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Útdráttur 
Rannsóknir sýna að brjóstagjöf er mikilvæg fyrir heilsu og þroska barna. 

Menningarbundnar hugmyndir um vonda brjóstamjólk eru þó vel þekktar og hafa 

áhrif á framvindu brjóstagjafar. Markmið rannsóknar var að öðlast skilning á 

reynsluheimi mæðra með börn á brjósti. Hugmyndir um misjöfn gæði brjóstamjólkur 

og áhrif þeirra á brjóstagjöf voru skoðaðar sérstaklega, sem og ástæður sem liggja að 

baki ákvörðun um að hætta brjóstagjöf. Tekin voru eigindleg viðtöl við mæður með 

reynslu af brjóstagjöf og þau skoðuð út frá femínískum kenningum um áhrif 

líkamlegrar reynslu á sjálfsmynd. Fjallað er um áhrif orðræðu og ímynda á viðhorf til 

brjóstagjafar. Helstu niðurstöður eru að þrátt fyrir að flestar mæðurnar teldu 

brjóstamjólk góða eru margar mótsagnakenndar hugmyndir uppi um áhrif á gæði og 

magn brjóstamjólkur sem geta haft áhrif á framvindu brjóstagjafar. Fræðsla um 

brjóstagjöf var gagnrýnd og henni talið ábótavant. Niðurstöður veita aukinn skilning á 

reynslu íslenskra mæðra af brjóstagjöf og áhyggjum þeirra af gæðum brjóstamjólkur. 

Þær geta nýst í fræðslustarfi til að stuðla að ánægjulegri brjóstagjöf móður og barns. Í 

hagnýtum skilningi styður rannsóknin við almenna heilsuvernd barna og mæðra, og 

kenningalega er hún framlag til mannfræði brjóstagjafar og kenninga um 

móðurhlutverkið.  

 

Lykilorð: brjóstagjöf, brjóst, brjóstamjólk, vond mjólk, femínismi, móðurhlutverk, 

mannfræði  
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Abstract 
Research confirms that breast milk is important for the physical and cognitive 

development of children. Yet, culturally based ideas about bad breast milk are well 

known and consequently, not all mothers breastfeed as recommended. The aim of this 

research was to understand Icelandic woman´s breastfeeding experiences. In 

particular, ideas about bad breast milk and their potential effects on breastfeeding 

practices, together with other reasons for breastfeeding termination. Feminist theories 

about the role of embodied experience for self development were used to analyze 

qualitative interviews with mothers about their breastfeeding experience. Discourse´s 

and images influence on views to breastfeeding are furthermore a part of the thesis. 

Results indicate that most Icelandic women think of breast milk as good although 

controversial ideas about negative effects on breast milk quality and quantity may 

influence breastfeeding practices. Information on breastfeeding to expectant mothers 

were criticized. Results provide understanding on Icelandic women´s breastfeeding 

experiences, their concerns about breast milk quality and are useful for the promotion 

of successful breastfeeding for mother and child. Moreover, the research contributes 

to anthropology of breastfeeding and theories on motherhood. 

 

The research was funded with grants from the Icelandic Research Fund for Graduate 

Students and Assistantship Fund of the University of Iceland. 

 

Key words: breastfeeding, breast, breast milk, bad milk, feminism, motherhood, 

anthropology 
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Formáli 
Rannsókn þessi er metin til 60 eininga af meistaraprófi í mannfræði við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Jónína Einarsdóttir prófessor í 

mannfræði. 

 

Fyrst af öllu vil ég vil þakka viðmælendum mínum, fjölbreyttum hópi kvenna með 

mismunandi reynslu og sýn á brjóstagjöf, fyrir að hafa gefið mér tækifæri til að skilja 

betur ólík viðhorf til brjóstagjafar og leyfa mér að koma frásögnum þeirra hér á 

framfæri. Jónína fær þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og uppbyggjandi 

athugasemdir. Vinkonum mínum þakka ég langar umræður um brjóstagjöf og óbilandi 

áhuga á efni ritgerðarinnar. Ég vil einnig þakka þeim sem lásu yfir lokauppkast að 

ritgerðinni fyrir gagnlegar ábendingar. Rannsóknin var styrkt af Rannsóknarnámssjóði 

Rannís og Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands og kann ég þeim bestu þakkir fyrir 

stuðninginn. 

 

Pétur fær þakkir fyrir endalausa þolinmæði og síðast en ekki síst þakka ég 

krakkagemlingunum mínum fyrir að vera til, án þeirra hefði áhugi á brjóstagjöf 

líklega seint kviknað.  

 

Tilgangur rannsóknar var að skapa hagnýta þekkingu fyrir mæður, 

heilbrigðisstarfsfólk og aðstandendur mjólkandi mæðra. Ég vona að afraksturinn geti 

orðið gagnlegur lestur fyrir alla sem hafa áhuga á brjóstagjöf, brjóstamjólk og 

tengslum menningarlegra hugmynda við líkamlega eiginleika. 

 

 

Elín Ösp Gísladóttir 
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Inngangur 
Þrátt fyrir nokkur skrif um brjóstagjöf innan félags- og heilbrigðisvísinda, hefur 

meirihluti þeirra snúið að líffræðilegri virkni brjósta og gæðum brjóstamjólkur en 

minna að félagslegum viðhorfum og hegðun við brjóstagjöf. Hér á landi hefur engin 

sambærileg rannsókn á reynslu og viðhorfum mæðra til brjóstagjafar farið fram og 

ætti því að vera kærkomin viðbót við rannsóknir á félagslegum þáttum brjóstagjafar. 

Hún á erindi til þeirra sem láta sig heill mæðra og barna varða. Einnig er hún 

áhugaverð í ljósi nýlegrar umræðu um brjóstagjöf á almannafæri.1  

Val rannsóknarefnis byggist á einlægum áhuga á hugmyndum um hlutverk 

kvenna sem mæðra, hlutverki brjóstagjafar við sjálfsmyndarsköpun kvenna og 

togstreitu í femínískum kenningum um brjóstagjöf.2 Sjónarhorn ritgerðarinnar er 

femínískt og gagnrýnið þar sem markmiðið er að rýna til gagns svo brjóstagjöf geti 

verið ánægjuleg bæði fyrir móður og barn. Ritgerðin er afrakstur rannsóknar á 

viðhorfum og reynslu mæðra þar sem viðtöl voru tekin við nítján mæður á Íslandi 

sumarið 2010. Ég taldi eigindlega aðferðafræði henta markmiðum rannsóknar best og 

notaðist við opnar spurningar í viðtölum. Meginmarkmið rannsóknar var að skoða 

reynsluheim mæðra af brjóstagjöf og viðhorf þeirra til gæða brjóstamjólkur. 

Sérstaklega var athugað hvort áhyggjur af gæðum brjóstamjólkur hefðu áhrif á 

ákvarðanatöku mæðra um að hætta með barn á brjósti. Rannsóknarspurningar voru 

eftirfarandi: Hvaðan fá mæður þekkingu á brjóstagjöf? Hvernig lýsa mæður reynslu 

sinni af brjóstagjöf? Hefur reynsla af brjóstagjöf áhrif á sjálfsmynd mæðra? Hverjar 

eru ástæður mæðra fyrir því að hætta með barn á brjósti? Hvað hefur áhrif á lengd 

brjóstagjafar? Hvaða viðhorf hafa mæður til brjóstagjafar og gæða brjóstamjólkur? 

Hafa viðhorf til gagnsemi/ógagnsemi brjóstamjólkur áhrif á lengd brjóstagjafar?  

 Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla og fjallar sá fyrsti um kenningar og fræðasvið 

viðfangsefnis. Annar kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknar og framkvæmd hennar. 

Í þriðja kafla koma fram niðurstöður rannsóknar og í þeim fjórða eru umræður um 

niðurstöður. Ritgerðin endar á lokaorðum þar sem meginniðurstöður eru dregnar 

saman.  

 

                                                
1 Sjá DV (2012, 2011a, 2011b) og Mbl (2012, 2011).  
2 Nánar er fjallað um val á viðfangsefni í kaflanum um aðferðafræði. 
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1. Kenningar og fræðasvið 
Þekkingarsköpun er umfjöllunarefni fyrsta hluta þessa kafla en í honum er fjallað um 

kenningar um orðræðu og ímyndarsköpun, sem og kenningar um tvíhyggju og 

líkamlega þekkingu. Femínísk hugmyndafræði er umfjöllunarefni annars hluta og er 

þar tekin fyrir orðræða um kvenlíkama og brjóstagjöf og tengsl líkamlegra þátta við 

réttindabaráttu kvenna. Tengslakenningar eru þar einnig nefndar. Í þriðja hluta 

kenningakaflans er rætt um mannfræði brjóstagjafar, hugmyndir um slök gæði 

brjóstamjólkur, þurrmjólk og sögu brjóstagjafar á Íslandi. 
 

1.1. Þekkingarsköpun 
Fræðimenn hafa velt fyrir sér valdi og samskiptum og áhrifum þeirra á umræðu og 

viðhorf til ýmissa málefna. Áhrif valds á viðhorf til gæða brjóstamjólkur og hversu 

lengi brjóstagjöf varir eru nokkur. Til að mynda hafa heilbrigðisyfirvöld áhrif á 

umræðu, og þar með orðræðu, með formlegri og óformlegri upplýsingamiðlun, 

fræðslu og ráðgjöf um brjóstagjöf.3 Kenningar um áhrif valds og orðræðu er því 

gagnlegt að skoða til að sjá hvernig orðræða getur haft mótandi áhrif á reynslu kvenna 

af brjóstagjöf og viðhorfa til gæða brjóstamjólkur. Einnig verður tvíhyggja til 

umfjöllunar og gagnrýni á hana í tengslum við líkamlega þekkingu. 

Hér verður rætt um orðræðukenningar og áhrif þeirra á þekkingarsköpun og 

ímyndir af brjóstagjöf. Heimspekingurinn Michel Foucault (1975, 1980) og 

félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1988, 2006b) fjölluðu báðir um samspil valds og 

þekkingar. Ítalski rithöfundurinn Antonio Gramsci (1998 [1971]) velti einnig upp 

spurningum um valdajafnvægi eða ójafnvægi eftir félagslegri stöðu einstaklinga. 

 

1.1.1 Orðræða og ráðandi hugmyndir 

Tilurð orðræðu og áhrif hennar voru Foucault (1975, 1980) hugleikin. Í skrifum 

sínum velti hann samskiptum manna fyrir sér, hvernig vald væri ósýnilegt eða 

sýnilegt og hefði áhrif á líf einstaklinga. Til þess að viðhalda völdum yrði að vera til 

staðar tæki sem kalla má orðræðu (e. discourse). Lykilsetning Foucault er að sá sem 

hafi valdið ráði orðræðunni og þar með viðteknum hugmyndum og gildum í samfélagi 

                                                
3 Sjá meðal annars umfjöllun Wall (2001) um kanadískt fræðsluefni um brjóstagjöf, Meyer og de 
Oliveira (2003) um opinbera brasilíska brjóstagjafastefnu og Wolf (2007) um bandaríska 
brjóstagjafaherferð. 
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um hvað sé talið rétt og rangt. Með því að stjórna orðræðu hafi ráðandi stétt völd 

umfram aðra. Hallfríður Þórarinsdóttir lýsir þessu vel: 

 

Í augum Foucaults felur orðræða í sér framleiðslu á þekkingu í 
gegnum tungumál eða fyrir tilstilli tungumáls. Hann segir vald ekki til 
sem raunverulegan hlut heldur sem tengsl. Valdið og sannleikurinn 
eru óaðskiljanleg: vald er nauðsynlegt til að framleiða sannleikann. Í 
augum Foucault hafa öll samfélög einskonar „veldi sannleikans” 
(régime of truth) sína „almennu pólitík” um sannleikann, þ.e. hvers 
konar orðræður það samþykkir og fúnkera sem 
sannleikur. „Sannleikurinn” og „valdið” er aldrei algert, heldur er það 
sífellt efni pólitískra deilna og félagslegra átaka (Hallfríður 
Þórarinsdóttir, 2005: 1). 
 

Í orðræðu felst vald (Foucault, 1980). Hún getur verið leiðandi í því að skapa 

staðalímyndir sem setja fram rangar og einfaldaðar hugmyndir um umhverfi okkar. 

Orðræða vísar í að umræða geri ákveðnum hugsunarhætti hærra undir höfði en útiloki 

annan og framleiði þannig afmarkaða þekkingu. Öll form þekkingar eru því tengd við 

völd þar sem einstaklingar með tækifæri til að kynna þekkingu sína geta sagt hvað 

þeir telji rétt og rangt. Þannig geta þeir skapað ákveðinn hugsunarhátt sem þarf ekki 

að endurspegla raunveruleikann. Þekking og vald þess sem hana hefur gegnir því 

mikilvægu hlutverki við að skapa samtímann, skoðanir og viðhorf fólks. Segja má að 

orðræða sé nokkurs konar útilokandi kerfi hringrásar þar sem hugurinn festist og nær 

ekki út fyrir rammann þannig að ráðandi hugmynd verður hugmynd allra.  

Hugtak Gramsci (1998) stigveldi (e. hegemony) er lýsandi fyrir það þegar 

viðhorf ráðandi félagshóps færist yfir til annarra. Stigveldi er um hið dulda vald sem 

felst í að hugmyndir og skoðanir valdhafa verða að hugmyndum og skoðunum 

ráðandi hóps í samfélaginu og þar með að eðlilegri venju. Þegar hugmyndir verða 

viðteknar sem eðlilegar og náttúrulegar hverfur vald þeirra úr augsýn en eykst um 

leið. Táknin og orðin sem eru ríkjandi veita ráðandi hópi ákveðið vald til að stjórna 

umræðu og gjörðum manna þó hafa beri í huga að það vald er ekki algjört og er hér 

alls ekki átt við að einstaklingar séu lausir við sjálfstæða hugsun. Kenning Gramsci 

um stigveldi hefur verið notuð til að sýna fram á síbreytileika menningar þar sem 

huga þurfi að stofnunum, hefðum og félagsmótun og áhrifa þeirra á viðhald og mótun 

menningar. Stigveldi hefur jafnframt verið lýst sem altæku valdahugtaki þar sem 

kenningin lýsir mörgum þáttum daglegs lífs og samskipta og gerir ráð fyrir 

fjölbreytileika, hnökrum og mótspyrnu sem alhæfi hvorki um hópa né útiloki. Áhersla 
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er lögð á nauðsyn söguskoðunar, efnislega þætti sögunnar og tengsl þeirra við 

hugmyndir, en ekki gert ráð fyrir því að hugmyndir spretti upp af sjálfu sér og lifi 

sjálfstæðu lífi. Söguritarar og þeirra staða hafi mikið um það að segja hvað tekið er 

fram í dagsljósið og talið sjálfsagt, og hvað ekki.4  

Þrátt fyrir að einstaklingar séu ekki valdalaus leikföng þeirra sem viðhalda 

ráðandi orðræðu telur Bourdieu (1988) að ósýnileg valdbygging sé inngreipt í 

menningu. Hann lýsti hvernig manneskjur í forréttindastöðu stjórna orðræðu um 

málefni líðandi stundar og reyna að viðhalda henni vegna eigin hagsmuna. Bourdieu 

hélt því fram að völd væru tengd táknum þar sem ráðandi hópur í samfélagi raðar 

táknum í virðingarröð og ræður þannig gildi þeirra, en það er í samræmi við kenningu 

Gramsci (1998) um stigveldi. Áhrif ráðandi hugmynda má sjá í beitingu tungumáls, 

svo sem í orðanotkun og orðavali, og er gott að hafa í huga þegar skilgreiningarvald í 

tengslum við viðhorf til brjóstagjafar og gæða brjóstamjólkur er skoðað. 

Kenningar Foucault, Gramsci og Bourdieu eru góð tæki til að skoða ríkjandi 

og víkjandi orðræður um brjóst, brjóstagjöf og femínisma og hvernig þær koma fram í 

viðhorfum til mjólkandi mæðra. Orðræða er að mati Foucault mikilvæg við 

framsetningu þekkingar, ímyndarsköpun og viðhald ímyndar. Einnig verður að hafa í 

huga það sem ekki er sagt og áhrif þöggunar. Þetta tel ég mikilvægt að skoða til að 

komast að niðurstöðu um áhrif ímynda og skilgreininga á „rétta“ brjóstagjöf, gæði 

brjóstamjólkur sem og hlutverk kvenna, sem hefur í gegnum söguna verið tengt við 

eðlishyggju og náttúrulegan kynjamun.  

  

1.1.2 Tvíhyggja: menning og náttúra, hugur og líkami 

Tvíhyggja, þar sem hugur og líkami eru talin aðskilin fyrirbæri, er oftast rakin til 

heimspekinganna Plató og Descartes, sem og kristni, þar sem áhersla var lögð á 

staðsetningu persónu í huga eða sál (Meynell, 2009: 2-4). Innan tvíhyggju er 

huganum gefnir eiginleikar rökhyggju og sannleika en líkaminn tengdur órökvísri 

náttúru og vantrausti. Evrópsk þekkingarhefð samsamaði geranda við huga sem varð 

þannig miðpunktur umræðu um þekkingu, siðfræði og vilja. Líkaminn var hins vegar 

talinn viljalaust verkfæri hugans og litið var framhjá áhrifum líkamlegra upplifana og 

minninga á hugsanir, líðan og tilfinningar. Heimspekingurinn Letitia Meynell (2009) 

segir óbeit á líkamanum og starfsemi hans vera endurtekið stef í evrópskri sögu sem 

                                                
4 Eins og Marilyn Yalom (1998) bendir á í umfjöllun sinni um ímyndarsköpun brjósta. 
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leiddi til þess að líkaminn var nánast útilokaður frá skrifum um atbeini (e. agency) 

(einnig í Csordas, 1994: 5-10). Gerandi var þar með skilgreindur sem rökhugsandi 

einstaklingur og litið framhjá tengslum við líkama þrátt fyrir augljós tengsl líkama við 

hegðun og atbeini.   

Á tímum upplýsingarinnar var frelsi og vísindaleg rökhyggja náttúrugerð en 

þó ekki líkömnuð. Frjálslynd stjórnmálastefna gekk út frá því að hæfileiki til 

rökhugsunar og atbeinis væri sameiginlegur öllum manneskjum en á sama tíma var 

litið framhjá áhrifum persónulegra sambanda, félagsstöðu og líkömnunar. Meynell 

(2009: 5) bendir á að menningarlega miðlaðir (e. culturally mediated) líkamlegir 

þættir kvenna við barnsburð, umsjá barna og annarra hjálparþurfi, hafi staðsett konur 

á táknrænan hátt við líkama, sem andstæðu við huga og þar með geranda. Vísun í að 

konur væru ekki hæfir gerendur vegna líkamlegra eiginleika sinna og þar með ekki 

fullkomnir, rökvísir einstaklingar með þann rétt sem þeir eiginleikar veita, áttu þátt í 

að réttlæta bágborna stöðu kvenna. Þar liggur skýrasta dæmið um áhrif 

hugmyndafræði og hugtaka, tengsl tvíhyggjunnar og líffræðilegrar eðlishyggju á 

félagsstöðu kvenna; tengingu þeirra við náttúru í gegnum líkama sinn og þar með 

andstæðu menningar og rökhugsunar, en líffræðileg eðlishyggja vísar í ímyndir af 

kynjunum sem taldar eru byggjast á líffræðilegum, óbreytanlegum mun.5 

Heimspekilegar vangaveltur um tengsl huga og líkama eru ekki bundnar við 

akademíska fræðimannafundi heldur mótast hún af og hefur áhrif á heimsmynd 

annarra samfélagsþegna. Gott er að skoða brjóstagjöf, sem hluta af líkamlegri 

þekkingu, og reynslu mjólkandi kvenna í ljósi evrópskrar hugmyndasögu og setja í 

samhengi við bæði það hvernig menning mótar hið líffræðilega og öfugt, og hvaða 

áhrif ráðandi hugmyndafræði hefur þar á. Umfjöllun um líkama hefur lengi verið 

undir formerkjum tvíhyggju þar sem huga er stillt upp sem andstæðu hans. Meynell 

(2009) skrifaði um sögu tvíhyggju og áhrifa hennar á viðhorf til atbeinis og 

líkömnunar en hún, ásamt meðhöfundum, telur að ekki hafi nægjanleg skil verið gerð 

á tengslum þessara fyrirbæra í evrópskri sögu. 

 

                                                
5 Af ofangreindum ástæðum hefur femínísk umræða einkennst af leiðréttingum á misskilningi um 
náttúrulegan mun kynjanna. Til að réttlæta réttindi og hæfni kvenna til rökhugsunar lögðu femínistar 
annarrar bylgju til að mynda áherslu á að líkamar kvenna skiptu ekki máli. Sjá Þorgerður Einarsdóttir 
(2002) fyrir nánari umfjöllun um skiptingu femínisma í þrjár bylgjur.  
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1.1.3 Líkamleg þekking 

Til að sýna fram á mikilvægi hins lifandi líkama (e. the lived body) á mótun 

einstaklinga og samfélags eru kenningar fyrirbærafræðinganna Maurice Merleau-

Ponty (1962) og Thomas J. Csordas (1994) gagnlegar. Í skrifum þeirra er því haldið 

fram að líkaminn sé grunnur tilverunnar, allrar reynslu og skynjunar. Ólíkt tvíhyggju 

eru persónur ekki aðeins í huga heldur staðsettar verur í líkama og umhverfi (e. being-

in-the-world). Líkömnun vísar til líkamlegrar þekkingar og þess að manneskjur 

upplifi sig og skilji í gegnum samskipti við aðrar manneskjur, fyrirbæri og umhverfið. 

Manneskjur skilji þannig í gegnum upplifun líkamans og eðli hans sé ekki eitt heldur 

óafgerandi og breytilegt (Merleau-Ponty, 1962). 

Á svipaðan hátt telur Csordas (1994) líkömnun vera tilverugrunn menningarlífs 

(e. cultural life) sem sé ekki hægt að smækka niður í tákn menningar á líkamanum og 

vísi hvorki til líkamans sem viðfangs valds, líkamlegrar heildar né sameiningar 

líkama og meðvitundar. Líkömnun vísi til enn heildrænni nálgunar á tilveru 

einstaklinga þar sem líkaminn er ekki fasti heldur breytilegur og fljótandi. Munur þess 

að tala um líkama og líkömnun útskýrir Csordas (1994: 6, 10-12) þannig að líkami sé 

líffræðileg, efnisleg heild en líkömnun óafgerandi aðferðafræðileg nálgun skilgreind 

út frá reynslu, veru og samskiptum. Því sé gagnlegt að tala um tilveru og lifaða 

reynslu. Csordas (1994: 1-2) vitnar í Donnu Haraway og orð hennar um mikilvægi 

staðsetningar og samhengis líkama við umhverfi sitt (e. embodied standpoint) sem 

tengist orðræðu og menningarlegu forræði þar sem líkamar eru háðir umhverfi og 

merkingu. 

 Bourdieu (2006a) er þekktur fyrir kenningar sínar um habitus, og segja má að 

þær séu andsvar við fyrrgreindri tvíhyggju. Bourdieu sagði manneskjur læra með 

líkamanum og kallaði innbyggða þekkingu hans, sem til verði við reynslu, habitus 

einstaklinga. Habitus er um minningar líkamans og hvernig við túlkum og notum þær 

í máli, hegðun og hreyfingum. Habitusar hugtak Bourdieu tekur til nýrra og gamalla 

þátta þar sem þekking liðinna kynslóða er inngreypt í líkama okkar og vitneskju. 

Habitus sé afurð sögu, uppeldis og reynslu. Ekki einungis okkar eigin heldur einnig 

þeirra sem tilheyra sama hópi, hvort sem um ræðir stétt, kyn eða kynslóð. Það sem 

stjórni hegðun okkar, habitus, sé ómeðvitað kerfi hugsana sem við notum til að skoða, 

skilja og athafna okkur með. Bourdieu segir enn frekar að habitus sé kerfi sem taki 
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tillit til aðstæðna en ekki fyrirfram gefið kerfi sem manneskjur eru settar í.6 Út frá 

þessari umfjöllun má vera ljóst að hegðun er ekki líffræðilega ákvörðuð. 

 Nancy Scheper-Hughes og Margaret Lock (1987) telja líkamann geta verið 

þrískiptan: sem líkama einstaklings, félagslegan líkama og sem viðfang pólitískra 

stefna. Sá fyrsti vísar í reynslu af líkamanum sem sjálfi, annar um hvernig líkaminn er 

notaður sem tákn fyrir samfélag, náttúru og menningu, og þriðja atriðið fjallar um 

reglur og stjórnun á líkama. Skiptinguna er hægt að nota til hliðsjónar þegar líkamleg 

reynsla kvenna og hæfni þeirra til brjóstagjafar er skoðuð.  

 

Samantekt 

Hér hefur kenningum um orðræðu og ímyndarsköpun verið gerð skil, sem og 

kenningum um vald, þekkingu og ráðandi hugmyndir. Gagnsemi kenninga um 

þekkingarvald koma glögglega í ljós þegar tvíhyggjuhugmyndir um kynin eru skoðuð 

og enn betur þegar sú tvíhyggja er gagnrýnd í kenningum um líkömnun. Segja má að 

möguleg líkamleg reynsla kvenna í gegnum barnsburð og brjóstagjöf bindi þær að 

vissu leyti saman og móti habitus þeirra. Ég tel því mikilvægt að hafa félagsleg gildi 

líkamlegra eiginleika í huga þegar brjóstagjöf og viðhorf til hennar eru til umfjöllunar. 

Gagnlegt er að skoða orðræðu um líkamlega getu, reynslu af líkamlegri upplifun og 

mótun þess á sjálfsmynd til að skilja betur reynslu og upplifun mæðra af brjóstagjöf. 

Brjóstagjöf sem líkamlegur eiginleiki er þannig ekki sjálfstæð eining úr tengslum við 

konuna sem gefur brjóst eða hugmyndir samfélagsins um brjóstagjöf.  

 

1.2 Femínísk hugmyndafræði 
Femínísk gagnrýni á tvíhyggjuskiptingu í líkama og huga verður hér til umræðu auk 

togstreitu innan femínískra fræða um brjóstagjöf. Femínískum kenningum um þátt 

líkamlegra upplifana við mótun sjálfsmyndar verða líka gerð skil. Einnig verður 

orðræða um líkama og líkamlegt útlit skoðuð og áhrif þeirra, ásamt áhrifum 

                                                
6 Hafa má í huga að félagsleg kerfi eru samt sem áður ekki meira en það sem mennirnir gera úr þeim. 
Fólk fer ekki endilega eftir kerfum og reglum og sést það best á togstreitu orðræðna í samfélaginu 
hverju sinni. Manneskjur eru ekki einungis afsprengi fortíðarinnar og menningarlegu kúlunnar sem þær 
lifa í heldur nota sinn atbeini. Bourdieu (2006a) gerir sjálfur að umræðuefni í grein sinni 
„Objectification Objectified“ að ekki megi gera of mikið úr félagslegum kerfum, þótt ekki sé hægt að 
líta framhjá hlutverki þeirra við félagsmótun. Sjá einnig Chodorow (1974: 54) þar sem hún segir að 
hvorki persónuleiki, sjálfsmynd né hegðun sé líffræðilega ákvarðað. Slíkt sé hluti af félgsmótun þar 
sem gildi, menning og viðhorf mótast innan fjölskyldna.   
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tengslakenninga fyrri tíma, á ímyndarsköpun (móður)hlutverka kvenna og hugmynda 

um móðureðli og móðurást.  

 

1.2.1 Gagnrýni á tvíhyggju 

Í bókinni „Theorizing Gender“ er sjónum beint að femínískum kenningum og meðal 

annars rætt um gagnsemi afmörkunar hópa þegar kemur að pólitískri réttindabaráttu. 

Pólitísk réttindabarátta er hér nefnd vegna tengsla líkamlegra eiginleika kvenna, svo 

sem brjóstagjafar, við notkun eðlishyggju sem réttlætingu á bágborinni stöðu þeirra. 

Ákvarðanir kvenna um brjóstagjöf hanga saman við pólitísk réttindi kvenna til 

sjálfsákvörðunar. Kvennabaráttan hefur gengið út frá því að konur eigi sér 

sameiginlega reynslu og/eða upplifun vegna kyns síns og niðurstaðan er sú að 

einhvers konar hópaafmörkun sé nauðsynleg til að koma boðskap á framfæri og knýja 

á um breytingar (Alsop, Fitzsimons og Lennon, 2002).7 Lynn Walter (1995: 273) 

segir áhrifaríkt að nota kyn sem breytu þegar menning er krufin, þar sem viðurkennt 

er að kyn sé víða eitt af grunnatriðum sem mismunun innan samfélaga og menningar 

byggist á. Þetta er gott að hafa í huga þegar mótun viðhorfa til kynhlutverka og 

virðingarröðunar þeirra er skoðuð, svo sem í tengslum við líkamlega eiginleika 

kvenna, brjóstagjöf og brjóstamjólk.  

Heimspekingurinn Susan Bordo nefnir að femínismi feli í sér þrá til að komast 

yfir efnisheim og sögu líkamans sem og kynjaða tvíhyggjuhugsun sem umlykur 

daglegt líf. Hún segir tvíhyggjuna um aktífan anda og passífan líkama kynjaða, og 

sögulega eina valdamestu tvíhyggju sem umlykur vestræna hugmyndafræði um kyn 

(1993: 11, 15). Bordo vill vekja umræðu um þá orðræðu sem á sér stað varðandi 

líkama og hvernig hún breytir hugtökum um og reynslu okkar á líkamanum. Þess 

vegna tel ég mikilvægt að gera grein fyrir eðlishyggjuhugmyndum um kynin og áhrifa 

þeirra á viðhorf til kvenna og líkama þeirra. Líkami hefur löngum verið tengdur við 

náttúru og hugur við menningu.  Líkama og huga hefur þannig verið stillt upp sem 

andstæðum en nú er í auknum mæli lögð áhersla á samspil þessara þátta og 

aðskilnaður þeirra gagnrýndur. Bent hefur verið á að erfitt er að greina hvar 

manneskja hættir að vera líffræðileg og byrjar að vera menningarleg (Campbell o.fl., 

2009; Csordas, 1994; Merleau-Ponty, 1962; Bourdieu, 2006a).  
                                                
7 Vert er að taka fram hugmyndir fræðimanna um að ekki sé hægt að skipta fólki  í tvo hópa, konur og 
karla. Hér er það gert til einföldunar og vegna áherslu á brjóstagjöf sem kvenlegt fyrirbæri. Að horfa á 
konur sem að einhverju leyti svipaða einstaklinga í þýði telja Alsop o. fl. (2002) nauðsynlegt til að 
horfast í augu við viðhorf sem ríkja gagnvart konum í okkar samfélagi. Svo sem launamun kynjanna.  
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Meynell telur að með því að nota aðeins heimspekilegar merkingar hugtaksins 

atbeini, sem útiloki líkama, hafi femínískir kenningaprjónarar litið framhjá því 

hvernig sjálfsvitund og atbeini séu óhjákvæmilega unnin í gegnum líkamann. Með 

þessu móti hafi sumar femínískar kenningar ýtt undir og stutt tvíhyggju þar sem hugur 

er æðri líkama. Líkaminn komst aftur inn í söguna á áttunda áratug síðustu aldar þegar 

femínistar vöktu athygli á líkamlegum eiginleikum karla og kvenna, og fjölbreyttar 

kenningar litu dagsins ljós. Sumir héldu því fram að líkömnun væri grunnur 

félagsmótunar, aðrir að félagslegur munur kynjanna fælist ekki í náttúrulegum mun, 

þar sem hann væri óumflýjanlegur, heldur í þeim virðingarmun sem þeim væri gefinn 

(2009: 8). Enn aðrir gagnrýndu þá hugmynd og sögðu líkamann vera svið kúgandi 

félagsmótunar kvenna sem sæist best á afmyndun kvenlíkamans. Einnig gagnrýndu 

póst-módernískir femínistar að hægt væri að flokka allar konur undir einn hatt. 

Tvíhyggjukenningar hafa ekki aðeins haft áhrif á hugmyndir um kynhlutverk heldur 

einnig skiptingu viðfangsefna í náttúruvísindi og félagsvísindi sem felst meðal annars 

í því að menningarbundnar hefðir varðandi líkamsstarfsemi eru síður skoðaðar.8  

Sjá má ríkjandi hugsunarhátt um konur/karla, náttúru/menningu, innra/ytra, 

óæðra/æðra þegar litið er á viðhorf til brjóstagjafar og þá sérstaklega brjóstagjafar á 

almannafæri. Lisa Smyth (2009) félagsfræðingur telur að borgararétti kvenna sé 

ógnað þegar þær geti til dæmis ekki gefið barni brjóst á almannafæri án þess að verða 

fyrir áreiti. Þá verði kyngerving staða og svæða augljós.9 Hugtakið kyngervi (e. 

gender) kom fram á sjónarsviðið til að sýna fram á að ekki er hægt að vísa í 

líffræðilegt kyn til að útskýra félagsstöðu kvenna, heldur þau menningarlegu gildi 

sem lögð væru á hvort kyn fyrir sig (Alsop o.fl., 2002: 220-239). Þorgerður 

Þorvaldsdóttir (2000: 1) útskýrir kyn og kyngervi svo: 

 

Kyn vísar til líffræðilegs kyns en kyngervi er notað um þá 
menningarbundnu merkingu sem samfélagið leggur í hið líffræðilega 
kyn. Það er væntingar um karlmennsku og kvenleika. Þannig hefur 
hvert samfélag ákveðnar væntingar um hvað það þýði að vera karl eða 
kona, um verksvið og skyldur kynjanna og það hvernig konur og 
karlar eigi að líta út og hegða sér. 

 

                                                
8 Sjá Gísli Pálsson (2007: 232-239) um skiptingu vísindagreina og flæðandi mörk þeirra. - Í inngangi 
bókarinnar Beyond the Body Proper ræða ritstjórarnir Margaret Lock og Judith Farquhar (2007) einnig 
þær skorður sem tvíhyggja í fræðum hefur í för með sér og nauðsyn þess að skoða mannslíkamann í 
víðara samhengi sem heild, en það var m.a. markmið með útgáfu þeirrar bókar.  
9 Frekari umfjöllun um kyngervingu svæða í Helga Ólafsdóttir (2007). 
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Það sem talið er kvenlegt og tengt náttúru (brjóstagjöf) sé til skammar og eigi að fela 

inni á einkasvæði, andstætt opinberum svæðum. Út frá því er hægt að álykta að 

karllægum gildum sé hampað (hugsanlega ómeðvitað) á opinberum svæðum. Þá er 

hægt að velta fyrir sér hvort ríkjandi stigveldi sé karllægt. Mótþrói gagnvart því  

viðmiði er til dæmis brjóstagjöf kvenna á opinberum svæðum.10 Elizabeth Grosz 

(1994) skrifar einnig um miðlægni líkamans við mótun kyngervðar sjálfsmyndar og 

telur félagsmótun vera líkamnaða og fela í sér ímynd af líkama okkar.  

Kenningar um hina ímynduðu líkama nota hugtök og kenningar frá 

fyrirbærafræði og sálgreiningu til viðurkenningar á líkamleika kynímynda. 

Sjálfsmyndir okkar, sem rúmast annað hvort innan kvenleika eða karlleika, má segja 

að sé munurinn á að lifa í mismunandi formuðum líkömum. Á þennan hátt er 

líkömum gefið vægi án þess að samþykkja tvíhyggju og líffræðilega eðlishyggju sem 

veitir tækifæri til að skoða líkamann án þess að telja hann líffræðilega fyrirfram 

ákvarðaðan massa eða óskrifaðan og viljalausan í haldi menningar. Fyrirbærafræði 

kyngervis er þannig aðferð við að upplifa líkamlega eiginleika, svo sem brjóstagjöf.  

 

1.2.2 Togstreita um brjóstagjöf 

Innan femínisma gætir togstreitu um viðhorf til brjóstagjafar (Campbell o.fl, 2009; 

Alsop o. fl., 2002; Yalom, 1998; Law, 2000; Hausman, 2003, 2004, 2011; McKinley 

og Hyde, 2004; McCarter-Spaulding, 2008; Smith, 2008; Wolf, 2007, 2011). Fullyrða 

má að líffræðilegir og félagslegir þættir takist á. Annars vegar er brjóstagjöf talin góð 

og gagnleg fyrir mæður, börn þeirra og samfélagið í heild og af þeim ástæðum ætti að 

hvetja til brjóstagjafar og styðja við mæður með börn á brjósti. Hins vegar telja sumir 

að vegna áherslu á mikilvægi brjóstagjafar skapist þrýstingur sem geri mæður 

skyldugar til að gefa börnum sínum brjóst (Avishai, 2007). Með valdakenningar 

Foucault (1980) til hliðsjónar má leiða að því líkur að þá sé lítið gert úr vali mæðra til 

að velja eða hafna brjóstagjöf. Orit Avishai (2007) og Rhonda Shaw (2004) nefna að 

til að skilja brjóstagjöf þurfi að líta á hana sem siðferðislega athöfn/ástundun bundna 

líkama og kyngervi. Þau segja að varast verði þvingað siðferði þannig að konur séu 

nánast neyddar til að gefa brjóst vegna kosta brjóstamjólkur. Avishai (2007: 138) 

segir jafnframt að hafa verði mikilvægi samhengis í huga þegar fjallað er um 

                                                
10 Bæði í Kaupmannhöfn og Reykjavík skapaðist fyrir stuttu umræða um brjóstagjafavæn og 
óbrjóstagjafavæn kaffihús þar sem dæmi voru um að konum með börn á brjósti var vísað frá (DV, 
2012; Mbl, 2012; Politiken, 2012).   
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brjóstagjöf,  sem ávallt er menningarlega mótuð athöfn háð félagslegri, pólitískri og 

sögulegri staðsetningu.  

