var sem sagt hætt með hana á brjósti, að þá snerti hann brjóstin og sagði 

svona: „nú hef ég fengið þau aftur“ eða eitthvað svona (Guðrún).  
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Ein konan lenti í miklum vandræðum með brjóstagjöfina þar sem barnið var óviljugt að 

taka brjóstið og reyndist vera mjög óvært og grét meira eða minna fyrstu fjóra til fimm 

mánuðina. Hún gat mjólkað sig og með klækjum komið brjóstamjólk í barn sitt. Hún lýsti 

þessu sem enn einum álagsþætti á kynlífið. Signý sagði: „Fókusinn er bara búinn að vera 

annars staðar.“ 

Samantekt niðurstaðna 

Þegar niðurstöður voru dregnar saman varð til líkanið Kynheilbrigði í barneignaferlinu, 

sem rannsakendur lögðu fram (mynd 2). Þar má glöggt sjá að kjarninn er hin litla kynlöngun 

og í innsta hringnum eru þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á konuna bæði á meðgöngu og 

eftir fæðingu. Ber þar fyrst að nefna þreytuna sem var öllum konunum sameiginleg, auk 

fleirri líkamlegra þátta. Þekking eða ótti reyndist í mörgum tilfellum hafa áhrif á kynlöngun 

og kynferðislega ánægju og þar með sambandið.  Fæstar höfðu endurheimt kynlöngunina 

þegar þær byrjuðu að hafa samfarir og gerðu það fyrir maka sína fremur en af eigin hvötum. Í 

miðhringnum eru þeir þættir sem lúta að kynferðislegri ánægju en vegna þess hve lítil 

löngunin er verður nándin enn mikilvægari. Þegar konurnar voru spurðar hvað þyrfti til að 

upplifa kynferðislega ánægju voru þær sammála um að það væri fyrst og fremst nándin við 

makann sem þær leituðu eftir en hefðu ekki endilega þörf fyrir fullnægingu í kynlífinu. 

Flestum konunum fannst brjóstagjöfin trufla ánægju þeirra af kynlíf þar sem þeim fannst 

brjóstin gegna öðru hlutverki og væri ekki hluti af kynímynd þeirra. Varðandi hugann og 

holdið nefndu flestar að hreyfing og líkamlegt heilbrigði hefði áhrif á andlega líðan og þar af 

leiðandi á kynlífið en áberandi var hvernig sjálfsmyndin breyttist til hins verra á með-

göngunni hjá mörgum konunum, þær töluðu um sig sem hvali, fílamann og hobbita. Eftir 

fæðinguna var það brjóstagjöfin og aðstæður sem gerðu konunum erfitt fyrir að njóta sín í 

kynlífinu en þeim fannst óþægilegt að hafa börnin inni í hjónaherberginu þar sem þær       
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trufluðust auðveldlega ef þær heyrðu í þeim. Í ysta hringnum er kynferðislegt samband þeirra 

við maka sína og hvernig það hafði áhrif á kynlífið. Það kom sterkt fram hve tjáskiptin voru 

mikilvæg fyrir gott kynferðislegt samband en á sama tíma virtust konurnar upplifa ákveðna 

togstreitu þegar þær voru að aðlagast breyttum hlutverkum tengdum barneignaferlinu. Flestar 

virtust þær meðvitaðar um að lífið er röð ólíkra tímabila þar sem hætta er á að kynlífið verði 

útundan. Að lokum kom fram mikilvægi þess að leggja rækt við sambandið þó það gengi 

misvel á þessum tímabili. 

Þegar þemun eru sett fram á þennan hátt sést vel hvernig allir þættir hafa áhrif hver á 

annan. Ef einn er ekki í lagi getur það haft áhrif á allt samband parsins, til dæmis mætti nefna 

að ef tjáskiptin eru ekki í lagi getur nándin orðið minni og það getur leitt til enn frekari 

minnkunar á kynlöngun. Á sama hátt má segja að ef konunni gengur ekki vel að aðlagast 

breyttum á hlutverkum og finna jafnvægið milli eiginkonu–, móðurhlutverksins og þess að 

vera hún sjálf getur það haft áhrif á allt samband hennar við makann.  
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Mynd 2. Kynheilbrigði í barneignarferlinu. 
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Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða upplifun íslenskra kvenna, af kynlífi, á með-

göngun og eftir fæðingu. Í niðurstöðum rannsakenda kemur hvað sterkast fram að kynlöngun 

minnkar verulega á meðgöngu og eftir fæðingu en það samrýmist niðurstöðum annarra rann-

sakenda á sviði kynheilbrigðis (Alder, 1989; De Judicibus og McCabe, 2002; Regan o.fl., 

2003; Serati o.fl., 2010; White og Reamy, 1982). Ýmsar skýringar eru á þessari miklu 

minnkun á kynlöngun en þar spilar kynferðislegt samband kvenna við maka sína stórt hlut-

verk. Á barneignatímabilinu kemur fram sterk þörf fyrir líkamlega nánd í samböndum para 

og má stundum segja að kynferðisleg ánægja grundvallist á því. Hér á eftir verður fjallað um 

meginniðurstöðurnar í fræðilegu samhengi. 

Kynferðislegt samband 

Í viðtölunum kom fram að konurnar áttu almennt í góðu og nánu sambandi við maka 

sína fyrir þungun og voru samböndin byggð á trausti, virðingu og tillitssemi. Ahlborg o.fl. 

(2005) benda á að kynlíf sé einn stærsti þátturinn í nánu sambandi para og allir þættir sem 

geta haft áhrif á kynlífið hafi bein áhrif á samband parsins og þar með einnig kynlífið. Ein af 

konunum í rannnsókninni hafði orð á því hvernig kynlífið væri hluti af öllu lífinu: „Þetta er 

bara hluti af því að vera hjón, við borðum saman og við syngjum fyrir börnin og við elskumst 

(Jóhanna)“. 
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Í rannsókn De Judicibus og McCabe (2002) kom fram að þær konur sem voru ánægðar 

í parsambandinu upplifðu meiri ánægju af kynlífi og voru jákvæðari gagnvart móður-

hlutverkinu. Þetta er í samræmi við niðurstöður Ahlborg og Strandmark (2001) en þær 

komust að því að árekstrar í hlutverkum nýrra foreldra geti skapað spennu í sambandinu 

þegar mæðurnar takast á við breytt hlutverk. Í þessari rannsókn tókust allir viðmælendur á við 

ný hlutverk sem konur, mæður og eiginkonur, og þurftu að finna jafnvægið þar á milli. 

Nokkrum kvennanna fannst sem þær hefðu misst sjónar á sjálfri sér og tapað hluta af sjálfi 

sínu þegar öll athyglin færðist yfir á umönnun nýburans en við það urðu þær fráhverfar kyn-

lífi. Í fræðlegri samantekt Atkinson (2006) kom fram að fæðing og þá sérstaklega fæðing 

fyrsta barns hafi það mikil áhrif á kvenímynd konunnar að búast megi við að það taki langan 

tíma að aðlagast breyttum hlutverkum og lífsháttum. Að verða móðir krefst aðlögunar á 

öllum sviðum í lífi konunnar og nokkrar þeirra eiga í erfiðleikum með að takast á við þessar 

breytingar. Sumar konurnar töluðu um að móðurhlutverkið reyndist auðveldara ef parið hefði 

tekið sameiginlega ákvörðun um barneign. Þetta samræmist niðurstöðum Ahlborg og 

Strandmark (2001) en þær komust að því að þegar barneignin var sameiginleg ákvörðun 

deildu foreldrarnir ábyrgð og það styrkti sambandið.  

Sú afstaða kom mjög skýrt fram hjá mörgum kvennanna að lífið væri í tímabilum sem 

yrði að takast á við hverju sinni. Rannsóknir hafa ekki beinst sérstaklega að því að skoða 

hvernig konurnar líta á tímabilin í lífinu en þó hafa rannsakendur bent á að tímabil með-

göngu, fæðingar og sængurlegu sé eitt stærsta breytingatímabilið í lífi fólks og hafi hvað mest 

áhrif á kynlíf og kynhegðun mæðra og feðra (Hyde o.fl., 1996). Á álagstímum í lífi para fær 

kynlífið gjarnan að mæta afgangi eins og kom fram í þessari rannsókn og nefndu nokkrar 

kvennanna hversu mikilvægt væri að gleyma því ekki alveg. Einnig fannst þeim öllum mikil-

vægt að hlúa vel að sambandinu við makann á þessum tíma breytinga og gerðu þær það hver 

á sinn hátt. 
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Kynlöngun 

Áberandi var hversu mikið kynlöngun minnkaði á meðgöngunni og eftir fæðingu hjá 

öllum konunum og var margt sem hafði áhrif þar á en það samræmist niðurstöðum 

fræðimanna á sviði kynheilbrigðis um allan heim (Alder, 1989; De Judicibus og McCabe, 

2002; Regan o.fl., 2003; Serati o.fl., 2010; White og Reamy, 1982). Í þessari rannsókn sögðu 

konurnar að mennirnir þeirra hefðu í öllum tilfellum átt frumkvæði að kynlífi, bæði fyrir 

meðgöngu og í barneignaferlinu, en konurnar töluðu flestar um að þær þyrftu að bæta sig í 

þeim efnum. Ýmsir þættir urðu til að draga úr kynlöngun kvennanna á meðgöngunni og bar 

þar hæst þreytu og aðra meðgöngutengda kvilla, svo sem ógleði, stoðkerfisverki og fleira. 

Þetta samræmist niðurstöðum Regan o.fl. (2003) sem benda á að snöggar og miklar 

breytingar sem verða á hormónajafnvægi í blóðrás kvenna á meðgöngu lýsi sér í minnkaðri 

kynlöngun en einnig að ofangreindir meðgöngukvillar og aðrir líkamlegir þættir dragi úr kyn-

löngun verðandi mæðra. Flestir fræðimenn hafa komist að því hve mikil áhrif þreyta hefur á 

konur í barneignaferlinu, bæði á meðgöngu og ekki síður eftir fæðingu (Ahlborg o.fl., 2000; 

Ahlborg og Strandmark, 2001; De Judicibus og McCabe, 2002; Pastore o.fl., 2007; Regan 

o.fl., 2003). Í þessari rannsókn lýstu allar konurnar yfirþyrmandi þreytu, sérstaklega í upphafi 

og undir lok meðgöngunnar. Flestar konurnar létu nám og vinnu ganga fyrir öðrum hlut-

verkum, eins og að sinna fjölskyldu, heimili og síðast en ekki síst sjálfum sér. Því þurftu þær 

að forgangsraða og varð kynlífið oftast útundan. Þetta samræmist niðurstöðum erlendra 

fræðimanna þar sem fram kemur að þreyta í barneignaferlinu hafi neikvæð áhrif á kynlíf 

kvenna og gætir þeirra áhrifa tólf vikum eftir fæðingu og jafnvel enn lengur (De Judicibus og 

McCabe, 2002; Moruf o.fl., 2003). 
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Þekkingarleysi var áberandi meðal kvennanna og hafði sínar afleiðingar á kynlöngun 

þeirra á meðgöngu. Sex af átta konum í rannsókninni höfðu glímt við vandamál frá kvenlíf-

færum og vandamálin höfðu í mörgum tilvikum veruleg áhrif á löngun þeirra til kynlífs á 

meðgöngu sem oft mátti rekja til þekkingarleysis kvennanna og ótta þeirra við að skaða óf-