Umfjöllun Bernice L. Hausman (2011: 76-87) um meðal annars kenningar Joan 

B. Wolf (2007) og heimspekingsins Rebeccu Kukla (2005, 2006) sýnir að vísindaleg 

nálgun á brjóstagjöf og næringargildi hennar hefur mikil áhrif á hvatningu og 

upplýsingagjöf um brjóstagjöf. Hausman telur femíníska umræðu um brjóstagjöf að 

miklu leyti snúast um val mæðra til að hafna brjóstagjöf því ekki hafi tekist að sýna 

einhliða fram á kosti brjóstamjólkur umfram þurrmjólk. Hausman (2011: 50-59) ræðir 

hræðsluáróður gegn brjóstamjólk og hömpun á ímyndaðri fullkomlega hreinni 

brjóstamjólk og vísar í skrif Mary Douglas (2004 [1966]) um mengun, hreinleika og 

áhættu.11 Hún ræðir áhættumenningu í þaula og telur upplýsingar um brjóstagjöf og 

áherslu á þá áhættu sem mæður taki velji þær ekki brjóstagjöf, meðal annars vera 

hluta af stjórnun (2011: 80).  

Smyth (2009; og Hausman, 2003) gagnrýnir hversu lítið femínistar hafa fjallað 

um brjóstagjöf, sérstaklega í ljósi ríkulegra bókmennta um meðgöngu og fæðingar. 

Rétt eins og Bordo (1993), telur hún ástæðuna liggja í hræðslu margra femínista við 

að stuðningur við brjóstagjöf feli í sér samþykki á líffræðilegri eðlishyggju. Vöntun 

femínískra kenninga um líkamlega eiginleika kvenna leiði til þess að líkamlegt 

viðmið sé karllægt. Viðmið á vinnumarkaði varðandi afköst, getu og vinnutíma geri 

til dæmis ekki ráð fyrir skilningi á brjóstagjöf kvenna. Smyth segir stuðning við 

mæður sem vilja stunda brjóstagjöf hvorki vera líffræðilega eðlishyggju né höfnun á 

kostum þurrmjólkur heldur felast í viðurkenningu á líffræðilegum ferlum kvenna og 

að þær geti styrkt eigin sjálfsmynd í gengum þá hæfni, ef þær kjósa svo (Smyth, 

2009: 121). Tilvitnun í Terence Turner (í Csordas, 1994: 13) lýsir ágætlega hvernig 

líkamlegir eiginleikar eins og brjóstagjöf geta verið uppspretta félagslegs ójafnvægis 

en einnig persónulegs styrkleika. Hann lýsir því hvernig: 

 

líkaminn í nútíma kapitalísku samfélagi er bæði svæði fyrir félagslegt 
óréttlæti og persónulegan styrkleika. Hann færir rök fyrir því að 
samþykki líkömnunar sem grunnflækju sem móti persónuleika og 
sjálfsmynd, styðji kenningar um að líkaminn sé grunnur 
menningarlegrar og sjálfstæðrar tilveru. Skipting hans [Terence 
Turner] í líkama sem svaranda sálfræðilegra og nautnalegra ögrana, 

                                                
11 Sjá einnig skrif Jules Law (2000) um áhættuáróður, brjóstagjöf og félagslega mótun kynhlutverka. 
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sem og efnislegt ferli félagslegra samskipta, grípur muninn á líkama 
og líkömnun.12  

 

Það er í samræmi við skrif Catriona Mackenzie (2009) og Merleau-Ponty (1962) um 

mikilvægi líkamlegrar reynslu við mótun sjálfsmyndar. Hausman (2003: 5) bendir á 

að ákvarðanir um brjóstagjöf snúist ekki eingöngu um að hafna eða styrkja eigin 

líkamlega eiginleika heldur verði að setja þær í samhengi við launavinnu og heimili. 

Brjóstagjöf er ekki bara spurning um næringu og val heldur félagslegan veruleika og 

hvaða orðræður og ímyndir eru tengdar við konur, mæður, brjóstagjöf og þurrmjólk. 13 

Hausman (2003: 6) telur til að mynda að félagsleg og efnhagsleg jöðrun kvenna verði 

ekki leyst með tækninýjungum, svo sem þurrmjólk og má líkja því við nokkurs konar 

yfirborðslausn á dýpri vanda varðandi ímyndir af kynhlutverkum og launavinnu. 

Færa má rök fyrir því að staða og styrkleikar einstaklinga séu háð 

menningarlegri orðræðu um andlega sem og líkamlega hæfni. Næring ungbarna er 

viðfangsefni sem snertir bæði manneskjuna sem lífveru og menningarveru. Meðganga 

og fæðing barns eru líffræðileg þótt viðhorf til þeirra séu menningarbundin og það 

sama á við um brjóstagjöf. Brjóstagjöf sem líffræðilegur eiginleiki kvenna hefur í 

gegnum aldirnar verið tengd við hlutverk kvenna sem mæður og uppalendur. Innan 

femínisma hefur frá því á sjöunda áratugnum verið mikil gagnrýni á þau höft sem 

samfélagið hefur sett konum vegna líkamsstarfsemi þeirra en líffræðileg eðlishyggja14 

hefur löngum verið notuð sem ástæða og afsökun fyrir heftri þátttöku kvenna í 

samfélaginu. Það er vafalítið ástæða þess að femínískir kenningasmiðir hafa verið 

ragir við að hvetja til brjóstagjafar. Einstaka gagnrýnisraddir heyrast, um að innan 

femínisma þyrfti að móta kenningu um brjóstagjöf sem styrkjandi þar sem líkamlegir 

eiginleikar kvenna eru virtir án þess að úr verði gyðjumlík dýrkun eða afturhvarf til 

eðlishyggju (Smyth, 2009). Hausman (2003: 3, 6, 14) bendir á að styðjandi umhverfi 

við brjóstagjöf gæti verið vísbending um réttindi og möguleika kvenna til 

                                                
12 Lausleg þýðing úr ensku. Á frummáli: [...] that the body in contemporary capitalist society is a site of 
both social inequality and personal empowerment. His argument that the appropriation of bodiliness is 
the fundamental matrix or material infrastructure of the production of personhood and social identity 
elaborates the notion of the body as existential ground of culture and self, and his distinction of the 
body as a set of individual psychological and sensuous responses and as a material process of social 
interaction captures the distinction between body and embodiment [...]. 
13 Mikilvægt er að hafa í huga að margar orðræður eru í gangi í einu, sumar ríkjandi og aðrar víkjandi 
(Foucault, 1980; Bordo, 1993: 26-28). 
14 Femínistar hafa löngum barist gegn líffræðilegri eðlishyggju og mikið er til af gagnrýni á hana. Sjá 
meðal annars Campbell o.fl. (2009), Ortner (1974), Alsop o.fl. (2002), Bordo (1993) og de Beauvoir 
(1999). - Vísan í eðli hefur verið notað til að dylja vald, til dæmis hefur ójafnrétti á milli karla og 
kvenna verið réttlætt með vísan í líffræðilegan mun (de Beauvoir, 1997). 
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brjóstagjafar í samfélaginu og þurfi ekki að þýða stuðning við úreltar hugmyndir um 

heimavinnu.15 Taka þurfi tillit til félagslegra og efnahagslegra aðstæðna og gera 

brjóstagjöf að raunverulegu vali kvenna sem skerði hvorki félagsleg réttindi þeirra né 

loki þær af inni á heimilum. 

Margt hefur verið sagt um líkamann sem viljalausan viðtakanda 

utanaðkomandi afla (Campbell o.fl., 2009: 2-4; Csordas, 1994: 5-10) en minna um 

hvernig líkaminn getur verið vettvangur fyrir atbeini og jákvæðar breytingar eða 

styrkjandi sjálfsmyndarsköpun. Tengsl brjóstagjafar við móðurímynd verður að setja í 

samhengi við ríkjandi orðræður þar sem hlutverk kvenna sem mæðra er ekki 

líffræðilega skapað heldur menningarlega mótað af líffræðilegum eiginleikum þeirra.  

 

1.2.3 Orðræða og ímyndir af brjóstagjöf 

Samkvæmt Bordo (1993) og Yalom (1998) eru ríkjandi ímyndir af konum í nútíma 

vestrænum samfélögum kynferðislegar og beinast í miklum mæli að líkamlegu útliti 

kvenna. Leiða má að því líkur að ríkjandi ímyndir af kynferðislegum líkömum 

kvenna, þar sem brjóst eru í lykilhlutverki, skapi orðræðu þar sem litið er framhjá 

hlutverki brjósta við næringu barna. Brjóstagjöf leggst þannig út á jaðar hins 

samþykkta og aðeins stunduð í einkarýmum.  

Ímyndir og orðræður hafa víðtækari áhrif en svo að setja brjóstagjöf inn á 

einkasvæði. Þær líta framhjá og ýta undir vanvirðingu í garð líkamlegra eiginleika og 

mögulegrar hæfni sem getur einnig verið uppstretta styrkjandi stöðu og sjálfstrausts. 

Menningarlegt forræði, samkvæmt kenningum Gramsci (1998) um stigveldi, sem 

setur eingöngu karllægar hefðir og venjur í fyrirrúm kemur í veg fyrir að 

einstaklingar, karlar sem konur, geti valið á gagnrýnin og sjálfstæðan máta hvaða 

líkamlega eiginleika það vill rækta. Kröfur og höft um rými og ástundun brjóstagjafar 

eru til þess fallin að veikja styrkleika sem geta falist í líkamlegri þekkingu. Vegna 

þess hversu líkamleg upplifun kvenna getur verið í gegnum meðgöngu, barnsburð og 

brjóstagjöf, og hversu mikið þær athafnir hafa verið notaðar gegn réttindum kvenna, 

er að mati Bordo (1993) mikilvægt að draga þær aftur inn að miðju.16 Viðurkenning á 

                                                
15 Einnig bendir Hausman (2003: 2) á að feminískar fræðslubækur um brjóstagjöf vanti, en ógrynni sé 
til af slíkum bókum um fæðingar. 
16 Að sumu leyti má líkja reynslu af brjóstagjöf við reynslu af fæðingu, þar sem konur ganga út með 
jákvæða reynslu ef þær upplifa sjálfa sig við stjórnvölinn en öfugt ef aðrir hafa ákveðið framvinduna í 
þeirra stað. Einnig: að óléttar konur megi ekki andmæla því sem telst  hagur barns þótt það hafi mikil 
áhrif á þær sjálfar. Geri þær geri það fái þær skilaboð um að vera sjálfselskar, kærulausar eða fáfróðar. 
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þeim sem mögulegri uppsprettu styrkleika og hæfni gæti gagnast í femínískri baráttu 

fyrir viðurkenningu á tilverurétti kvenna á öllum sviðum daglegs lífs. Wall (2001: 

593) telur þó að ekki megi gleyma að gagnrýna hvatningu til brjóstagjafar vegna þess 

hversu mikil stjórnun hefur verið á líkamlegum eiginleikum kvenna. Hún telur aukna 

hvatningu til brjóstagjafar frá opinberum heilbrigðisyfirvöldum upp úr 1990 ekki hafa 

mætt nógu mikilli gagnrýni frá femínistum. Wall telur það hafa verið vegna þess að 

hvatningin kom fram þegar áhersla var lögð á jákvæða líkamlega eiginleika kvenna, 

vald kvenna yfir eigin líkama og gagnrýni á þurrmjólk.  

Söguskoðun brjóstagjafar sýnir að viðhorf til hennar, brjóstamjólkur og brjósta 

er í takt við tíðarandann. Fræðikonan Marilyn Yalom (1998) rekur sögu ímynda 

kvenmannsbrjósta og hvernig þær tengjast ríkjandi viðhorfum hvers tíma. Þar er hægt 

að nefna sem dæmi hið góða brjóst og hið slæma brjóst á tímum Frönsku 

byltingarinnar þar sem hin mjólkandi móðir varð að táknmynd fyrir altumlykjandi, 

nærandi og verndandi þjóðríki. Mjólkurmæður, mæður sem nærðu börn annarra 

kvenna á sinni brjóstamjólk og voru oftast fátækari og illa menntaðar, voru aftur á 

móti taldar innihalda vonda mjólk þar sem persónueiginleikar hennar voru taldir renna 

með mjólkinni yfir í barnið. Hugmyndir um gæði mjólkur voru þannig meðal annars 

háð stéttaskiptingu og eiginleikum móður. Snemma á 20. öld var brjóstagjöf á 

svipaðan hátt kynnt sem hið pólitískt rétta og tengt skyldu kvenna við föðurlandið, 

bæði í Frakklandi, Rússlandi og víðar (Yalom, 1998: 5, 116-117, 126). Líkamar 

kvenna hafa löngum verið vettvangur fyrir pólitískar umræður. Þar má nefna 

brjóstahaldarabrennur sjöunda áratugs síðustu aldar sem dæmi, en þá hentu konur 

brjóstahöldurum sínum með vísun í að ekkert utanaðkomandi og kúgandi afl ætti að 

halda konum í skefjum (Yalom, 1998: 242-243). Hin frelsuðu brjóst væru brjóst 

kvenna sem ráða raunverulega sjálfar hvort og hvernig þær kjósa að sýna brjóst sín, 

eða gefa barni brjóst, óháð félagslegum höftum eða kröfum. Tíðarandinn hverju sinni 

og áherslur á staðsetningu líkama og líkamlegra eiginleika hafa þannig áhrif á hvaða 

hegðun í kringum brjóstagjöf er samþykkt. 

Þrátt fyrir augljós tengsl kvenna við brjóstagjöf, sem af mörgum er talin 

eðlilegasti hlutur í heimi, er ekki þar með sagt að hún hún sé samþykkt sem eðlileg 

hegðun á almannafæri. Í dag er brjóstagjöf á almannafæri leyfð með lögum í flestum 

ríkjum Bandaríkjanna og Evrópu en hún var til að mynda bönnuð í ákveðnum ríkjum 
                                                                                                                                      
Sjá nánari umfjöllun um sjálfsákvörðunarrétt kvenna í fæðingum og reynslu þeirra af viðmóti 
heilbrigðisstarfsfólks í Elva Björg Einarsdóttir (2007) og Sheila Kitzinger (2006). 
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Bandaríkjanna þar til fyrir skömmu síðan (Smyth, 2009).17 Eins og margt annað sem 

viðkemur réttindum kvenna er ekki nóg að koma á lagalegum rétti heldur þarf einnig 

viðhorfsbreytingu til.18 Smyth (2009) segir viðhorf til brjóstagjafar einkennast af 

þversögnum. Krafa um brjóstagjöf endurspeglist til dæmis ekki í viðhorfum til 

brjóstagjafar sem samþykktri opinberri hegðun (einnig í Wall, 2001: 598) en 

ljósmyndarinn Brynja Sigurðardóttir komst að því þegar mynd hennar af tveimur 

hermönnum að gefa brjóst birtist í bandarískum fjölmiðlum nýlega (Boyle, 2012; 

Vísir, 2012).19 Ímynd móður með barn á brjósti virtist ekki samræmast ímynd hersins 

af starfsmönnum sínum. 

Ráðandi ímynd af brjóstum sem kynferðislegum (sbr. Bordo, 1993) hefur áhrif 

á berun brjósta vegna brjóstagjafar. Yalom (1998) veltir fyrir sér ástæðu þess og telur 

að setja verði menningarlegar væntingar um útlit kvenna í samhengi við áhrif 

gífurlegs fjölda staðlaðra ímynda af brjóstum sem ríkja í nútíma vestrænum 

samfélögum.20 Væntingar um útlit kvenna, þrátt fyrir líkamlega reynslu þeirra af 

barneignum og brjóstagjöf, sjást í aukinni tíðni átraskana og stöðlunaraðgerða21 þar 

sem yfirborð líkamans á ekki að sjást eldast (Bordo, 1993: 23-25). Bordo segir 

umræðu um bönn eða höft við stöðlunaraðgerðum hafa mætt mótstöðu og verið 

flokkaðar sem ógn við sjálfstæðan vilja og frelsi einstaklingsins (1993: 20).22 Það 

sýnir að hennar mati áhrifamátt orðræðu og ímynda á hegðun og skoðanir 

einstaklinga. Glenda Wall (2001: 594) telur kröfur um kynferðisleika brjósta sníða 

konum þröngan stakk, þar sem þær verði að feta einstigi á milli þess að vera 

þokkafullar og virðulegar. Þar sem kynferðislegar ímyndir af brjóstum og ímyndir af 

móðurhlutverki eru taldar aðskildar telur Wall brjóstagjöf geta skapað togstreitu hjá 

konum.  

Kenning Bordo (1993) um líkömnun félagslegra ímynda tengist 

habitusarhugtaki Bourdieu (2006a). Bordo gerir grein fyrir þeim tökum sem menning 

og samfélag hefur á líkömum okkar og vitnar meðal annars í Foucault (1980). Við 

                                                
17 Yfirlit yfir lög um brjóstagjöf í ríkjum Bandaríkjanna er að finna hér: National Conference of State 
Legislatures (2011). Melissa R. Vance (2005) hefur einnig fjallað um lagasetningar um brjóstagjöf í 
ríkjum Bandaríkjanna. 
18 Til að mynda launajafnrétti. 
19 Íslensk móðir sagði einnig frá því að hafa verið skömmuð fyrir að gefa barni brjóst í sundlaug. Sjá 
DV (2011b).  
20 Áhugavert er að skoða nánar ímynd brjóstagjafar í fjölmiðlum en þar er hægt að skoða hvað telst 
ásættanlegt, hvað er fréttnæmt og hvað ekki.  
21 Ég vel að nota orðið stöðlunaraðgerðir frekar en fegrunaraðgerðir eða lýtaaðgerðir. 
22 Sjá nánar um upplýstan og sjálfstæðan vilja til stöðlunaraðgerða í Áslaug Einarsdóttir (2009). 
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félagsmótun samfélagsins telur hún manneskjur læra með líkamanum hvað telst innra 

og ytra svæði,23 hvað sé leyfilegt, hvað ekki og hversu mikið rými líkamar mega taka. 

Þar, við þessa líkamlegu upplifun, telur Bordo grunnmótun félagslegra hlutverka að 

finna og telur hana langtum áhrifaríkari lærdóm en meðvitaðan lærdóm um hvað hæfi 

stétt okkar og kyni (1993: 16-17). Með hugmyndir Bordo á bak við eyrað skulum við 

líta á réttindabaráttu kvenna, kenningar um sjálfsmynd og hugmyndir um kvenlíkama 

en þær hafa áhrif á viðhorf til brjóstagjafar. 

 

1.2.4 Réttindabarátta kvenna: líkami og sjálfsmynd   

Kvennabaráttan hefur að miklu leyti gengið út á að aftengja konur líkamlegum 

eiginleikum sínum, til að mynda meðgöngu, fæðingu og brjóstagjöf, og koma þeim 

inn á svið sem hingað til hefur verið yfirráðasvæði karla, út í atvinnulíf og opinbert 

svið. Það vekur litla furðu enda hefur hlutverk kvenna sem mæðra verið nefnt ein af 

ástæðum fyrir slakri réttindastöðu kvenna á heimsvísu (Chodorow, 1974: 45). Hér 

verður rætt um gagnsemi af-líkömnunar (e. disembodiment) í réttindabaráttu kvenna 

sem og andstæðar skoðanir sem telja að draga þurfi líkamlega eiginleika kvenna inn 

að miðju, endurgera og virða.  

Simone de Beauvoir (1997) segir í bók sinni „Hitt kynið“ að líkamar kvenna 

séu fyrirstaða þegar komi að þátttöku kvenna á opinberu sviði og í atvinnulífi. 

Kvenlíkamar og líffræðileg ferli þeirra í sjálfu sér koma ekki í veg fyrir frekari 

þátttöku heldur sú félagslega merking sem lögð er í líkamann.24 Hindrunin liggi í 

sjálfsmynd kvenna og ímyndum þeirra af eigin líkama sem neikvæðum. Að mati de 

Beauvoir er það óumflýjanlegt viðhorf í samfélagi þar sem ríkjandi ímyndir af 

líkömum kvenna eru neikvæðar.25 Mismunandi hugmyndir eru uppi um hvernig eigi 

að takast á við neikvæðar ímyndir af líkömum og félagslegar afleiðingar þeirra. De 

Beauvoir telur einu leið kvenna framhjá slíkum ímyndum, og til þátttöku í opinberu 

lífi og atvinnulífi, vera að líta framhjá líkömnun sinni og fjarlægja sjálfsmynd sína 

líkamanum. Hún viðurkenndi að slíkt hefði tilfinningalegan kostnað í för með sér og 

væri erfitt en taldi það engu að síður einu lausnina. Nefna má brjóstagjöf sem dæmi 

                                                
23 Nánar um innra og ytra svæði (e. private and public) í Michelle Zimbalist Rosaldo (1974). 
24 Áhugavert er að skoða félagslega merkingu sem lögð er í líkama kvenna í samhengi við pólitískar 
stöður, svo sem við forsetaframboð Þóru Arnórsdóttur. Sjá til dæmis grein eftir Sif Sigmarsdóttur 
(2012). 
25 Dæmi um neikvæðar ímyndir af hópum og áhrif þeirra á sjálfsmynd einstaklinga innan þeirra, sem 
og félagslega stöðu þeirra, eru ekki aðeins tengdar við kynímyndir heldur einnig merkingu húðlitar eða 
líkama fatlaðra einstaklinga (Alsop o. fl., 2002). 
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um líkamlegan eiginleika sem líta verði framhjá, samkvæmt hugmyndum de Bouvoir, 

ef jafnrétti á að nást.  

Ólíkt de Beauvoir telja Emily Martin (2001, 2007) og Bordo (1993) að 

endursköpun ímynda af líkamanum þurfi að eiga sér stað til framdráttar 

réttindabaráttu kvenna og meta eigi kvenlíkama og karllíkama á eigin forsendum 

(Alsop o. fl., 2002: 180). Bordo segir femínista hafa aðhyllst sitthvorn endann þegar 

að eðlishyggju kemur. Þær sem aðhyllast það sem Bordo kallar transcendance vilja 

komast yfir líkamann; hann sé óskilgreindur af náttúru eða sögu og hægt sé að 

endurmóta hann að vild. Á hinum endanum eru red bloomers sem líta á líkamann sem 

uppsprettu nautnar, þekkingar og valds sem eigi að endurmeta en ekki endurgera. 

Bordo telur bæði sjónarmiðin mikilvæg við breytingar á samfélaginu. Skelfing 

femínista yfir eðlishyggju segir Bordo hægt að líta á sem hræðslu við að vera sett í 

jaðarhóp og samsamað með óvirðingarverðum kvenlegum eiginleikum. Ekki megi 

aðeins skoða þá skelfingu í ljósi sálfræðilegrar innri togstreitu um kvenleika heldur 

setja það í samhengi við karllægar stofnanir sem við lifum við og ríkjandi ímyndir og 

orðræður af kvenlíkömum (1993: 41). 

Í ljósi þess að Bordo (1993) telur femínisma vinna gegn kynjaðri 

tvíhyggjuhugsun telur hún að áherslur red bloomers eigi betur við í 

jafnréttisbaráttunni. Það þýði ekki afturhvarf til eðlishyggjukenninga um líkamann 

enda hefur áhrifamesta endurmat á kvenlíkamanum ekki litið til náttúrulegs eða 

líffræðilegs „sannleika“ heldur til menningarlegra og sögulega staðsettra ímynda um 

líkamann. Samkvæmt þeirri skoðun er það konum til framdráttar að fagna líkamlegum 

eiginleikum og nota þá á styrkjandi hátt við sjálfsmyndarmótun. Nauðsynlegt sé að 

endurmeta það sem dæmt hefur verið óæðra til að endurgera ímyndir þess kvenlega, 

að mati Bordo. Hún gerir grein fyrir því að sumir telji þetta ýta undir tvíhyggju en 

svarar því með að segja að höfnun á því að tvíhyggja eigi sér stað við sköpun 

kvenlegra og karllegra ímynda sé að líta á (kven)líkamann úr samhengi, það sé 

ólíkömnuð (e. disembodied) sýn á stöðu kvenna og gagnist ekki. Þegar jaðaratriði séu 

komin inn að miðju verði þau umbreytandi og þá fyrst sé hægt að hafna tvíhyggjunni 

um kynin (1993: 37, 41-42).  

Moira Gatens (1996: 12) bendir á að merking sem einstaklingar leggja í eigin 

líkama eða annarra sé afurð félagslegrar og menningarlegrar miðlunar. Ímyndir 
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líkama sýni félagslegt og persónulegt mikilvægi hins lifaða líkama.26 Munur 

kynjanna, eða kyngervðar líkömnunar, liggi í mismunandi ímyndum sem kynjuðum 

líkömum er gefinn og innlimun þeirra í félagsleg og menningarleg viðmið. 

Líkamsímyndir eru mótaðar í gegnum sameiginlegt tungumál, sameiginlega líkamlega 

eiginleika, forréttindi sumra líkamssvæða og ekki síst sameiginleg viðhorf innan 

stofnana svo sem heilbrigðisstofnana, menntastofnana og dómsstóla.27 Einnig hafi 

persónulegar tilfinningar og líkamleg reynsla áhrif á ímyndir af eigin líkama. Sem 

félagsvera hefur álit annarra líka áhrif og samsvörun eða misræmi í eigin sjálfsmati og 

mati annarra getur þannig haft jákvæð eða neikvæð áhrif á mótun sjálfsmyndar.  

Elsa Sigríður Jónsdóttir (2007) lektor í uppeldisgreinum, telur sjálfsmynd vera 

kenningu mannsins um hvernig sjáum okkur í raun eða ímyndað. Hún geymir öll 

viðhorf okkar og tilfinningar til sjálfs okkar, svo sem skilgreiningar á kynferði, 

kynhneigð og þjóðerni ásamt tilfinningum okkar til þeirra skilgreininga. Elsa Sigríður 

segir hugtakið sjálfsmynd vísa til persónunnar sem líffræðilegs einstaklings en 

samtímis til félagsveru sem er hluti af samfélaginu, einstaklings með sögu, reynslu og 

hlutverk. Sjálfsmynd vísar til þeirra hugmynda sem hver einstaklingur hefur um 

sjálfan sig óháð aldri og kyni. Jafnframt segir hún að í fræðilegri umfjöllun um 

sjálfsmynd sé lögð áhersla á annað hvort félags- eða menningarlegan þátt 

sjálfsmyndar eða persónulegan og sálfræðilegan þótt sjaldan séu skýr mörk dregin þar 

á milli (2007: 78-89).  

 

1.2.5 Tengslakenningar 

Kostir brjóstagjafar og hvatning til hennar hefur meðal annars beinst að því hversu 

góð samverustund fylgi brjóstagjöf. Talað hefur verið um að börnum sé nauðsynlegt 

að vera með mæðrum sínum fljótt eftir fæðingu, það hafi jákvæð áhrif á 

tengslamyndun, brjóstamjólkurflæði, líðan barns og líðan móður 

(Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010: 194). Áhersla hefur verið lögð á að 

móðir og barn njóti samvista hvors annars eins mikið og hægt er strax eftir fæðingu 

og er þá sérstaklega verið að hugsa um þroska og þarfir barnsins til tengingar við 

móður (Bowlby, 1969; Klaus og Kennell, 1976).  

                                                
26 Á frummáli: „the imaginary body is ´the social and personal significance of the body as lived´“ 
(Gatens, 1996: 11). 
27 Sjá Byron J. Good og Mary-Jo DelVecchio Good (1993) fyrir umræðu um menntun lækna og bókina 
Ofbeldi á Íslandi: á mannamáli eftir Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur (2009) um viðhorf og orðræðu innan 
íslenskra dómstóla um kynferðisafbrotamál gegn konum.  
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 Diane E. Eyer (1992) sálfræðingur hefur ritað um kenningar sem í daglegu tali 

eru nefndar tengslakenningar (e. attachment theory og bonding theory). 

Sálfræðingurinn John Bowlby (1969; í Eyer, 1992) gerði rannsókn á sjötta áratug 

síðustu aldar og setti fram kenningu (attachment theory) um að barn þyrfti fyrstu árin 

einn og sama umsjónaraðilann til að mynda tilhlýðileg tengsl við. Hann vísaði í 

hegðun gæsa við afkvæmi sín sem dæmi um tengsl á fyrsta æviskeiðinu, yfirfærði á 

konur og rökstuddi með vísun í eðlishvöt mannsins. Niðurstöður úr rannsókn á 

hegðun geita eftir fæðingu afkvæma sinna var kveikjan að rannsókn tveggja breskra 

barnalækna, þeirra Marshall Klaus og John Kennell (1976). Þar hafði verið sýnt fram 

á að geitur sem væru aðskildar afkvæmum sínum stuttu eftir fæðingu ættu það til að 

hafna þeim og var sú hegðun einnig yfirfærð á konur (Eyer, 1992: 8, 21). Í 

niðurstöðum rannsókna þeirra á samvistum barna með móður sinni strax frá fæðingu 

kom fram að börn sem höfðu verið í meira samneyti við móður sína hefðu náð hærra 

stigi á þroskaprófum og að mæðurnar hefðu sýnt betri færni til móðurhlutverksins en 

aðrar mæður (bonding theory) (1992: 2-3). Eyer telur að á sjötta og sjöunda áratug 

síðustu aldar hafi hugmyndir um að til væri viðkvæmt hormónatengt 

tengslamyndunartímabil í líkama móður strax eftir fæðingu, fljótt hafa verið 

stofnanavæddar. Jafnframt bendir hún á að margt hefur verið gagnrýnt varðandi 

einföldun og alhæfingu út frá hegðun dýra sem eru fjölbreyttari en rannsakendur vilja 

láta uppi (1992: 7, 93-94). 

Áhersla á tengslamyndun strax eftir fæðingu ýtti undir áhyggjur og 

samviskubit hjá mæðrum/foreldrum sem gátu af einhverjum orsökum ekki verið með 

barni sínu strax, til dæmis vegna veikinda. Snemma á níunda áratug síðustu aldar kom 

út bók eftir sömu höfunda, Klaus og Kennell, þar sem áhyggjufullum foreldrum er 

bent á að flestir foreldrar hafi þrátt fyrir aðskilnað snemma eftir fæðingu, tengst 

börnum sínum. Eyer bendir á að þetta stingi í stúf við eldri niðurstöður þeirra og sýni 

fram á gloppótta og ótímabæra kenningu. Benda má á að í rannsókn Nicole M. Else-

Quest, Janet Shibley Hyde og Roseanne Clark (2003: 512) voru áhrif brjóstagjafar á 

tengsl móður og barns rannsökuð. Þrátt fyrir að tengsl barna á brjósti hafi verið talin 

betri við 12 mánaða aldur en þeirra sem ekki voru á brjósti leggja rannsakendur 

áherslu á að ekkert bendi til þess að mæður skaði tengsl sín við börnin þótt þær séu 

ekki með þau á brjósti.  

Eyer (1992) segir tengslakenningar hafa komið fram á tíma þegar aðrar 

svipaðar hugmyndir voru uppi og hafi því ekki verið gagnrýndar sem skyldi. Þrátt 
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fyrir ýmsar tilgátur um hvers vegna tengslakenningar hlutu jafn góðar undirtektir og 

raun ber vitni, telur Eyer hugsanlegt að dulin hugmyndafræði um „hið rétta“ hlutverk 

kvenna sem mæðra hafi verið aðalástæðan fyrir vinsældum kenninganna.28 Benda má 

á að í þessum kenningum er sjónum sérstaklega beint að þörfum barna en minna að 

þörfum mæðra. Orðræðan um hina fórnfúsu móður virðist hafa verið ríkjandi.29 Eyer 

talar um mikilvægi þess að gera sér grein fyrir hvernig tengslakenningar eru  

rökstuddar og áhrifum þess á líðan mæðra og fjölskyldu.  

Hörð gagnrýni Eyer á tengslakenningar beinist ekki að því að gera lítið úr 

tengslum foreldra og barna. Þvert á móti séu þau mjög mikilvæg en hafa skuli í huga 

að þau eru flókin samskipti sem ekki er hægt að smækka niður í einfaldar 

líffræðilegar tengingar eða skilyrðingar (1992: 13-14). Þetta má hafa í huga þegar 

ráðleggingar um brjóstagjöf og áhrif þess að gefa eða gefa ekki brjóst eru skoðaðar 

ásamt því að rýna í hvaða hugmyndir um mæður búa að baki. Eyer veltir fyrir sér 

hvort það geti í sumum tilfellum haft aukin neikvæð áhrif á geðheilsu móður þegar 

henni er sagt að vanlíðan hennar skaði barnið. Það sé hluti af stjórnun, þar sem talið 

sé að hið eina rétta hlutverk kvenna sé að vera heimavinnandi mæður sem haldi utan 

um heimili og hag fjölskyldumeðlima en fari ekki eftir eigin geðþótta. Eyer (1992: 8-

9) telur að tengslakenningar sitji djúpt í hugmyndum fólks um móðurhlutverk. 

 

1.2.6 Móðurást, móðurhlutverk 

Ímyndir móðurhlutverks og barnæsku eru flöktandi eftir tímabilum og ræðir Eyer 

(1992: 10) um hvaða ímyndir konum eigi að þykja eftirsóknarverðar hverju sinni. Upp 

úr 1970 bentu femínistar á að ímyndin um hina hamingjusömu tvennd, húsmóður og 

barn væri tálsýn. Á þeim tíma var skilnaðartíðni há, og tengslahugtakið var leið 

foreldra til að ná tökum á óvissu sem skilnaði fylgdi. Hugtakið um tengsl varð leið 

læknavísinda til að hafa áhrif á ímyndarsköpun móðurhlutverksins og íhaldssamar 

hugmyndir um uppeldi barna, þar sem rökin fyrir tengslamyndun komu úr 

rannsóknum læknastéttarinnar á hegðun og líkamsstarfsemi mæðra eftir fæðingu 

(Eyer, 1992: 10). Jules Law (2000: 424-426) segir brjóstagjöf hafa orðið að 

samnefnara fyrir tengsl (e. attachment) og pelagjöf verið tengda aðskilnaði. Law telur 
                                                
28 „The zeal with which bonding was accepted, however, cannot be explained adequately by either the 
power of analogy, the tradition of maternal deprivation and attachment, the problems of professional 
organization and reasoning in science, or the need to reform hospital practices. Perhaps the most 
profond influence of all on the construction and acceptance of bonding was a deeply embedded 
idealogy regarding the proper role of women“ (Eyer, 1992: 8-9). 
29 Nánar um orðræðu um fórnfýsi mæðra í Apple (1987: 5) og Meyer og de Oliveira (2003: 14). 
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Klaus og Kennell hafa gert út á samviskubit mæðra sem ekki gefi brjóst með því að 

leggja brjóstagjöf að jöfnu við það að vera góð móðir (einnig í Blum, 1999). Einnig 

bendir Law (2000: 424 og 407) á að ábyrgð á andlegri vellíðan og velferð barns er 

með þessum kenningum alfarið sett í hendur mæðra. Þannig snúist brjóstagjöf ekki 

um næringu heldur félagslega stjórnun (e. social control).30 Sharon Hays (1996) hefur 

fjallað um þversagnakennda hugmyndafræði móðurhlutverksins nú á tímum en hún 

telur að konum í kapítalísku eiginhagsmunasamfélagi sé gert að vera fórnfúsar mæður 

á heimilinu í andstöðu við eiginleika sem teljast góðir á vinnumarkaði. 

Jónína Einarsdóttir (2000: 2) segir skiptar skoðanir vera um eðli tilfinninga 

eins og móðurástar. Hún segir eðlishyggjufemínista líta á móðurást sem eðlislægan og 

meðfæddan eiginleika. Í félagslíffræði og náttúruvísindum er litið á móðurást og 

tengsl milli móður og barns sem þróunarlega aðlögunarhæfni tilfinninga, háðum 

hormónum sem valda líffræðilegum breytingum á meðgöngu og við fæðingu. Það 

samræmist því sem Sarah Blaffer Hrdy (1999) segir en hún lítur á móðurást frá 

líffræðilegu sjónarhorni. Skuldbinding móður gagnvart barni sínu, sem Hrdy segir 

vera það sem móðurást inniberi, sé hvorki goðsögn né menningarlegur tilbúningur 

(1999: 315). Hrdy álítur að mæður læri að þekkja börn sín fljótt eftir fæðingu og verði 

smám saman ástfangnar af börnum sínum. Þegar börnin endurgjalda 

umhyggjuna/ástina verði tengsl barns við móður til þess að styrkja 

ábyrgðartilfinningu hennar gagnvart barninu (1999: 116). 