ædd börn sín. Flestir rannsakendur hafa sýnt fram á að þekkingarleysi varðandi kynlíf á með-

göngu og hræðsla við að skaða ófætt barn sé eitt stærsta áhyggjuefni verðandi foreldra og hafi 

þar með mikil áhrif á löngun þeirra til kynlífs (Bogren, 1991; Lumley, 1978; Regan o.fl., 

2003; Serati o.fl., 2010; von Sydow, 1999). Konurnar hófu samfarir að nýju fjórum til tólf 

vikum eftir fæðingu að einni undanskilinni sem ekki var farin stunda kynlíf hálfu ári eftir 

fæðingu, þegar viðtalið var tekið. Þetta samræmist niðurstöðum Byrd, Hyde, DeLamater og 

Plant (1998) og Connolly o.fl. (2005) en þau komust að því að algengast er að konur hefji 

samfarir að nýju þremur til tólf vikum eftir fæðingu barns. Lítil kynlöngun var einkennandi 

meðal kvennanna eftir fæðingu og samræmist það flestum öðrum rannsóknum sem gerðar 

hafa verið en fjórar af fimm konum sem tóku þátt í rannsókn Ahlborg og Strandmark (2001) 

höfðu enga kynlöngun sex mánuðum eftir fæðingu og samkvæmt Almås og Benestad (1997) 

getur það tekið konur allt að einu ári að endurheimta kynlöngunina. Það kom því ekki á óvart 

að fæstar kvennanna höfðu fengið löngun til kynlífs að nýju þegar þær byrjuðu að hafa sam-

farir og lýstu þær þessu sjálfar sem þjónustu við maka sína. Fyrir konunum var það að byrja 

aftur að hafa samfarir meðvituð ákvörðun um að „taka skrefið“. 

Líkamleg einkenni eftir fæðingu, eins og grindarverkir sem ekki hafa gengið til baka, 

sársauki við samfarir og eymsli í brjóstum, höfðu hamlandi áhrif á konurnar gagnvart því að 

stunda samfarir og allar upplifðu þær þurrk í leggöngum til að byrja með þótt það ástand hafi 

gengið misfljótt yfir. Jafnframt kom fram að þær hefðu fundið til kvíða fyrir því að fyrsta 

skiptið yrði sársaukafullt, þ.e. fyrstu samfarir eftir fæðinguna. Þær rannsóknir sem skoðaðar 

hafa verið um kynlíf eftir fæðingu hafa ekki sérstaklega beinst að upplifun kvenna af fyrstu 
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samförunum eftir fæðingu en rannsakendur á sviði kynheilbrigðis benda flestir á að konur 

finni oft sársauka við samfarir til að byrja með, sem stundum getur tengst áverkum á spangar-

svæði (Abdool o.fl., 2009; Conolly o.fl., 2005; Pastore o.fl., 2007; Pauls o.fl., 2008). Í þessari 

rannsókn kom ekki fram að spangaráverkar væru fyrirstaða hjá þátttakendum til að hefja kyn-

líf að nýju en konurnar byrjuðu yfirleitt að hafa samfarir fjórum til tólf vikum eftir fæðingu 

hvort sem um spangaráverka var að ræða eða ekki. Ekki var munur á konum sem fæddu um 

leggöng eða með keisaraskurði og samræmist það rannsókn Barrett o.fl. (2005) þar sem fram 

kom að ekki væri munur á því hvenær konur byrjuðu að hafa samfarir að nýju eftir fæðinga-

máta. Rowland o.fl. (2005) fundu lítinn mun á kynhegðun kvenna sem fæddu börn sín um 

leggöng og kvenna sem fæddu með keisaraskurði en þær síðarnefndu glímdu við færri 

vandamál þremur mánuðum eftir fæðingu.  

Kynferðisleg ánægja 

Undirstaða kynferðislegrar ánægju felst í því hvernig konan nær að njóta kynlífs. 

Sjálfsmynd og líkamsímynd skipta þar mestu máli en meðal kvennanna í rannsókninni kom 

einnig skýrt fram að aðstæður á heimilum og brjóstagjöf skipuðu þar stóran sess. Konurnar 

áttu það allar sameiginlegt að nefna nánd við makann sem grundvallaratriði kynferðislegrar 

ánægju en samkvæmt Kohler-Riessman (1990) virðast kynin upplifa nánd á mjög ólíkan hátt: 

karlmenn upplifa nándina gegnum samfarir en fyrir konunum er hún forsenda þess að þær 

geti notið kynlífsins. Þetta samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar því flestum konunum 

fannst betra að njóta nándar í formi snertingar, faðmlaga og kossa heldur en samfara þegar 

kynlöngun minnkaði á meðgöngunni. Ein konan lýsti því hvernig hún og makinn notuðu 

nándina til að hugga hvort annað í erfiðum aðstæðum og önnur nefndi nándina sem forsendu 

vellíðunar. Fæstar lögðu mikið upp úr fullnægingu. 
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Í hugum kvennanna hafði líkamlegt heilbrigði mikil áhrif á andlega líðan og þar af 

leiðandi á kynlífið. Líkamsímynd þeirra var almennt góð fyrir meðgöngu en greina mátti 

breytingu til hins verra þegar leið á meðgönguna sem endurspeglaðist í lýsingum þeirra á 

sjálfum sér eins og hval eða fílamanni. Ekki hafa rannsakendur rekist á aðrar 

rannsóknarniðurstöður sem samræmast þessum vísbendingum um neikvæða líkamsímynd 

íslenskra kvenna á meðgöngu en í rannsókn Pastore o.fl. (2007) kom fram að báðir foreldrar 

höfðu áhyggjur af líkamsímynd konunnar og áhrifum hennar á kynlíf allt að ári eftir fæðingu.  

Eins og títt er á Íslandi deildu ungbörn þátttakenda í rannsókninni öll svefnherbergjum 

með foreldrum sínum og töldu konurnar það hafa truflandi áhrif á sig í kynlífinu en flestar 

nefndu að þær hefðu trú á að þær myndu njóta kynlífs betur þegar barnið færi í annað her-

bergi. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Ahlborg o.fl. (2000) þar sem fram kom að 

nýbakaðar mæður gera auknar kröfur til umhverfis og aðstæðna til að njóta kynlífs, þar sem 

þær truflast auðveldlega af nærveru barnsins og þurfa meiri tíma og orku til að örvast.  

Brjóstagjöf var einn stærsti áhrifaþátturinn varðandi kynlíf eftir fæðingu en Ahlborg 

o.fl. (2000) segja að mæðurnar séu í svo mikilli líkamlegri nánd við börn sín gegnum brjósta-

gjöfina að þær hafi ekki eins ríka þörf og áður fyrir slíka nánd með maka sínum. Allar 

konurnar nema ein voru enn með börnin sín á brjósti þegar rannsóknin var gerð og flestar 

lýstu þær því að meðan svo væri þjónuðu brjóstin öðru hlutverki en áður; þau væru upp-

spretta næringar fyrir barnið en ekki hluti af kynímynd þeirra. Það kom sterkt fram í niður-

stöðum Conolly o.fl. (2005) Hyde o.fl. (1996) og De Judicibus og McCabe (2002) að brjósta-

gjöf væri einn mikilvægasti áhrifaþátturinn í kynlífi kvenna allt að tólf vikum eftir fæðingu en 

Rowland o.fl. (2005) komust að því í sinni rannsókn að konur sem brjóstfæddu börn sín væru 

marktækt seinni til að hefja kynlíf að nýju en konur sem ekki höfðu börn sín á brjósti. 

Konurnar í þessari rannsókn áttu það allar sameiginlegt að hafa mikla trú á auknu kynlífi og 

aukinni ánægju af því eftir að brjóstagjöf lyki. 
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Fræðsla um kynlíf 

Samkvæmt klínískum leiðbeiningum um meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri 

meðgöngu á að fræða allar konur um að ekki sé vitað til að ófæddu barni stafi hætt af kynlífi. 

Ljósmæður virðast hins vegar ekki veita markvissa fræðslu að þessu leyti á meðgöngu-

tímanum (Anna Björg Aradóttir o.fl., 2010). Þær telja sig þó bjóða upp á umræðu um kynlíf á 

meðgöngu strax í fyrstu heimsókn konu í meðgönguvernd með því að segja konunum að 

blætt geti við samfarir vegna viðkvæmni í slímhúð legganga á meðgöngutímanum. Af sam-

ræðum við ljósmæður í meðgönguvernd er ljóst að mjög mismunandi er hvernig á þessum 

fræðsluþætti er tekið en þær segja að þessi mál séu sjaldnast rædd að frumkvæði ljósmóður á 

meðgöngu. Í niðurstöðum rannsakenda kom skýrt fram að konurnar hefðu viljað að ljós-

móðirin í meðgönguverndinni hefði haft frumkvæði að umræðu um kynlíf á meðgöngunni. 

Rannsakendur á sviði kynheilbrigðis hafa fyrst og fremst beint sjónum sínum að kynlífi og 

kynhegðun eftir barnsburð (Ahlborg og Strandmark, 2006; Pastore o.fl., 2007 og Williamson 

o.fl., 2008) en lítið er vitað um það hvort þekking heilbrigðisstarfsfólks á kynlífi sé næg til að 

geta veitt foreldrum ráðgjöf. Rannsakendur hafa þó komist að því að almennt hafi heilbrigðis-

starfsfólk takmarkaða þekkingu á áhrifum meðgöngu og fæðingar á kynlíf og eigi þar með 

erfitt með að veita foreldrum ráðgjöf í þeim efnum (Kline, o.fl., 1998; Olsson o.fl., 2005).  

Í rannsókninni kom fram að margar kvennanna voru ekki undir það búnar að kynlöngun 

þeirra minnkaði, sem einkenndi þær þó allar í barneignaferlinu, og þrátt fyrir að íslenskt 

fræðsluefni sé aðgengilegt á netinu kom í ljós konurnar treystu ljósmæðrum sínum betur en 

því fræðsluefni. Þær töldu sig því ekki hafa fengið fræðslu um þessi mál og hefðu viljað að 

ljósmóðir eða hjúkrunarfræðingur í ungbarnavernd ætti frumkvæði að slíkri fræðslu. Margar 

kvennanna héldu að þær væru einar að kljást við þennan vanda. Í viðtölunum spurðu rannsa-

kendur konurnar hvort þær hefðu nýtt sér mæðravernd eftir fæðingu ef boðið væri upp á slíka 
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heimsókn sex til átta vikum eftir fæðinguna. Flestar tóku hugmyndinni fagnandi og nefndi ein 

það sérstaklega að sér hefði fundist skrýtið hvernig allt breyttist eftir að barnið fæddist; á 

meðgöngunni hefði öll athyglin beinst að henni og hennar líðan en eftir fæðinguna hefði 

enginn spurt hvernig henni sjálfri leið heldur hefði þá öll athyglin beinst að barninu. Í ljósi 

þessara niðurstaðna er það mat rannsakenda að þörf sé á lokaheimsókn í mæðravernd eftir 

fæðingu, þar sem hugað er að andlegum og líkamlegum þörfum móðurinnar, líkt og gert er til 

dæmis í Svíþjóð (Andersson-Ellström, 2008). Þess má þó geta að ljósmæður og hjúkrunar-

fræðingar ræða gjarnan um þessa þætti í tengslum við fræðslu um getnaðarvarnir í lokaheim-

sókn heimaþjónustunnar og/eða í ungbarnaverndinni (Ingibjörg Eiríksdóttir munnleg heimild, 

4. maí 2012) en megináherslan er þó ávallt á getnaðarvarnirnar. Margar konur leita til kven-

sjúkdóma– og fæðingarlækna í eftirskoðun og kom í ljós að skiptar skoðanir voru meðal 

læknanna sem rætt var við um hvort þeir ættu að hafa frumkvæði að umræðum um kynlíf en 

sumir lögðu mikla áherslu á fræðslu um kynlíf eftir barnsburð (Karl Ólafsson munnleg 

heimild, 5. maí 2012; Auður Smith munnleg heimild, 7. maí 2012). 