Fræðimenn innan félagsvísinda líta svo á að maðurinn hafi eins konar altækan 

tilfinningalegan kjarna, þótt ágreiningur sé um hversu mikið þessir eiginleikar mótast 

í samhengi við menningu og félagslegt samhengi (Jónína Einarsdóttir, 2000: 2).31 

Jónína segist ekki telja að móðurást sé algild tilfinning fyrir konur og heldur því fram:  

„að menningarleg gildi og siðferðilegar íhuganir tengdar trúarbrögðum, 

hugmyndafræði um skyldleika, ásamt samskiptum kynjanna og tilveru, séu allt 

mikilvægir þættir við mótun æxlunarvenja og þar með móðurástar og trúmennsku 

móðurinnar“32 (2000: 6). Þannig telur Jónína að móðurást sé tilfinning sem birtist í 

tengslum er byggjast á því að gefa og þiggja en ekki út frá líffræðilegum þáttum 

                                                
30 Sjá Meyer og de Oliveira (2003) fyrir nánari umræðu um félagslega stjórnun í gegnum hvatningu til 
brjóstagjafar og Lisa Hammond Rashley (2005) um hlutverk kvenna og karla við uppeldi barna. 
31 Sumir fræðimenn telja tilfinningar algjörlega menningarlega mótaðar og eingöngu skiljanlegar innan 
þeirrar menningar (Jónína Einarsdóttir, 2000: 2). 
32 Lauslega þýtt úr ensku. Á frummáli: „[...] that cultural values and ethical considerations related to 
religion and kinship ideologies, as well as gender relations and subsistence are all important factors in 
shaping reproductive practices, and in turn maternal affection and dedication.“  
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(2000: 69). Elisabeth Badinter (1981) og Ann Oakley (1979) hafa bent á að móðurást 

kemur ekki endilega náttúrulega, tilfinningar mæðra fyrst eftir fæðingu snúist frekar 

um tvíræðni og togstreitu við að móta nýja sjálfsmynd í nýju hlutverki. De Beauvoir 

(1999: 50) gagnrýndi einnig hugmyndir um móðurhlutverkið og jákvæða móðurást og 

fjallaði um fordóma sem hún taldi einkenna hugmyndir manna um móðurhlutverkið, 

meðal annars að barneignir væru fullkomin lífsfylling kvenna. Hún sagði margar 

mæður beiskar og óhamingjusamar og fullyrðinguna því ranga. Einnig taldi hún 

hugmyndina um að í faðmi móðurinnar finni barnið fyrir öruggri hamingju vera 

ranga. 

Chandra Mohanty (1988) minnir á að þótt mæður séu alls staðar konur er 

mismunandi eftir samfélögum hvaða merking og vægi er lagt í móðurhlutverkið. 

Dagmar Estermann Meyer og Dora Lúcia de Oliveira (2003: 14) telja að umfjöllun 

fræðimanna eins Lineu hafi átt stóran þátt í viðhaldi og sköpun ímynda af náttúrulegu 

hlutverki kvenna og skyldum þeirra sem mæðra (einnig í Yalom, 1998). Ýtt hafi verið 

undir orðræðu þar sem móðureðli var kynnt sem kjarni kvenna, örlög þeirra og 

skylda. Þessi orðræða skilgreindi brjóstagjöf sem hina hreinustu birtingarmynd 

móðureðlis og skapaði nýja félagslega sjálfsmynd af mjólkandi mæðrum sem 

háttsettum (e. bourgeoise). Það sem Lineu lagði til í þá orðræðu var flokkun hans í 

spendýr. Þar vísar tegundaheitið aðeins í helming hópsins, kvendýrið, sem var 

nýlunda þar sem karldýr höfðu áður verið viðmiðið. Tegundaheitið spendýr var 

mikilvægt til að náttúrugera brjóstagjöf sem eðli kvenna og hlutverk (Yalom, 1998: 

109).  

 

Samantekt  

Femínískar kenningar um líkama og áhrif líkamlegrar reynslu á mótun sjálfsmyndar 

benda á mikilvægi þess að taka mark á líkamlegum upplifunum og eiginleikum. 

Tengslakenningar eru áhrifavaldur í ímyndarsköpun móðurhlutverka þar sem lögð er 

áhersla á ábyrgð móður að tengjast barni sínu sem fyrst svo ekki hljótist skaði af. 

Aðra þeirra (bonding theory) má tengja við líffræðilega eðlishyggju þar sem forsendur 

góðra tengsla eru talin liggja í hormónastarfsemi móður. Nauðsynlegt er að setja 

brjóstagjöf í víðara samhengi kenninga um hæfni og möguleika ef réttindi, svo sem 

borgaraleg, eiga að efla líkamlegt sjálfstæði kvenna. Líkamar bera með sér félagslega 

merkingu, ekki síst líkamar kvenna sem geta orðið fyrir tímabundnum líkamlegum 

breytingum. Orðræða og ímyndir af brjóstum sem kynferðislegum hefur einnig áhrif á 
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viðhorf til brjóstagjafar. Áhrif brjóstagjafar sem líkamlegrar reynslu og mótunarþátt á 

sjálfsmynd kvenna í tengslum við femínískar kenningar hafa ekki verið rædd til hlítar. 

Þó virðist óumdeilt innan femínískra kenninga um líkamann að hann sé miðlægur við 

mótun kyngervðar sjálfsmyndar. Það er gagnleg að hafa í huga þegar ákvarðanir 

kvenna um að gefa brjóst eru skoðaðar.  

 

1.3 Brjóstamjólk og brjóstagjöf 
Hér verður fjallað um mannfræði brjóstagjafar, hugmyndir um vonda brjóstamjólk og 

rannsóknir á gæðum brjóstamjólkur. Einnig verður rætt um tilkomu þurrmjólkur sem 

valkost við næringu ungbarna, ásamt sögu brjóstagjafar á Íslandi. 

 

1.3.1 Mannfræði brjóstagjafar 

Mismunandi ástundun og viðhorf til brjóstagjafar er viðfangsefni mannfræði 

brjóstagjafar, þar sem brjóstamjólk og brjóstagjöf er skoðuð með tilliti til 

menningarlegra, sögulegra og félagslegra þátta. Samkvæmt viðtekinni vísindalegri 

þekkingu síðan á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar er brjóstamjólk sem afurð 

náttúrulegt fyrirbæri sem er konum sammannlegt og að mati sérfræðinga í næringu 

ungbarna í öllum tilvikum besta næringin fyrir þau (Kramer, 2010; 

Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010: 194; Glover, 2007; Horta, Bahl, 

Martines og Victora, 2007; Hanson o.fl., 2002; WHO, 2001: 2; Cunningham, Jelliffe 

and Jelliffe, 1991; Jelliffe and Jelliffe, 1978). Hvernig brjóstagjöf er hagað er á hinn 

bóginn breytilegt félagslegt atferli og fer eftir viðteknum venjum á hverjum stað fyrir 

sig. Brjóstamjólk er talin besta næringin óháð menningarlegum áherslum þrátt fyrir að 

lengd og framvinda brjóstagjafar fari eftir menningarlegum viðhorfum (Jónína 

Einarsdóttir, 1988).  

Segja má að mannfræði brjóstagjafar sem sérsvið innan mannfræði markist af 

útgáfu ritstýrðrar bókar Vanessu Maher (1992) „The Anthropology of Breast-Feeding: 

Natural Law or Social Construction“. Mannfræðingar höfðu þó áður rannsakað 

brjóstagjöf, til dæmis rannsakaði Katherine Dettwyler (1987) menningar- og 

félagslegar hliðar brjóstagjafar í Mali. Í bók Maher (1992) var mannfræðilegum 

rannsóknum um brjóstagjöf safnað saman og brjóstagjöf skoðuð sem sérstakt 

fyrirbæri, meðal annars að hversu miklu leyti hún er náttúrulegt líffræðilegt ferli og að 

hve miklu leyti félagslega mótuð hegðun. Maher og aðrir greinahöfundar benda á 
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mikilvægi félagslegra áhrifa við mótun viðhorfa til brjóstagjafar. Þau hafi meira að 

segja en líffræðileg virkni líkamans (Maher, 1992). Greinarnar fjalla um brjóstagjöf í 

samfélagslegu samhengi þar sem meðal annars er fjallað um gæði mjólkur, tengsl 

brjóstagjafar við vinnumarkað og að þrátt fyrir náttúruleika brjóstagjafar hafi 

félagslegar aðstæður mikið um það að segja hvort, hvernig og hversu lengi brjóstagjöf 

er stunduð. Í formála gengur Maher svo langt að segja að ekkert sé gefið þegar kemur 

að brjóstagjöf heldur þurfi að líta á brjóstagjöf sem miðpunkt í menningarlegri mótun 

kyngervis (Maher, 1992: formáli). 

Fleiri höfundar hafa bent á menningarleg tengsl sem gefa til kynna að tímabil 

brjóstagjafar sé tímabil í lífi konu sem getur einkennst af óvissu, tvíræðni og óreiðu 

(Schmied og Lupton, 2001; Dykes, 2005; Avishai, 2007).33 Einnig bendir Blum 

(1999) á að ákvörðun kvenna um brjóstagjöf er ekki tekin í einangrun heldur 

ákvarðast af ýmsum þáttum, svo sem hvort þær þekki aðrar konur sem gefið hafa 

brjóst, hvort þær hafi séð barni gefið brjóst, hvort þær tengi jákvæðar eða neikvæðar 

minningar við þær athafnir,34 hvort það teljist efnahagslega hagkvæmt að gefa brjóst 

og hvort konur hafi stuðning umhverfis við ákvörðun sína. Þetta eru aðeins fáeinir 

þættir og eru einnig mismunandi eftir því um hvaða félagslega hóp kvenna er að ræða, 

landfræðilega staðsetningu og tíma. Aðstæður hafa áhrif á brjóstagjöf og er þannig 

ekki eingöngu um persónulegt val kvenna að ræða (McKinley og Hyde, 2004: 389) 

heldur einnig kerfislæga þætti, svo sem upplýsingar.  

Þegar sögulegar heimildir eru skoðaðar sést að upplýsingar um brjóstagjöf 

innan heilbrigðisvísinda eru breytilegar. Ekki er lengra síðan en um 1970 sem 

áherslubreyting varð í ráðleggingum um brjóstagjöf, þar sem lögð var áhersla á að 

brjóstamjólk væri besta næring fyrir heilsu barna og afkomu (Jelliffe and Jelliffe, 

1978; Cunningham, Jelliffe and Jelliffe, 1991; Hanson o.fl., 2002; Horta o.fl., 2007; 

WHO, 2001).35 Brjóstamjólk er þeim eiginleikum gædd að styrkja ónæmiskerfi 

ungbarna og veita þeim nauðsynleg næringarefni fyrstu mánuði lífsins. Talið er að 

börn hafi að óbreyttu ekki þörf fyrir aðra næringu en brjóstamjólk fyrstu 6 mánuðina 

og eftir það geti brjóstamjólk verið hluti af mataræðinu fram eftir aldri. Auk þess að 

styrkja ónæmiskerfið er brjóstamjólkin samsett þannig úr vatni og próteinum að hún 
                                                
33 Til dæmis við mótun sjálfsmyndar í anda kenninga Arnold van Gennep (1960) um manndómsvígslur 
(e. rites of passage), þegar manneskjur hefja nýtt tímabil í lífinu og þurfa að aðlagast nýju hlutverki. 
34 Sjá Sveinbjörg Brynjólfsdóttir (2009). Um reynslu og líðan kvenna sem upplifðu verki við 
brjóstagjöf. 
35 Samkvæmt Yalom (1998: 226) er þó fyrstu tilvitnun um meðmæli með broddmjólk að finna í 
gögnum frá árinu 1869. 
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uppfyllir bæði vökvaþörf og fituþörf ungra barna. Þetta eru niðurstöður rannsókna á 

heilbrigði barna sem nærst hafa á brjóstamjólk fram eftir aldri (Horta o.fl., 2007). 

Þrátt fyrir efnafræðilega þekkingu á samsetningu brjóstamjólkur eru mörg atriði 

ókunn en margt bendir til þess að brjóstamjólk sé góður kostur fyrir heilbrigði barna, 

geti dregið úr líkum á vissum sjúkdómum og jafnvel haft jákvæð áhrif á gáfnafar. Það 

eru umdeildar niðurstöður, sjá Hausman (2003: 19) og Wolf (2011: 27) þar sem 

gagnrýnt er að ekki sé tekið tillit til annarra þátta sem gætu haft áhrif á gáfnafar.36 

Einnig er áhugavert að líta til þess að vannæring móður virðist ekki koma niður á 

gæðum brjóstamjólkur (Maher, 1992: 159). Engar rannsóknir fundust um áhrif 

brjóstamjólkur á börn eldri en 2 ára en þær sem gerðar hafa verið á börnum upp að 

þeim aldri benda til þess að lengri brjóstagjöf haldist í hendur við aukin jákvæð áhrif á 

heilsu barna.  

 

1.3.2 Hugmyndir um vonda brjóstamjólk 

Þrátt fyrir að brjóstamjólk sé af sérfræðingum talin besta næringin fyrir ungbörn eru 

neikvæðar hugmyndir um brjóstagjöf útbreiddar og lengd brjóstagjafar í velflestum 

löndum minni en ráðleggingar sérfræðinga heilbrigðisyfirvalda mæla með. 

Hugmyndir um vonda brjóstamjólk og efasemdir um gæði hennar eru meðal þess sem 

dregur úr tímalengd brjóstagjafar. Má þar sem dæmi nefna viðhorf um að 

broddmjólkin37 sé ekki við hæfi ungbarna. Þá er jafnvel talið að mjólkin geti verið 

hættuleg nýburanum og innihaldið gröft eða sýkla (Morse, Jehle og Gamble, 1990; 

Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 1993).  

Hjá sumum þjóðernishópum í Gíneu-Bissá í Vestur-Afríku tíðkast ekki að 

gefa börnum brjóst fyrstu dagana eftir fæðingu þar sem magnið sé ekki næganlegt 

(Jónína Einarsdóttir, 2000: 84). Trúin á að móðurmjólk sé mismunandi eftir konum er 

algeng og í mörgum samfélögum er talið að hegðun móður geti haft slæmar 

afleiðingar á mjólkina, þannig að börnum sem drekki hana verði meint af. Mæðrum er 

því oft kennt um veikindi barna sem eru á brjósti (Mabilia, 2005; Jónína Einarsdóttir, 

2000). Gæði brjóstamjólkur eru oft ákvörðuð út frá heilsufari og þroska barna (Jónína 

Einarsdóttir, 2000: 87). Skýringu á óværð barna er þá leitað í mjólkinni, bæði gæðum 

                                                
36 Sjá einnig Law (2000: 413-414) sem gagnrýnir rannsóknir á gæðum brjóstamjólkur og Wolf (2007) 
sem telur að hætta sé á oftúlkun jákvæðra niðurstaðna úr rannsóknum í fræðsluefni heilbrigðisyfirvalda 
um brjóstagjöf.  
37 Fyrsta mjólkin sem kemur í brjóstin en hún er ólík mjólkinni sem kemur aðeins síðar hvað varðar 
útlit og innihald. 
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og magni, stundum áður en aðrar ástæður hafa verið skoðaðar. Próf eða mælingar á 

gæðum brjóstamjólkur eru víða þekkt (Geir Gunnlaugsson, 1993; Geir Gunnlaugsson 

og Jónína Einarsdóttir, 1993; Mull, 1992) og hafa niðurstöður rannsókna bent á að 

notkun sumra lyfja, eiturlyfja og áfengis geta haft neikvæð áhrif á gæði 

brjóstamjólkur. Einnig mengun í umhverfi og brjóstapúðar sem notaðir eru í 

brjóstastækkunum (Kjøller, Friis, Lipworth, McLaughlin og Olsen, 2007; Giglia, 

2008; Lee, 2007; Tanabe og Kunisuea, 2007). 

Elstu hugmyndir um vonda mjólk eru raktar til Grikkjans Soranius en hann 

taldi persónueiginleika og hegðun mæðra hafa áhrif á brjóstamjólk. Auk hugmynda 

um að líkamleg hreysti mæðra, jafnlyndi og áhyggjuleysi væru forsendur góðrar 

mjólkur er að finna hugmyndir um að mæður verði að nærast á hollum mat og forðast 

böl líkt og áfengi. Hvíld og næði taldi hann nauðsynlega fyrir góða mjólk. Konur 

mættu hvorki reyna á sig líkamlega né verða veikar. Væru merki um fúllyndi, 

geðvonsku, reiði eða depurð til staðar væri hætta á að gæði mjólkur rýrnaði, hún yrði 

vond og gerði börnunum illt. Soranius tiltók einnig æskilegt sköpulag brjósta sem 

væru best til brjóstagjafar fallin (Helgi Þorláksson, 1986: 103-107). Einnig er algengt 

að konum sé ráðlagt að forðast kynlíf á meðan á brjóstagjöf stendur þar sem álitið er 

að sæðið spilli mjólkinni. Þetta á bæði við um fyrri tíma og daginn í dag (Maher, 

1992; Mabilia, 2005; Jónína Einarsdóttir, 2000; Ojofeitimi, 1981; Geir Gunnlaugsson 

og Jónína Einarsdóttir, 1993; Helgi Þorláksson, 1986). 

 Hugmyndir samfélags um gæði segir ekki til um hegðun mæðra gagnvart 

brjóstagjöf og segir Marie-Louise Creyghton (1992) frá hugmyndum um brjóstagjöf í 

N-Túnis þar sem talið er að brjóstagjöf gagnist ekki aðeins barninu sjálfu heldur 

einnig lífsandanum, eða baraka. Áreynsla móður er sögð hafa áhrif á brjóstamjólkina. 

Ef hún verði heit verði hún slæm fyrir barnið og þannig megi rekja veikindi barna til 

mjólkurinnar, en talið er að barn fæðist fullkomið. Creyghton segir mæður hafa verið 

meðvitaðar um þessar hugmyndir en ekki dvalið við þær og margar gefið börnum 

sínum brjóst með heitri mjólk. Andstætt viðteknum hugmyndum í Túnis var í Turin á 

Ítalíu talið að mjólk sterkra, vinnandi kvenna væri góð (Balsamo, De Mari, Maher og 

Serini, 1992). Í Íran, á meðan mjólkurmæður voru algengar, var mjólk barnshafandi 

kvenna talin vond. Ekki fyrir móðurina eða fóstrið heldur fyrir barnið sem nærðist á 

henni (Khatib-Chahidi, 1992). Geir Gunnlaugsson (1993) læknir nefnir þungun einnig 

sem dæmi um ástæður sem gefnar eru upp fyrir vondri brjóstamjólk, sem og mataræði 

móður og mengun. 
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Hausman (2003) bendir á að í umræðu um áherslu á vísindi og ráðleggingar 

lækna í bandarísku umhverfi, komu á 19. og 20. öld fram efasemdir um gæði 

brjóstamjólkur. Mæður þurftu að uppfylla kröfur um hreysti og hreinleika til að 

mjólkin þeirra teldist nógu góð. Erfitt var að uppfylla slík skilyrði og þannig alið á 

óöryggi kvenna um að þær gæfu barninu sínu það besta.38 Þessar hugmyndir komu 

einnig fram á Íslandi (Helgi Þorláksson, 1986; Margrét Gunnarsdóttir, 2000; Ólöf 

Garðarsdóttir, 2002). Hegðun mæðra og líkamlegt útlit hefur þannig verið tengt við 

gæði mjólkur og bendir til þess að konum hafi verið settar skorður til að athafna sig 

með barn á brjósti. Lausn á ófyrirsjáanleika brjóstamjólkur var talin felast í 

þurrmjólkurblöndu fyrir ungbörn. 

 

1.3.3 Þurrmjólk 

Árið 1869 kom ungbarnablanda fyrst á markað og fljótlega fylgdu fleiri framleiðendur 

í kjölfarið. Til að mynda dreifði Nestlé Milk Food Company vörum sínum í Evrópu, 

Ástralíu og Ameríkunum snemma á áttunda áratug nítjándu aldar og sagt er frá því 

hvernig auglýsingar beinast að annasömum húsmæðrum sem hafi þörf fyrir 

fljótgerðan mat fyrir ungbörnin (Apple, 1987: 9). Sagnfræðingurinn Rima D. Apple 

(1987) skoðaði hvaða hugmyndafræðileg, félagsleg og efnhagsleg atriði höfðu áhrif á 

brjóstagjöf og þurrmjólkurgjöf. Í bandarísku samfélagi á nítjándu öld voru flest börn á 

brjósti en þurrmjólk þekktist þó. Áhugi lækna á annarri næringu kom vegna hárrar 

tíðni ungbarnadauða og í kjölfarið höfðu mæður áhyggjur af gæðum eigin 

brjóstamjólkur og fóru að spyrjast fyrir um aðra næringu. Aukið framboð jók áhuga 

lækna og mæðra á þurrmjólk, umfram áhuga á að gera þurrmjólk aðgengilega veikum 

börnum eða börnum sem fóru á mis við brjóstamjólk. 

 Á seinni hluta nítjándu aldar og fram á þá tuttugustu voru vísindi ríkjandi í 

umræðu um félagsleg málefni og þau talin geta útskýrt og bætt öll mein. Læknisfræði 

varð vísindalegri, ný tækni varð aðgengileg læknum, samskipti þeirra við sjúklinga 

breyttist og vald lækna varð meira.39 Hugtakið vísindi var ekki skilgreint nákvæmlega 

en notað víða til að ljá málum virðingarverðari stöðu. Apple (1987: 16-17) telur 

vísindalega áherslu lækna hafa orðið til þess að auka fjarlægð á milli lækna og mæðra. 

Sem sérfræðingar tóku læknar við af hefðum og hefðbundinni þekkingu um næringu 
                                                
38 Rétt eins og þegar skýringu á óværð barna er strax leitað í gæðum mjólkur og mataræði móður, 
frekar en öðrum ástæðum. 
39 Til dæmis gáfu ný tæki læknum tækifæri á að skoða líkamann án þess að tala við manneskjuna sjálfa. 
Sjá meðal annars í Rayna Rapp (2007) þar sem rætt er um notkun sónartækis við skoðun á meðgöngu. 
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ungbarna. Notkun nýrrar vísindalegrar aðferðar við þróun þurrmjólkur varð til þess að 

styrkja stöðu og velgengni framleiðenda og ýta undir ímynd af mæðrum sem nýttu sér 

vörurnar sem nútímalegar. Á seinni hluta nítjándu aldar áttu konur að finna 

sjálfsmynd sína og merkingu lífsins í móðurhlutverkinu, þar sem umönnun barna var 

talin til forréttinda kvenna og fórnfýsi þeirra álitin heilög þar sem móðurhlutverkið 

kæmi frá guði (1987: 5).40  

Orðræða um þurrmjólk sem jafn góða eða betri en brjóstamjólk, og áhersla á 

vísindalega nálgun hefur að mati Apple (1987) haft áhrif á ástundun brjóstagjafar. Til 

að mynda rökfærsla lækna fyrir því að brjóstamjólk væri best en aðeins ef hún stæðist 

gæðastaðla þeirra.41 Hin fullkomna brjóstamjólk var talin fátíð og þá voru 

mjólkurmæður taldar næstbesti kostur. Samt voru læknar tregir við að mæla með 

mjólkurmæðrum þar sem jafn erfitt væri að finna fullkomna brjóstamjólk hjá þeim. 

Þurrmjólk væri betri þar sem kostir og gallar væru upplýstir og hægt að hafa stjórn á 

inntöku hennar.42 Apple telur skilgreint innihald þurrmjólkur hafa vegið þungt sem 

aðlaðandi kostur að mati lækna, á móti óljósu og breytilegu innihaldi brjóstamjólkur. 

Þurrmjólkin hafi orðið hluti af og tákn fyrir meiri áhuga og afskipti læknastéttar af 

uppeldi barna (1987: 4, 7) og einnig verið hluti af þróun læknavísinda sem stjórn- og 

eftirlitstæki ríkisins.43 Ungbarnadauði var rakinn til vondrar móðurmjólkur og 

vísindin talin hafa lausnina með þróun á fullkominni þurrmjólk sem staðgengli 

brjóstamjólkur.  

Af þessu má ráða að félagslegt umhverfi og ráðandi orðræða hafa áhrif á 

næringu ungbarna. Á tímum þar sem læknavísindi og vísindaleg tækniþekking er sett 

á stall eru meiri líkur á að læknar ráðleggi mæðrum að gefa þurrmjólk eða annan 

                                                
40 Þrátt fyrir að uppeldisleg ábyrgð lægi alfarið hjá móður voru læknar oftast tilbúnir til að gera 
athugasemdir eða gefa ráð. Tengsl þurrmjólkurframleiðenda og áhrifa þurrmjólkurnotkunar á 
brjóstagjöf er einnig að finna í Naomi Baumslag og Dia L. Michels (1995). 
41 Svo sem hvað skaplyndi móður varðar, eins og nefnt var í kaflanum á undan. 
42 La Leche League var stofnað árið 1956 til að styðja við konur sem vildu vera með börn á brjósti, á 
tímum þegar konur voru hvattar til þess að gefa börnum sínum frekar þurrmjólk. Samtökin eru 
stuðningsaðili við brjóstagjöf en ýta á sama tíma undir yfirvald læknastéttarinnar með því að leggja 
áherslu á líffræðilega eiginleika brjóstamjólkur og kosti þess að gefa brjóst, fram yfir það að konum 
ætti að vera í sjálfsvald sett að velja eða hafna brjóstagjöf (Eyer, 1992).  
43 Foucault (1975) taldi þörfina fyrir að hafa stjórn og eftirlit með einstaklingum einkenna þróun 
læknavísinda. Jafnframt að stjórn og eftirlit með líkömum hafi búið til þörf fyrir skilgreind 
læknavísindi, uppeldisfræði og sálfræði (nánar í Bryan S. Turner, 1991). Í verki hans „The Birth of the 
Clinic: An Archaeology of Medical Perception“ rekur hann sögu vestrænnar læknisfræði, orðræðu 
innan hennar og hvernig læknavísindi urðu að eftirlitstæki með þegnum samfélagsins. Segja má að 
hann sýni fram á hvernig hugtök raungerist í hegðun, rétt eins og minnst var á hér að ofan. Það er að 
segja, að mæður reyni að uppfylla skilyrði sem sett eru í skilgreiningum um góða hegðun fyrir góða 
mjólk. 



 

37 

ungbarnamat frekar en að gefa brjóst. Hafa verður í huga að margar orðræður eru til á 

sama tíma og þótt tilkoma þurrmjólkur hafi vissulega breytt möguleikum kvenna til 

að fjarlægja sig líkamlegum eiginleikum hafa konur ekki hætt að stunda brjóstagjöf.  

 

1.3.4 Saga brjóstagjafar á Íslandi 

Erfitt er að finna gögn um tíðni og lengd brjóstagjafar á Íslandi og engar upplýsingar 

er að finna um hvort eða hvernig hugmyndir um óæskilega brjóstamjólk hafa áhrif á 

upphaf brjóstagjafar, framhald eða ákvörðun um að hætta Samkvæmt elstu heimildum 

virðist brjóstagjöf hafa verið við líði á Íslandi á 9. öld og fram á 16.-17. öld.44 Þá hafi 

hún smám saman minnkað og talið er að um 1750 hafi kúamjólk almennt verið álitin 

betri en brjóstamjólk. Brjóstagjöf á Íslandi hafi því nánast lagst alveg af um tíma á 17. 

og 18. öld eða allt til 1850-1900 þegar aftur var farið að leggja áherslu á hollustu 

móðurmjólkur (Helgi Þorláksson, 1986; Hastrup, 1992).45 En hvers vegna hættu 

íslenskar konur að gefa brjóst? Helgi Þorláksson (1986) rekur hugmyndir um að börn 

hafi ekki verið velkomin á Íslandi á öldum áður vegna fátæktar og það hafi verið 

ástæða þess að brjóstaeldi lagðist af. Hann tók saman helstu heimildir um brjóstagjöf 

á Íslandi fram á 20. öld og ræðir áhrif evrópskra hugmynda sem bárust til landsins á 

þeim tíma. Hann tekur sérstaklega fyrir hugmyndir um vonda mjólk eins og hún 

kemur fram í ritum Soranius sem nefndur var hér að framan (Helgi Þorláksson, 1986: 

103-107). Hafi hugmyndir hans um vonda brjóstamjólk stuðlað að því að konur á 

Íslandi minnkuðu brjóstagjöf og slepptu henni loks alveg segir Helgi Þorláksson 

nauðsynlegt að skoða hvernig það hafi gerst.  

Stytting sængurlegu mæðra á Íslandi úr 40 dögum niður í örfáa daga eða viku 

telur Helgi að hafi skapað skilyrði fyrir því að hugmyndir um vonda mjólk fengu 

rótfestu. Líklegt telur hann að sængurlegan hafi frá 16. öld og fram á 18. öld smám 

saman minnkað niður í eina viku og brjóstagjöf að sama skapi. Styttingin hefur 

hugsanlega verið vegna kröfu um að sinna hússtörfum á ný eða vegna metnaðar 

kvenna um að stíga fljótt af sæng. Þá segir Helgi Þorláksson að hafi myndast: 

„hljómgrunnur fyrir því að óvíst væri um heilnæmi brjóstamjólkur ef mæðurnar sinntu 

bústörfum og hefðu ama og áhyggjur“ (1986: 111). Gamlar hugmyndir sem þessar frá 

Soranius, hafi fengið útbreiðslu með prenttækni og þannig borist til Íslands löngu eftir 
                                                
44 Forvitnilegt er að sjá að í fornum norskum og íslenskum lagabókum frá 11.öld, Grágás og 
Borgarþingslagi, er konum ráðlagt að gefa brjóst í 2 ár (Benedictow, 1985). 
45 Það sama á við um einstaka svæði í Svíþjóð og Finnlandi og á öllum þessum stöðum var kúamjólk 
gefin börnum í staðinn (Maher, 1992; Lithell, 1981).  
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að þær voru skrifaðar.46 

Helgi Þorláksson vitnar í rannsóknir á því hvað hafi áhrif á brjóstagjöf mæðra 

og telur konur almennt þurfa kennslu og hvatningu til að gefa brjóst. Reynsla úr 

mörgum samfélögum hafi sýnt að efasemdir um brjóstagjöf og gæði brjóstamjólkur 

hafi letjandi áhrif á mæður. Einnig geti streita haft áhrif á mjólkurmyndun og hamlað 

því að brjóstagjöf hefjist. Skortur á sjálfstrausti og erfiðleikar hjá móður, hvers kyns 

sem þeir eru, geti einnig haft áhrif á að hún hætti brjóstagjöf (1986: 111).47 Tekur 

Helgi þetta sem dæmi um atriði sem geti skýrt hvers vegna hugmyndir um takmörkuð 

gæði og hollustu brjóstamjólkur fengu mikinn hljómgrunn á Íslandi. Trúin á 

brjóstamjólk hafi farið dvínandi og hugmyndum um að hvers kyns áreynsla spillti 

mjólkinni orðið algengari.48 Niðurstaðan er sú að upp úr aldamótunum 1700 er líklegt 

að brjóstagjöf hafi byrjað að minnka. Börnum var gefin kúamjólk í stað 

brjóstamjólkur og hún talin betri en móðurmjólkin. Þetta bendir til þess að hugmyndir 

um mismikil gæði brjóstamjólkur hafi þá þegar verið algengar á Íslandi.49 Um 

aldamótin 1900 kemur fram í leiðbeiningarritum lækna til mæðra að mælt er með að 

ungbörnum sé gefin brjóstamjólk (Hastrup, 1992: 97; Jón Pétursson, 1834). Smátt og 

smátt jókst tíðni brjóstagjafar á Íslandi að nýju á fyrri hluta 20. aldar og er það talið 

hafa átt sinn þátt í að tíðni ungbarnadauða hér á landi hríðlækkaði og varð með þeirri 

lægstu í heiminum (Ólöf Garðarsdóttir, 2002).50 

Ólöf Garðarsdóttir (2002) fjallar um tíðni ungbarnadauða á Íslandi á árunum 

1770-1920 og áhrif brjóstagjafar þar á. Á árunum 1950-70 virðist einnig hafa orðið 

lækkun á tíðni brjóstagjafar en hún svo aukist allt fram til dagsins í dag. Fáar 

heimildir fundust um brjóstagjöf á Íslandi frá um 1900-1970 og er því lítið fjallað um 

                                                
46 Enn fremur: „Forkólfar lútherstrúar hafi haft áhyggjur af því að sængurlega styttist og konur færu of 
snemma að vinna eftir barnsburð þegar þær væru ekki taldar óhreinar lengur. Og þetta virðist einmitt 
vera það sem gerðist á Íslandi. Eftir að mæður voru stignar af sæng hefur dregið úr næði og gat þá 
verið erfitt að ákvarða að móðurmjólkin væri hollari en kúamjólk. Undir slíkum kringumstæðum var 
líklega talið öruggast að treysta ekki á móðurmjólkina en gefa kúamjólk.“ (Helgi Þorláksson, 1986: 
110-111). 
47 Hildur Sigurðardóttir (2010) skoðaði fylgni á milli sjálfstrausts móður og hvenær brjóstagjöf er hætt. 
Fylgni virðist vera þar á milli þannig að óöruggari mæður hætti fyrr. 
48 Í Spurningakveri heilbrigðinnar, sem gefið var út í kringum 1800, kemur fram að Sveinn Pálsson 
læknir hafi aðeins mælt með brjóstamjólk skapgóðra kvenna sem voru við góða heilsu og lifðu 
hamingjusamar við góðar aðstæður (Árni Björnsson, 1996: 95). 
49 Hastrup (1992: 103) bendir á að ákvörðun um brjóstagjöf sé ávallt tekin í rökréttu samhengi við 
umhverfið. Konur á þessum tíma voru ekki vitlausar heldur tóku þær ákvarðanir um næringu eins og 
best var talið á þeim tíma. Þær ástæður tengdust einnig efnahag og ímynd þar sem talið var best og 
flottast að gefa börnum smjör og rjóma. Persónulegar ákvarðanir um brjóstagjöf tengjast þannig 
samfélagslegu umhverfi. 
50 Dagný Heiðdal (1988) nefnir að fleiri ástæður en afnám brjóstagjafar hafi orsakað mikinn 
ungbarnadauða, svo sem kuldi, lélegt hreinlæti og umhirða. 
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það tímabil hér. Í kringum 1840 var tíðni ungbarnadauða á milli 240 og 660 á hverjar 

1000 fæðingar sem var með hæstu tíðni sem þekktist í vestur Evrópu. Tíðnin hafi hins 

vegar verið komin niður í 100 á hverjar 1000 fæðingar í kringum aldamótin 1900. 

Bent hefur verið á að með fleiri starfandi læknum og ljósmæðrum um landið efldist 

heilbrigðisþjónustan og miðlæg fræðsla, svo sem um brjóstagjöf, varð auðveldari 

(Margrét Gunnarsdóttir, 2000; Marga Thome, 1993).  

Marga Thome (1993) komst að því að tíðni brjóstagjafar í byrjun áttunda 

áratugar síðustu aldar var lág, en þá höfðu aðeins um 10-15% mæðra börn sín á brjósti 

í meira en 3 mánuði. Meiri stuðningur við mæður með börn á brjósti og aukinn 

skilningur á mikilvægi brjóstamjólkur hafði að hennar mati áhrif á að nokkrum árum 

síðar var tíðni barna sem voru á brjósti um 3 mánaða aldur kominn upp í 80%. Hjördís 

Þorsteinsdóttir (2004) tók saman heimildir um brjóstagjöf íslenskra mæðra í tímans 

rás og einnig upplýsingar um brjóstagjöf barna sem fæddust á árunum 1999-2001 á 

grunni heilsufarsskráa barna í ung- og smábarnavernd. Þar kemur fram að 98% barna 

voru á brjósti vikugömul, þar af 92% eingöngu á brjósti. Hálfs árs gömul voru 65% 

barnanna á brjósti, þar af 11% eingöngu á brjósti. Við 12 mánaða aldur voru 13% á 

brjósti en svo til engin eingöngu á brjósti (2004: 4).51  

Í samræmi við ráðleggingar Manneldisráðs og Miðstöð heilsuverndar barna 

(2002; einnig Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010) hefur tíðnin haldið áfram 

að aukast. Nýlegar niðurstöður (Landlæknisembættið, 2012: 8)52 benda til þess að 

brjóstagjöf eingöngu sé rétt um 50% við 4 mánaða aldur barna og að um 8% barna sé 

enn einungis á brjósti við 6 mánaða aldur. Tæplega þriðjungur 12 mánaða gamalla 

barna, eða um 27%, fá enn einhverja brjóstamjólk og er það aukning úr 10-12% frá 

fyrri könnunum (Geir Gunnlaugsson, 2007). Tíðni brjóstagjafar er miðað við þetta 

nokkuð há á Íslandi en þó lægri en í samanburðarlöndunum Noregi og Svíþjóð. 

Mikilvægi stuðnings við brjóstagjöf og líðan mæðra kemur fram í nýlegum gögnum 

frá heilbrigðisyfirvöldum (Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 2010: 271; einnig 

Marga Thome, 2006). Jafnframt nefnir Marga Thome (1993) fleiri þætti sem hún telur 

hafa áhrif á lengd brjóstagjafar. Til dæmis fyrri reynslu og þekkingu ásamt 

félagslegum, líffræðilegum og heilsufarslegum þáttum. Svipaðir þættir voru greindir 

hjá Yngve og Sjöström (2001). 

                                                
51 Hjördís Þorsteinsdóttir (2004: 21-28) gerir brjóstagjöf á Íslandi í sögulegu samhengi einnig ágæt skil. 
52 Niðurstöður úr gögnum frá heilsugæslustöðvum um brjóstagjöf barna fæddra á árunum 2004-2008. 
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Sögulegt samhengi brjóstagjafar við breytingar í samfélögum, svo sem  

efnahagsbreytingar, breytingar á atvinnumarkaði, fólksfjölgun, fræðslu og 

hugmyndafræði, veitir innsýn í hvernig viðhorf til brjóstagjafar eru á hverjum tíma. 

Þess vegna er forvitnilegt að skoða hvernig tíðni brjóstagjafar og viðhorf til hennar 

hafa breyst í gegnum árin, allt frá miðöldum og fram til dagsins í dag. Ofangreind 

umræða sýnir að tíðni og ástundun brjóstagjafar á Íslandi er breytileg eins og annað 

félagslegt atferli og gagnlegt að skoða til að skilja reynslu mæðra og ákvarðanir um 

að hætta með barn á brjósti, sem og hugmyndir um óæskilega mjólk. 

 

Samantekt 

Rannsóknir innan mannfræði brjóstagjafar leggja áherslu á félags- og menningarlegar 

hliðar brjóstagjafar. Hugmyndir um vonda brjóstamjólk og ástæður þess að mæður 

halda áfram eða hætta brjóstagjöf er að finna innan þeirra. Orðræða um áhrif 

umhverfis, líkama móður og persónuleika hennar á gæði mjólkur, ásamt áhuga 

læknavísinda á staðgengli móðurmjólkur, varð til þess að þróuð var þurrmjólk sem 

talin var geta leyst óútreiknanlega brjóstamjólk af hólmi. Tilkoma hennar hefur ekki 

leitt til loka brjóstagjafar en hefur haft áhrif á sögu brjóstagjafar, tíðni hennar og 

ástundun, líka á Íslandi.  
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2. Aðferðafræði  
Hér verður fjallað um aðferðafræðina sem rannsóknin byggist á. Staða rannsakanda 

og bakgrunnur er til umfjöllunar í samhengi við sjálfsrýni (e. reflexivity) og áhrif 

rannsakanda á framgang rannsóknar, svo sem í viðtölum. Vettvangi eru gerð skil og 

tengsl rannsakanda við vettvang og viðfangsefni. Rætt er um greiningaraðferðir og 

mun á milli rannsóknaraðferða þar sem eigindlegar rannsóknaraðferðir koma mest við 

sögu. Einnig er gerð grein fyrir þátttakendum og bakgrunni þeirra.  

 

2.1 Rannsóknaraðferðir 
Rannsóknaraðferðum innan félagsvísinda er gróflega skipt í eigindlegar og 

megindlegar aðferðir. Megindlegar aðferðir eru staðlaðar og hægt er að endurtaka 

rannsóknir og bera saman við niðurstöður annarra rannsókna framkvæmdar við sömu 

skilyrði. Eigindlegar aðferðir einkennast af áherslu á fjölbreytileika félagslegs 

raunveruleika þar sem gengið er út frá því að ekki sé til einn algildur sannleikur 

heldur séu „raunveruleikarnir“ margir og mismunandi, háð sjónarhorni þátttakenda og 

viðmælenda. Þannig er ekki hægt að gera sömu eigindlegu rannsóknirnar aftur til 

samanburðar þar sem þær eru gerðar á mismunandi tíma og við tilteknar aðstæður.53 

Þekkingarfræðilega séð er munurinn á eigindlegum og megindlegum aðferðum meðal 

annars sá að í eigindlegum aðferðum eru viðhorf rannsakanda talin mikilvæg til að 

skilja viðfangsefnið vegna einstakra aðstæðna hverju sinni (Clifford og Marcus, 1986; 

Crang og Cook, 2007: 155; Murphy, 1994).54 Einnig má benda á umfjöllun Donnu 

Haraway (1988) um staðbundnar þekkingar (e. situated knowledges) en hún lítur á að 

grundvöllur þess að setja fram rökréttar, þekkingarfræðilegar fullyrðingar sé hið 

sértæka, ekki hið almenna. Þannig eigi þekkingarfræði að byggjast á tilgreindri 

staðsetningu, aðstæðum og viðhorfum. Rannsókn mín fellur undir þessa skilgreiningu 

enda um að ræða innsýn í reynsluheim mæðra með barn á brjósti en ekki algild úttekt. 

Greinar félagsvísinda, svo sem mannfræði, nota eigindlegar aðferðir í miklum 

mæli. Blanda eigindlegra aðferða getur samanstaðið af þátttökuathugun, viðtölum og 

skjalagreiningu eða greiningu annarra gagna en frumgagna. Rannsókn þessi á 

                                                
53 Trúverðugleiki eigindlegra rannsókna hefur verið gagnrýndur, vegna þess að ekki er hægt að 
endurtaka þær og bera tölulega saman við aðrar, en til eru ýmis mælitæki til að ákvarða áreiðanleika 
þeirra. Sjá Davies (1999: 84-93).  
54 Sjá nánar í 2.3 Vettvangur og staða rannsakanda.  



 

42 

viðhorfum og reynslu mæðra af brjóstagjöf er fyrirbærafræðileg þar sem aðaláherslan 

er á að reyna að skilja, lýsa og túlka reynslu þátttakenda og sjónarhorn þeirra. Lögð er 

áhersla á að hver raunveruleiki sé réttmætur fyrir sig og að svipuð reynsla geti verið 

túlkuð á mismunandi hátt af þeim sem eiga í hlut. 

 

2.1.1 Framkvæmd rannsóknar 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar var talið vænlegast að notast við eigindleg viðtöl 

og opnar spurningar til þess að eiga kost á að fá dýpri og greinarbetri svör heldur en 

hefði tekist ef um staðlaðan spurningalista hefði verið að ræða. Wayne Fife (2005: 93) 

telur erfitt að setja flóknar aðstæður og mismunandi reynslu undir staðlaða spurningu 

og gera fólki að svara með ákveðnum formerkjum. Því var gert ráð fyrir opnum 

spurningum með hálfstöðluð viðtöl og leitast var við að viðmælendur tjáðu sig og 

skoðanir sínar opið og óheft.55 Kristin G. Esterberg (2002: 87) bendir á að opnar 

spurningar í hálfstöðluðum viðtölum eru af femínískum fræðimönnum talin góð til að 

rannsaka stöðu kvenna og minnihlutahópa sem hafa ekki fengið stóran sess í 

rannsóknum. Í viðtölunum var stuðst við þemalista til að tryggja að allar mæður 

ræddu um atriði sem talin voru mikilvæg fyrir rannsóknina56 (Davies, 1999: 95).  

Mæður með börn á brjósti voru spurðar um reynslu sína af brjóstagjöf, 

áhyggjur vegna brjóstagjafar, hugmyndir um gæði brjóstamjólkur og þá sérstaklega 

hvaða þættir gætu gert hana óæskilega fyrir barnið, og ástæðum þess að þær hættu 

með barn sitt á brjósti. Á sama tíma var leitað upplýsinga um hvort íslenskar mæður 

notist við sérstök próf eða vísbendingar til að meta gæði brjóstamjólkur. Einnig var 

tilteknum upplýsingum skipulega safnað með stöðluðum spurningum, til dæmis um 

menntun móður, hjúskaparstöðu, fjölda barna, upphaf vinnu eftir fæðingu barns og 

upphaf skipulagðrar gæslu barns af öðrum aðila.57 Einnig dagsetningar sem varða 

mikilvægar breytingar í brjóstagjöf, til að mynda hvenær ábót var fyrst gefin og 

hvenær brjóstagjöf var hætt. Samtölin voru tekin upp á segulband og síðan afrituð en 

                                                
55 Hálf stöðluð viðtöl: þar sem rannsakandi reynir að stjórna viðtali að hluta til með ákveðnum opnum 
spurningum eða viðfangsefnum. Viðmælandi fær tækifæri til að taka spurningum eins og hann/hún 
telur ákjósanlegast eða áhugaverðast. Þannig kemur frekast í ljós hvernig viðmælandi lítur efnið sem 
um er rætt. Sjá Fife (2005: 95), Hammersley og Atkinson (2007), einnig Bernard (2011: 157-158), 
Crang og Cook (2007).  
56 Sjá viðtalsramma í viðauka II. 
57 Svo sem hjá dagmömmu eða á leikskóla. 
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svör við stöðluðum spurningum skráð á blað.58  

Til að gefa dæmi um hvernig viðtölin fóru fram má segja að ég hafi mætt til 

leiks með opnum huga, tilbúin að hlusta á það sem mæðurnar höfðu að segja. Þær 

fengu lausan taumin við tjáningu þótt ég hafi stjórnað umræðuefni og stefnu sem ég 

vildi að viðtalið tæki (sjá Esterberg (2002: 87). Bent hefur verið á að betra sé að 

hittast á jafningjagrundvelli eða heima hjá viðmælanda, frekar en á stað þar sem 

rannsóknaraðili er á heimavelli. Öll viðtölin voru þess vegna tekin heima hjá 

viðmælanda eða á stöðum sem hvorug okkar tengdist. Staðsetning viðtala gat að mínu 

mati haft áhrif á framvindu viðtals, nokkuð sem ég tók eftir þegar viðtal fór fram á of 

opnum stað. Það tel ég að vissu leyti hafa hamlað frjálslegri tjáningu um 

viðfangsefnið, enda um persónuleg mál að ræða. Charlotte Aull Davies (1999: 108) 

bendir á að erfitt geti verið að hafa samband á milli viðmælanda og rannsakanda í 

jafnvægi, til að mynda þegar viðmælandi er á einhvern hátt í virðingarmeiri 

félagslegri stöðu en spyrjandi. Ég taldi mig lenda í því nokkrum sinnum, á báða bóga 

en reyndi að hrista það af mér og líta á viðtalið sem samtal okkar á milli (Fife, 2005: 

95). Martyn Hammersley og Paul Atkinson (2007: 110, 120) telja gott andrúmsloft á 

milli viðmælenda og spyrjanda jákvætt og frekar til þess fallið að fólk segi vel frá, 

þótt hafa verði í huga allt það sem fólk segi ekki og í hvaða samhengi fólk segir frá.59  

Í flestum viðtölum áttu mæðurnar auðvelt með að tjá sig um reynslu sína og 

viðhorf og mér þótti sem traust ríkti á milli þátttakenda og mín, hugsanlega vegna 

þess að ég var einnig kona með reynslu af brjóstagjöf. Flestar spurðu hvort ég ætti 

sjálf börn, eins og til að kanna hvort ég væri líka móðir. Að loknu viðtali og 

eftirspjalli, skrifaði ég helstu atriði viðtalsins hjá mér, leyfði þeim að velta aðeins um í 

huganum, leit aftur yfir glósurnar og bætti við nýjum atriðum ef einhver voru. Í 

rannsókninni er lítil áhersla lögð á tölfræðilegar upplýsingar og meira gert úr 

frásögnum viðmælenda minna, mæðra með mismunandi reynslu af brjóstagjöf. Eldri 

skrif um brjóstagjöf voru jafnframt skoðuð til að varpa ljósi á sögu brjóstagjafar á 

Íslandi og fjölbreytileika hefða og venja varðandi brjóstagjöf. 

 

                                                
58 Erfiðleikar geti fylgt því að minni rannsakanda og athygli sé eina rannsóknartækið sem stuðst er við 
og því mikil hjálp í upptökum og afritun viðtala. Þannig getur rannsakandi einbeitt sér að viðtalinu án 
þess að þurfa að skrifa niður áhugaverð atriði. Sjá Davies (1999: 114) og Bernard (2011: 170). 
59 Sjá einnig Bernard (2011: 184-185) fyrir nánari umfjöllun um hversu vel einstaklingar muna eftir 
atburðum. - Það að um viðtal sé að ræða gefur einnig til kynna ólík hlutverk viðmælanda og spyrjanda, 
svo ekki er um eiginlegt samtal að ræða. Sjá Esterberg (2002: 84). 
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2.1.2 Þátttakendur 

Reynsluheimur mæðra með barn á brjósti er viðfangsefni rannsóknarinnar með 

áherslu á viðhorf mæðra til gæða brjóstamjólkur og ástæðum þess að hætta með barn 

á brjósti. Mæðurnar nítján sem tóku þátt í rannsókninni voru fundnar með svokallaðri 

snjóboltaaðferð, þar sem viðmælendur bentu á aðrar konur sem gætu fengist til 

viðtals, þar sem leitast var við að fá konur með sem fjölbreyttastan bakgrunn til 

þátttöku. Einnig var reynt sérstaklega að tala við konur sem töldu brjóstamjólk sína 

óæskilega. Úrtak kvennanna flokkast því einnig sem markmiðsúrtak.60  

Þátttakendur í rannsókninni eru mæður sem hafa verið með barn á brjósti og 

voru engin takmörk fyrir því hversu langt var síðan þær hættu brjóstagjöf. 

Brjóstagjöfin sem spurt er um spannar tímabilið frá um 1980 og fram til ársins 2010. 

Meirihluti viðtala snerist um brjóstagjöf barna fæddra eftir 1980, aðallega á árunum 

2000 til 2010. Samtals var um brjóstagjöf 38 barna að ræða þar sem 27 þeirra fæddust 

árið 2000 eða síðar. Dreifing eftir landshlutum var ójöfn og bjuggu flestar mæðranna 

á höfuðborgarsvæðinu.61 Mæðurnar höfðu allar hætt brjóstagjöf áður en viðtal var 

tekið, en örfáar konur voru enn með eitt af börnum sínum á brjósti þegar viðtal fór 

fram og var þá aðallega rætt um fyrri brjóstagjöf. Alls sex mæður áttu eitt barn en 

hinar tvö eða fleiri.62 Lengd brjóstagjafar hverrar móður fyrir sig var mjög 

mismunandi og spannaði allt frá nokkrum dögum upp í tvö og hálft ár. Mæður sem 

höfðu haft barn á brjósti í skemur en þrjá mánuði voru fjórar og þær sem hættu 

brjóstagjöf eftir að barnið náði tólf mánaða aldri voru átta. Töluvert stór hópur, eða 

um sjö mæður, höfðu hætt með barn á brjósti á tímabilinu þar á milli. Tekið skal fram 

að af þeim konum sem flokkuðust í hópinn með brjóstagjöf í yfir 12 mánuði voru 

fjórar sem einnig áttu styttri brjóstagjöf að baki.63   

Bakgrunnur kvennanna var fjölbreyttur en þær áttu það svo til allar 

sameiginlegt að hafa lokið háskólaprófi eða vera í háskólanámi. Tvær höfðu ekki 

lokið háskólaprófi. Starfsvettvangur kvennanna spannaði allt frá listasviði yfir í 

kennslu og sérfræðistörf. Meira en helmingur þeirra var í aldursflokknum 26-35 ára, 

                                                
60 Snjóboltaúrtak er þegar þau sem upphaflega voru valin til þátttöku benda á aðra sem hugsanlega 
gætu tekið þátt. Markmiðsúrtak kallast það þegar þátttakendur eru valdir með ákveðin markmið í huga, 
svo sem þegar heildin samanstendur af mjög breiðum hópi. Sjá Esterberg (2002: 93-94). 
61 Nokkrar mæður höfðu reynslu af brjóstagjöf þegar þær voru búsettar erlendis eða í öðrum 
landshlutum.  
62 Átta konur áttu tvö börn, fjórar konur áttu þrjú börn og ein móðir átti fjögur börn. 
63 Frá 4 mánuðum og upp í 11 mánuði. Þegar um mörg börn var að ræða miðaðist flokkunin við lengstu 
brjóstagjöf hverrar móður. 



 

45 

eða ellefu talsins, og sex þeirra voru á bilinu 36-45 ára. Ein var eldri en 45 ára og ein 

yngri en 26 ára. Langflestar voru í sambúð eða giftar. Fjölbreytni hópsins varð ekki 

eins mikil og lagt var upp með í byrjun. Hér er að mestu rætt um viðhorf og reynslu 

háskólamenntaðra kvenna á aldrinum 26-45 ára sem eignuðust börn á fyrsta áratug 21. 

aldarinnar. 

 

2.2 Greining gagna 
Greining viðtala getur verið erfið. Það er krefjandi vinna að draga saman langar 

frásagnir í stærri þemu, án þess að smáatriði séu sett til hliðar og gögn glatist. Ég 

ákvað að styðjast við greiningaraðferðir grundaðrar kenningar eins og Michael Crang 

og Ian Cook (2007: 132-146) skýra þær. Þeir mæla með nákvæmri greiningu gagna, 

en benda á að skipulagið megi ekki vinna gegn sköpunargleðinni og ímyndunaraflinu. 

Roy Suddaby (2006: 634 og 636) telur aðferðir grundaðrar kenningar góðar þegar 

markmið rannsóknar er að skoða upplifun einstaklinga og skilgreiningar þeirra á 

umhverfinu.   

Grunduð kenning gengur út á greiningu gagna í þemu og undirflokka sem hafa 

á sér yfirbragð sveigjanleika, svo þemu og áherslur geta breyst eftir því sem líður á 

rannsókn og greiningu ef rannsakandi telur þörf á. Markmið aðferðafræði grundaðrar 

kenningar er að setja fram kenningu sem er grunduð í því samhengi sem rannsóknin 

fór fram í en aðferðir hennar eru oft notaðar sem greiningartæki, líka í rannsóknum 

eins og þessari þar sem tilgangurinn er ekki að setja fram altæka kenningu (Suddaby, 

2006: 635). Lögð er áhersla á mannlega hegðun, meiningu hennar og tilgang, ekki 

einungis sem svörun við áreiti. Þessi aðferð er oft notuð í tilfellum þar sem erfitt er að 

notast við megindlegar aðferðir og á það vel við hér, enda var aðferðafræði 

grundaðrar kenningar þróuð sem andsvar við megindlegri aðferðafræði náttúruvísinda 

(Suddaby, 2006: 633). Fyrsta umferð greiningar skiptist gróflega í kóðun gagna þar 

sem yfir- og undirþemu eru greind til bráðabirgða, svo er fleiri gögnum safnað og 

athugað hvort þau passi inn í fyrrgreind þemu. Greiningin einkennist af því að fella 

saman og búa til nýja flokka eftir því sem fleiri gögn bætast við og myndin verður 

skýrari, en stöðug skoðun og endurskoðun gagna á sér stað við greiningu þeirra 

(Crang og Cook, 2007: 139). Frumupplýsingar eru mikilvægar til greiningar gagna 

eftir aðleiðslu og ræður viðhorf og sjónarhorn þátttakenda ferðinni. Rannsóknarsnið er 

í stöðugri mótun eftir því hvaða upplýsingar koma fram í gagnasöfnun og greiningu. 
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Niðurstöður mínar eru þannig ígrundaðar út frá áherslum sem fram komu í viðtölum 

við mæðurnar.  

Hammersley og Atkinson (2007: 17-18, 151), ásamt Crang og Cook (2007: 

152) benda á að greining er ekki einangruð vinna aðskilin gagnasöfnun og skrifum 

niðurstaðna, heldur á greining sér stað í samspili allra þessara þátta. Sjálfsrýni og 

vangaveltur um eigin túlkun og tilfinningar á efninu eru einnig gagnlegar 

rannsókninni.64 Þær hafa greiningargildi þar sem tilfinningarnar sýna hvaða stöðu 

rannsakandinn hefur gagnvart viðfangsefninu sem notar tækifærið til að skoða 

samfélagið með sjálfan sig sem verkfæri. 

 

2.3 Vettvangur og staða rannsakanda  
Hlutverk rannsakanda og túlkun hans á aðstæðum, atburðum og gögnum telja 

Hammersley og Atkinson (2007: 14-18, 151) vera mikilvægan þátt við vinnslu 

rannsókna, og er oftast nefnt sjálfsrýni. Ólíkt fyrri viðhorfum um pósitívisma og 

náttúruhyggju, þar sem talið var að einungis væri verið að lýsa náttúrulegum og 

vísindalega óbreytanlegum hlutum eða hegðun, þá kom verk James Clifford og 

George E. Marcus (1968) „Writing Culture“ með nýja sýn á rannsóknaraðferðir. 

Viðhorf rannsakanda var sett í samhengi við mótun þekkingar og tengt valdasamspili 

þar sem val á viðfangsefni og sjónarhorn rannsakanda á mikilvægi efna var sett í 

forgrunn án þess að vera aðalatriði við vinnslu rannsóknar. Sjálfsrýni skaut upp 

spurningum á borð við réttmæti rannsókna og lögmæti þeirra upplýsinga sem 

rannsakandi aflar á vettvangi (Crang og Cook, 2007: 155).65  

 Robert F. Murphy (1994) telur jákvætt að rannsakendur skilji sig ekki frá 

viðfangsefnum sínum og að gengist sé við huglægni þeirra og persónulegum áhrifum 

á rannsóknina.66 Þátttökuathugun er oftast meira en skoðun, það er þátttaka í daglegu 

lífi viðfanga og rannsókn um leið (Hammersley og Atkinson, 2007). Innan 

mannfræðinnar er umdeilt hvort rannskandi eigi að gera meiri grein fyrir sjálfum sér 

og bakgrunni sínum í rannsóknum (sjá til dæmis Crang og Cook, 2007: 155-157, 167-

168) en Samanda Coffey (1999) telur það nauðsynlegt. Ímyndarsköpun af hópum 

                                                
64 Sjá Crang og Cook (2007: 137) fyrir umfjöllun um minnisblöð, þar sem fram koma vangaveltur 
rannsakanda eftir hvert viðtal,  og gildi þeirra fyrir framvindu rannsóknar.  
65 Benda má á verk Foucault (1980) í þessu sambandi og þeirra áhrifa sem kenningar hans um 
altumlykjandi vald og valdasamspil hafði á fræðin og hugmyndir um sköpun þekkingar. 
66 Stundum talað um sem hina nýju mannfræði þar sem mannfræðingurinn er ekki skilin frá heldur er 
sjálfur rannsóknartæki. Sjá Murphy (1994). 



 

47 

og/eða einstaklingum getur verið liður í að ná fram eða viðhalda valdi, draga upp 

neikvæða mynd af sumum og betri mynd af öðrum (Said, 1978). Orðræða gegnir þar 

veigamiklu hlutverki og þess vegna er mikilvægt að hafa í huga hvernig rannsakendur 

sem og viðmælendur þeirra skapa hvort annað og umræðu líðandi stundar með orðum 

sínum. Deildar meiningar eru um hvort mannfræðingar eigi að taka afstöðu til þeirra 

mála sem þeir rannsaka. Scheper-Hughes (1995) hefur haldið því fram að það sé 

skylda mannfræðinga að taka afstöðu og hvetja til jákvæðra breytinga með 

rannsóknum sínum fremur en að viðhalda óbreyttu ástandi. Það er meðal annars 

tilgangurinn með þessari rannsókn. 

 Óumdeilanlegt er að bakgrunnur minn og áhugasvið hefur áhrif á hvað ég dreg 

fram úr viðtölum og tel vera mikilvægt fyrir rannsóknina. Brjóstagjöf finnst mér 

einkar áhugavert umfjöllunarefni og kemur það til af reynslu minni með „mjólkandi 

habitus,“ móður með reynslu af brjóstagjöf. Ég hef mætt ýmsum viðhorfum til 

brjóstagjafar og fundið fyrir togstreitu á milli ímynda um hlutverk brjósta, mæðra og 

ekki síst hinnar fullkomnu konu. Einnig hafa fjölbreytt viðhorf gagnvart staðsetningu 

brjóstagjafar og tímalengdar hennar, sérstaklega hugmyndir um hvað sé æskileg lengd 

brjóstagjafar með tilliti til gæða brjóstamjólkur, verið forvitnilegar uppsprettur 

pælinga. Áhugi minn liggur einnig í viðhorfum til sjálfsákvörðunarréttar kvenna um 

eigin líkama og starfsemi hans, en ég tel að líta þurfi á móður, líkama hennar, barn og 

mjólk í samhengi við ímyndir þessara atriða. Stjórn á líkömum kvenna í gegnum 

söguna hefur verið mikil og enn í dag tel ég að benda þurfi á mikilvægi þess að virða 

sjálfstæðar ákvarðanir kvenna til brjóstagjafar. Um leið þykir mér mikilvægt að kostir 

brjóstamjólkur komi fram þótt áhersla á kosti brjóstagjafar megi ekki verða til þess að 

mæður séu fordæmdar ef þær gefa af einhverjum ástæðum ekki brjóst. Eins þurfi að 

bera virðingu fyrir þeim mæðrum sem velja að vera með börn sín á brjósti í lengri eða 

skemmri tíma en ríkjandi viðhorf segir til um. Eigin reynsla og áhugi á skilningi um 

margbreytileika viðhorfa til brjóstagjafar stýra þannig vali mínu á viðfangsefni.  

Mótun rannsóknar var unnin á tímbilinu frá janúar 2009 fram á vor 2010 þegar 

ég sat námskeið í vettvangsaðferðum og heilsumannfræði. Viðtöl við mæðurnar voru 

tekin sumarið 2010 og greining gagna átti sér formlega stað frá hausti 2011 fram á vor 

2012, en í millitíðinni var ég í barnseignarleyfi. Vettvangur er valinn vegna 

hentugleika og tiltölulega auðvelds aðgengis að upplýsingum og þekkingu. Um er að 

ræða viðhorf og hugmyndir um brjóstagjöf á Íslandi og vettvangurinn því 

landfræðilega á Íslandi. Búseta mín erlendis á meðan á vinnslu rannsóknarinnar stóð 
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gaf mér að vissu leyti færi á að fjarlægast vettvanginn landfræðilega en segja má að 

ég hafi aldrei farið huglægt af vettvangi þar sem efni rannsóknarinnar var samofið 

mínum daglega veruleika sem móðir með barn á brjósti.67 Hugleiðingar viðmælenda 

minna eru um efni sem eru sjálfri mér ofarlega í huga en ég hafði skýra sýn um að láta 

mín eigin viðhorf ekki lita umfjöllunina þar sem markmiðið var að öðlast skilning á 

upplifun og reynslu viðmælenda minna.  

 

2.4 Siðferðileg álitamál 
Siðferðilegir þættir rannsóknar snertu viðtölin sjálf, úrvinnslu þeirra og trúnað. Sem 

rannsakandi verð ég að vera meðvituð um tengsl mín við þátttakendur 

rannsóknarinnar, stöðu mína gagnvart þeim út á við og hvernig ég fer með 

trúnaðarmál. Brjóstagjöf er fyrir margar konur persónuleg athöfn og innileg. Skoðanir 

og viðhorf til hennar geta því verið margbreytileg allt eftir því hver á í hlut. Ef kona er 

óánægð með framvindu brjóstagjafar sinnar getur henni þótt óþægilegt að svara 

nærgöngulum spurningum um viðhorf sín og reynslu af brjóstagjöf, eins gætu viðtölin 

vakið sektarkennd hjá mæðrum sem telja sig ekki hafa veitt barni sínu góða 

brjóstagjöf. Vegna hættu á að vekja upp sárar minningar og valda viðmælendum 

mínum hugarangri var á upplýsingablaði til viðmælenda sérstaklega bent á 

brjóstagjafaráðgjafa sem gæti ljáð þeim eyra og svarað spurningum ef þær teldu sig 

hafa þörf fyrir. Ég hafði að leiðarljósi að leyfa viðhorfum mæðranna að koma fram án 

þess að brjóta trúnað. Þess vegna er bakgrunnsupplýsingum í textanum sums staðar 

breytt svo ekki sé hægt að rekja frásagnir til einstaklinga. Vísindasiðanefnd veitti leyfi 

fyrir rannsókninni og þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki eftir að hafa 

fengið í hendur upplýsingablað með markmiðum rannsóknar.68  

 

 

 

 

 

 
 

                                                
67 Nánar um heimavettvang í Hastrup (1990) þar sem hún ræðir mikilvægi þess að rannskandi leyfi 
viðfangsefninu að vera „heima hjá sér“ og staðsetji sig sjálfur utan þess. Hastrup nefnir erfiðleika við 
þennan aðskilnað hjá mannfræðingum á heimavettvangi. 
68 Sjá upplýsingablað í viðauka I. 
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3. Niðurstöður 

Konur með börn á brjósti standa frammi fyrir margs konar áskorunum, en um þær 

verður fjallað í eftirfarandi köflum. Í fyrsta hluta er rætt um þekkingu um brjóstagjöf 

og miðlun hennar til mæðra. Viðhorf sérfræðinga og traust mæðra til upplýsinga frá 

heilbrigðisstarfsfólki er einnig til umfjöllunar. Í öðrum hluta er reynsluheimur mæðra 

til skoðunar, orðræða um hlutverk mæðra, væntingar mæðra til brjóstagjafar og áhrif 

líkamlegrar reynslu brjóstagjafar á sjálfsmynd þeirra. Þriðji hluti fjallar um viðhorf til 

tímalengdar brjóstagjafar, stuðning við mjólkandi mæður og ástæður mæðra fyrir að 

hætta brjóstagjöf. Í fjórða hluta er farið yfir áhyggjur mæðra af gæðum og magni 

brjóstamjólkur og hvað þær telji vera helstu áhrifaþætti á gæði mjólkur. Þar er einnig 

umfjöllun um gjafamjólk. 

 

3.1 Þekking á brjóstagjöf og miðlun hennar 
Orðræða um brjóstamjólk og brjóstagjöf skapar ímyndir af hvað telst vænlegt og hvað 

ekki. Mikilvægt er að muna að margar orðræður fyrirfinnast samtímis. Eins og greint 

var frá í kenningakaflanum getur orðræða um brjóstagjöf haft áhrif á 

sjálfsmyndarsköpun kvenna í gegnum brjóstagjafareynslu. Upplýsingar geta haft áhrif 

á væntingar kvenna til brjóstagjafar og mikill munur á væntingum og reynslu getur 

skapað togstreitu og vanlíðan. Liður í opinberri orðræðu um brjóstagjöf er 

upplýsingaveita til verðandi mæðra. Þar er hægt að greina ríkjandi orðræðu 

heilbrigðisstarfsfólks gagnvart brjóstagjöf.  

Í viðtölum var spurt hvaðan mæður hefðu fengið upplýsingar um brjóstagjöf, 

bæði á meðgöngu og eftir fæðingu, og hvernig þeim hefði fundist upplýsingarnar 

nýtast. Markmiðið var að kanna hvernig fræðslu um brjóstagjöf væri háttað fyrir 

mæður á meðgöngu og að hvaða leyti mæður tileinkuðu sér upplýsingar um 

brjóstagjöf. Hér er einnig komið að spurningunni um hversu mikil fræðsla eigi að 

vera, hversu mikið eftirlit og hversu mikinn þrýsting eigi að beita konur til að hvetja 

til brjóstagjafar. Eins og áður segir er brjóstamjólkin besta fáanlega næring sem völ er 

á fyrir ungbarn en ef ekki er tekið tillit til félagslegra og menningarlegra aðstæðna 

mæðra hafa ráðleggingar um brjóstagjöf lítið að segja. 
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3.1.1 Upplýsingar á meðgöngu 
 
„Ég var eiginlega svoldið fúl að það var enginn búinn að vara mig við hverslags 
helvíti þetta gat verið ... þetta er engin sæla.“ 
 

Mæðrum á Íslandi er boðið að koma reglulega í mæðravernd á meðgöngu þar sem 

fræðsla um meðgöngu og fæðingu fer fram, og fylgst er með líkamlegri og andlegri 

heilsu móður. Frásagnir mæðra af upplýsingum voru mismunandi en þar var samt að 

finna sameiginlegan þráð, þann að fræðslu vantaði.69 Móðir á þrítugsaldri nefndi til að 

mynda að hana hafi alveg vantað fræðslu áður en að brjóstagjöf kom: „ég hafði ekki 

hugmynd um það að börn mundu sjúga bara eitthvað vitlaust.“ 

Gagnrýni á upplýsingar mæðraverndar var nokkur og ein móðir með erfiða 

reynslu af brjóstagjöf taldi til að mynda að fræðsla um brjóstagjöf ætti að vera mikið 

stærri hluti af mæðravernd. Mikilvægi fræðslu væri ekki síst vegna þess að vitneskja 

um hugsanlega erfiðleika í upphafi brjóstagjafar gæti minnkað áfallið sem hún taldi 

mæður verða fyrir þegar þær næðu ekki tökum á brjóstagjöf í upphafi. Tvær mæður 

með svipaða reynslu af brjóstagjöf sögðu fræðslu á meðgöngu ekkert hafa nýst sér 

vegna þess að þær mjólkuðu lítið. Ekkert hefði verið talað um þurrmjólk en það hefði 

nýst þeim vel. Mæður sem áttu erfiða brjóstagjafareynslu að baki voru sérstaklega 

harðorðar í garð fræðslu og töldu að undirbúa þyrfti mæður undir að brjóstagjöf gæti 

verið erfið og gengi stundum ekki upp. Þær sögðu að taka þyrfti fræðsluna til 

endurskoðunar svo mæður hefðu einhverja grunnþekkingu á brjóstagjöf, til dæmis á 

gjafastellingum, áður en barn fæddist. Þó nokkrum fannst að leggja mætti meiri 

áherslu á fræðslu um brjóstagjöf fram yfir fræðslu um fæðingar, með þeim rökum að 

hægt væri að hafa áhrif á framvindu brjóstagjafar en ekki fæðingu. 

 Skiptar skoðanir voru á meðal mæðranna um hversu mikla fræðslu ætti að 

veita, sem mætti túlka sem deilur um hversu mikil hvatning ætti að vera frá 

heilbrigðisyfirvöldum um brjóstagjöf. Tvær mæðranna sem lentu í erfiðleikum með 

brjóstagjöf og hætt henni fyrr en þær áætluðu voru mjög óánægðar með upplýsingar 

sem þær fengu á Landspítalanum og töldu mikilvægt að gera mæðrum grein fyrir því 

að sumar konur gætu ekki verið með börn sín á brjósti. Það var þeirra reynsla og tók 

                                                
69 Vert er að taka fram að konurnar áttu börnin á mismunandi tímabili, allt frá 1980 og fram til ársins 
2010. Þegar fjallað er um upplýsingar á meðgöngu er aðallega átt við upplýsingar á tímabilinu 2000-
2010, nema annað sé tekið fram. Lang flestar konurnar sóttu þjónustu til Reykjavíkur, tvær voru í 
útlöndum, komu eitthvað heim á brjóstagjafatímabilinu og fjórar áttu hluta af börnum sínum úti á landi. 
Hér er því að mestu átt við upplýsingar til mæðra á höfuðborgarsvæðinu.  
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það mikið á að geta ekki gefið barni sínu brjóst eins og til stóð. Báðar mæðurnar 

nefndu að gefa ætti upplýsingar um þurrmjólk og notkun hennar á meðgöngu svo 

hægt væri að takast á við erfiðleika með þurrmjólkurgjöf, ef slík staða kæmi upp. 

Mæðrunum fannst óásættanlegt að hafa ekki fengið aðstoð við að gefa þurrmjólk 

þegar þær töldu það bestu lausnina á sínum aðstæðum. Þær fundu fyrir miklum 

þrýstingi um að gefa brjóst og harka sig í gegnum erfiðleika og fannst þær mæta 

fordómum þegar þær hættu brjóstagjöf.70 Mæðurnar töldu sig hafa gert það besta fyrir 

sig og sitt barn í þeirri stöðu sem þær voru. 

Þótt gagnrýni á fræðslu hafi verið áberandi hjá mæðrum sem áttu mikla 

erfiðleika að baki voru langflestar mæður, óháð gengi brjóstagjafar, sammála um að  

lítið hefði verið um fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu. Fræðslan hafi nánast 

eingöngu falist í dreifingu á bæklingi um brjóstagjöf: „en það er ekkert farið í gegn 

um þetta annars“ sagði móðir sem átti þrjú börn eftir árið 2000. Staðsetning, aðgengi 

og tímasetning fyrirlestra og brjóstagjafanámskeiða voru gagnrýnd. Svo virðist sem 

erfitt hafi verið að anna eftirspurn eftir brjóstagjafanámskeiðum og margar mæður 

þess vegna ekki komist. Mæðurnar sem höfðu farið á brjóstagjafanámskeið voru 

ánægðar með innihald þess en voru ekki vissar um hversu vel það hefði nýst. Tvær 

mæður höfðu horft á fræðsluefni um brjóstagjöf af DVD mynddiski. Önnur hafði 

fengið slíkan lánaðan hjá ljósmóður á meðgöngu. Báðar töldu myndböndin hafa nýst 

sér mjög vel og að gott hefði verið að sjá handtökin á myndbandi, frekar en á 

teikningum í bæklingi. Þetta voru ekki diskar sem almennt eru notaðir til fræðslu um 

brjóstagjöf á meðgöngu.  

Flestar mæðurnar höfðu lítið hugsað um brjóstagjöf á meðgöngu. Töldu það 

vera eitthvað sem þær myndu taka á eftir fæðingu en eftir á að hyggja hefðu þær 

þegið meiri fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu. Fram kemur að mæður sem áttu börn 

fyrir hafi fundist sem fræðsla með seinni börn hafi verið minni og fannst óþægilegt að 

gert væri ráð fyrir að þær vissu fyrirfram allt um brjóstagjöf.71 Tvær konur sögðust þó 

ekki hafa haft eins mikla þörf fyrir fræðslu á seinni meðgöngum. Einnig þótti 

nokkrum mæðrum munur á framkomu við mæður eftir aldri þar sem ungar mæður 

voru oftar settar í tengsl við kærulausari hegðun, sjálfhverfu og fáfræði. Það kom 

                                                
70 Heimahjúkrunarfræðingar og brjóstagjafaráðgjafar sem þessar konur töluðu við vildu ekki leiðbeina 
þeim með þurrmjólkurnotkun og sögðu að þær þyrftu að finna út úr þessu sjálfar. Það væri ekki í þeirra 
verkahring að gefa ráðleggingar um þurrmjólk og fengu mæðurnar skilaboð um að þurrmjólkurgjöf 
væri óráðleg. 
71 Alls sex mæður áttu eitt barn en hinar tvö eða fleiri. 
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einnig fram þegar þjónusta við konur á fæðingardeild og í heimaþjónustu ljósmæðra 

kom til tals. 