Hagnýting rannsóknar 

Þar sem kynlöngun minnkar verulega í barneignaferlinu má velta fyrir sér hvort breytt 

verklag í meðgönguvernd, þannig að ljósmæður myndu fjalla markvisst um þennan eðlilega 

fylgifisk meðgöngunnar, gæti aukið skilning milli verðandi foreldra og hjálpað þeim þannig 

að takast á við þær miklu breytingar sem meðgangan hefur í för með sér. Þetta mætti til 

dæmis gera í fyrstu skoðun og aftur í skoðun á 28. viku meðgöngu. Einnig mætti endurskoða 

fyrirkomulag mæðraverndar þannig að konan mæti í síðasta sinn til ljósmóður um sex til átta 

vikum eftir fæðingu og þá væri hægt væri að fara yfir fæðinguna líkt og gert er í Svíþjóð 

(Andersson-Ellström, 2008). Í þessari heimsókn gæfist tækfæri til að fara yfir þá þætti sem 

konan kljáist við eftir fæðinguna, svo sem brjóstagjöf og álag sem fylgir breyttum hlut-
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verkum, og síðast en ekki síst væri unnt að veita fræðslu um áhrif þessa alls á kynlífið. Með 

þessu mætti hugsanlega stuðla að bættri þjónustu þar sem góð fræðsla til foreldra um áhrif 

meðgöngu og fæðingar á kynlíf getur komið í veg fyrir ýmis vandamál í samböndum para á 

þessu tímabili mikilla breytinga. Nýta má þessar niðurstöður til að bæta fræðsluefni um kynlíf 

á meðgöngu og eftir fæðingu sem styðjast mætti við í meðgönguvernd og í eftirfylgd eftir 

fæðingu. Það er einnig von rannsakenda að niðurstöðurnar veki þær heilbrigðisstéttir, sem 

koma að umönnun kvenna og maka þeirra í barneignaferlinu, til umhugsunar um mikilvægi 

góðrar fræðslu um áhrif meðgöngu og fæðingar á kynlíf, og þess að eiga frumkvæði að um-

ræðu um þessi mál. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þar sem þessi rannsókn er eigindleg er hún í eðli sínu þannig að þátttakendur eru fáir og 

því er ekki unnt að alhæfa um niðurstöður gagnvart þýði rannsóknarinnar. Eingöngu var rætt 

við mæður í þessari rannsókn og því takmarkast þau sjónarmið sem hér koma fram við 

reynslu þeirra en ekki feðranna þó að mæðurnar hafi verið spurðar um þætti er vörðuðu þá.  
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Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Rannsóknin hefur vakið upp margar hugmyndir um mögulegar framtíðarrannsóknir á 

sviði kynheilbrigðis en eins og áður hefur komið fram verða aftur tekin viðtöl við sömu konur 

einu ári eftir fæðinguna. Önnur spennandi rannsóknarefni sem tengjast viðfangsefni þessarar 

rannsóknar eru til dæmis: 

 Hvernig ljósmæður standa að fræðslu um kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu. 

 Upplifun feðra af breyttu kynlífi í barneignaferlinu. 

 Upplifun para af fósturláti og hvernig það hefur áhrif á kynlíf þeirra á seinni með-

göngum. 

 Áhrif móðurhlutverksins og tengslamyndunar móður og barns á kynlíf. 

 Samanburður á upplifun frumbyrja og fjölbyrja af breytingum á kynlífi á meðgöngu 

og eftir fæðingu. 
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Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða upplifun íslenskra kvenna, af kynlífi, á með-

göngu og eftir fæðingu. Niðurstöður benda til að kynlöngun minnki verulega á meðgöngu og 

haldist lítil fyrsta hálfa árið eftir fæðingu þó að flestar konurnar í þessari rannsókn hafi verið 

byrjaðar að stunda kynlíf hálfu ári eftir fæðingu barns. Ýmsir þættir hafa áhrif á kynlöngun 

barnshafandi kvenna og nýbakaðra mæðra og ber þar helst að nefna þreytu, meðgöngukvilla, 

brjóstagjöf og sársauka við samfarir. Svo virðist sem meðgöngutíminn og að minnsta kosti 

fyrsta hálfa árið eftir fæðingu einkennist af aukinni þörf kvenna fyrir nánd. 

Mikilvægt er að konur og pör fái fræðslu hjá fagfólki um að minnkuð kynlöngun 

mæðra í barneignaferli sé eðlilegt lífeðlisfræðilegt fyrirbæri. Kemur þar að þætti ljósmæðra 

og hjúkrunarfræðinga í meðgöngu– og ungbarnavernd en svo virðist sem fræðsla um þessi 

mál sé ekki nógu markviss, einkum á meðgöngutímanum. Í ljósi þessara niðurstaðna má hér 

sjá tækifæri fyrir ljósmæður til að bæta þjónustu við verðandi og nýbakaða foreldra. 