 

3.1.2 Upplýsingar á fæðingardeild og í heimaþjónustu 
 
„Ef ég hefði ekki fengið þennan grunn þarna í byrjun þá hefði ég örugglega gefist upp 
sjálf.“ 
 

Fyrsta brjóstagjöfin fer oftast fram á fæðingardeild. Þriggja barna móðir sem sagðist 

eingöngu hafa fengið fræðslu um brjóstagjöf eftir að fyrsta barnið fæddist taldi 

fræðslu á fæðingardeild hafa lagt grunninn að hennar reynslu af brjóstagjöf með öll 

sín börn. Áhersla var lögð á að hún færi ekki heim fyrr en brjóstagjöfin væri komin 

vel á veg og henni var hjálpað við að koma mjólkurframleiðslunni af stað með ýmsum 

ráðum. Hún taldi mikinn stuðning hafa verið fólginn í því.72 

Margar mæður höfðu aðra sögu að segja. Nokkrar voru ósáttar við að hafa 

ekki fengið þá fræðslu sem þær bjuggust við áður en þær fóru heim af 

sængurkvennagangi, svo sem hvað varðar að leggja barnið á brjóst. Nokkrar mæður 

sögðu engan hafa rætt við sig og kennt sér góð vinnubrögð við brjóstagjöf í 

rólegheitum. Ein móðir sagði frá því að talað hafi verið um að setja barnið á brjóstið, 

henni sagt að gera betur en ekki hvað hún ætti að gera eða hvernig. Lýsti önnur því 

sem svo að barninu hefði verið „troðið á brjóstið“ en engin rólegheita kennsla eða 

aðstoð farið fram. Asi og flýtimeðferð voru gagnrýnd og einni var að sögn „bara hent 

heim“ án þess að vita nokkuð. Ástæðan fyrir því virtist vera að margt starfsfólk væri í 

sumarfríi og því ekki hægt að veita tilhlýðilega þjónustu. Auk lítillar fræðslu nefndu 

mæður að það hafi farið eftir starfsfólki á vakt hverju sinni hvaða skilaboð mæður 

fengu og hverju hafi verið mælt með til að brjóstagjöfin lukkaðist, frekar en að til 

væru samræmdar ráðleggingar. Ein móðir taldi það ekki veita öryggi: „[Einhvern 

veginn] fékk maður það á tilfinninguna að þetta væri alltaf einhvern veginn allir að 

eiginlega að ... segja að það væri vitlaust sem að síðasta manneskja hafði reynt að, 

reynt að kenna manni.“ 

Móðir sem lýsti vinnubrögðum á fæðingardeild var svekkt út í sjálfa sig þegar 

henni fannst hún vera að „lúffa“ gegn eigin vilja og væntingum til brjóstagjafar. Hún 

                                                
72 Hugsanlega er munur á áherslum til brjóstagjafar eftir landshlutum. Konan sem um ræðir  sagðist 
finna mikinn mun á áherslunni sem lögð var á brjóstagjöf með fyrsta barn, sem hún átti úti á landi, og 
með seinni tvö í Reykjavík. Hún velti fyrir sér hvort áherslan hefði verið meiri vegna þess að um fyrsta 
barn var að ræða.   
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hafði ekki þorað öðru en að fara að ráðum heilbrigðisstarfsfólks sem henni fannst hafa 

hrætt sig til hlýðni: „hún hreytti þarna í mig, „viltu að hún léttist bara of mikið og fari 

inn á vöku?!“.“ Lítið virtist gert til að ýta undir sjálfsöryggi móður og val hennar. 

Önnur móðir sagði svipaða sögu og lýsti því að fyrsta barn sitt hafi verið fyrirburi og 

þurft að vera í hitakassa. Móðirin fékk takmarkaðan tíma til að gefa barninu að drekka 

og þurfti að uppfylla staðla um magn mjólkur, annars fengi barnið þurrmjólkurábót. 

Það vildi móðirin ekki og sagði að hún hefði verið skömmuð bæði fyrir að mjólka 

ekki nóg og fyrir að setja sig upp á móti því sem starfsfólk deildarinnar vildi, svo sem 

því að gefa barninu brjóstamjólkina úr pela. Móðirin sagðist hafa verið búin að lesa 

sér til um brjóstagjöf og verið meðvituð um að hún vildi ekki að barnið hennar fengi 

sogvillu af pela. Tvær orðræður um gagnsemi aðferða virðast þarna hafa tekist á.    

 Það sem mæður töldu gagnlegar upplýsingar, bæði á meðgöngu og eftir 

fæðingu, lutu að stellingum og tækni við brjóstagjöf, svo sem um hentug handtök, 

líffræðilega virkni brjósta og mjólkurframleiðslu. Einni móður fannst mjög gott að fá 

það sem hún kallaði kennslustund um brjóstagjöf á sængurkvennaganginum áður en 

hún fór heim. Áhersla mæðra sem eiga börn eftir árið 2000 er á gagnsemi 

heimaþjónustu. Margar konur töluðu um að fyrst þá hafi þær fengið góða og rólega 

fræðslu og aðstoð við brjóstagjöf þar sem tækifæri hafi myndast til að mynda traust 

samband. Kona sem fékk samfellda þjónustu sömu ljósmóður á meðgöngu, í fæðingu 

og á sængurlegu segir traust hafa myndast á milli sín og ljósmóður sem hafi nýst 

henni mjög vel, sér í lagi á erfiðum degi fljótlega eftir fæðingu. Hún sagði ennfremur 

að þá hefði verið gott að hafa vitneskju um mögulega erfiðleika á bak við eyrað, áður 

en þeir gerðust: 

 

fyrir vikið held ég einmitt að margar kannski telji sér trú um að hérna, 
eins og mamma gerði, þú ert bara fastmjólka og þú hefur ekki þetta í 
þér og það er svo leiðinlegt þegar að menn hérna kannski missa af 
einhverju sem að gæti orðið svo gott, einfaldlega út af vanþekkingu af 
því að þú hérna, af því þú hefur ekki heyrt hvað aðrar hafa gengið í 
gegnum. Og eins og ég segi, ég hefði hætt þarna ef að ég hefði ekki 
haft tengdamömmu sem að barði mig áfram. 

 

Ef vitneskja væri til staðar þá mundu flestar konur halda áfram þar til erfiðleikar væru 

yfirstaðnir, sagði þessi móðir. Hún taldi þannig að góðar upplýsingar og stuðningur 

skiptu gríðarlegu máli varðandi framvindu brjóstagjafar hjá konum sem lenda í 
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erfiðleikum. Ekki var samdóma álit um hvort slíkan stuðning væri að finna hjá 

sérfræðingum á heilbrigðissviði. 

 

3.1.3 Viðhorf og viðmót heilbrigðisstarfsfólks: þrýstingur, stuðningur, fálæti? 
 

„Heilbrigðisyfirvöld ættu að styðja undir það að barnið sé ennþá á brjósti en hvorki 
kannski hvetja eða letja, konur verða að fá að ákveða þetta sjálfar, af því að börn eru 
misjöfn og konur eru misjafnar. [...] Maður þarf bara einhvern veginn svona að finna 
sína leið í gegnum þetta.“ 
 

Mæður sögðu frá mjög mismunandi viðhorfum ljósmæðra, hjúkrunarfræðinga, lækna 

og annarra sérfræðinga. Margar töldu sig hafa fengið ómaklegar athugasemdir um 

brjóstagjöf sína, bæði vegna erfiðleika, styttri brjóstagjafar og lengri brjóstagjafar. 

Reynsla þeirra af hvatningu heilbrigðisstarfsfólks til brjóstagjafar var bæði jákvæð og 

neikvæð, eftir því hvort þeim fannst um stuðning, þrýsting eða fálæti að ræða. Sumar 

töldu mikilvægi brjóstagjafar og brjóstamjólkur vera sett ofar öllu á meðan aðrar töldu 

of litla áherslu og stuðning vera á mikilvægi brjóstagjafar, sérstaklega fram eftir aldri.   

Eftirfylgni eftir brjóstagjöf var misjöfn og forvitnilegt var að heyra um viðhorf 

heilbrigðisstarfsfólks, bæði á meðgöngu, rétt eftir fæðingu eða í ungbarnaeftirliti. Í 

máli einnar móður kom fram að svo virtist sem sumum heilbrigðisstarfsmönnum væri 

það meira hjartans mál en annarra að brjóstagjöfin gengi upp. Að sama skapi sagði 

hún að erfitt væri að gera sér grein fyrir hverju ætti að taka mark á af því efni sem til 

væri um brjóstagjöf, þar sem sitt sýnist hverjum og upplýsingarnar oftar en ekki 

misvísandi.  

Þegar brjóstagjafaráðgjöf bar á góma heyrði ég mjög mismunandi sögur. 

Mæðrum sem gekk illa með brjóstagjöf í byrjun, og leituðu ráðgjafar hjá 

brjóstagjafaráðgjafa fannst samtalið erfitt. Móðir sem fór til ráðgjafa með nokkurra 

daga gamalt barn sagðist hafa fundið fyrir því að brjóstagjafaráðgjafinn liti niður á 

hana fyrir að vera ekki að reyna nógu mikið og dæmdi „fyrir að vera ekki nógu góð 

mamma“, eins og móðirin sjálf orðaði það. Einnig var bent á að erfitt hefði verið að 

komast að hjá brjóstagjafaráðgjafa. Þrátt fyrir að fræðsla hjá ráðgjafanum hefði verið 

ágæt, að sögn móður á þrítugsaldri, þá nefndi hún að mæður væru svo viðkvæmar á 

þessum tíma að: „eitthvað smá hryssingslegt viðmót eða eitthvað sem einhver segir 

það situr í manni.“ Önnur sagði vinkonur sínar hafa komið í röðum grátandi út frá 

ráðgjafanum eftir að hafa heyrt: „já ertu búin að gefa barninu pela, já þá er 

brjóstagjöfin ónýt.“ Fram kom að mæður töldu hormóna vera stóran áhrifaþátt í líðan 
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mæðra fyrst eftir fæðingu og í byrjun brjóstagjafar. Sumar lögðu áherslu á að þess 

vegna þyrfti að koma enn betur fram við mæður en ella til að valda sem minnstu 

hugarangri en einnig var gert lítið úr tilfinningum með vísan í að móðir hafi verið 

„hádramatísk á hormónum.“ Fáar jákvæðar sögur heyrðust af brjóstagjafaráðgjöfum 

en ein móðir lýsti ráðgjafanum svo: „hún var alltaf með einhvern veginn virðingu 

alveg á hreinu. Það var ótrúlega hressandi.“  

Nokkrar mæðranna sem leituðu ráðgjafar hjá brjóstagjafaráðgjafa þótti 

viðmótið kuldalegt og hrokafullt. Mæður sem voru farnar að gefa barni sínu 

þurrmjólkurábót mættu mikilli gagnrýni og skömmum að eigin sögn. Þær höfðu búist 

við styðjandi ráðgjöf og skilningsríku viðmóti í þjónustu við nýbakaðar mæður. 

Sumum mæðrum fannst það dónaskapur og jafnvel óhæfa, að neita algerlega að taka 

tilvist þurrmjólkur með í umræðuna, sérstaklega hjá mæðrum sem þegar væru farnar 

að gefa börnum sínum þurrmjólkurábót. Bent var á að andmæli brjóstagjafaráðgjafa 

gagnvart þurrmjólkurábót hafi verið í mótsögn við ráðleggingar annarra 

heilbrigðisstarfsmanna. Móðir með fyrsta barn sitt, sem var farið að fá 

þurrmjólkurábót á þriðja degi, sagði að það vantaði meiri fræðslu um að mæður gætu 

þurft að gefa þurrmjólk í stað þess að einblína á brjóstagjöf sem eina kostinn. Henni 

fannst sem þurrmjólkurábót væri ekki gefin upp sem möguleiki hjá sumum 

heilbrigðisstarfsmönnum og fannst misvísandi að segja að enginn kona þyrfti að nota 

þurrmjólk þegar svo margar konur gerðu það. Móðirin sagði jafnframt að sér þættu 

einhæf viðhorf til brjóstagjafar þar sem þurrmjólkurnotkun væri úthýst, ekki bera vott 

um fagleg vinnubrögð hjá opinberum aðilum.  

Í einu viðtali sagði móðir að viðmót heilbrigðisstarfsfólks hefði látið henni líða 

illa og að hún þekkti fleiri konur í svipaðri stöðu. Allt kapp hafi verið lagt á að 

brjóstagjöfin gengi upp en það hafi bitnað á líðan mæðra. Hún nefndi að konur væru 

viðkvæmar á tímanum rétt eftir fæðingu, og sagði að þrýstingur til brjóstagjafar og 

skilaboð um að þær væru ekki að standa sig hefðu slæm áhrif á líðan mæðra:  

 
Ég veit bara um margar sem hafa bara lent mjög illa, ... í þessum 
ákveðnum starfsmönnum sem að ... láta þeim líða ...mjög illa ... með 
sig. Og mér finnst mjög skrýtið að þetta sé bara einhvern veginn, látið 
viðgangast sko. 

 

Konur sem áttu vel heppnaða brjóstagjöf að baki samsinntu því að fara yrði 

varlega í að þrýsta of mikið á mæður að gefa brjóst. Ef þeim liði illa með 
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brjóstagjöfina og hún gengi erfiðlega, ráð hefðu verið reynd og ekki gengið, þá ætti að 

taka tillit til þess og styðja mæður í að hætta brjóstagjöf og huga að sjálfri sér og sinni 

geðheilsu. Konur ættu ekki að upplifa sig í ánauð við að gefa brjóst. Það væri ekkert 

skelfilegt við að gefa börnum þurrmjólk, þau gætu dafnað og blómstrað og eins og ein 

móðir, háskólanemi um þrítugt sem notaði þurrmjólk til hliðar við brjóstamjólk, 

sagði: „ég meina, þau eiga alveg jafn mikinn séns á að verða heiðursdoktorar.“ Hún 

gagnrýndi hversu fljótt fólk væri að grípa rök eins og þau að 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin mæli með brjóstagjöf eingöngu fram til 6 mánaða aldurs 

án þess að huga að samhengi upplýsinganna og hvernig þær eru framsettar í hverju 

samfélagi fyrir sig. Konan átti barn sitt í útlöndum þar sem lögð var áhersla á 

brjóstagjöf fyrstu 4 mánuðina. Það fannst henni benda til þess að „sannleikur“ um 

brjóstagjöf væri mismunandi eftir svæðum. Hún gagnrýndi þá orðræðu sem hún taldi 

ríkjandi á Íslandi um að brjóstamjólk væri lang best fyrir barnið. Hún gæti ekki verið 

sammála því og vildi benda á að einhæf og neikvæð viðhorf gagnvart þurrmjólk væru 

of útbreidd. Brjóstamjólk taldi hún góða en ekki endilega betri en þurrmjólk þar sem 

hún þekkti til svo margra sem hefðu nánast eingöngu fengið þurrmjólk og ekki orðið 

meint af. 

Móðir með fyrsta barn sagði að sér þætti mikilvægara að barnið fengi næringu 

sem fyrst heldur en að brjóstagjöfin gengi upp. Hún taldi áhersluna á brjóstagjöf ekki 

mega ganga yfir þörf barns fyrir næringu. Í öðru viðtali kom fram að vellíðan barna 

væri það mikilvægasta í hugum allra heilbrigðisstarfsmanna en skiptar skoðanir væru 

á hvernig best væri hlúð að henni. Svo virtist sem hjúkrunarfræðingar og ljósmæður 

leggðu áherslu á að ná upp mjólkurframleiðslu því það væri barninu fyrir bestu og 

brjóstamjólkin væri sérlega mikilvæg á fyrstu dögunum á meðan læknar vildu gefa 

þurrmjólk fyrr ef mjólkin væri ekki komin.  

Tvær mæður, sem áttu vel heppnaðar brjóstagjafir að baki, allt að 13 mánaða 

langar, sögðu einnig frá því að einhæf viðhorf gagnvart brjóstagjöf og tregða gagnvart 

þurrmjólk væri varhugaverð. Það gæti orðið til þess að litið væri framhjá kostum 

þurrmjólkurgjafar sem hjálpartækis við brjóstagjöf. Þurrmjólk væri ekki alslæm þótt 

mæðurnar segðu að oft gæti þurrmjólk leitt til þess að brjóstagjöf minnkaði og ábótin 

tæki yfir. Alls þrjár mæður sögðust hafa gefið þurrmjólkurábót til stuðnings við 
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brjóstagjöfina endrum og eins en aldrei að jafnaði.73 Móðir um þrítugt sem átti í 

miklum erfiðleikum fyrstu 3-4 mánuðina af tæplega eins árs langri brjóstagjöf, sagði 

mikilvægt að hvetja mæður til að halda áfram og yfirvinna erfiðleika til þess að finna 

hversu ánægjuleg brjóstagjöfin gæti verið. Hún taldi sjálf að brjóstamjólkin væri góð 

en ekkert endilega betri en þurrmjólk en nefndi þó sérstaklega að hún teldi broddinn, 

fyrstu mjólkina sem kemur í brjóstin, vera mjög mikilvægan fyrir barnið. Hún var 

meðvituð um að of mikil áhersla á gæði brjóstamjólkur gæti haft óþægilegar 

afleiðingar fyrir mæður sem lenda í erfiðleikum með brjóstagjöf og taldi að þótt 

stuðningur og hvatning þyrftu að vera til staðar þá mætti umræðan ekki eingöngu 

snúast um gæði brjóstamjólkur. Móðurinni fannst sem ljósmæður gerðu of mikið úr 

gæðum brjóstamjólkur á kostnað líðanar mæðra og þess að nota þurrmjólk sem 

hjálpartæki til að koma af stað ánægjulegri brjóstagjöf: 

 

Í svona þessu femíníska ljósi þá finnst mér þetta, þú veist, alla vega ég 
er efins um að, að brjóstamjólkin sko, jújú ég held að hún geri alveg 
gríðarlegt gagn og allt það en ég veit ekki hvort að þú veist, hún geri 
allt það gagn, ég held þú veist, ... þær nota að þetta geri svo mikið 
gagn einhvern veginn í, til að gera þetta allt of upphafið. Ég meina, 
sumar geta þetta bara ekki. Eða bara vilja þetta ekki. Og ég veit af fullt 
af konum sem hafa ekki getað gefið brjóst og eru bara miður sín yfir 
því. Halda að þær séu að gera eitthvað hræðilegt. 

 
 
Áherslan á gæði mjólkur var talin vera notuð sem áróður til að hræða mæður til að 

gefa brjóst, ellegar mundi barnið finna fyrir afleiðingunum. Annarri móður fannst sem 

samfélagið væri „frekjur“ gagnvart brjóstagjöf og að þrýstingur til brjóstagjafar væri 

mikill, þótt það mundi ekki hafa áhrif á ákvörðun hennar um að gefa brjóst í dag. Hún 

taldi mæður verða að að geta tekið ábendingum um hvað væri gott fyrir þær þrátt fyrir 

að vera almennt á móti stjórnun og valdboðun, en stjórnun á líkömum kvenna barst í 

tal og munurinn á viðhorfi til kvenna í mæðraskoðun á Íslandi og í útlöndum þar sem 

hún bjó: „Það var ekki þetta, ég á þig og ykkur. Þið eigið að gera þetta svona og 

svona.“ Hún taldi stjórnun á líkömum kvenna vera þó nokkra, sem sæist vel þegar 

ferli meðgöngu, fæðingar og brjóstagjafar væri skoðað, til að mynda með þrýstingi til 

brjóstgjafar.  

                                                
73 Þá er ekki átt við mæður sem að gáfu brjóst í minna en 3 mánuði en þær byrjuðu allar að gefa 
þurrmjólkurábót snemma eftir fæðingu, frá upphafi eða í síðasta lagi þegar barnið var 3 vikna. 
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Fleiri mæður sögðu frá því að þeim þætti heilbrigðisstarfsfólk þrýsta um of á 

mæður að gefa brjóst. Þrátt fyrir erfiðleika virtist heilbrigðisstarfsfólk hvetja mæður 

til að gefa brjóst, stundum að því er virtist á kostnað líðanar mæðra. Sagt var frá 

mæðrum sem fengu gífurlegt samviskubit yfir því að hætta með barn sitt á brjósti:  

„af því að þar var ljósmóðir yfir henni að, þú veist, hún væri bara að fremja glæp ef 

hún ætlaði að gefa barninu sínu eitthvað annað [en brjóstamjólk]“ og skorti á 

brjóstagjöf var lýst „eins og ég væri óhæf móðir, og barnið mitt kæmi til með að vera 

með ofnæmi fyrir alheiminum og alltaf veikt og með næringarskort.“74 Flestallar 

mæðurnar töldu rangt að þrýsta um of á brjóstagjöf og mæltu ekki með því að mæður 

píni sig svo áfram að það skilji eftir sig ör, börnin kæmust alveg til manns þótt þau 

fengju aðra næringu. Þessi viðhorf komu bæði fram hjá mæðrum sem áttu styttri en 3 

mánaða brjóstagjöf og þeim sem áttu lengri en 12 mánaða brjóstagjöf:  

 
Ég var með ljósmóður sem var brjóstagjafaráðgjafi ...  en hún ...var 
ekkert að flíka því og ég vissi ekki að hún væri brjóstagjafaráðgjafi 
fyrr en stelpan mín var 3 mán eða eitthvað ... hún var ekkert svona ... 
að troða því upp á mig en alltaf bara með einhver svona jákvæð 
komment ... ég hafði fulla trú á þessari konu að hún gæti hjálpað mér 
án þess að hún væri, hún var aldrei með neinn áróður um hitt eða þetta 
eða segja mér, sem að mér finnst bara ömurlegt þegar það er talað yfir 
hausamótunum á manni. 

 

Móðir sem var með barn sitt á brjósti í nokkrar vikur sagðist hafa mætt 

vandræðalegum viðbrögðum heilbrigðisstarfsfólks þegar hún vildi ræða reynslu sína. 

Hún fékk á tilfinninguna að þeim þætti umræðuefnið óþægilegt og að henni væri ekki 

trúað þegar hún sagðist hafa reynt allt til að halda brjóstagjöfinni áfram. Einnig fannst 

henni óþægilegt að það skyldi alltaf vera gert ráð fyrir því að barnið væri á brjósti 

þegar hún kom með það í læknisskoðun eða skoðun á heilsugæslu. Móðurinni fannst 

slæmt að þrýst væri á brjóstagjöf þegar mæðrum liði illa, það geti gert ástandið verra: 

„Maður fær svona tilfinningu eins og maður sé að gera barninu sínu eitthvað slæmt 

[með því að hætta brjóstagjöf].“ Nokkrar mæður töluðu einnig um að þrýstingur frá 

heilbrigðisstarfsfólki gæti haft streituvekjandi áhrif á mæður sem hamlaði 

brjóstamjólkurmyndun, sérstaklega í byrjun, og gerði mæðrum enn erfiðara fyrir að 

njóta ánægjulegrar brjóstagjafar. 

                                                
74 Orðræða um hlutverk mæðra snýst að mörgu leyti um ábyrgð mæðra og ef litið er til tengslakenninga 
má, eins og fyrr segir, greina orðræðu um að mæður beri meðal annars ábyrgð á andlegum þroska og 
líðan barna sinna seinna á lífsleiðinni (Eyer, 1992). 
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 Mæður sem áttu börn frá miðjum níunda áratugnum og yfir á tíunda áratug 

seinustu aldar sögðu að afslappaður stuðningur ljósmóður á meðgöngu og á 

fæðingardeild hefði verið góður og haft jákvæð áhrif á líðan þeirra sem og tilhugsun 

um brjóstagjöf: „Það voru allir einhvern veginn bara svo rólegir, bara afslöppun og ég 

held að það sé náttúrulega málið, að vera ekkert að stressa konuna heldur mikið.“ 

Svipaða sögu sagði þriggja barna móðir sem átti börn á árunum frá 1993-2008. Með 

elsta barn lá hún inni í viku og fékk mjög góða fræðslu hjá elskulegri ljósmóður sem 

hafi sagt að brjóstagjöfin væri það besta fyrir barnið, en ef hún gengi ekki upp þá yrði 

kostur tvö fyrir valinu, þurrmjólk, og það væri allt í lagi. Móðirin taldi það hafa 

bjargað sér og haft áhrif á velgengi hennar með brjóstagjöf að ljósmóðirin gerði ekki 

of mikið mál úr brjóstagjöfinni og hélt andrúmsloftinu rólegu. 

Af þeim konum sem voru með 6 mánaða gömul börn á brjósti og með vilja til 

að halda brjóstagjöf áfram, voru nokkrar sem mættu fordómum heilsugæslustarfsfólks 

sem hvatti þær óbeint til að hætta vegna aldurs barns. Móðir um þrítugt sagði frá því 

að í ungbarnaeftirliti hafi hún fengið jákvæð viðbrögð við brjóstagjöfinni fram til 6 

mánaða aldurs barnsins:  

 
Svo eftir 6 mánaða aldur þá bara, ... leit hún á mig og bíddu, er hún 
enn á brjósti? Þá var þetta alveg búið að snúast við, þá er ég greinilega 
komin umfram eitthvað viðmið, hjá henni, að þá eiginlega var hún 
eiginlega svona hálf farin að setja út á þetta sko. Þannig að á endanum 
var ég bara hætt að tala um þetta sko, ég bara, ef að hún spurði ekki þá 
var ég ekkert að segja ... já henni fannst stelpan ekki þyngjast nógu 
mikið, sem hún gerði náttúrulega ekki neitt svakalega og hefur aldrei 
gert, en hún, ég veit ekki, henni hefur kannski fundist ég ekki vera 
með nógu góða mjólk. Hún hefur kannski frekar viljað að ég bara gæfi 
henni [þurrmjólk] eftir 6 mánaða, bara hætta þessu brjóstaveseni. 

 

Önnur sagði frá því að læknir á heilsugæslu hefði sagt að drengurinn hennar, þá eins 

og hálfs árs, fengi líklega ekkert út úr því að vera ennþá á brjósti og óþarfi að halda 

því áfram. 

Af frásögnum viðmælenda minna að dæma virtust ljósmæður á 

sængurkvennagangi leggja hvað mesta áherslu á velgengni brjóstagjafar, 

hjúkrunarfræðingar aðeins minna og læknar virtust mjög jákvæðir í garð 

þurrmjólkurgjafar.75 Einhæf viðhorf heilbrigðisstarfsfólks til brjóstagjafar var af 

                                                
75Hausman (2003: 23) gagnrýnir hversu lítið sé talað um brjóstagjöf í læknanámi. Það sé vandi þegar 
áhersla er lögð á læknisfræðileg rök fyrir brjóstagjöf. 
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nokkrum lýst sem heilaþvotti. Áhersla á gæði brjóstamjólkur var nefnd sem leið til að 

þvinga konur til brjóstagjafar í stað þess að styðja þær og hvetja. Sumum mæðrum 

þótti umræðan um brjóstagjöf mjög lokuð og þörf á að tala opinskátt um hvað mæður 

geti átt í vændum svo hægt væri að taka á erfiðleikum frá byrjun.  

Svo virðist sem samræmi í upplýsingum og ráðleggingum til mæðra um 

brjóstagjöf vanti, en aðeins ein kona talaði um að ljósmæður hefðu verið samstíga í 

áherslum á brjóstagjöf og það var á sjúkrahúsi úti á landi. Ekki síst virðist vanta 

undirbúning fyrir brjóstagjöf á meðgöngu en einnig ráðgjöf og fræðslu eftir að 

brjóstagjöf hefst. Hvatning til brjóstagjafar getur haft jákvæð áhrif á verðandi mæður 

og brjóstagjöf þeirra. En þegar illa gengur virðist þrýstingur til brjóstagjafar geta 

virkað skipandi og haft neikvæð áhrif. Einn viðmælenda minna benti á að við værum 

öll samfélagsverur og að allt sem sagt væri við okkur kæmist einhvern veginn inn 

undir skinn. Hverju á móðir að trúa þegar hún heyrir margar mismunandi skoðanir og 

ráðleggingar frá heilbrigðisstarfsfólki? Ég velti fyrir mér hvort vantraust á 

heilbrigðisþjónustunni geri það að verkum að mæður leiti upplýsinga á fleiri stöðum 

frekar en að taka skilyrðislaust mark á heilbrigðisstarfsfólki. 

 

3.1.4 Jafningjafræðsla 
 

Mér fannst eiginlega best bara að geta viðað að mér sem flestum 
ólíkum upplýsingum. Af því að náttúrulega ljósmóðirin vill að þú 
gerir þetta svona, mamma þín er með þessa reynslu, stelpan sem er á 
sama stað og þú fékk þessa reynslu frá mömmu sinni og svona þá 
púslar maður því saman í eitthvað gott sko og prófar. 

 

Ein móðir taldi að mæður væru ekkert endilega að leita sér aðstoðar vegna vandamála 

sinna við brjóstagjöf meðal annars vegna þess að þær væru feimnar við að útskýra þau 

fyrir ókunnugum. Önnur nefndi einnig að sér hefði þótt erfitt að vita hvert ætti að leita 

með vandamál eftir að brjóstagjöf hófst: 

 
þá vissi maður ekki alveg ... hvert maður átti að leita, hvað þetta 
varðar. Ég spurði ljósmóðurina eitthvað út í þetta, en já, ég man ekki 
eftir að hafa fengið neitt mikið af upplýsingum. Svo bara já, las maður 
sér til. Það var reyndar ekki svona, þegar ég átti hana, var ekki svona 
mikið á netinu ... en núna getur maður bara gúglað allt. 
 

Sagði kona sem átti fyrsta barn sitt upp úr síðustu aldamótum og vísaði í að nú væri 

hægt að finna margskonar upplýsingar í gegnum leitarvélar á netinu. Þar lifa 
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mömmuspjallshópar góðu lífi, óformleg upplýsinganet mæðra og foreldra, 

félagasamtök sem halda úti upplýsingasíðum og svo mætti lengi telja. Upplýsingar 

verði þannig aðgengilegri en áður og margar mæðranna sem ég ræddi við notfærðu 

sér það. Fleiri nefndu að þær hefðu rætt um brjóstagjöf við vinkonur og aðrar mæður 

með reynslu af brjóstagjöf. Einni móður fannst mikilvægt að heyra margar sögur, viða 

að sér upplýsingum úr mörgum áttum og finna út hvað hentaði henni. Ekkert eitt væri 

rétt og konur þyrftu að prófa sig áfram í því sem þeim fyndist henta. Hún lagði 

áherslu á vilja móður og hentisemi, og nefndi einnig að upplýsingar og áherslur 

breyttust svo ört að hún næði vart að fylgjast með, sem rennir stoðum undir það að 

tíðarandi hafi áhrif á brjóstagjöf. 

Móðir um þrítugt sem átti sitt fyrsta barn árið 2007 sagði það hafa hjálpað sér 

mjög mikið að leita í félagsskap kvenna: „sem að vissu eitthvað um móðurmjólkina“. 

Fyrstu fjóra mánuðina eftir fæðingu var hún kvíðin yfir því hvort barnið hennar fengi 

nóg að drekka. Félagsskapurinn styrkti hana í að halda áfram að gefa brjóst og kynnti 

hana fyrir nýjum sjónarhornum á brjóstagjöf, sér í lagi lengri brjóstagjöf. 

Brjóstagjafafundir á vegum brjóstagjafaráðgjafa var félagsskapur sem nokkrum 

mæðrum fundust góðir og með gagnlegar upplýsingar. Þangað komu mæður með 

börn á brjósti til að spjalla saman og deila reynslu sinni. Ef einhver átti við vandamál 

að stríða gátu allar hjálpast að við að finna lausnir. Konurnar sem mættu á fundina 

voru „alls konar konur“ með börn á mismunandi aldri en öll á brjósti. Óléttar konur 

voru líka velkomnar. Svo virðist sem fundirnir hafi verið óformlegir og léttir með 

„stuðningsríkt andrúmsloft“. Ekki var verið að skipa fyrir, heldur fræða og opna augu 

og eyru fyrir nýjum möguleikum varðandi brjóstagjöf.76 Móðir með reynslu af langri 

brjóstagjöf sagði: 

 
Ég held að þar hafi svona opnast augu mín að hafa [barnið] svona 
lengi [á brjósti]. Ég var alltaf ákveðin í ári. Að hafa [það] í 1 ár á 
brjósti. En ég svona held að það hafi verið svoldið í gegnum það 
[brjóstagjafafundina] sem ég fór að pæla í að, alla vega tvö ár, 
kannski, eða, stefna á tvö ár. 

 

                                                
76 Benda má á Samtök um Brjóstagjafaviku þar sem áhugafólk um brjóstagjöf vill vekja jákvæða 
athygli á brjóstagjöf. Heimasíðan er brjostagjafavika.org. Einnig eru Stuðningskonur við brjóstagjöf 
félagsskapur kvenna sem hafa reynslu af brjóstagjöf og vilja miðla henni áfram og vera til staðar fyrir 
konur sem lenda í erfiðleikum með brjóstagjöf. Sjá nánar á heimasíðu Íslensku brjóstagjafasamtakanna, 
brjostagjafasamtokin.org. Fleiri áhugaverðar heimasíður er að finna aftast í viðauka III. 
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Fundirnir voru einkaframtak tveggja ljósmæðra og brjóstagjafaráðgjafa, að fyrirmynd 

La Leche League. Með ljósmóður og áhugamanneskju um brjóstagjöf í mömmuhópi 

þegar hún eignaðist þriðja barnið sitt sagði fjögurra barna móðir frá því hvernig 

stuðningur ljósmóðurinnar og afslappað andrúmsloft hafi verið hvatning til að halda 

áfram með barnið á brjósti fram til 20 mánaða aldurs.77 Í viðtölum kom því fram að 

mæður leita víða að upplýsingum og ráðgjöf. 

 

Samantekt 

Mæður sögðu fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu vera litla og að hana þyrfti að bæta. 

Bæði jákvæðar og neikvæðar sögur var að heyra af upplýsingum um brjóstagjöf á 

fæðingardeild og í heimaþjónustu, en heimaþjónustan fékk jákvæðustu ummælin. 

Upplýsingar og ráðleggingar um brjóstagjöf frá fagfólki á fæðingardeild voru sagðar 

misvísandi og mótsagnakenndar. Viðhorf sérfræðinga til brjóstagjafar var bæði 

jákvætt og neikvætt, en mæður upplifðu stuðning en einnig fordóma gagnvart 

brjóstagjöf sem ekki samræmdist persónulegum skoðunum heilbrigðisstarfsfólks. 

Meirihluti mæðra taldi að huga verði að geðheilsu móður og fara varlega í að þrýsta á 

brjóstagjöf þótt stuðningur yrði að vera til staðar. Fram kom að jafningjafræðsla 

reyndist mæðrum vel og henni jafnvel treyst betur en upplýsingum frá 

heilbrigðisstofnunum.78  

  

3.2 Brjóstagjöf sem reynsluheimur 
Hér verður orðræða um móðurhlutverkið og brjóstagjöf skoðuð ásamt mun á 

væntingum mæðra til brjóstagjafar og reynslu af brjóstagjöf. Einnig verður fjallað um 

áhrif brjóstagjafareynslu á sjálfsmynd mæðra. 

 

3.2.1 Hlutverk mæðra 
 
„Hún bara svona einhvern veginn hreytti í mig að ég, að ég væri bara mamma og þetta 
væri bara mitt hlutverk og ég ætti bara sitja með hana á brjósti.“ 
 

Ímynd hinnar góðu móður er kona með barn á brjósti, og kemur það glögglega fram í 

frásögnum mæðra. Mæður sem gefi brjóst séu góðar mæður en þær sem ekki gefi 

                                                
77 Fyrri tvö börnin hennar voru í um 4 mánuði á brjósti en seinni tvö í um 20 mánuði. 
78 Þó var það mismunandi og misræmi kom fram. Sumar mæður sem rengdu eða gerðu lítið úr 
upplýsingum um gæði brjóstamjólkur notuðu annars staðar í viðtali vísun í rannsóknir máli sínu til 
stuðnings.  
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brjóst séu lakari mæður. Mæður sem gefi brjóst í of stuttan tíma miðað við það sem 

telst eðlilegt eða samþykkt hverju sinni, hafi verið latar, ekki reynt nógu mikið, hætt 

vegna eigin þarfa en ekki þarfa barnsins, eða einfaldlega gefist upp. Tveggja barna 

móðir sem átti börn sín á árunum 1999-2002 sagði það alltaf erfitt fyrir mæður að 

hætta brjóstagjöf þegar illa gengi vegna þess að hún teljist sem prófsteinn á fyrstu 

verkin í móðurhlutverkinu. Hún taldi þetta útbreitt og lífsseigt viðhorf en fannst 

mikilvægt að það kæmi fram að konur væru alveg jafn góðar mömmur hvort sem þær 

gæfu brjóst eða ekki. 

Viðmælendur mínir sögðu mér bæði eigin reynslusögur og sögur af vinkonum 

sínum þar sem vanlíðan vegna tilfinningar yfir því að vera ekki að standa sig sem 

móðir vegna erfiðleika við brjóstagjöf heltók þær. Ein móðir lýsti sorg þegar hún fékk 

að vita á annarri meðgöngu sinni að ólíklegt væri að hún gæti gefið barninu sínu 

brjóst vegna inntöku sterkra lyfja. Henni fannst tilhugsunin um að geta ekki gefið 

barninu sínu brjóst vera mikið áfall og fannst sem hún væri að bregðast barninu. Kvíði 

og óöryggi yfir því hvort barnið fengi næga næringu voru áberandi. Móðir á 

þrítugsaldri sagðist hafa upplifað sig sem misheppnaða móður þegar brjóstagjöfin 

gekk illa. Hún hætti brjóstagjöf eftir nokkrar vikur og fór að gefa barninu sínu 

þurrmjólk og sagði ákvörðunina hafa verið erfiða vegna þess að hún hafði alltaf 

hugsað sér að vera með barnið á brjósti, helst í ár. Henni leið einnig eins og hún væri 

að bregðast barninu sínu og fannst vont að hafa ekki fengið að vita á meðgöngu að í 

sumum tilvikum gætu mæður ekki gefið brjóst.79 Upplýsingar á meðgöngu voru á þá 

leið að allar mæður gætu gefið brjóst og að þurrmjólk væri óþörf. Móðirin sagðist 

hafa séð hvernig:  

 
samfélagið er, einhvern veginn gerir ráð fyrir því að kona geti verið 
með barn á brjósti. Ég upplifi það þannig. Eins og maður eigi bara að 
gefa barninu brjóst. Og það, ef þú getur það ekki þá ertu svoldið 
misheppnuð. 