Vinnan við þessa rannsókn hefur verið einkar áhugaverð og lærdómsrík. Rannsakendur 

fóru af stað með þá hugmynd að kanna hvort munur væri á því eftir fæðingarmáta hvenær 

nýbakaðar mæður hefðu samfarir í fyrsta sinn eftir fæðinguna en komust fljótt að því að sá 

munur er lítill sem enginn. Margir aðrir þættir vöktu hins vegar athygli og hafa þeim verið 

gerð skil í þessari hér.  
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Rannsakendur telja sig hafa öðlast dýpri innsýn í þær breytingar sem konur og makar 

þeirra upplifa í barneignaferlinu og sjá mikilvægi þess að fólk í þessum aðstæðum fái við-

eigandi fræðslu að frumkvæði heilbrigðisstarfsfólks. Einnig telja rannsakendur að niðurstöður 

þessar muni nýtast þeim í störfum sínum á Kvenlækningadeild Landspítala þangað sem konur 

leita ef upp koma vandamál á fyrsta þriðjungi meðgöngu en þá þjónustu sem þeim er veitt 

mætti einnig bæta í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar. Að lokum telja rannsakendur 

sig betur í stakk búna til að mæta fræðsluþörfum þessa hóps sem verðandi ljósmæður. 
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Kynningarbréf og Upplýst samþykki  
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 Reykjavík, 5. janúar 2012 

Kæra nýbakaða móðir 

 

Rannsókn á kynlífi á meðgöngu og eftir fæðingu 

 

Fyrirhuguð er rannsókn meðal kvenna sem nýlega hafa fætt barn á Landspítalanum. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða upplifun þeirra af kynlífi í tengslum við barnsburð. 

Ýmsar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni en engar hér á landi svo 

vitað sé. Niðurstöður rannsóknarinnar munu væntanlega geta leitt til betri skilnings á þessu 

sviði og markvissari þjónustu ljósmæðra og annarra heilbrigðisstétta við konur á meðgöngu 

og eftir fæðingu. 

Bréf þetta ásamt nokkrum spurningum og þátttökublaði berst öllum konum sem fæddu á 

Landspítalanum á tímabilinu 15. ágúst til 30. september 2011. Þú ert vinsamlega beðin um að 

svara meðfylgjandi spurningum og hvort þú ert tilbúin að taka þátt í rannsókninni en þér er 

algjörlega frjálst að ákveða með þína þátttöku. Jafnvel þótt þú gefir ekki kost á þér í 

rannsóknina er þess óskað að þú sendir svör þín ásamt þátttökublaðinu til rannsakenda. Gætt 

er fullrar nafnleyndar með þessar upplýsingar. Meðfylgjandi er umslag fyrir spurningalistann 

og þátttökublaðið og póstburðargjald hefur þegar verið greitt.  

Þátttaka í rannsókninni felst í því að tekin verða tvö viðtöl við hverja konu með sex 

mánaða millibili. Hvort viðtal tekur að hámarki eina klukkustund. Hið fyrra um 6 mánuðum 

eftir fæðingu og hið síðara um einu ári eftir fæðingu. Ætlunin er að taka viðtöl við átta ís-

lenskumælandi konur sem hafa gengið í gegnum ólíka reynslu af fæðingunni, verið í föstu 

sambandi og eru búsettar í Reykjavík og nágrannabyggðum. Algjörrar nafnleyndar er gætt og 

frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem er.  

Nemendur á 2. ári í Ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands og undirrituð munu taka fyrri 

viðtölin. Fyrri hluti rannsóknarinnar er lokaverkefni til embættisprófs í ljósmóðurfræði. Ef 

einhverjar spurningar vakna hvetjum við þig til að hafa samband við undirritaða. 

 

 

 

Virðingarfyllst,  

 

Dr. Sóley S. Bender, prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar, 863 4314, ssb@hi.is 

 

Aðrir rannsakendur:   

Edda Sveinsdóttir, nemi í ljósmóðurfræði, gsm: 898-6639 eða eds18@hi.is  

Hilda Friðfinnsdóttir, nemi í ljósmóðurfræði, gsm 863-6070; eða hif@hi.is 
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Þátttaka í rannsókninni: 

Kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu 

 

Hefur þú áhuga á að gefa kost á þér til þátttöku í þessari viðtalsrannsókn? 

 

a. Já 

 

b. Nei 

 

ef já, vinsamlegast skráðu nafn þitt og símanúmer svo hægt verði að hafa samband við þig. 

 

Nafn: ___________________________________ 

Kennitala:_____________________________ 

gsm: ___________________________    

tölvupóstfang:___________________________ 

Vinsamlegast athugið að fyllstu nafnleyndar er gætt og öllum gögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. 
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Vinsamlegast skráðu svör þín við eftirfarandi spurningum. 

1) Aldur þinn? _______________ Fæðingarár____________ 

 

2) Hjúskaparstaða þín? 

a. Gift 

b. Í sambúð 

c. Í föstu sambandi 

d. Ekki í föstu sambandi 

3) Ert þú íslenskumælandi? 

a. Já 

b. Nei 

4) Fjöldi fyrri fæðinga? ______________ 

 

5) Hvernig fæddir þú barn þitt? 

a. Eðlilega um leggöng  

b. Með sogklukku 

c. Með töng 

d. Fór í keisara 

e. _______________________ 

6) Olli fæðingin spangaráverka? Hér er átt við hvort þurft hafi að sauma í fæðingaveg. 

a. Já 

b. Nei 

7) Telur þú að meðgangan hafi haft áhrif á kynlíf þitt (ykkar) meðan á henni stóð? 

a. Já 

b. Nei 

8) Telur þú að fæðingin hafi haft áhrif á kynlíf þitt (ykkar) ?  

a. Já 

b. Nei 

9) Hvað telur þú eðlilegt að líði langur tími frá fæðingu þar til kynlíf (kynmök í leggöng) 

hefst að nýju? 

a. _______ vikur 

b. _______ mánuðir 
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Reykjavík, 15. febrúar 2012 

 

Rannsókn á kynlífi á meðgöngu og eftir fæðingu 

 

Kæra móðir 

 

Ég vil þakka þér fyrir að gefa kost á þér til þátttöku í rannsókn um upplifun kvenna af 

kynlífi á meðgöngu og eftir fæðingu. Þrátt fyrir að þú hafir tekið ákvörðun um að taka þátt í 

rannsókninni þá er þér frjálst að hætta í henni hvenær sem er.  