 

Þó nokkrar konur nefndu að mæður þyrftu að gera sér grein fyrir að 

brjóstagjöf væri mikil vinna en mæðrum bæri skylda til þess að sinna henni og komast 

í gegnum erfiðleika enda væri þetta ekki nema eitt tímabil í lífi barnsins. Þriggja barna 

móðir sem átti 11-13 mánaða langar brjóstagjafir að baki sagðist stundum hafa fengið 

                                                
79 Eygló Ingadóttir (2002) rannsakaði andlega líðan mæðra og álag eftir barnsburð og segir algengt að 
konur syrgi brjóstagjöf sem ekki gekk upp. 
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köfnunartilfinningu á brjóstagjafatímabilinu en virðist hafa látið sig hafa það, það 

væri eitthvað sem mömmur gerðu. Móðir um þrítugt gagnrýndi þá hugsun að allar 

mæður ættu að gera hlutina eins og taldi brjóstagjafatímabilið einkennast af óvissu:80 

  
Þú getur aldrei skrifað á blað hvernig þú ætlar að hafa þetta. Því að, 
það gerist eitthvað annað sem þú ræður ekki endilega við. Og það er 
það nákvæmlega sama með brjóstagjöf, og það er akkúrat það sem að 
mér finnst vanta umræðu um, og það að verðandi mæður einfaldlega 
geti sótt í einhverja aðra vitneskju en það að ef þú gefur ekki barninu 
þínu brjóst að þá sértu að gera því mikinn óleik, og að þú sért eitthvað 
misheppnuð sem móðir. Mér finnst það svo sorglegt. Og, að, af því að 
maður upplifir það þegar að maður fær svona sár og þessa vanlíðan, 
að maður sé ekki að standa sig og það er svo auðvelt að gefast upp þá.  

 

Upplifun nokkurra kvenna sem ég talaði við virtist vera sú að þær bæru megin ábyrgð 

á velferð ungra barna sinna og má líka greina það í hversu sjaldan pabbinn var 

nefndur í umræðu um brjóstagjöf í viðtölum. Sumar nefndu berum orðum að hlutverk 

sitt sem móðir væri að vera með barn á brjósti í ákveðinn tíma og vera tilbúin að 

hafna á þeim tíma eigin þörfum og löngunum. Móðurhlutverkið og brjóstagjöf virtist 

fyrir sumum þeirra vera hluti af tilganginum með lífinu og líkamanum sem þær 

hefðu.81  

Allar mæðurnar sem ég talaði við vildu hafa börn sín á brjósti en í sumum 

tilfellum komu upp aðstæður sem hindruðu ánægjulega brjóstagjöf og henni hætt fyrr 

en ætlunin var. Þær mæður sem áttu stutta og erfiða brjóstagjöf að baki áttu það 

sameiginlegt að finnast erfitt að horfast í augu við að raunveruleikinn var öðruvísi en 

þær höfðu ímyndað sér. Ein sagði að sér hefði fundist skrýtið að kveinka sér yfir því 

sem að „ætti að vera yndislegt“ og vísaði þar í ríkjandi orðræðu sem og eigin 

væntingar um brjóstagjöf. 

 

3.2.2 Væntingar og raunveruleiki 

 
„Fyrst, þá ertu bara gangandi mjólkurbú.“ 
 

Áður en mæðurnar öðluðust reynslu af brjóstagjöf sögðust langflestar hafa hugsað um 

hana sem náttúrulega, sjálfsagða og innbyggða þekkingu og hegðun sem þyrfti ekki 

                                                
80 Rétt eins og Avishai (2007) og Shaw (2004) benda á.  
81 Í þeim hugmyndum koma fram kenningar red bloomers, sem Bordo (1993) fjallaði um, þar sem 
fagna beri líkamlegum eiginleikum, endurmeta þá en ekki endurgera. 
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að hugsa sérstaklega út í eða vinna að. Það kom því mæðrunum helst á óvart hversu 

mikil vinna fólst í brjóstagjöf. Lýsing einnar móðurinnar á því hvernig hún var búin 

að sjá fyrir sér tímann eftir fæðingu með fyrsta barni sínu er kannski nokkuð lýsandi 

fyrir væntingar verðandi mæðra: 

 
Ég sá náttúrulega fyrir mér að ég ætlaði að taka þetta himneska barn 
upp, ... leggja það á brjóst, hún myndi drekka í svona 10 til 12 mín, 
algjörlega án þess að það væri nokkuð bras eða vesen eða hljóð. Og 
svo mundi ég reisa hana við, hún ropaði svona huggulega, þá ætlaði ég 
að leggja barnið í vögguna og svo svæfi það þar í næstu svona 2 til 4 
tímana, þangað til að það heyrðist svona himneskt hljóð, þá tæki ég 
hana aftur upp og leggði hana á hitt brjóstið og sagan endurtæki sig. 
Svo átti hún náttúrulega að sofa sko, alltaf þegar ég þurfti að sofa á 
nóttunni. Hérna, var þetta raunveruleikinn? Nei. [hlær við]. ... mér 
fannst ég bara sitja í sófanum með brjóstin úti og barnið framan á. ... 
það var bara allt í lagi en það var bara allt, allt, allt öðruvísi heldur en 
ég hafði hugsað mér. 

 

Það kom lang flestum konunum sem ég talaði við á óvart að brjóstagjöfin hefði ekki 

gengið eins og í sögu. Fyrirfram höfðu flestar jákvæða afstöðu til brjóstagjafar og sáu 

fyrir sér að vera með barnið á brjósti. Fæstar mæðranna bjuggust við vandamálum og 

erfiðleikum við brjóstagjöf, svo sem að bíða eftir að mjólkin kæmi í brjóstin og að 

halda framleiðslunni stöðugri í takt við þarfir barnsins. Nokkrar lýstu óánægju með að 

hafa ekki fengið upplýsingar um við hverju mætti búast og segist móðir um þrítugt 

hafa haft: 

 
svolitlar áhyggjur af þessu, því að hérna, ef ég spái í þessu kynjadæmi 
þá hérna, ég er ekki þessi görlígörl, ég hérna [hlær við], kannski, 
hérna, hef smá áhyggjur af því að þetta móðureðli sem alltaf er verið 
að tala um, að það mundi bara ekki kikka inn.  Ég vissi ekki, bara ekki 
við hverju ætti að búast ... og ég var svo reið ... af hverju í ósköpunum 
má ekki tala um þetta? Þú veist, það virðast einhvern veginn allir geta 
skipt sér af því hvort þú sért með barnið á brjósti eða ekki, af hverju 
má þá ekki segja þér af hverju, þú veist, hvernig þú átt að bera þig að, 
hvað gerist nákvæmlega, þegar þú ert með barn á brjósti og annað?  
 

Auk undrunar á erfiðleikum kom mikilvægi stuðnings og skilnings mörgum mæðrum 

á óvart. Sérstaklega einni móður sem sagði nýbakaðar mæður þurfa á rosalega 

miklum stuðningi að halda og nefndi að allt sem fólk segði hefði áhrif á þær. 

Mikilvægi stuðnings var nefnt í tengslum við hið mikla álag sem getur fylgt 

brjóstagjöf. Tveggja barna móðir á þrítugsaldri sagðist skilja betur, eftir að hún átti 
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seinna barnið sitt, konur sem að hættu brjóstagjöf snemma vegna álags.82 Sumum 

þyki mjög erfitt að beita öllum sínum kröftum í umönnun lítils barns og þess vegna 

hafi stuðningur og hvatning annarra mikil áhrif. Ein nefndi að brjóstagjöfin hefði 

verið nokkurn veginn eins og hún bjóst við. Það kom henni helst á óvart að hún skyldi 

missa mjólkina, en hún hafði gert ráð fyrir brjóstagjöf í lengri tíma.  

 Konurnar sem voru sáttar við brjóstagjöfina, þótt þær hefðu gengið í gegnum 

erfiðleika, áttu það til að segja að þær vildu að aðrar konur reyndu lengur að koma 

brjóstagjöf í góðan farveg. Það var meint í bestu vitund um að vilja öðrum mæðrum 

vel, að þær fengju líka að upplifa hversu ánægjulegt það gæti verið að gefa brjóst. 

Tveggja barna móðir sem átti í erfiðleikum í byrjun brjóstagjafar en komst yfir þá, 

óskaði þess að aðrar konur gætu einnig upplifað hversu gefandi brjóstagjöf gæti verið:  

 
[því] svo þegar maður er að komast yfir einhvern svona smá hjall, sem 
að er mjög oft bara, mundi ég segja, þegar mjólkin er komin, og þá 
einhvern veginn geta konur farið að hugsa þetta upp á nýtt. Hvort 
þetta sé nú ekki bara allt í lagi. Eða bara virkilega notalegt. Og gott 
fyrir barnið. 

 

Svipaða sögu sagði fjögurra barna móðir sem talaði um hversu yndislegt og sérstakt 

henni hafi fundist að gefa brjóst og taldi það vera dýrmætan tíma bæði fyrir móður og 

barn. Hjá þeim sem að illa gekk féll hvatningin ekki alltaf í góðan jarðveg og höfðu 

sumar upplifað hana sem fordóma og vantrú á að þær hefðu gert allt sem í þeirra valdi 

stóð til að láta brjóstagjöfina ganga upp. Líkt og hjá þessari ungu móður: 

 
Maður fær svona efann alltaf, það er alltaf „jájá þú reyndir ekki,“ og 
þá sérstaklega meðal annarra kvenna sem hafa líka reynsluna ... það 
gekk illa hjá þeim, fóru í gegnum erfið tímabil svo gekk það upp. Mér 
finnst þær konur vera kannski, eða mér finnst oft þeirra sjónarmið vera 
rosalega mikið hérna, „já, þú reyndir greinilega ekki nóg sko, af því að 
þetta var alveg erfitt hjá mér líka en svo gekk þetta upp“  ... ég held að 
það sé svona, það sem er mjög ríkjandi.  

 

Móðir sem hætti snemma vegna erfiðleika leit á brjóstagjöfina sem erfitt tímabil og 

sagðist enn finna erfiðar tilfinningar þegar hún sæi mæður gefa börnum sínum brjóst 

því hún þekkti ekki ánægjulega brjóstagjöf með rólegt barn í fanginu. Lausn á hennar 

aðstæðum taldi hún felast í að snúa athyglinni inn á við og gefa barninu 

                                                
82 Eygló Ingadóttir (2002) rannsakaði andlega líðan mæðra og álag eftir barnsburð og segir algengt að 
konur syrgi brjóstagjöf sem ekki gekk upp. 
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þurrmjólkurábót til að geta hugað að eigin geðheilsu. Aðstoðin sem henni bauðst 

nýttist lítið og taldi hún brjóstagjafaráðgjafa hafa dæmt sig sem slæma móður þegar 

hún kom og talaði um ábót. Hún talaði um að vanlíðan hennar hefði einnig falist í því 

að hún sjálf dæmdi sig, fannst sem hún væri ekki að gera nóg og ekki hafa yfirsýn yfir 

hvað hægt væri að gera. Hún gaf í skyn að erfitt hafi verið að fá einhæfar ráðleggingar 

frá brjóstagjafaráðgjafa sem: „sagði bara að það er ekkert í boði að gefa ábót. Mæður 

eru bara með barnið sitt á brjósti.“ Hún var mjög ósátt við að enginn hefði varað sig 

við hugsanlegum erfiðleikum. Aðeins ein kona nefndi að það hefði komið henni 

skemmtilega á óvart hversu gaman henni þótti að gefa brjóst og að hún saknaði þess 

svolítið eftir að barnið ákvað að hætta, um 10 mánaða gamalt. Að auki sagði ein 

móðir að spyrja verði konur hvort þær hafi áhuga á að gefa brjóst. Þannig eigi ekki að 

taka því sem gefnu að allar konur vilji gefa brjóst og margar ástæður geta legið þar að 

baki. Þrátt fyrir það töldu flestar mæðurnar að konur vildu almennt gefa brjóst. Sú var 

raunin í hópi þessara nítján kvenna. 

Flestar mæður töldu að vilji mæðra til brjóstagjafar ætti að fara í fyrsta sæti, 

þarfir þeirra og reynsla. Ekki einungist hvað börnin þyrftu þar sem að þurrmjólk 

fullnægði líka næringarþörfum barna. Sjálfsákvörðunarréttur mæðra þyrfti að fá stærri 

sess og gæti það haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd kvenna sem mæðra og reynslu þeirra 

af brjóstagjöf.83 

  

3.2.3 Áhrif á sjálfsmynd 
 
„Ég einhvern veginn mundi halda að hver mamma væri bara voða stolt af þessu. Að 
geta, þetta er náttúrulega ótrúlegt undur að geta bara framleitt mjólk úr eigin líkama. 
Það er alveg bara stórmerkilegt.“ 
 
„ ... og maður er svo slæm móðir að geta ekki sinnt barninu sínu og að geta ekki gefið 
barninu sínu það sem það vill eða þarf.“ 
 

Áhrif brjóstagjafar á sjálfsmynd kvenna er mismunandi eftir því hvaða reynslu þær 

hafa. Meirihluti þeirra sem ég talaði við, eða fjórtán af nítján, voru ánægðar með sína 

brjóstagjöf og töluðu um reynsluna með jákvæðum orðum. Í þeim hópi voru bæði 

konur sem höfðu litla reynslu af erfiðleikum og konur sem höfðu átt við mikla 

erfiðleika að etja varðandi brjóstagjöf. Langflestar þeirra lýstu einhverjum 

                                                
83 Sjá Aðalheiður Atladóttir, Dagný Ósk Ásgeirsdóttir og Soffía Bæringsdóttir (2010) fyrir útgefnar 
reynslusögur íslenskra kvenna af brjóstagjöf. 
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erfiðleikum í byrjun brjóstagjafar en í mislangan tíma. Það sem gerði konurnar 

ánægðar var meðal annars að hafa komist yfir erfiðleikana. Þrjár nefndu sérstaklega 

að þær væru ánægðar með að hafa ekki látið neikvæð áhrif frá fjölskyldu og/eða 

öðrum í umhverfi sínu hafa áhrif á þeirra ákvörðun um brjóstagjöf. Aðrar þrjár 

sögðust stoltar af mjólkinni sinni, það væri svo mikið undur að geta framleitt mjólk og 

ein sagði sérstaklega að hún hefði verið ánægð með mjólkina sína þrátt fyrir að hún 

hefði alltaf mjólkað lítið. Ánægja fólst einnig í því að hafa komist í góðan félagsskap 

sem veitti móður stuðning og hjálp við að yfirvinna áhyggjur af gæðum mjólkurinnar 

og framleiðslunni. Gefandi, yndislegt og notalegt voru lýsingarorð sem notuð voru um 

brjóstagjöfina í þessum hópi, en einnig að hún hafi verið erfið. Þetta eru konur sem 

áttu 3 mánaða langa og allt upp í 2 og hálfs árs langa brjóstagjöf að baki.   

 Þær sex konur sem tengdu fátt jákvætt við brjóstagjöf áttu það sameiginlegt að 

hafa flestar verið með barn á brjósti í styttra en 3 mánuði, en tvær höfðu gefið brjóst í 

2-6 mánuði. Einni fannst brjóstagjöfin vera hálf ógeðsleg og tengdi hana ekki við nein 

notalegheit. Önnur móðir sagði að vegna mikilla erfiðleika í byrjun tengdi hún engar 

jákvæðar tilfinningar við brjóstagjöf. Brjóstagjöfinni var einnig lýst sem 

uppáþrengjandi: „Mér fannst þetta aldrei neitt notalegt. Mér fannst þetta eiginlega 

bara svona hálf, pínku yfirgangur,“ sagði móðir um fertugt varfærnislega, en henni 

fannst frekar óþægilegt að gefa brjóst. Sjálf tengdi hún það að hluta til við eigin 

sjálfsmyndarkrísu sem móðir sem var ekki á þeim stað í lífinu sem hún vildi vera á. 

Henni hafði fundist erfitt að finna ekki þessa dúnmjúku móðurtilfinningu sem allir 

höfðu talað um og það hafði komið henni á óvart að geta ekki fundist brjóstagjöf 

notaleg: „Ástæðan fyrir því að ég einhvern veginn fílaði þetta ekki [var að það var 

verið að skikka mig til að gera þetta]. Svo kannski bara fílaði ég þetta ekki! Puff. 

Svona bara, eins og gengur, sumir bara fíla ekki þú veist, U2.“ 

 Óvissa og áhyggjur af gæðum mjólkur höfðu neikvæð áhrif á reynslu nokkurra 

mæðra og sögðust þrjár hafa verið óánægðar með að standast ekki eigin væntingar um 

að vera með barn á brjósti. Það hafi í huga margra mæðra verið bundið hugmyndinni 

um að vera góð móðir. Þriggja barna móðir sagði: 

 
Eins og með fyrsta barnið mitt þá tók ég það dáldið nærri mér, því 
þetta er eitthvað sem maður vill að gangi upp, og eitthvað sem að, 
maður telur að sé barninu fyrir bestu og maður er náttúrulega voðalega 
ákveðin í því að vera góð mamma og allt það.  
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Móðir um þrítugt sagði frá erfiðleikum og vonbrigðum með að brjóstagjöf hennar 

hefði ekki gengið upp. Alla meðgönguna hafði hún hugsað til þess með tilhlökkun að 

vera með barnið á brjósti og upplifa þessar fallegu stundir sem hún hafði heyrt svo 

mikið um. Eftir mikið basl og svefnlausar nætur tók hún ákvörðun um  að hætta með 

barnið á brjósti, sem henni fannst erfitt. Hún taldi sig ekki hafa fengið neina fræðslu 

um brjóstagjöf á meðgöngu og var sérlega óánægð yfir því, þar sem hún taldi það hafa 

haft áhrif á að brjóstagjöfin gekk ekki sem skyldi. Þrátt fyrir erfiðleika vegna 

mjólkurframleiðslu og reynslu af að missa mjólk fyrr en hún hafði gert ráð fyrir, talaði 

ein móðir af ánægju um þá stundir sem hún fékk. Það hafi verið jákvæð reynsla á 

meðan hún entist en á sama tíma fann hún fyrir nokkurri skömm yfir að hafa misst 

mjólkina að því er henni fannst of snemma. Að sama skapi sagði móðir um þrítugt frá 

því að þrátt fyrir mikla erfiðleika og stutta brjóstagjöf hafi hún verið ánægð með að 

geta gefið barni sínu brjóst sem huggun þótt hún fengi litla sem enga mjólk. 

Mæðurnar sem voru með barn sitt á brjósti í lengur en 12 mánuði voru án 

undantekninga ánægðar með brjóstagjöfina, þrátt fyrir erfiðleika. Svipuðu máli gegnir 

um mæður sem voru með börn sín á brjósti í 3-12 mánuði, en þar voru 5 af 7 ánægðar 

með sitt. Allar nema ein af þeim sem að gáfu brjóst í minna en 3 mánuði tengdu 

brjóstagjöfina við neikvæðar tilfinningar eða óþægindi.  

 

Samantekt 

Hugmyndir um hlutverk mæðra komu fram í viðtölunum og mest áberandi var 

orðræðan um að mæður ættu að gera ákveðna hluti, einfaldlega vegna þess að þær 

væru orðnar mæður. Flestir virtust sjá móður fyrir sér gædda fyrirframgefnum 

eiginleikum þar sem fórnfýsi og góðmennska voru ofarlega á baugi. Erfitt er að greina 

úr viðtölum hvort af-líkömnun, að fjarlægja sig líkamlegum þáttum, geti haft 

styrkjandi áhrif á sjálfsmynd kvenna en niðurstöður virðast benda til þess að jákvæð 

líkamleg reynsla geti styrkt sjálfsmynd þeirra. Tímalengd virðist segja nokkuð til um 

heildaránægju brjóstagjafareynslu en ekki hvort erfiðleikar hafi verið til staðar eða 

ekki, heldur frekar að mæður sem eru lengur með börn á brjósti eru ánægðar vegna 

þess að þær komust yfir erfiðleika. Það er ekki þar með sagt að allir erfiðleikar séu 

yfirstíganlegir. Svo virðist sem munur á væntingum til brjóstagjafar og raunverulegrar 

reynslu af brjóstagjöf hafi áhrif á líðan mæðra. Í því samhengi tel ég áhugavert að 

skoða hvaða hugmyndir og orðræða eru kynntar verðandi mæðrum til að íhuga 
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hvernig viðhorf til brjóstagjafar mótast, til dæmis hvað varðar ákjósanlega tímalengd 

brjóstagjafar. 

  

3.3 Lengd brjóstagjafar 
Hversu lengi er brjóstagjöf náttúruleg og eðlileg? Tíðni og lengd brjóstagjafar á 

Íslandi hefur aukist síðan um 1970 þegar heilbrigðisyfirvöld fóru að leggja áherslu á 

kosti hennar.84 Í dag mælir Alþjóðaheilbrigðisstofnunin með brjóstagjöf eingöngu til 6 

mánaða aldurs og með öðrum mat fram til tveggja ára aldurs (Landlæknisembættið og 

Heilsugæslan, 2010; WHO, 2001). Hér verður fjallað um viðhorf til tímalengdar 

brjóstagjafar, stuðning við mæður með barn á brjósti og hvaða ástæður liggja að baki 

ákvörðun mæðra um að hætta brjóstagjöf.  

 

3.3.1 Vænleg lengd brjóstagjafar 
 
„Það verður bara hver og einn að finna hvað er best fyrir sig.“ 
 

Mæðurnar voru spurðar hvenær þeim þætti vænlegast eða eðlilegast að börn hættu á 

brjósti. Rúmlega helmingur sagði að það væri undir móður og barni komið hvað 

hentaði að vera með barn lengi á brjósti. Margar höfðu varnagla á því sem þær sögðu 

og nefndu að ef allar aðstæður væru góðar þá væri tíminn sem þær nefndu heppilegur. 

Þær skildu að ekki allar mæður gætu eða vildu gefa brjóst. Þrjár töldu 6 mánuði vera 

lágmarks tímalengd fyrir brjóstagjöf en nefndu ekkert hámark. Ein nefndi engin 

takmörk og sagði þetta vera algjörlega undir móðurinni komið. Algengast var að 

konur nefndu 6-12 mánuði sem vænlega lengd brjóstagjafar, tíu talsins.85 Þrjár sögðu 

að eitt ár væri ákjósanlegur tími og tvær nefndu 18-24 mánuði sem vænlegan tíma til 

brjóstagjafar.  

Áhugavert var að sjá að engin þeirra nefndi minni tíma en 6 mánuði sem 

ákjósanlega lengd brjóstagjafar, þrátt fyrir að margar hefðu sjálfar gefið brjóst í styttri 

tíma en það. Einnig var forvitnilegt að sjá að þriggja barna móðir sem gaf börnum 

sínum brjóst í 10-13 mánuði taldi vænlegan tíma vera 6-9 mánuði og ekki mikið 

meira en 12 mánuði. Eins og áður segir tóku margar fram að aðstæður þyrftu að vera 

góðar til að geta náð tilsettum tíma, svo sem stuðningur við móður, góð andleg heilsa 

                                                
84 Rannsóknir um tíðni og lengd brjóstagjafar á Íslandi sjá Thome (1993), Hjördís Þorsteinsdóttir 
(2004), Geir Gunnlaugsson (2007) og Landlæknisembættið (2012). 
85 Fimm nefndu 6-9 mánuði og aðrar fimm nefndu 6-12 mánuði. 
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hennar og löngun til að gefa brjóst. Þannig virtist vera til staðar skilningur á að sumar 

konur gæfu brjóst í styttri tíma en viðmælendum mínum þótti vænlegt, meðal annars 

vegna álags. Þó komu fram hugmyndir um að mæður sem væru stutt með börn á 

brjósti hefðu ekki reynt nóg, einnig að allar mæður vildu vera ákveðið lengi með börn 

á brjósti og að einungis erfiðleikar kæmu í veg fyrir það.  

Mæður sem að gáfu brjóst í minna en 3 mánuði töldu flestar að 6-9 mánaða 

brjóstagjöf væri vænleg, 12 mánuðir væru algert hámark, og þar var helst að finna 

neikvæð viðhorf til brjóstagjafar eftir 12 mánuði. Hún þótti óeðlileg, skrýtin, ógeðsleg 

eða hálfgerð klikkun af hálfu mæðra. Þá virtist ekki vera eins mikill skilningur á að 

mæður gæfu brjóst í lengri tíma en viðmælendum mínum þótti vænlegur. Nokkrum 

mæðrum fannst brjóstagjöf orðin óviðeigandi þegar börnin gætu sjálf spurt um meira. 

Sumum þótti óviðeigandi að vera með eldri börn á brjósti vegna hlutverka brjósta sem 

kynferðislegra, tengdu einungis ungbörn við brjóstagjöf. Einnig komu fram 

hugmyndir um að mæður með eldri börn á brjósti væru of góðviljaðar, jafnvel 

veiklundaðar, og með sérstaka þörf fyrir tengsl við barnið sitt. Mæður sem höfðu 

gefið brjóst í meira en 12 mánuði voru opnastar fyrir langri brjóstagjöf og þar var að 

finna þær þrjár mæður sem vildu ekki nefna neina hámarkslengd á brjóstagjöf.86  

Þrátt fyrir mismunandi skoðanir á brjóstagjöf og lengd hennar var það gegnum 

gangandi þráður í öllum viðtölum að konur ættu sjálfar að ráða hversu lengi þær gefa 

brjóst, eða hvort þær yfir höfuð gefi brjóst. Það eigi ekki að vera annarra en þeirra að 

ákveða. Þegar konum hefur verið sagt að hætta, til dæmis vegna nauðsynlegrar 

lyfjainntöku móður, getur það verið erfitt þar sem þær séu þá ekki lengur við 

stjórnvölinn. 

 

3.3.2 Stuðningur í nánasta umhverfi 
 
„[Þ]að kom alltaf svona svipur. Eða, svona, þau hikuðu eða það kom þögn. Svafstu 
nógu vel? Varstu dugleg að drekka heitt? Varstu dugleg að borða?“ 
 

Í mörgum tilvikum nefndu mæður að stuðningur fjölskyldu og vina væri mjög 

mikilvægur, að hafa einhvern hjá sér sem hægt væri að treysta á og að geta leitað til 

                                                
86 Kona um þrítugt talaði um að sér þætti algengara að löng brjóstagjöf væri bundin við konur sem að 
aðhylltust náttúrulegt líferni, umhverfisvernd og lífrænar vörur. Þar passaði brjóstagjöf vel inn í 
myndina og má velta fyrir sér hvort ákvarðanir um brjóstagjöf megi líka rekja til þess hvaða hópi 
mæður vilja samsama sig með. Móðirin virtist samt ekki telja sjálfa sig í þeim hópi þrátt fyrir um 12 
mánaða langa brjóstagjöf.  
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annarra mæðra með reynslu. Það sést helst á lýsingum kvenna sem voru fjarri 

fjölskyldu og vinum með ungbörn.87 Nokkrar nefndu að stuðningur fjölskyldu hafi 

falist í að enginn kæmi með óumbeðnar ráðleggingar en ávallt verið tilbúinn að hlusta 

og miðla reynslu ef um það var beðið. Ákvarðanir kvennanna hafi þannig verið virtar 

að mestu, þótt talað hafi verið um ráðríkar ömmur og nágranna sem meintu vel.  

Mæður fengu helst athugasemdir við brjóstagjöf þegar ungt barn var ekki á 

brjósti og þegar eldra barn, samkvæmt þeirra viðmiði, var enn á brjósti. Mæður sem 

voru með börn á brjósti í yfir 6 mánuði sögðu ættingja oftar en ekki hafa farið að 

spyrja hvort barnið færi ekki að hætta eftir að þeim aldri var náð. Söguna um freka 

barnið sem réðist á mömmu sína og hjálpaði sér sjálft á spenann heyrði ég margsinnis. 

Þar er móðirin fórnarlamb aðstæðna og hefur ekki stjórn á barni sínu. Þetta sé það 

sem konur fái fyrir að vera of veiklundaðar til að hætta með barn á brjósti. Þessi 

frásögn um barnið sem rífur upp bolinn hjá mömmu sinni held ég að eigi sér rætur í 

örfáum atvikum og virðist til þess eins að skapa slæma tilfinningu gagnvart lengri 

brjóstagjöf.  

Löng brjóstagjöf var þannig stundum tengd við dekur og eftirlátssemi móður 

sem ekki hafi stjórn á brjóstagjöfinni. Sumar töldu að barn sem væri á brjósti fram 

eftir aldri yrði háð mömmu sinni, óöruggt og ósjálfbjarga. Dæmi um slíkt var hjá 

lækni á heilsugæslu sem ræddi við móður eins árs gamals barns sem var enn á brjósti:  

 
hún [læknirinn] var að tala um eitthvað ofdekur, hvort hún væri 
hrædd um að af því ég gerði þetta fyrir hana, þá mundi ég klæða 
hana þar til hún yrði 10 ára og taka til í herberginu hennar eða, mér 
finnst þetta ekki sambærilegt. 

 

Mæður með reynslu af lengri brjóstagjöf höfnuðu því að brjóstagjöfin gerði börnin 

ósjálfstæð. Ein taldi langa brjóstagjöf þvert á móti vera hluta af því að tryggja 

sjálfsöryggi barns síns og var hennar leið til að veita barninu sínu góðan grunn út í 

lífið. Mæður sem áttu styttri brjóstagjöf að baki sögðu þó það sama. Að vera til staðar 

fyrir barnið sitt væri ekki háð brjóstagjöf heldur frekar hluti af ákveðinni 

uppeldisskoðun/stefnu. Tveimur mæðrum þótti forvitnilegt að fordómar ríktu í 

samfélaginu gagnvart brjóstagjöf eldri barna, svo sem barna eldri en 3 ára en að engar 

athugasemdir væru gerðar til peladrykkju barna á sama aldri.  

                                                
87 Bæði konur sem hafa átt börn sín í útlöndum og einnig þær sem hafa búið á öðrum landssvæðum en 
fjölskylda þeirra. 
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Ein móðir benti á að allir hefðu skoðanir á brjóstagjöf. Líka fólk sem hefði enga 

reynslu af brjóstagjöf sjálft eða úr umhverfi sínu. Hún taldi fólk oftar en ekki óupplýst 

og þess vegna væru ranghugmyndir um brjóstagjöf algengar. Fordómar fyrir langri 

brjóstagjöf stöfuðu því, eins og aðrir fordómar, af vanþekkingu og reynsluleysi. 

Sjálfri hafi henni fundist 14 mánaða brjóstagjöf rosalega löng áður en hún sjálf 

eignaðist börn: „[ég] hafði ekki hundsvit á þessu, en ég leyfði mér samt að hérna, vera 

með einhverjar skoðanir á því.“Á svipuðum nótum segir móðir frá því að hafa lesið 

um langa brjóstagjöf áður en hún eignaðist barn:  

 
þá las ég grein eftir einhverja konu, þar sem að hún var að dásama 
brjóstagjöf og segja að það væri æskilegt að konur væru með börn á 
brjósti til 2 ára, og er þá að vitna í WHO, ... og ég las þessa grein og 
hugsaði ... hún hlýtur að vera geðveik! Eiga konur að vera bara í 
fangelsi?! 

 

Hún hló að þessu í viðtalinu enda hafði hún sitt barn á brjósti í yfir 2 ár. Það kom 

fram hjá fleiri mæðrum að viðhorf þeirra til brjóstagjafar hefðu breyst eftir eigin 

reynslu.  

Hvergi í viðtölum kom fram að brjóstagjöf mæðranna á almannfæri hefði 

verið illa séð, þótt þær hefðu heyrt af öðrum í þeirri stöðu, heldur þvert á móti var 

talað um stuðning þeirra nánustu við að gefa brjóst hvenær sem barnið væri svangt, að 

því gefnu að barnið væri ekki „of gamalt.“ Ein undantekning var á þessu þegar sagt 

var frá karli sem þoldi ekki að konan sín gæfi brjóst fyrir framan aðra. Mikil 

hneykslun var í tóni viðmælanda míns, sem spurði: „hvernig á slíkt að ganga upp?“ 

Feðurnir komu annars sjaldan til tals í viðtölunum og oftast var ekkert minnst á þá.88 Í 

þeim tilvikum sem þeir voru nefndir var það oftast í tengslum við jákvæðan stuðning 

við brjóstagjöf. Einu sinni kom það sérstaklega fram að fjarvera föður og lítill 

stuðningur hans hafi haft neikvæð áhrif á framvindu brjóstagjafar og líðan 

móðurinnar, sem þjáðist af fæðingarþunglyndi á þeim tíma. Álag af umönnun 

ungbarnsins hvíldi nánast alfarið á herðum móðurinnar. Hvað varðar 

hlutverkaskiptingu foreldra og dreifingu ábyrgðar á næringu ungs barns, nefndi aðeins 

ein móðir að þurrmjólkurgjöf gæti jafnað ábyrgð foreldra og þá sem gagnrýni á það. 

Þó var dæmi um að faðir hefði gefið barni pela tímabundið á meðan móðirin sótti 

skóla.  
                                                
88 Nánast allar mæður sem talað var við voru í sambúð eða giftar á meðan brjóstagjöf varði þótt slitnað 
hafi upp úr samböndum hjá nokkrum eftir það. 
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 Kona sem var með barn sitt á brjósti í yfir 2 ár sagði frá því að henni hafi 

komið á óvart hversu margar konur feli brjóstagjöf sína eftir að barn er komið yfir 

ákveðinn aldur, oftast af ótta við að verða að athlægi eða fá óþarfa gagnrýni. Hún taldi 

mun fleiri mæður vera með börn á brjósti í lengri tíma en almennt telst ásættanlegt 

eftir að konur í umhverfi hennar fóru að segja henni í trúnaði að þær hefðu líka verið 

lengi með barn á brjósti.89 Svipaða sögu sagði kona sem var með barn sitt á brjósti í 

nokkrar vikur. Hún fékk að heyra hvíslandi sögur frá konum sem vildu láta hana vita 

að hún væri ekki sú eina með þessa reynslu.  

Stuðningur nánasta umhverfis skipti mæður máli en óumbeðnar ráðleggingar 

frá vinum og ættingjum gátu verið lýjandi Bæði þegar mæður sem hafa verið með 

barn stutt á brjósti voru spurðar að því hvort þær hafi ekki örugglega prófað teið sem 

á að vera mjólkuraukandi og munað eftir að lofta brjóstin, og þegar konur með eldri 

börn á brjósti fengu spurningar um hvort gagn væri að brjóstagjöfinni og hvort þær 

færu nú ekki að hætta. 

 

3.3.3 Að hætta með barn á brjósti 
 

Það náttúrulega geta verið alls konar vandamál. En svo held ég að það 
sé líka þetta, að það sé ekki hægt að gera það með vinnu, það er 
þrýstingur frá umhverfinu, það er bara svo ótrúlega margt. Og svo 
náttúrulega kannski bara, þú veist, færðu alveg nóg og þá er það bara 
svoleiðis. 

 

Ástæður mæðranna fyrir að hætta brjóstagjöf voru margar. Langflestar nefndu aldur 

barns sem ástæðu og sögðu barnið vera orðið of stórt eða þroskað til að vera á brjósti. 

Meðal annars var nefnt að börn sem væru farin að ganga, komin með tennur, orðin 

stór og mikil, eða farin að tala ættu ekki að vera á brjósti: „Ef það getur beðið um það 

er það of gamalt.“ Það kom á óvart hversu mikill munur var á þessu sameiginlega 

svari hjá konunum þar sem að hár aldur fyrir brjóstagjöf gat þýtt allt frá 4 mánuðum 

upp í 4 ára aldur. Einnig voru þarfir móður í fyrirrúmi; þær sögðu að þetta hefði verið 

„komið gott,“ þær nenntu þessu stússi ekki lengur. Áberandi voru áhyggjur mæðra af 

því að börnin fengju ekki nægilega næringu úr mjólkinni því þær töldu sig ekki 

framleiða nægilegt magn.  

                                                
89 Fleiri bentu á að það væri líklegt, einfaldlega vegna þess að fólk ályktar að brjóstagjöf sé hætt þegar 
hún er ekki lengur sýnileg. En eldri börn fá oft bara að drekka heima hjá sér, kvölds og/eða morgna. 
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Fjórar mæður sem áttu styttri en 3 mánaða brjóstagjöf að baki sögðust ekki 

hafa framleitt næga mjólk og fengu börnin nánast frá upphafi þurrmjólkurgjöf að auki, 

eða frá fæðingu til þriggja vikna aldurs barns. Alls töluðu átta konur um að hafa misst 

mjólkina af einhverjum orsökum fyrr en efni stóðu til, meðal annars vegna álags á 

heimili með eldri börn, því að gefa barni aðeins „eftir klukkunni“, eða á fjögurra tíma 

fresti samkvæmt ráðleggingum frá því rétt upp úr 1980, og að barnið hafi frekar viljað 

pela. Ein móðir áréttaði að það að hætta vegna þess að mæður misstu mjólkina væri 

ekki ákvörðun þeirra. Auk fyrrnefndra atriða töluðu mæðurnar í þessum hópi um að 

eigin óþolinmæði hefði haft áhrif á framvindu brjóstagjafar, önnur ólétta og tveimur 

þótti brjóstagjöfin alls ekkert notaleg eða hálf sóðaleg. Gulsótt barna og lítil 

þyngdaraukning hafði einnig áhrif á ákvörðun um að hætta brjóstagjöf og gefa frekar 

þurrmjólk. 

Konur sem voru með börn á brjósti í yfir 12 mánuði sögðu helstu ástæður fyrir 

því að hætta vera að þær hefðu fengið nóg, brjóstagjöfin hefði ekki lengur verið 

ánægjuleg og/eða að þær hefðu náð sínu markmiði. Svo sem viðmiði 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunar um brjóstagjöf fram til 2 ára aldurs. Um helmingur 

mæðra í þessum hópi sagði börnin hafa átt þátt í lengd brjóstagjafar, þau hafi hætt að 

sýna áhuga og hætt sjálf. Að sama skapi hafi ákvörðun mæðra um að halda áfram 

brjóstagjöf verið tekin út frá því að börnin sýndu henni áhuga. Móðir sagði frá því að í 

mömmuhóp sem hún var í hafi flest börnin hætt fyrir eins árs aldur og yfirleitt hafi 

ástæðan verið sú að barnið hafnaði brjóstinu, en mamman hefði viljað vera lengur. 

Ólétta hafði einnig áhrif, svo og álag með eldri systkini. Ein móðir lagði sérstaka 

áherslu á að hún hefði hætt vegna þess að eigin geðheilsa leyfði ekki meira: „ég var 

alveg að pæla í að henda þeim út um gluggann, skilurðu, af því að ég var að bilast.“  

Hjá mæðrum með 3-12 mánaða langa brjóstagjöf að baki sagði helmingur að 

þær hefðu fundið að nú væri kominn tími til að hætta, þær nenntu ekki meiru og/eða 

að brjóstagjöfin hefði haft neikvæð áhrif á nætursvefn móður. Þrjár töluðu um að hafa 

misst mjólkina, ein vegna þurrmjólkurgjafar. Ólétta og upphaf leikskólavistar voru 

líka nefnd sem ástæður.90 Mæður í þessum hópi nefndu einnig að börnin hefðu haft 

áhrif á lengd brjóstagjafar. Þrjár af mæðrunum nítján sögðu að þeim hefði þótt erfitt 

                                                
90 Í einu viðtali kom fram að upp úr 1980 hafi talist eðlilegt að mjólkin „fjaraði út“ hjá konum sem 
urðu óléttar og enn með barn á brjósti. Ólétta var talin góð ástæða til að hætta brjóstagjöf, samt ekki 
vegna þess að mjólkin væri lakari. 
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að stjórna ekki ákvörðun um að hætta þegar börnin sjálf hættu að sýna brjóstinu 

áhuga. Þá var talað um börn á aldrinum 9-11 mánaða. 

 Einnig var algengt að nefnt væri að barnið væri farið að borða mikið af öðrum 

mat, drykki sjaldan og fengi lítið, þess vegna talin lítil ástæða til að halda brjóstagjöf 

áfram. Sár og sýkingar höfðu áhrif á ákvörðun um að hætta í tveimur tilfellum og í 

öðrum tveimur tilfellum hafði upphaf vinnu og álag á heimili áhrif. Nokkrar nefndu 

einnig að sú mikla vinna sem fylgdi brjóstagjöf og binding yfir barni gæti verið 

ástæða þess að konur hætti brjóstagjöf fyrr en efni standi til. 

Starfsframi móður hafði áhrif á ákvörðunartöku sumra um að hætta brjóstagjöf 

og voru mismunandi sjónarmið um réttlætingu þess að stytta brjóstagjöf af þeirri 

ástæðu. Ein viðmælenda minna, fjögurra barna móðir fædd í kringum 1960, nefndi 

tímaleysi sem hugsanlega ástæðu fyrir styttri brjóstagjöf mæðra. Þær væru of mikið 

að drífa sig vegna hraðans í samfélaginu og henni fannst slæmt ef konur mættu ekki 

lengur vera að því að gefa brjóst. „Satt að segja hef ég svolitlar áhyggjur af 

nútímakonunni,“ sagði hún og þótti ungar mæður ekki slaka nógu mikið á. Hún taldi 

neikvætt ef börn hættu áður en þau væru tilbúin, þótt hún undirstrikaði jafnframt að 

brjóstagjöf þyrfti að haga þannig að bæði móðir og barn væru ánægð. Hún var hrædd 

um að ef starfsframi kvenna kæmi í veg fyrir framgöngu brjóstagjafar ættu þær líklega 

eftir að sjá eftir því seinna að hafa ekki gefið brjóst. Það væri svo gott að gefa brjóst, 

slakandi og góð tenging. Ummæli ungrar konu, sem fædd er í kringum 1980, styðja 

þetta. Henni fannst mikill þrýstingur í samfélaginu á að mæður þyrftu að koma sér 

fljótt aftur út á vinnumarkaðinn eða í nám, eftir fæðingu barns. Þær ættu stöðugt: „að 

vera að gera eitthvað.“91 

Áhrif fæðingarorlofs á lengd brjóstagjafar var umfjöllunarefni í nokkrum 

viðtölum. Kona sem eignaðist börn í kringum 1980 sagði það hafa haft áhrif á 

brjóstagjöf að eitt barnið fór í dagvistun 4 mánaða gamalt. Önnur móðir taldi að konur 

sem færu snemma að vinna fyndu í dag fyrir meiri þrýstingi um að halda áfram 

brjóstagjöf til að geta gefið börnum sínum „góða mjólk.“ Margar gerðu ráð fyrir því 

að brjóstagjöf hætti um leið og móðir færi að vinna og fæðingarorlof hafi þannig áhrif 

á lengd brjóstagjafar. Af þeim nítján konum sem ég talaði við héldu níu áfram 

                                                
91 Hjördís Þorsteinsdóttir (2004: 42) telur tímaleysi hafa áhrif á lengd brjóstagjafar og telur hún að 
„[m]ismunurinn í brjóstagjöf með eða án ábótar á milli höfuðborgarinnar, 
höfuðborgarkragans og landsbyggðarinnar gæti skýrst af því að á landsbyggðinni hafi mæður meiri 
tíma og hraðinn í samfélaginu sé meiri í höfuðborginni og því sé tímalengd brjóstagjafar meiri á 
landsbyggðinni.“  
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brjóstagjöf eftir að vinna eða nám hófst og aðeins ein af þeim nefndi vinnuálag utan 

heimilis sem áhrifaþátt við að hætta brjóstagjöf eftir að vinna hófst. Þetta voru allt 

konur sem gáfu brjóst í meira en 3 mánuði, stærstur hluti í meira en 12 mánuði. Ein 

kona nefndi að hún hefði hætt brjóstagjöf vegna upphafs vinnu eftir fæðingarorlof. 

Hjá annarri hélst upphaf vinnu og lok brjóstagjafar í hendur, þótt hún hafi ekki talið 

það ástæðu þess að hætta.92 Atvinna virðist hér því ekki hafa haft afgerandi áhrif á 

mæður að hætta brjóstagjöf. 

 

3.3.4 Höft á hegðun 
 
„Mér fannst ég vera í hálfgerðu klaustri matarlega séð.“ 
 

Í langflestum viðtölum komu fram svipaðar hugmyndir um höft og æskilega eða 

óæskilega hegðun mæðra við brjóstagjöf, svo sem varðandi mataræði og aðra neyslu, 

vegna áhrifa þess á barnið. Það má líkja þeim við viðhorf sem konur finna fyrir á 

meðgöngu. Tilmæli um hegðun á meðgöngu virðast tekin gild og halda áfram eftir 

fæðingu á meðan á brjóstagjöf stendur. Þegar mæðurnar voru spurðar um hugsanlegar 

ástæður þess að mæður hætti með börn sín á brjósti svöruðu margar því til að höft á 

hegðun mæðra væri algeng ástæða, ásamt þeirri miklu vinnu og álagi sem fylgdi 

brjóstagjöf. Mæður þyrftu einstaka sinnum að geta um frjálst höfuð strokið. Að auki 

kom fram að sumar konur virðast ekki vilja gefa brjóst vegna áhrifa brjóstagjafar á 

útlit brjósta og lögun þeirra. Ein móðir sagðist hafa: „ heyrt eitthvað af því að, 

einhverjir vilja hætta til þess að bara passa upp á brjóstin á sér, líkamann.“93  

Móðir um þrítugt, sem var með börnin sín á brjósti í um 6 mánuði, lýsti því 

hvernig henni létti eftir að hún hætti með barn á brjósti. Hún var ekki lengur með 

stöðuga ábyrgð á annarri manneskju í gegnum líkama sinn og gat til dæmis fengið 

sér í glas án þess að hugsa frekar út í hvenær hún mætti næst gefa brjóst. Hún taldi 

höft á neysluvenjum mæðra geta haft áhrif á að mæður hættu með börn sín á brjósti, 

                                                
92 Í skýrslu Mörgu Thome (1993) kemur fram að lenging fæðingarorlofs í fjóra mánuði árið 1987 og 
aftur í 6 mánuði árið 1990 hafi haft áhrif á lengd brjóstagjafar. Fyrir lagaleg réttindi mjólkandi mæðra á 
vinnustöðum sjá Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980, 66. grein og 
Reglugerð nr. 931/2000. Forvitnilegt er að sjá að í Félagsmálasáttmála Evrópu (nr. 3/1976) er í 8. grein 
kveðið á um að „Í því skyni að tryggja, að réttur vinnandi kvenna til verndar sé raunverulega nýttur, 
skuldbinda samningsaðilar sig til: ... 3. að sjá um, að mæður, sem hafa ungbörn á brjósti, skuli eiga rétt 
á nægum tíma í því skyni.“ Hvergi kemur fram hvað slíkur tími er langur. 
93 Eins og Bordo (1993) nefnir, verður að setja menningarlegar væntingar um útlit kvenna í samhengi 
við áhrif staðlaðra ímynda af kvenlíkamanum í vestrænum samfélögum þar sem eldri og „notaðir“ 
líkamar eru minna aðlaðandi en aðrir. Sem getur haft áhrif á framvindu brjóstagjafar. 
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sérstaklega ungar mæður. Það taldi fjögurra barna móðir um fertugt einnig en talaði 

um það af skilningsleysi að konur vildu hætta til að geta „dottið í það.“ Hún myndi 

ekki hætta nema ef hún og barnið hennar væru tilbúin til þess. Í umræðu um áhrif 

neysluvenja móður á brjóstamjólk fannst einni móður konur of fljótar að leita 

skýringa á óværð barna í mjólkinni:  

 
Og þá er svo ríkt í okkur, hann er örugglega svangur, mjólkin mín er 
ekki nógu góð ... og þá grípa margar konur strax í það að fara að taka 
út einhvern mat úr fæðunni ... ekki laukur, ekki appelsínur ekki þetta 
og ekki hitt og það verður svo erfitt, það er nógu erfitt að vera bara 
heima með lítið barn og vera að reyna að gefa því brjóst og með sár og 
viðkvæmur og allir að heimsækja þig og allir að segja þér hvað þú átt 
að gera án þess að þú sért líka hættur að borða það sem þú ert vanur að 
borða. 

 

Hún taldi neyslu móður því ekki hafa afgerandi áhrif á brjóstamjólk og líðan barns.  

Konurnar sem voru með börn á brjósti í 12 mánuði eða lengur, virtust sumar 

frjálslegri með sína lífshætti heldur en þær sem styttra voru með barn á brjósti. Í 

samtali við konu sem átti von á sínu öðru barni mátti heyra að hún teldi konur sem 

ákveða að vera með barn sitt lengi á brjósti sveigjanlegri gagnvart áfengisneyslu. Ekki 

kærulausari en aðrar heldur höguðu þær brjóstagjöfinni þannig að hægt væri að 

uppfylla bæði þarfir barns fyrir brjóstagjöf og langanir móður. Hún tók fram að 

áfengisneyslan væri oftast eftir að barnið hefði náð ákveðnum aldri. Brjóstagjöf þyrfti 

ekki að vera svo bindandi nema fyrstu 6 mánuðina, en þá væru mæður bundnar 

börnum sínum hvernig sem það nærðist. Móðirin hafði sjálf verið með barnið sitt á 

brjósti í yfir tvö ár og á þeim tíma hafði hún farið út að skemmta sér án þess að það 

hefði haft teljanleg áhrif á brjóstagjöfina. Að hennar mati þurfi ekki að hætta 

brjóstagjöf til að komast í veisluhöld. Henni fannst ánægjulegt að fleiri konur væru 

farnar að lifa lífinu með brjóstagjöf án teljandi hafta og benti á að mæður ákveði 

höftin að vissu leyti sjálfar. Eftir því sem börnin eldist því minni verði líka 

brjóstagjöfin og ekki eins mikið mál að bregða sér frá: 

  
þetta er ekkert eitthvað svona meiriháttar lífsstílsbreyting, nema því 
sem nemur að eignast barn ... að fá sér í glas stöku sinnum, plana það 
vel, og hvort það er eitt glas eða þrjú eða hvort þú ferð út á fillerí og 
lætur það í pössun, að fara til útlanda, vinna, fara út að hjóla, þú veist, 
þetta er einhvern veginn, já. Orðið svona meira hluti af því að [vera 
til], heldur en að vera einhver þjáning eða binding. 
 



 

79 

Hún virtist líta á mæður með börn á brjósti sem einnig sinntu eigin þörfum til 

skemmtunar og samveru við vini utan heimilis, sem ábyrgum mæðrum með stjórn á 

eigin lífi. Það væri ekkert skrýtið: „að vilja vera, þú veist, ennþá svoldið kúl, þú veist, 

hafa ennþá þetta grúf, að vera ekki bara þreyttur með hérna, ælublett á öxlinni og 

eitthvað.“ Í nokkrum öðrum viðtölum var einnig talað um áfengisneyslu mæðra en 

henni lýst sem kæruleysi og mæður sem neyttu áfengis gagnrýndar fyrir að hugsa of 

mikið um sjálfar sig. Brjóstagjöf væri „bara svo einstök“ að allar mæður ættu að vilja 

gera það vel og vera ekkert að drífa sig í veislur, þar sem tækifæri til skemmtanahalda 

yrðu alltaf til staðar. Í einu viðtali var sagt frá konu sem var með barn sitt á brjósti í 4 

ár og lifði lífinu óheft: 

 
Hún var rosalega svona kærulaus. Þess vegna held ég að hún hafi 
alveg ekkert verið að pæla í því hversu lengi eða, hún var bara svona, 
já leyfði sér það sem hún vildi og gerði bara það sem hún vildi. 
 

Hér var móðir gagnrýnd fyrir að fara eftir eigin vilja. Svipað var að heyra í frásögnum 

af mæðrum sem áttu börn með fæðuóþol, og hættu brjóstagjöf því þeim fannst þær 

ekki mega borða neitt. Þær settu þarfir sínar ofar þörfum barns fyrir brjóstamjólk. 

Nokkrar mæður töldu að mæður ættu bara að láta sig hafa það að geta ekki sinnt eigin 

þörfum á meðan öðrum fannst skiljanlegt að hætta ef brjóstagjöf fylgdi meira vesen 

og binding fyrir móður. Hugmyndin um að pelagjöf væri auðveldari en brjóstagjöf 

töldu nokkrar mæður hafa áhrif á að mæður hættu brjóstagjöf, en gagnrýni þar á mátti 

heyra frá konum með reynslu af hvoru tveggja. Kona á fertugsaldri sagði brjóstagjöf 

einungis einn part af því að vera mamma, tímabil sem vari tiltölulega stutt, og taldi að 

pelagjöf krefðist jafnvel meiri vinnu en brjóstagjöf. Fjögurra barna móðir með reynslu 

af bæði pelagjöf og brjóstagjöf tók í sama streng. Henni fannst þægilegra að vera með 

börn á brjósti því það hefði verið sveigjanlegra. Umræða um takmarkanir á hegðun og 

undanlátssemi mæðra gagnvart höftum kom fram í nánast öllum viðtölum.   

 

3.3.5 Að þrauka eða gefast upp 
 
„Þetta snýst ekki endilega um þolinmæði, ég bara grenjaði stanslaust.“ 
 

Skilaboð frá móður sem lenti í miklum erfiðleikum í byrjun brjóstagjafar og fékk 

svæsna brjóstasýkingu með sárum verkjum, voru að styðja ætti konur í gegnum 

erfiðleika. Hún þekkti af eigin raun hversu sár brjóstagjöfin gæti verið og að sama 
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skapi hversu ánægjuleg hún væri þegar vel gengi. Önnur móðir sagði frá miklum 

erfiðleikum með sína brjóstagjöf en vandamálið þar tengdist magni og erfiðleikum við 

að ná upp mjólkurframleiðslu. Hún taldi sig hafa reynt öll ráð til að auka 

framleiðsluna en ekkert virkaði og ákvað hún að hætta með barnið á brjósti og gefa 

því þurrmjólk. Sagðist hún vera ánægð með þá ákvörðun í dag en að hún hefði verið 

erfið. Eigin fordómar, ekki síður en annarra, gagnvart því að vera ekki með kornabarn 

á brjósti voru erfiðir viðureignar. Gagnrýnustu athugasemdirnar fannst henni koma frá 

mæðrum sem höfðu komist yfir erfiðleika og töldu mæður sem hættu brjóstagjöf áður 

en hún gengi upp ekki hafa lagt nógu hart að sér. Það þótti henni miður og var orðin 

leið á að sannfæra fólk um að hún hefði liðið nógu mikið til að geta réttlætt stutta 

brjóstagjöf. Þriggja barna móðir, fædd í kringum 1970, sagði að það mætti ekki dæma 

konur sem væru með pínulítil börn og gæfu þeim pela. Það væru alltaf einhverjar 

ástæður fyrir því, hvort sem það væri vegna mikilla erfiðleika eða vegna þess að þær 

af öðrum ástæðum vildu ekki gefa brjóst.94 Það var samt á henni að heyra að konur 

þyrftu að hafa haldbæra ástæðu fyrir því að gefa barni sínu ekki brjóst, ekki bara að 

þær: „nenntu því ekki.“ 

Langflestar mæður voru sammála um að það væri erfitt að vera bundin yfir 

barni og að mæður þyrftu einstaka sinnum að fá næði fyrir sjálfar sig. Löngun til að 

geta um frjálst höfuð strokið geti orðið til þess að mæður hætta brjóstagjöf svo að 

fleiri aðilar geti litið eftir barninu. Finna má tvær orðræður um þau höft sem mæður 

finna fyrir; annars vegar sé brjóstagjöf partur af því að vera mamma og konur eigi 

bara að láta sig hafa það þrátt fyrir mikla vinnu, fórnfýsi og neysluhöft, og hins vegar 

þá að konur megi líka uppfylla eigin þarfir, svo sem hvað skemmtanir og neyslu 

varðar. Þarna virðast takast á viðhorf til þess hvort komi á undan, þarfir barna eða 

þarfir mæðra. 

 

Samantekt 

Í grunninn virtist mæðrum finnast að líðan móður, þarfir hennar og vilji, skipti máli 

þegar talað er um lengd brjóstagjafar en þarfir mæðra og þarfir barna voru áberandi 

atriði sem virtust stundum stangast á. Hvernig mæður taka á þeim núningi ákvarðar 

hvaða ímynd þeim er gefin, og hvort hún samræmist orðræðu um fullkomna, fórnfúsa 

móður. Viðhorf um vænlega lengd brjóstagjafar í 6-12 mánuði voru í samræmi við 
                                                
94 Kitzinger (2006) hefur bent á að mæður sem hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun eigi erfitt með 
að hugsa sér að gefa brjóst. 
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ráðleggingar frá heilbrigðisyfirvöldum, í það minnsta hvað lágmarkslengd varðar. Er 

það nokkuð hliðstætt því þegar aukning á tíðni brjóstagjafar í kringum 1900 og aftur í 

kringum 1970 hélst í hendur við ráðleggingar og hvatningu frá heilbrigðisstarfsfólki 

(Thome, 1993; Helgi Þorláksson, 1987). Flestar konur sögðust hafa fundið fyrir 

stuðningi í sínu nánasta umhverfi og voru hvatning og jákvæðar athugasemdir 

mikilvægar. Afskiptaleysi var þó í sumum tilfellum talið gott, þannig að móðir fengi 

næði til að komast sjálf að því hvernig hún vildi haga sinni brjóstagjöf. Gagnrýni 

fólks beindist oftast að tímalengd brjóstagjafar. Helstu ástæður sem mæður gáfu upp 

fyrir því að hætta brjóstagjöf voru aldur barns, erfiðleikar við brjóstagjöf eða höft á 

hegðun móður en síðastnefnda atriðið tengist hugmyndum um gæði brjóstamjólkur. 

    

3. 4 Magn og gæði brjóstamjólkur 
Í viðtölum komu fram mismunandi viðhorf um hvort hægt væri að hafa afgerandi 

áhrif á brjóstagjöf eða hvort hún væri líffræðilegt ferli sem lítil áhrif væri hægt að 

hafa á. Sumar mæðranna töldu að hægt væri að hafa áhrif á brjóstagjöf upp að vissu 

marki, svo sem til að auka framleiðslu og forðast óþægindi við sog barna en aðrar 

töldu mjólkurframleiðslu frá náttúrunnar hendi mismikla eftir konum. Í nokkrum 

viðtölum kom fram ósamræmi um þetta atriði. Sem dæmi taldi ein móðir að leggja 

ætti áherslu á fræðslu um brjóstagjöf til að hafa áhrif á framvindu hennar, en á öðrum 

stað kom fram að hún teldi ekkert vera hægt að gera við mjólkurmissi. Svipað 

misræmi kom fram hjá móður sem missti mjólk í annað sinn eftir um 6 mánaða 

brjóstagjöf og sagðist hafa reynt allt til að forðast að það gerðist aftur. Þrátt fyrir 

þennan mun töldu flestar konurnar að umhverfi eða hegðun móður gæti haft áhrif á 

gæði mjólkur og eru slíkar hugmyndir þekktar um allan heim (Helgi Þorláksson, 

1986; Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 1993). Í viðtölum voru mæður 

spurðar hvort þær teldu að hægt væri að mæla gæði mjólkur, hvort eitthvað hefði áhrif 

á gæði mjólkur og þá hvernig. Helstu niðurstöður eru að mæður telja lífsstíl móður 

hafa áhrif á gæði.  

 
3.4.1 Lífsstíll  
 
„Þú ert náttúrulega það sem þú borðar.“ 
 

Konur með fyrsta barn á brjósti töluðu um að þeim hefði verið kennt að ef börnin 

væru óvær væri það vegna mataræðis móður. Það væri fyrsta skýringin sem kæmi upp 
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í hugann. Tvær mæður sem að áttu fyrstu börnin sín upp úr 1980 og 1990, töldu 

umræðu um áhrif mataræðis á líðan barns í gegnum brjóstagjöf hafa verið meiri þá en 

þegar þær áttu seinni börn sín um og eftir árið 2000.95 Nokkrar mæður töluðu um að 

matur mæðra hlyti að hafa áhrif á brjóstamjólk þar sem að mæður þyrftu að hætta að 

borða ofnæmisvalda í eigin fæðu væru börn þeirra með ofnæmi. Mæðurnar sem töldu 

mataræði hafa áhrif á gæði brjóstamjólkur fannst það segja sig sjálft, því móðir með 

barn á brjósti hlyti að gefa af því sem hún borðaði. Sumar töldu mat hafa svipuð áhrif 

á mjólkina eins og á blóðbúskap líkamans og sagði ein í því samhengi: 

 
Bara lífsstíll og mataræði og annað hlýtur að, það hlýtur að hafa áhrif 
... Þetta hlýtur bara að vera, mjólkin alveg eins og blóðið á manni ... 
þetta hlýtur allt að vera samspil bara á milli, hvernig þú lifir og 
hvernig gæðin eru. Bara eins og hjá dýrunum, ég meina, ef dýrin eru á 
lélegu fóðri þá hlýtur að vera lélegri mjólk. 

 

Móðir sem hafði átt í erfiðleikum með mjólkurframleiðslu sagði að magn 

brjóstamjólkur gæti verið helsti munurinn á milli mæðra. Hún taldi mjólkina sjálfa 

ekki mismunandi, þótt mataræði gæti hugsanlega haft einhver áhrif. Það er svipað og 

aðrar mæður sögðu um áhrif matar á gæði mjólkurinnar, en að sama skapi var ekki 

talið að munur á milli kvenna væri mikill.  

Áhrif mataræðis á gæði mjólkur voru talin felast í því að barnið fengi í 

magann af einhverju sem móðirin borðaði. Til að minnka áhættuna á að það gerðist 

hættu mæðurnar oft að borða ákveðnar matvörur, svo sem mjólkurvörur, sykur, 

gosdrykki og kaffi. Lífrænar matvörur voru mjög mikilvægar í huga einnar móður, en 

hún vildi koma í veg fyrir að eiturefni í matvælarækt bærust til barnsins í gegnum 

brjóstamjólkina. Önnur talaði um hversu misvísandi upplýsingar væru til um áhrif 

mataræðis móður á barn á brjósti. Margar frásagnir væru á lofti, þar sem allt frá 

lakkrís til jarðaberja væri sett á bannlista en enginn virtist geta staðfest réttmæti 

þeirra. Á flestum var að heyra að þótt mataræði móður gæti haft áhrif á brjóstamjólk 

gæti það ekki gert hana óæskilega. Móðir um þrítugt sagði: 

 
að það meiki ekki eða breiki brjóstamjólkina hvort þú hérna, hvort þú 
ferð á Makkdónalds í hádeginu eða ferð heim og gufusýður ýsu og 
borðar brokkolí ... ég held að maturinn sé ekki það ofboðslega 
mikilvægur ... Og þegar ég fann til dæmis að hérna, ef ég drakk meira 

                                                
95 Kannski kemur það til af því að þær voru margra barna mæður, en hugsanlegt er að munur sé á 
upplýsingum til mæðra eftir fjölda barna þeirra, eins og áður hefur verið bent á.  
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kaffi einn daginn en næsta og það virtist ekki ... hafa nein áhrif þá 
hætti ég þessu, að spá í því, þá fór ég bara að drekka eins mikið kaffi 
og ég vildi. Og sko, ég lét engan segja mér að ég mætti ekki borða 
súkkulaði! 

 

Hún taldi mataræði aðallega hafa áhrif á heilsu móður frekar en barns, þar sem 

brjóstamjólkin hefði alltaf forgang á næringu úr líkamanum. Hún sagðist hafa spáð 

meira í áhrif áfengis á brjóstamjólkina heldur en mataræði.  

Skiptar skoðanir voru um áhrif áfengis á brjóstamjólk. Ein móðir sagði að smá 

áfengi, til dæmis rauðvínsglas eða lítill bjór, hefði hjálpað henni með 

mjólkurframleiðslu, og þá helst vegna slökunaráhrifa þess, enda taldi hún slökun og 

hvíld mikilvæga til að ná góðri mjólkurframleiðslu. Fleiri mæður voru sammála um 

að þær teldu ekki hættulegt að neyta áfengis meðfram brjóstagjöf, svo lengi sem það 

væri gert á ábyrgan hátt og eftir að barnið hefði náð einhverra mánaða aldri. Móðir 

um þrítugt virtist hálf feimin við að viðurkenna skoðun sína: 

 
Já, maður á nú kannski ekki að upplýsa þetta, mér finnst ánægjulegt 
hvað konur eru farnar að slaka á með áfengi og brjóstagjöf ... en mér 
finnst það líka bara svona ánægjuleg breyting, því betur sem þú gerir 
þér grein fyrir ávinningnum af móðurmjólkinni, því meiri ástæða til 
þess að halda áfram, er það ekki? 

 

Eftir að hafa séð vinkonu sína, læknanema með nokkurra mánaða gamalt barn á 

brjósti, fá sér rauðvínsglas sló einn viðmælandi minn til og fékk sér sopa án þess að 

hafa áhyggjur af því að hún væri að eyðileggja mjólkina og „fylla barnið“. Tvær 

mæður um þrítugt sem höfðu verið með börn sín á brjósti í yfir 12 mánuði, töldu að 

áfengisneysla meðfram brjóstagjöf væri ekki sniðug. Önnur þeirra sagðist hafa orðið 

vör við mikla léttúð gagnvart áfengisneyslu hjá mæðrum og fannst það slæmt vegna 

þeirra miklu neikvæðu áhrifa sem hún taldi áfengi hafa á brjóstamjólk.96  

 Lyf voru einnig til umræðu. Móðir sem þurfti að fara á sterkan sýklalyfjakúr á 

spítala vegna svæsinnar brjóstasýkingar, sagði að henni hefði verið tjáð að barnið 

myndi fá í magann vegna lyfsins. Það kom móðurinni mjög á óvart þegar það gerðist 

ekki og: „fyrst að pensillínið fór ekki í hana [barnið] átti ég svolítið erfitt með að 

ímynda mér að eitthvað annað ætti mögulega að geta farið illa í hana.“ Fleiri mæður 

höfðu kannað sérstaklega hvort lyf sem þær tækju hefðu áhrif á brjóstamjólkina, sem 

                                                
96 Áhugavert er að benda á að í rannsókn Jónínu Einarsdóttur (2000) kemur fram að mæður í Gíneu-
Bissá telji léttvínsneyslu samhliða brjóstagjöf sjálfsagða.  
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og ljósameðferð vegna húðvandamála. Margar nefndu lyf sem áhrifaþátt á lengd 

brjóstagjafar og sögðust þekkja til kvenna sem hefðu þurft að hætta brjóstagjöf vegna 

lyfjameðferðar. Hvergi kom fram að líkamleg veikindi móður gætu haft áhrif á gæði 

brjóstamjólkur nema vegna sterkrar lyfjagjafar í tengslum við meðferð. 

 Langflestar þeirra mæðra sem nefndu eiturlyf sem áhrifaþátt þótti augljóst að 

það væri barni skaðlegt að vera á brjósti hjá fíkniefnaneytenda. Hjá einni móður var 

frásögnin þó aðeins mildari: 

 
já, náttúrulega, fíkniefni hafa áhrif á, á, eða kannski ekki beint á gæði 
hennar en fíkniefni skila sér út í mjólkina og það sem við neytum 
hefur áhrif á hana án þess að það sé einhver bein tenging, ég borða 
snickers og það kemur snickers bragð út. En, en eins og nikótín skilar 
sér út í og þessar málmeitranir skila sér út í, en það er yfirleitt í svo 
litlu magni, en það hefur náttúrulega áhrif á hana án þess að, án þess 
að eyðileggja hana eða skemma hana heldur bara kannski mótar það 
hana, en alla jafna á venjuleg kona, eða þú veist, hefur það engin 
ofuráhrif hvað hún borðar eða hvað hún gerir á mjólkina. Þetta er 
náttúrulega svo flott kerfi einhvern veginn, svona hönnunarkerfi, 
hvernig við tökum bara og, og umbreytum líkamanum á okkur í 
mjólk, ... Þannig að, en eitthvað svona að hafa afgerandi áhrif á 
mjólkina, nei, ég hef ekki trú á því.  

 

Þarna ber á umburðarlyndari tóni gagnvart hegðun mæðra og mjólkin alltaf talin góð. 

Líkaminn sé hannaður til þess að sía eiturefni frá brjóstamjólkinni frekar en annars 

staðar í líkamanum, svo sem í fylgju á meðgöngu. Sömu viðhorf voru hjá viðkomandi 

móður til reykinga samhliða brjóstagjöf: 

 
Ég veit um tvö dæmi þess að konur hættu með börnin á brjósti af því 
að ... þær vildu halda áfram að reykja. Og sem að var náttúrulega bara 
þeirra val en almennt er mælt með því að konur gefi frekar brjóst og 
reyki heldur en að hætta [brjóstagjöf] og reykja. Eða skilurðu, ... 
ávinningurinn af því að fá brjóstamjólkina er talin vega upp á móti 
eiturefnunum úr sígarettunni. ... en, þú segir það ekkert við konu. 
 

Hún vissi af nokkrum konum sem stálust til að reykja meðfram brjóstagjöf. Þær létu 

þá sem lengstan tíma líða á milli reykinga og gjafar. Móðir fædd í kringum 1960 

sagðist hafa reykt að hluta til með börn sín á brjósti, sem fædd eru upp úr 1980. Þá 

hafi reykingarnar ekki verið taldar ástæða til að hætta með börnin á brjósti þar sem að 

þær hefðu ekki teljandi áhrif á brjóstamjólkina. Hún mælti samt ekki með því að 

konur reyktu samhliða brjóstagjöf og taldi best að konur væru sem „hreinastar“.  
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Í tveimur viðtölum komu fram hugmyndir um að reykingar móður með barn á 

brjósti hefði þau áhrif að barnið yrði háð reykingum og að þær ali jafnvel á fíkn síðar 

á lífsleiðinni. Annars vegar var sagt frá manneskju sem hafði á fullorðinsárum verið í 

vímuefnaneyslu, en móðir hennar reykti með hana á brjósti. Viðmælandi minn velti 

fyrir sér hvort þetta tvennt gæti tengst. Hins vegar var um að ræða konu sem reykti 

alla meðgönguna og samhliða brjóstagjöf sem varði í 4 ár. Viðmælandi minn velti 

fyrir sér hvort reykingarnar hefðu gert barnið háð brjóstamjólkinni. Henni fannst 

frekar gróft að reykja meðfram brjóstagjöfinni og furðaði sig á því að barninu hefði 

ekki orðið meint af og væri fullfrískt í dag. Foreldrarnir tengdu góða heilsu barnsins 

við lengd brjóstagjafar, að sögn viðmælanda míns: „sem er kannski ekki eitthvað, 

[hlær], ógeðslega góð auglýsing, fyrir aðrar mæður, að þetta styrki ónæmiskerfið að 

reykja.“ Hún velti fyrir sér hvað hefði helst áhrif á heilsu barna síðar meir og lék 

forvitni á að vita hvort reykingar hefðu meiri áhrif en mataræði, eða hvort hvorugt 

hefði áhrif. Konan sem hún sagði frá hafði einnig drukkið mikið kaffi á meðgöngu og 

við brjóstagjöf og fylgdi engum ráðum um mataræði. Viðmælandi minn virtist þannig 

efast um að mataræði og reykingar hefðu mikil áhrif á gæði mjólkur miðað við 

heilsufar barnsins. Það væri eftir allt saman kannski ekki svo mikið sem hefði áhrif á 

gæðin.  

Tvær mæður höfðu heyrt um og fundið á sjálfum sér að hreyfing gæti haft 

áhrif á gæði mjólkur en þá helst á framleiðslu mjólkur, og áttu þá við að þær hefðu 

fundið að framleiðslan minnkaði við líkamlegt álag, svo sem líkamsrækt. Mæðurnar 

sem ég talaði við hugsuðu allar um áhrif eigin hegðunar, og jafnvel líðanar, á barnið í 

gegnum brjóstagjöf.97 Þegar rætt var um hvers konar áhrif hegðun mæðra eða 

umhverfisþættir gætu haft á brjóstamjólk var framleiðslugeta oftast nefnd.  

 

3.4.2 Áhyggjur móður 
 
„[É]g var stressuð yfir að vera ekki með nóg ... og þá var ég ekki með nóg 
skilurðu? Af því að ég var svo mikið að hugsa um það.“ 
 

Mjög algengt var að mæður teldu streitu hafa áhrif á gæði mjólkur en einna helst á 

framleiðslu mjólkur, en gæðin virtust þannig að einhverju leyti haldast í hendur við 

magn mjólkurinnar. Fram kom að rólegheit væru mikilvæg fyrir ánægjulega 
                                                
97 Ein móðir velti fyrir sér áhrifum brjóstaaðgerða á gæði og magn mjólkur en vitað þykir að 
brjóstaaðgerðir hafi neikvæð áhrif á mjólkurmyndun (Kjøller o.fl, 2007). Sér í lagi brjóstaminnkun þar 
sem hluti brjóstvefjar er fjarlægður. 



 

86 

brjóstagjöf. Eins og fyrr segir var einnig nefnt að smá áfengi gæti verið slakandi og 

virtist slökunin og rólegheitin vera lykillinn, ekki áfengið sem slíkt. Neysla 

fæðubótarefna til að auka framleiðslu hefði að sama skapi ekki endilega bein áhrif á 

framleiðslu heldur á andlegt jafnvægi móður sem róaðist við það og sannfærðist um 

að hún væri að gera gott. Líðan móður geti því haft áhrif gæði brjóstamjólkur. Ein 

þeirra orðaði það svo: „En ég held reyndar bara að, ... ég hugsa að, svona, bara gott 

svona jafnvægi, andlegt jafnvægi, ég held að það sé bara gott fyrir, virki bara vel á 

mjólkina.“ Áhyggjur af því að barnið nærðist ekki nóg var ástæða þess að vinkona 

einnar hætti brjóstagjöf og taldi hún það hafa verið góða ákvörðun vegna streitu og 

álags fyrir móðurina:  

 
ég held að það sé mjög heilbrigð ákvörðun af því að þetta getur 
náttúrulega gjörsamlega sko, maður getur örugglega bara fuðrað upp 
af því að hafa áhyggjur af því hvort maður sé að næra barnið eða ekki. 
...  og ... einmitt, ...  þetta að þurfa alltaf að vera að fara með þau í 
einhverja aukaviktun og eitthvað svona, þetta náttúrulega er 
ofboðslega óhollt fyrir mömmuna sko.  

 

Ein móðir nefndi þó sérstaklega að það gæti hjálpað konum andlega að vera með barn 

á brjósti, sérstaklega ef þær glímdu við erfiðar tilfinningar til barnsins. Jafnframt 

komu fram hugmyndir um að börn skynji líðan móður í gegnum brjóstagjöf, bæði í 

gegnum mjólkina sjálfa og nærveru við móður. Álag á móður, streita og vanlíðan hafi 

þannig að mati sumra mæðra neikvæð áhrif á líðan barna, eins og rætt er í 

tengslakenningum (Eyer, 1992).  Þrátt fyrir mikla gagnrýni á þá kenningu voru 

hugmyndir um tengsl á milli andlegrar líðanar móður og barns algengar hjá 

mæðrunum. Móðir yfir fertugt sagði: 

  
Ég líka held að það hljóti að vera ofboðslega vont ef það er mikið 
stress, ég held það hljóti að vera ofboðslega erfitt að komast inn í þetta 
að upplifa þessa nánd og þessa, þessi notalegheit sem mér fannst ég 
alla vega upplifa, ef að þú ert í miklu stressi, ...  stress hljóti líka að 
skila sér inn í barnið, þú veist, ef barnið skynjar mikla spennu. 