Þátttaka þín felst í því að tekin verða við þig tvö viðtöl með hálfs árs millibili. Hvert 

viðtal tekur að hámarki eina klukkustund. Þú hefur val um það hvar viðtölin fara fram. 

Viðtölin eru tekin upp á segulband og þau skráð frá orði til orðs. Það verður annað hvort 

ljósmæðranemi eða undirrituð sem mun taka við þig viðtal. Þess er vandlega gætt að nafn þitt 

komi hvergi fram í gögnunum. Þegar búið er að skrá viðtölin er upptökunum eytt. Haft verður 

samband við þig þegar búið er að greina gögnin til að sannreyna túlkun okkar á niðurstöðum.  

Í viðtölunum færð þú tækifæri til að segja frá upplifun þinni, tilfinningum þínum og 

reynslu, af kynlífi á þessum tíma ævi þinnar þegar þú áttir von á barni og eftir fæðingu þess. 

Reynsla þín getur að ýmsu leyti verið bæði jákvæð og neikvæð. Rannsóknir hafa sýnt að 

konur hafa þörf fyrir að ræða um þessi mál en hafa fengið fá tækifæri til þess. Ef fram koma 

erfið vandamál þá munum við vísa þér á fagaðila sem veitt getur frekari ráðgjöf.  

Fyrri viðtölin sem tekin eru um 6 mánuðum eftir fæðingu er lokaverkefni tveggja ljós-

mæðranema til embættisprófs í ljósmóðurfræði við Háskóla Íslands. Haft verður samband við 

þig símleiðis til að ákveða stað og stund fyrra viðtalsins. 

Ef eitth vað er óljóst í þínum huga varðandi rannsókn þessa þá er þér velkomið að hafa 

samband við undirritaða.  

 

Virðingarfyllst, 

 

Sóley S. Bender, prófessor við Hjúkrunarfræðideild Háskólala Íslands og ábyrgðarmaður 

rannsóknarinnar, s. 863 4314, ssb@hi.is  

 

Aðrir rannsakendur:   

Edda Sveinsdóttir, nemi í ljósmóðurfræði, gsm: 898-6639 eða eds18@hi.is  

Hilda Friðfinnsdóttir, nemi í ljósmóðurfræði, gsm 863-6070; eða hif@hi.is 

 

 

 
Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til 

Siðanefndar Landspítala, Fossvogi, 108 Reykjavík. Sími: 543 7465, fax: 543 2339, tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 

 

 

mailto:hif@hi.is
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Reykjavík, 15. febrúar 2012  

 

 

 

Upplýst samþykki 

Rannsókn: Kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu 

Ég undirrituð hef fengið upplýsingar um tilgang og framkvæmd rannsóknar á kynlífi á með-

göngu og eftir fæðingu. Mér hefur verið gerð grein fyrir að ég get hætt þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er og að nafnleyndar verði gætt. Ennfremur að farið verði með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál og að gögnum verði eytt að rannsókn lokinni. 

 

 

 

________________________ 

Staður, dagsetning 

 

 

Undirskrift þátttakanda  

 

 

Undirskrift þess sem leggur upplýsta samþykkið fyrir 
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Leyfisbréf  
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Jónína Sigurðardóttir, forstöðumaður  Reykjavík, 29. desember 2011 

Siðanefnd, Landspítalinn  

  

Ágæta Jónína 

 

Efni: Erindi 60/2011 „ Kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu“ 

 

Ég vil þakka góðar ábendingar í svarbréfi ykkar dags. 19. desember við umsókn til siða-

nefndar sem tekin var fyrir á fundi 15. desember 2011. Eftirfarandi eru svör við athuga-

semdum ykkar:  

1. Þegar í ljós kemur hverjir muni standa að endurteknum viðtölum við konurnar þá 

verður það tilkynnt til siðanefndar LSH.  

2. Bætt hefur verið inn í kynningarbréfið upplýsingum um þau valviðmið (búseta, ís-

lenskumælandi og fast samband) sem lögð eru til grundvallar úrtakinu.  

3. Þær upplýsingar sem fram koma í þeim stutta spurningalista sem sendur er út til 

kvennanna verða skráðar í excel skrá eftir númerum og frumgögnum síðan eytt. 

Upplýsingar úr þessum spurningalista verða nýttar til að taka úrtakið (s.s. búseta, 

hjúskaparstaða, íslenskumælandi, hvers eðlis fæðingin var og spangaráverki) og greint 

verður frá þeim (Spurningar 8, 9, 10) í aðferðarhluta rannsóknarinnar.  

4. Rannsakendur hafa hætt við þau áform að fara í sjúkraskrá. Sú ákvörðun er tekin m.t.t. 

þess tímaramma sem þarf að vinna verkefnið því nemendur koma að fyrri hluta 

viðtalanna.  

Rannsókn þessi er í tveimur þrepum og því er talið nauðsynlegt að hafa kynningarbréf á 

tveimur stigum. Annars vegar þegar verið er að leita eftir þátttakendum og hins vegar þegar 

að þátttakendur hafa gefið kost á sér í rannsóknina. Síðara bréfið verður sent til þátttakenda. 

Þessi tvö bréf eru meðfylgjandi (dags. 5. jan. og 15. febr).  

Gerð var ein breyting á spurningalistanum og bætt við búsetu. Valdar verða konur í úrtakið 

sem búa í Reykjavík og nágrenni (s.s. Hveragerði, Akranesi, Keflavík…). Varðandi ferða-

kostnað þá munu þátttakendur ráða því hvar viðtalið fer fram. Ef viðkomandi kýs að hafa það 

á eigin heimili og er búsettur úti á landi þá mun rannsakandi nálgast hann þar. Ef hann kemur 

í bæinn þá mun rannsakandi greiða þann ferðakostnað.  

 

Meðfylgjandi er yfirlýsing um að vera tilbúinn að taka þátt í rannsókninni og samþykkis-

yfirlýsing sem lögð verður fyrir í upphafi viðtals. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 

Persónuverndar (29. desember 2011). Að auki er leyfisbréf leyfisbréf yfirlæknis á Land-

spítalanum.  

 

Virðingarfyllst, 

Sóley S. Bender, prófessor 

Vs 525 4980, gsm 863 4314, ssb@hi.is 

mailto:ssb@hi.is
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Reykjavík, 19. desember 2011 

KS/js 

Sóley S. Bender, prófessor. 

Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands 

Eirberg v/Eiríksgötu 

 

Varðar erindi 60/2011 “Kynlíf á meðgöngu og eftir fæðingu.” 

 

Ágæta Sóley. 

 

Umsókn þinni til siðanefndar hefur verið gefið númerið 60/2011. Við förum 

vinsamlegast fram á að það númer verði notað í samskiptum vegna þessarar 

umsóknar. Umsóknin var tekin fyrir á fundi siðanefndar þann 15. desember 2011. 

Hún var samþykkt með fyrirvara um lausn á eftirfarandi athugasemdum og skilyrðum: 

1. Í umsókn (lið nr. 6) kemur fram að endurtaka eigi viðtöl við konurnar en ekki liggi ljóst fyrir 

hvort nemar komi að þeirri framkvæmd. Siðanefnd vill ítreka að tilkynna þarf nýja rannsóknar 

aðila til nefndarinnar eftir því sem við á.  

 

2.  Í umsókn (lið nr. 7) kemur fram að allt þýðir fær sent kynningarbréf og spurningalista. Einnig 

kemur fram að úrtakið verði aðeins íslenskumælandi konum sem hafa verið í föstu sambandi. 

Siðanefnd telur að upplýsa þurfi konur um þetta í kynningarbréfi. 

  

3. Sendur er út spurningalisti sem konur eru hvattar til að svara og senda til baka þótt þær hafi 

ekki áhuga á viðtali. Siðanefnd óskar eftir upplýsingum um hvað gert verði við þessa lista þ.e. 

hvernig verða þeir merktir, hvaða upplýsingar verða unnar úr þeim og hvernig verða þeir 

varðveittir? 

 

4. Siðanefnd óskar eftir vinnublaði (breytulista) þar sem fram koma allar þær upplýsingar sem 

safnað verður úr sjúkraskrá. 

Eftirfarandi fylgigögn vantar: 

Afrit af leyfi framkvæmdastjóra lækninga. (Mun berast beint til Siðanefndar LSH). 

Afrit af tilkynningu til og/eða heimild Persónuverndar. 

Afrit af leyfi yfirlæknis. 

 

Siðanefnd telur rétt að gera eftirfarandi breytingar á kynningarbréfi og upplýstu 

samþykki: 

1. Siðanefnd óskar eftir að umsækjendur endurskoði kynningarbréfið. Ætla má að rannsakendur 

séu í raun að óska eftir þátttöku kvennanna með því að biðja þær um að svara spurninga-

listanum í fyrsta lagi og í öðru lagi að óska eftir þátttöku í viðtölum. Þetta þarf að skýra betur 

í bréfinu. 

 

2. Sjá athugasemdir í meðfylgjandi skjali. 

Siðanefnd Landspítala  Formaður: Kristján Steinsson 
Vísinda-, mennta og gæðasviði  Varaformaður: Jón Snædal 
C13 Fossvogi. Forstöðumaður:  Jónína Sigurðardóttir 
108 Reykjavík Tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
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Fylgiskjal C 

 

 

Viðtalsrammi 
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Viðtalsrammi 

 
Viðtalið er um tímabilin fyrir þungunina, á meðgöngu og eftir fæðingu. 

 

 

Fyrir þungun 

- Líkamsímynd 

- Nánd (tilfinningaleg, líkamleg)  

- Kynferðisleg ánægja (njóta sín sem kynvera, kynferðislegt samspil) 

- Frumkvæði í kynlífi 

- Eitthvað hindrað kynferðislega ánægju (áhyggjur, kvíði, þunglyndi…) 

- Væntingar til kynlífs   

Á meðgöngu 

- Upplifun af því að verða þunguð  

- Líkamleg líðan (ógleði, uppköst, þreyta, brjóst viðkvæm, bakverkir…) og áhrif á  

kynlífið 

- Andleg líðan (kvíði, ótti…) og áhrif á kynlífið 

- Sjálfsmynd (aðlaðandi/óaðlaðandi…. líkamsímynd, framkoma maka) 

- Breyting á kynlífi (minnkuð kynlöngun, sjaldnar samfarir…) og áhrifaþættir  (ótti við 

að skaða ófætt barn…) 

Eftir fæðingu 

- Hvernig gekk að jafna sig eftir fæðinguna 

- Brjóstagjöf (lekur úr brjóstum, aum…) og áhrif á kynlíf 

- Líkamleg líðan (þreyta, verkir…) og áhrif á kynlífið 

- Líkamsímynd (sátt við líkamann eða…) 

- Þörf fyrir líkamlega nánd (faðmlög og kossa)   

- Andleg líðan (skapið…) og áhrif á kynlífið 

- Hvenær tilbúin að byrja að stunda kynlíf aftur og áhrifaþættir (pressa frá maka, kyn-

löngun, leið betur…) 

- Breytingar á kynlífi (kynlöngun…) og áhrifaþættir 

- Breytingar á sambandi parsins 

- Framtíðarsýn  

 

 