 

Jákvætt hugarfar var að sama skapi talið hafa jákvæð áhrif á brjóstamjólk sem og trú 

móður á að hún væri að gera barni sínu gott með brjóstagjöfinni. Fleiri konur höfðu 

reynslu af eða höfðu heyrt af því, meðal annars frá hjúkrunarfræðingi, að streita og 

álag á konum hefði neikvæð áhrif á framleiðslu mjólkur. Tengdamóðir einnar hafði 

jafnframt sagt henni að gráta ekki, því það hefði vond áhrif á mjólkina. Móðirin tók 
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ekki mikið mark á því enda hafði hún heyrt annars staðar að sængurkvennagrátur á 

fyrstu dögum eftir fæðingu hefði örvandi áhrif á mjólkurframleiðslu. Vegna þeirra 

áhrifa sem mæður töldu vanlíðan geta haft á gæði og framleiðslu brjóstamjólkur 

sögðu margar mæður að áhersla á brjóstagjöf mætti ekki verða of mikil. Of mikill 

þrýstingur gæti valdið streitu sem leiddi til neikvæðra áhrifa á brjóstagjöf og úr yrði 

vítahringur. 

 Móðir þriggja barna sagði athugasemdir fólks um hugsanlega svengd barna 

sinna hafa haft stressandi áhrif á sig: 

 
Það er voða ríkjandi einhvern veginn, er hann að fá nóg, er hann að fá 
nóg? Bara ef börn gráta, þótt hann sé nýbúinn að drekka ... það er það 
fyrsta sem að fólki dettur í hug, að það sé bara ennþá svangt barnið, þó 
maður hafi alveg fundið að það væri, þú veist, að fá helling. 

 

Þannig væri kynt undir óöryggi móður og líkamlegir eiginleikar hennar dregnir í efa.  

Móðir sem eignaðist börn í kringum 1990 sagðist hafa átt auðvelt með að setja börnin 

á brjóstið og byrja brjóstagjöf en taldi sig ekki hafa haft næga mjólk að gefa þeim. 

Hún fékk aðstoð á spítala í útlöndum, þar sem hún eignaðist börnin sín, en þar mátu 

ljósmæður það svo að barnið þyrfti meira: „Ég held líka bara að ég hafi bara ekkert 

verið með nóg. Og þess vegna hafi bara strax, verið bara formúla líka.“ Ein móðir 

hætti með barn sitt á brjósti rétt um eins árs aldur vegna þess að hún hafði á 

tilfinningunni að það fengi ekki sérstaklega mikið, drakk kannski einu sinni á dag og 

óvissan um magnið stressaði hana. Önnur móðir, um þrítugt, sagðist hafa verið mjög 

hrædd um að vera með of litla mjólk þegar hún eignaðist sitt fyrsta barn. Kvíði vegna 

magns taldi hún hafa haft neikvæð áhrif á mjólkurframleiðslu. Svipaðar sögur segja 

fleiri mæður en um þriðjungur mæðrannna höfðu haft áhyggjur af mjólkurmagni. 

Auk áhrifa sem hegðun móður gæti haft á gæði og framleiðslu mjólkur komu 

fram viðhorf um áhrif umhverfis á gæði brjóstamjólkur.  

 

3.4.3 Umhverfi 
 
„[Mengun] er til staðar, við bara búum í þannig samfélagi ... Gerir það mjólkina 
óæskilegri fyrir barnið? Ekki miðað við það tækifæri sem við höfum til að lifa lífinu í 
dag.“  
 

Umhverfisáhrif, til dæmis vegna mengunar, málma eða geislunar, voru ekki talin vega 

þungt í áhrifum á gæði brjóstamjólkur. Lítil trú var á að umhverfismengun á Íslandi 
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hefði áhrif á brjóstamjólk, þótt hún hefði hugsanlega áhrif annars staðar þar sem 

mengun væri meiri. Móðir um fertugt sagði: „Ég get ekki ímyndað mér að það sé 

einhver svona, mikil áhrif. Nema af einhverju sem að þú lætur ofan í þig. Alla vega 

ekki hér [á Íslandi].“ Ein móðir taldi umhverfismengun ekki hafa teljandi áhrif á 

móðurmjólkina þótt hún væri vissulega til staðar. Slík mengun væri þá einnig í öðrum 

mat, og jafnvel í meira magni en í brjóstamjólk, og því ekkert skárra að gefa börnum 

annað að borða. Nefndi hún þurrmjólk sem dæmi þar sem hún væri framleidd í 

verksmiðjum. Henni fannst mikilvægt að setja hlutina í samhengi við það sem ætti að 

koma í staðinn og að það væri ekkert sem væri betra en brjóstamjólk. Lítið menguð 

brjóstamjólk væri betri en enginn brjóstamjólk. Aðspurð um hvort fréttir af mengun í 

umhverfinu hefðu áhrif á ákvarðanir mæðra um að hætta með börnin sín á brjósti 

sagðist hún ekki halda að þær væru aðalástæðan. Hún taldi þó að slíkar fréttir gætu 

hvatt mæður til að hætta brjóstagjöf sem þegar væru að hugsa um það því:   

 
þetta er kannski eitthvað sem að eykur, vissu þína í að gefa eitthvað 
upp á bátinn sem þig langar að gefa upp á bátinn. ... ef að brjóstagjöfin 
gengur illa, þig langar ekkert sérstaklega að vera með barnið þitt á 
brjósti, það er verið að hvetja þig í umhverfinu til þess að hætta og þú 
sérð einhverja grein um að það skipti ekki máli að þú sért með barnið 
þitt á brjósti eftir 4 mánuði af því að mengunin er svo mikil, að þá 
kannski grípurðu það en ég veit ekki hvort það hafi afgerandi áhrif 
[...]. 

 

Fleiri mæður tóku í svipaðan streng, sögðu að mengun hefði kannski einhver áhrif en 

ekki svo mikil að það væri ástæða til að sleppa brjóstagjöf. Sumar höfðu ekkert 

hugsað um mengunaráhrif en ein taldi geislun og rafmagnsmöstur geta haft áhrif, en 

talaði um það almennt án þess að hafa hugsað sérstaklega um áhrif rafbylgja á gæði 

brjóstamjólkur. 

 

3.4.4 Gæðamælingar 
 
„Stixað hana bara [hlær], ertu að meina þannig?“ 
 

Fáar kvennanna höfðu heyrt af mæðrum sem gæðamældu brjóstamjólk sína, heima 

eða annars staðar, og voru efins um að slíkt væri gert. Þeim datt einna helst í hug 

áhyggjur mæðra um hvenær þeim væri óhætt að gefa brjóst eftir að hafa drukkið 

áfengi og þá var stuðst við líðan móður. Ef hún fyndi ekki lengur fyrir áhrifum 

áfengis væri í lagi að gefa brjóst. Þegar ein móðir var spurð um mælingar á gæðum 
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mjólkur virtist hún strax tengja gæði við tilfinningu móður um hversu vel barn drykki. 

Hún sagðist ekki finna neinn mun á því hjá sér en lýsti frásögn vinkonu sem átti barn 

sem þyngdist mikið og talaði um rjóma. Móðirin átti erfitt með að ímynda sér að 

mæður fyndu hvernig barnið væri að „sjúga í gegn“ eða hversu mikið eða lítið barnið 

fengi. Móðirin virtist tengja helstu kosti mjólkur, og mælingu þeirra, við magn og var 

efins um að hægt væri að sjá á mjólk hversu góð hún væri. Móðir með uppkomin börn 

skildi vel áhyggjur mæðra af gæðum og magni mjólkur og taldi hentugt ef til væri 

mælistika á gæði mjólkur:  

 
það væri náttúrulega sniðugt ef að, fá svona staut eins og 
þungunarpróf eða eitthvað og stinga bara ofan í, gá hvort þetta væri 
góð gæði. Jú auðvitað, mömmur hafa náttúrulega áhyggjur af því 
hvort þær séu að borða nógu hollt eða, svo sem kann það ekki og veit 
það ekki í upphafi alla vega að, hún er örugglega óörugg fyrst. 

 

Hún virtist telja óhjákvæmilegt að mjólkin væri stundum óæskileg vegna mataræðis 

móður og að mæður yrðu að fá einhverja vissu um að mjólkin væri nógu góð. Vissan 

kæmi oftast ekki fyrr en barnið færi að vaxa og dafna og væri ekki endilega til staðar í 

upphafi. Þetta bendir til þess að sumar konur treysti ekki á kosti brjóstamjólkur. Ung 

móðir með tvö börn sagðist einnig vera til í að geta mælt mjólkina sína til að vera viss 

um gæði.  

Mæðurnar töldu almennt að ekki væri hægt að sjá á mjólkinni hvort hún væri 

lakari eða betri en önnur mjólk en tvær mæður höfðu heyrt af mælingum á 

brjóstamjólk kvenna en gerðu lítið úr áreiðanleika þeirra. Í öðru tilvikinu hafi mjólkin 

verið mæld á tilraunastofu en í hitt skiptið hjá lækni. Móðir um þrítugt vissi ekki til 

þess að gæði mjólkur væru mæld nú til dags en hafði heyrt sögur af vel efnuðum 

konum fæddum í kringum 1920 sem höfðu farið og látið mæla hjá sér 

brjóstamjólkina. Hún vissi ekki nákvæmlega hvert þær áttu að hafa leitað en taldi 

líklegast að það hefði verið hjá lækni: „og auðvitað var niðurstaðan alltaf sú að hún 

var ekki nógu góð hjá þeim mjólkin. Og betra að gefa kúamjólk.“ Það rímaði 

vissulega við áherslu á næringu ungbarna á þeim tíma, þegar lítið var gert úr 

brjóstamjólk. Sama kona sagðist hafa heyrt af vilja kvenna nú til dags um að láta 

mæla næringargildi í brjóstamjólkinni en að þær hafi aldrei látið verða af því. Henni 

fannst þetta fyndin umræða til samanburðar við það traust sem sett væri á þurrmjólk 

þar sem hún hafði aldrei heyrt konur sem að gæfu börnum sínum þurrmjólk efast um 

næringargildi hennar:   
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Hérna enn og aftur, bara búið að draga úr okkur trúna, og þetta er 
náttúrulega vara í fallegum umbúðum og eitthvað, og mjólkin verður 
voða svona fallega þykk, og eins og eitthvað, en ég hef aldrei heyrt 
konur efast um það. Bara, aldrei. 

 

Tvær mæður sem gáfu þurrmjólk sögðust þó hafa verið efins um gæði hennar. 

Þurrmjólk er ólík brjóstamjólk í útliti og áferð og hefur það hugsanlega eitthvað að 

gera með það traust sem borið er til hennar. 

Enginn taldi með vissu að hægt væri að sjá á brjóstamjólk hversu góð hún 

væri, en margar mæður höfðu heyrt umræðu um eða velt fyrir sér sjálfar hvort 

gæðamunur væri á mjólk eftir þykkt. Þunn gegnsæ mjólk var þá samnefnari yfir lakari 

mjólk en þykk mjólk lýsingin á góðri mjólk. Í mörgum tilvikum var mjólkinni lýst 

með vísun í kúamjólkurafurðir, svo sem undanrennu og rjóma. Mjólkin átti þá að vera 

samsvarandi feit og næringarrík eins og rjómi eða fitusnauð eins og undanrenna. 

Margar undruðust áferð brjóstamjólkur og sögðu hana ekki líkjast „alvöru mjólk“ og 

furðuðu sig á því að börnin virtust samt nærast vel á henni. Miðað við orðanotkun um 

rjóma og undanrennu virðist kúamjólk vera notuð sem viðmið um góða mjólk.98 

 Mæður veltu því fyrir sér hvort mjólk gæti verið misgóð á milli mæðra, að 

sumar konur mjólkuðu betur en aðrar og væru með feitari mjólk. Margar töldu svo 

vera, en í vissum tilfellum gætti ósamræmis í svörum þeirra. Sumar töldu mjólkina til 

dæmis alltaf góða en samt mismunandi á milli mæðra, á meðan aðrar töldu mjólkina 

mismunandi á milli mæðra þótt mataræði þeirra hefði ekki áhrif á mjólkina. 

Brjóstamjólkin væri þá öðruvísi vegna þess að konan væri önnur með sinn sérstaka 

líkama, án þess að gæðin væru öðruvísi.  

Nokkrar mæður töldu mun á mjólk mæðra liggja í því hvar í gjöf þær væru 

staddar. Það fyrsta sem kæmi, þykkt og mikill rjómi væri mikilvægasta mjólkin, það 

hollasta, og svo þegar hún væri orðin bláhvít, eins og undanrenna væri hún kannski 

ekki eins næringarrík. Þetta er ólíkt því sem oftast er talað um í fræðslu hér á landi. 

Það er, að formjólkin (fyrsta mjólkin í hverri gjöf) sé þynnri og ætluð til að slökkva 

þorsta. Síðan komi feitari mjólk. Tvær aðrar mæður töluðu um lit mjólkur og veltu 

upp spurningum um gæðamun eftir lit, bæði eftir því hvort um dekkri eða ljósari 

mjólk var að ræða, hvítleita eða bláleita. Ein sagðist hafa heyrt: 

                                                
98 Hugsanlega hefur það með stolt á landbúnaði að gera eins og kemur fram hjá Helga Þorlákssyni 
(1986). 
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að ef þú kreistir brjóstið, þá, og ef að það kemur hvítt og bláleitt með 
þá er hún ónýt. En, ef við tökum fimmtíu konur og biðjum þær um að 
kreista fram úr sér mjólkina þá kemur yfirleitt, nei, ókei, ekki hvítt, 
heldur glært, kemur glært og það er hægt að sjá smá bláleitan glampa 
svo kemur, hérna, mjólkin í það. Þannig að þú veist, það er mjög riskí 
mæli, mæliaðferð, eða sem að hefur kannski einhvern tímann verið 
notuð. 

 

Þrátt fyrir tal um rjóma og undanrennu falla mælingar á gæðum eftir útliti, 

þykkt og magni mjólkur í skuggann af mæliaðferðinni sem helst var tekið mark á, 

þeirri hvernig barnið dafnaði: „það eru nú bara gæðin sem að við styðjumst við.“ 

Tveggja barna móðir um þrítugt, sem fékk lítinn stuðning frá fjölskyldu á meðan á 

brjóstagjöf stóð, sannfærðist um að hún væri að gera vel með því að horfa á hvernig 

barninu leið: 

 
[eldra barnið] var alltaf of [lítið] og þú veist alltaf eitthvað vesen og 
alltaf verið að tuða í mér og sá einhverjum svona óöryggisfræjum ... 
Þú veist, það var ekkert óeðlilegt við [það], aldrei nokkurn tímann. ... 
svo sat hún [systir mín] og þrasaði um að ... það væri bara eitthvað 
glundur [brjóstamjólkin] en horfði samt á barnið. [Það] þroskaðist 
fullkomlega. Á hverju? Loftinu? 

  

Þrátt fyrir efasemdir móðurinnar um hvort brjóstamjólkin væri nógu góð sá hún að 

barnið dafnaði og það sannfærði hana um ágæti mjólkurinnar. Eldri móðir sagðist 

ekki telja að skoða þyrfti brjóstamjólk mæðra sérstaklega til að finna út hvort hún 

væri nógu góð, það sæist einfaldlega á líðan barnsins. Móðir um fertugt mældi gæði 

sinnar mjólkur út frá því hvernig börnin hennar sváfu. Þar sem þau sváfu allar nætur 

sagðist hún vita að þau fengju nóg og mældi þannig gæði sinnar mjólkur út frá magni. 

Mæður sem áttu stutta brjóstagjöf að baki töluðu um að ákvörðun um að hætta 

brjóstagjöf og gefa þurrmjólk hafi meðal annars verið tekin eftir að hafa metið það 

svo að barnið fengi ekki nógu mikla mjólk, því liði ekki nógu vel og svæfi illa.  

Ég heyrði sögur af börnum sem voru jafngömul og bæði á brjósti, þar sem 

annað barnið þyngdist mikið meira en hitt, og var þá gefið í skyn að mjólkin sem 

þyngra barnið drykki væri betri. Mæður sem höfðu mikla trú á kostum brjóstamjólkur 

og voru með börnin sín á brjósti í yfir 12 mánuði, og fengu endurtekna gagnrýni á að 

börnin þeirra þyngdust ekki nógu mikið, töldu börnin einfaldlega fínlegri eða smágerð 

af náttúrunnar hendi en ekki að brjóstamjólkin þeirra væri lakari. Að sama skapi sagði 

ein að börnin sem þyngdust meira væru bara stórgerðari en hin og taldi mjólkina ekki 
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eiga sérstakan þátt í því. Enda nefndi ein móðir að þrátt fyrir allt tal og vangaveltur 

um þykka og þunna mjólk væri erfitt að finna hvaða brjóstamjólk væri best þar sem 

ekkert viðmið væri til.  

Móðir um þrítugt, sem var með barn á brjósti í yfir tvö ár, sagðist vona að ekki 

yrði farið í að mæla gæði brjóstamjólkur almennt hjá mæðrum þar sem að hægt væri 

að sjá á börnum hvort það fengi næringu sína eða ekki. Mæling á brjóstamjólk yrði 

eingöngu liður í að draga úr trausti kvenna á líkömum sínum. Það er ólíkt því sem 

móðir á fimmtugsaldri sagði hér að ofan um að hentugt væri að hafa mælistiku á gæði 

mjólkur. Hún virtist telja næringarmælingu, hvernig sem hún væri gerð, geta ýtt undir 

sjálfsöryggi kvenna en ekki draga úr því. Hún taldi að hægt væri að sjá á barninu 

hvort það dafnaði en ekki hægt að vita með vissu hvort gæðin væru næg: 

 
En þú verður náttúrulega að trúa því að þú, eða líklega verða þær 
[mæður með börn á brjósti] að trúa því [að mjólkin sé góð] ef að þær 
eru að borða hollan mat og svo passa sig á því sem er óæskilegt. Sem 
hlýtur alltaf að vera eitthvað. Eitthvað sem er vont í mjólkinni. 

 

Hvaða ástæður hún taldi liggja að baki vondri mjólk kom ekki fram, en nokkrar 

mæður veltu fyrir sér hversu mikil áhrif væri hægt að hafa á líkamann, bæði hvað 

varðar gæði og magn brjóstamjólkur, og hversu mikið væri meðfædd líkamleg 

vanhæfni í tengslum við brjóstagjöf. 

 

3.4.5 Líkamleg vanhæfni  

 
„ [Þ]að virðist vera til að konur [geti] ekki haft börnin sín á brjósti, þó að maður mundi 
ekki skilja það ... Það er bara fullt af konum með þessa sögu líka.“ 
 

Móðir um fimmtugt gerði lítið úr áhyggjum mæðra um að vera ekki með næga eða 

nógu góða mjólk: „Ég held að þetta sé voða mikið óþolinmæði. ... ég held að konur 

séu bara fljótar að gefast upp ef að þetta gengur ekki bara allt alveg smurt.“ Hún, 

ásamt annarri móður yfir fertugt, taldi mjólkina aldrei óæskilega og sagði mæður 

nota ástæðuna um litla eða óæskilega mjólk sem afsökun til að hætta: 

 
Jú, maður heyrði oft um svona hérna einu sinni, ég veit ekki ... hvort 
það er eitthvað til í því eða ... æ ... maður bara heyrir svona á 
skotspónunum. Það var ekki næring í henni eða eitthvað svona [...] En 
ekki í upphafi held ég, ekki í dag. Með tímanum kannski, náttúrulega 
eftir 6-7 mánuði eða meira, þá fara þær að spurja sig ... hvort að þetta 
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sé nóg eða hvort að þetta sé, nógu gott. Eða ég veit það ekki, það getur 
vel verið að þær nenni því bara ekki og segi þetta.  

 

Í svipaðan streng tekur móðir um þrítugt sem telur að yfirleitt verði ytri aðstæður þess 

valdandi að mæður hætta með börn á brjósti, en ekki líkamlegar ástæður. Mæður hafi 

kannski ekki fengið næga hjálp eða nógu jákvæðan og afslappaðan stuðning og vissu 

nokkrar um konur sem höfðu hætt snemma vegna álags á heimilinu. Líkamlegir 

vankantar voru samt ekki útilokaðir: „En þú veist, svo getur verið eitthvað allt annað, 

ég meina það eru konur sem kannski þrá ekkert heitar en að hafa barnið á brjósti en 

það er eitthvað að.“ Taldi ein mæðranna áhyggjur af litlu mjólkurmagni líklega eina 

algengustu ástæðu þess að mæður hættu brjóstagjöf eftir 2-3 mánuði. 

Ein móðir taldi að alið væri á óöryggi kvenna sem mæðra og þeim kennt að 

efast um getu sína og kunnáttu. Það verði til þess að konur líti strax í eigin barm þegar 

erfiðleikar komi upp. Hún, ásamt nokkrum öðrum mæðrum, taldi hugmyndir um 

óæskileg áhrif mjólkur á líðan barns geta orðið að haldreipi fyrir mæður til að grípa í 

ef eitthvað bjátaði á í brjóstagjöfinni. Henni fannst það ekkert út í hött að mæður sem 

hafa ákveðið að hætta týni til það sem styrki ákvörðun þeirra, í stað þess að detta ofan 

í samviskubit: „ég held að það sé alltaf rosalega sárt fyrir konur sem að einhverra 

hluta vegna, þá einhvern veginn geta þær ekki haft börnin sín á, á brjósti, að 

viðurkenna það að þær séu að hætta.“ 

 Dæmi voru um að mæður hefðu heyrt af konum sem hættu vegna slakra gæða 

mjólkur. Sagt var frá konu á þrítugsaldri sem hætti með barnið sitt á brjósti vegna 

þess að hún hafði lesið að mjólkin myndi skemmast eftir 6 mánuði og: „vildi ekki 

gefa barninu sínu myglaða eða ónýta mjólk.“ Í nokkrum tilvikum höfðu mæður ekki 

leitt hugann að því að mjólkin gæti verið óæskileg, en höfðu hugsað um magnið og 

haft áhyggjur af því. Einstaka mæður höfðu heyrt af mæðrum sem hættu brjóstagjöf 

vegna fæðuóþols barns en að öðru leyti hafi ekkert verið að mjólkinni sjálfri. Ein 

móðir nefndi að hugsanlega hafi mjólkin hennar breyst eitthvað á seinni meðgöngu, 

en þá var hún enn með eldra barn sitt á brjósti. Hún velti fyrir sér hvort bragðið hefði 

breyst, þar sem barnið sýndi viðbrögð um að finnast mjólkin öðruvísi en áður, en 

nefndi ekkert um að mjólkin yrði verri vegna óléttunnar.  

 Aðeins tvær af þeim mæðrum sem ég talaði við virtust hafa hugsað til þess að 

brjóstamjólkin sín væri hugsanlega ekki nógu góð fyrir barnið. Í báðum tilvikum töldu 

mæðurnar sig ekki hafa haft nægjanlegt magn mjólkur og mjólkurframleiðsla hafði 
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gengið illa. Annarri þeirra fannst mjólkin sín ekki hafa verið „eins og mjólk.“ Hin 

taldi mjólkina ekki nægilega góða vegna þess hversu lítið barnið þyngdist, og kannski 

ekki eins fitumikla og hún ætti að vera. Í tilvikum þessara mæðra hafði hugsun um 

gæði og magn mjólkur áhrif á ákvörðun um að hætta brjóstagjöf þótt báðar hafi haldið 

brjóstagjöf áfram í einhvern tíma eftir að ábótargjöf hófst.  

 

3.4.6 Næringarrík eða næringarsnauð 
 
„Er þetta að gera honum eitthvað gott?“ 
 

Líkt og komið hefur fram höfðu mæðurnar í viðtölunum nítján, skiptar skoðanir um 

gæði brjóstamjólkur. Engin taldi hana vonda undir eðlilegum kringumstæðum en víða 

komu fram hugmyndir um að hún væri ekkert sérstök, næringarlítil og jafnvel 

næringarlaus.  

 Hugmyndir um að brjóstamjólkin verði næringarlaus á ákveðnum tímapunkti 

virðast útbreiddar. Flestallar mæðurnar höfðu heyrt þessar hugmyndir, hvort sem þær 

trúðu þeim eða ekki. Þá er litið svo á að mjólkin verði bara sull eða hálfgert glundur. 

Einhverra hluta vegna er algengast að talið sé að hún verði næringarsnauð eftir 6 

mánuði. Það helst í hendur við þann aldur sem börn eru oftast farin að borða annan 

mat og þar af leiðandi minni þörf fyrir mjólkina. Þetta sagði ein móðir líklega ástæðu 

þess að fólk teldi mjólkina verða gagnslausa. Þrjár konur töluðu um að mæður sínar, 

fæddar í kringum 1950-1960, hafi talið mjólkina næringarsnauða eftir 6 mánuði. Það 

passar við það sem fram kom í viðtölum við konur fæddar á þeim tíma.99 Þegar rætt 

var um æskilega lengd brjóstagjafar komu einnig fram athugasemdir um að gæði 

mjólkur væru kannski ekki mikil seinustu mánuðina:   

 
kannski undir lokin, þá... fékk [ég] það á tilfinninguna að það væri 
kannski einhvern veginn þynnra og næringarminna, en samt, þú veist, 
ég gerði mér alveg grein fyrir því að það væri næring en væntanlega 
bara næring sem passar betur að þörfum barnsins á því tímaskeiði.  

 
Ég heyrði af konum sem var sagt af heilbrigðisstarfsfólki að þær mjólkuðu einfaldlega 

næringarlítilli mjólk. Til að mynda hætti ein móðir vegna skilaboða um að hjá henni 

                                                
99 Ólíkt þeim vissi ein móðir að föðuramma sín, fædd 1914, hefði gefið brjóst í lengri tíma og talað um 
að brjóstamjólkin væri það besta sem börn fengju. 
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kæmi einungis fitusnauð formjólk. Það fylgdi sögunni að barnið hefði þyngst illa og 

verið óvært.  

Móðir á þrítugsaldri sem átti nokkurra vikna brjóstagjöf að baki átti erfitt með 

að trúa því að allt sem barn þyrfti fram eftir fyrsta árinu væri að finna í brjóstamjólk, 

miðað við hennar reynslu af þurrmjólk, matargjöfum og hversu vel barnið hennar 

þroskaðist. Brjóstamjólkin væri kannski nóg fyrstu 2-3 mánuðina. Hún virtist ekki 

telja að barnið sitt hefði misst af neinu þrátt fyrir stutta brjóstagjöf og taldi að ef 

brjóstamjólkin væri jafn góð og talað væri um þá hefði barnið hennar ekki dafnað 

svona vel. Til staðfestingar á því að brjóstamjólkin ein og sér dygði ekki til að halda 

pestum fjarri nefndu sumar mæður sem gáfu þurrmjólk að börnin þeirra væru sjaldan 

eða aldrei veik. Þær sögðu jafnfram frá börnum vinkvenna sem voru á brjósti og 

miklu oftar veik. Forsendur fyrir því að þær tryðu að brjóstamjólkin væri betri en 

þurrmjólk virtust felast í því að börn sem ekki fengju brjóstamjólk yrðu á einhvern 

hátt heilsuveilli. Móðir með reynslu af stuttri brjóstagjöf taldi brjóstamjólkina ekkert 

slæma en heldur ekki betri en annan mat: 

 
Já, sko, ég náttúrulega, mér finnst hún ekki vera guðssending skilurðu, 
... ég átti bara það heilbrigt barn að ef að mjólkin væri það mikil 
guðssending að þá hefði ég ekki átt svona heilbrigt barn. ... það hlýtur 
að vera eitthvað töfraefni í mjólkinni þá ef það á að koma í staðinn 
fyrir [venjulegan heimilismat]. 

 

Í svipaðan streng tekur móðir sem var með barnið sitt á brjósti í tæpt ár. Hún taldi of 

mikla áherslu lagða á gæði mjólkur sem hún gæti ekki fyllilega samþykkt. Hún 

sagðist gera sér grein fyrir því að brjóstamjólkin væri þarna af ástæðu en taldi mæður 

sem af einhverjum orsökum ekki gætu gefið barninu sínu brjóstamjólk, ekki vera að 

taka lífsnauðsyn af barninu eða svipta það einhverju stórkostlegu. Til dæmis taldi hún 

brjóstamjólk ekki hafa nein áhrif á greind barns. Það að gefa börnum þurrmjólk væri: 

„allt í lagi því formúlan er jafn góð og brjóstamjólk."  

Tveggja barna móðir á þrítugsaldri sem missti mjólkina eftir 6 mánuði sagðist 

hafa heyrt fólk koma með rök fyrir því að þurrmjólk væri alveg jafn holl og góð og 

brjóstamjólk. Það var þó ekki hennar reynsla. Hún upplifði að barnið hennar fékk í 

magann vegna þurrmjólkurinnar og fannst brjóstamjólkin miklu betri og: „einhvern 

veginn miklu náttúrulegri.“ Hörð gagnrýni á þurrmjólk kom frá móður sem hafði 

verið með barn sitt á brjósti í lengur en 12 mánuði. Hún sagði að ef fólk læsi annað 

efni um næringarinnihald þurrmjólkur en það sem kæmi frá framleiðanda kæmist það 
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að því að hún væri alls ekki eins vel samsett og hún gæti verið. Framleiðendur 

þurrmjólkur væru fyrst og fremst að markaðssetja vöru en ekki gæði eða heilbrigði. 

Henni fannst forvitnilegt að skoða að fáir hafi efast um þurrmjólkina eða fundið hjá 

sér þörf til að mæla hana. Bætti hún við að sér þætti sorglegt þegar ljósmæður í 

Bandaríkjunum hefðu dreift þurrmjólkursýnum til mæðra á heimleið frá spítala, 

skilaboðin væru: „gjörðu svo vel, hér er pakki sem segir þér hvað þú ert vanhæf.“ 

Þriggja barna móðir sem hafði einungis reynslu af brjóstagjöf varð stressuð um 

tilhugsunina við að blanda þurrmjólk og fannst það líta út fyrir að vera miklu meira 

vesen en bara að lyfta bolnum upp. Önnur móðir, með þrjú börn á brjósti í 3-10 

mánuði og þurrmjólk inn á milli, sagðist alltaf hafa verið smeyk við þurrmjólkina, 

blöndun hennar og hversu langan tíma mætti geyma hana.  

Kona sem var með börnin sín tvö, fædd í kringum 1980, á brjósti í nokkrar 

vikur taldi í dag að brjóstamjólkin væri það besta fyrir börn og að brjóstagjöfin væri 

þægilegri en pelagjöf, enda þekkti hún sjálf umstangið við pelagjöf. En hún sagði 

börnin sín jafnframt hraust og að þurrmjólkurgjöfin hafi ekkert skaðað þau. Það er 

gegnum gangandi þema hjá þeim mæðrum sem að gáfu börnum sínum þurrmjólk að 

börnunum hafi ekki orðið meint af. Þau væru heilbrigðir einstaklingar og á engan hátt 

eftirbátar þeirra sem nutu lengri brjóstagjafar. 

Mæður sem höfðu börn sín lengur en 12 mánuði á brjósti voru allar mjög 

jákvæðar í garð brjóstamjólkur og voru meðvitaðar um að hún væri besta næringin 

þótt þær hefðu að öðru leyti ekki velt brjóstamjólkinni mikið fyrir sér. „Hugsunin var 

fyrst og fremst sú að með því að gefa honum brjóst væri ég að styrkja ónæmiskerfið,“ 

sagði móðir um þrítugt og sagði það, ásamt þægindum brjóstagjafar við veikindi 

barns, ástæðu þess að brjóstagjöfin hélt áfram eftir að barnið byrjaði á leikskóla. 

Þriggja barna móðir taldi lækna horfa of mikið til brjóstagjafar elsta barns síns í 

tengslum við ofnæmi þess. Það væri líkast því að læknarnir teldu vöntun 

brjóstamjólkur ástæðu ofnæmisins. Hún prísaði sig sæla yfir að hafa verið með barnið 

á brjósti, og 10 mánuði í þokkabót, því annars taldi hún líklegt að hún væri álitin léleg 

móðir vegna brjóstagjafar sinnar.100 Önnur móðir með langa brjóstagjöf að baki segir: 

„ég einhvern veginn hef svo rosalega trú á brjóstamjólk einhvern veginn, bara á 

                                                
100 Ofnæmissaga elsta barns hafði áhrif á brjóstagjöf með seinni börn. Þau fengu eingöngu brjóstamjólk 
til 6 mánaða aldurs að ráðum lækna, og lengur með öðrum mat. Það væri best til að forðast ofnæmi. 
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gæðum hennar ...  já mér finnst einhvern veginn, móðurmjólkin er bara svona 

súperdrykkur.“101 

„Ég held nú að öll mjólk sé svo sem góð,“ var viðkvæði mæðranna þótt talað 

hafi verið um mismunandi fituinnihald, mun eftir því hvar í gjöf móðir væri stödd, og 

mun á innihaldi brodds og mjólkur hjá móður sem hefur verið með barn sitt í ár eða 

lengur á brjósti. Allar virtust mæðurnar sammála um að broddurinn væri hollur og 

mikilvægur. Fjögurra barna móðir taldi: 

 
að uppistaðan í mjólkinni, ... sé sú sama hjá konum, en ... hún er 
örugglega fullkomnust fyrir barnið sem að myndar mjólkina. Sem að 
barninu er upphaflega ætlað. ... Ég held ... þetta hljóti að vera mjög 
nálægt því að vera, ... fullkomið fyrir önnur [börn], en samt ekki 
alveg. Svona alla vegana svona annar besti kosturinn.  

 

Brjóstamjólkin var talin best fyrir barnið sem myndar mjólkina og sett í tengsl við 

líffræðilega tengingu móður og barns. Sumar konur nefndu nánd móður og barns sem 

aðalatriði brjóstagjafar, sérstaklega eftir ákveðinn aldur. Mæður sem voru með börn á 

brjósti lengur en 12 mánuði lögðu allar áherslu á næringargildi brjóstamjólkur, en 

einnig nærveru. Margar mæður töldu náin tengsl við barnið einn helsta ávinning 

brjóstagjafar auk næringarinnar þótt einnig hafi verið talað um að börn yrðu of háð 

mæðrum sínum við brjóstagjöf. Móðir með reynslu af tveggja ára brjóstagjöf sagði: 

„Mér finnst það rosalega stór hluti af brjóstagjöfinni. Þetta er bara, gegnir náttúrulega 

gríðarlega stóru hlutverki í tengslamynduninni.“102 Rökin fyrir því að brjóstagjöfin 

væri á ákveðnum tímapunkti meira tengd nærveru en næringu voru bæði notuð sem 

ástæða þess að hætta og halda áfram. Barnið þyrfti ekki lengur á næringunni að halda, 

það notaði brjóstið sem snuddu og væri ekki svangt. Öðrum þótti brjóstagjöfin styrkja 

tengsl þeirra við barnið og fannst notalegt að geta huggað það við brjóstið, þótt þau 

hefðu ekki eins mikla þörf fyrir næringuna.  

Mæður sem voru með börn sín í stuttan tíma á brjósti telja bæði of mikla 

áherslu lagða á næringargildi brjóstamjólkur sem og tengslamyndun og þroska barna 

                                                
101 Forvitnilegt var að heyra um notkun brjóstamjólkur í öðrum tilgangi en til að næra ungbörn. Til 
dæmis sem sótthreinsandi vökva í auga vegna gröfts eða sem ofurorka fyrir langhlaupara sem keyptu 
skammta hjá mjólkurbönkum. Frásagnirnar komu frá mæðrum sem höfðu mikla trú á brjóstamjólkinni 
og voru með börn sín á brjósti í lengur en 12 mánuði. 
102 Í einu viðtali kom fram að móðirin sagðist hafa heyrt af körlum í fjarlægum löndum sem gæfu 
brjóst. Örvuðu sig nógu mikið svo þeir byrjuðu að laktósa. Þar hafi brjóstagjöf verið talin mikilvæg 
fyrir tengslamyndun. Vísindavefurinn geymir svar við möguleikum karla til brjóstagjafar (sjá Eyja 
Margrét Brynjarsdóttir, 2002). -Í Flóamannasögu (1947: 42) sem skrifuð er í kringum árið 1300 kemur 
fram að mikils metinn karl hafi gefið barni sínu brjóst í eitt ár eftir að móðirin dó. 
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við brjóstagjöf, sem eigi ekki við rök að styðjast. Þurrmjólk sé góð og nánd sé 

aðalatriði tengsla. Þar af leiðandi sé brjóstagjöf ekki forsenda fyrir góðum tengslum. 

Þeim var mikið í mun að sýna fram á að þær tengdust börnum sínum jafn mikið og að 

þau þroskuðust jafnt og önnur börn þótt þær gæfu þeim ekki brjóst. Börnin færu ekki 

á mis við nærveru við móður sína. Þannig leggja mæður, óháð lengd brjóstagjafar, 

áherslu á nálægð við barn sitt. „Og það er náttúrulega eitthvað sem barnið fær ekki 

með mjólk úr annarri konu,“ sagði móðir um þrítugt þegar hún var spurð hvort hún 

gæti hugsað sér að þiggja gjafamjólk. 

 

3.4.7 Gjafamjólk 
 
„Mér finnst eiginlega bara að mjólkin eigi að koma úr mömmunni og þessi tengsl, 
annars bara úr brúna boxinu.“ 
 

Þegar ég spurði mæðurnar hvort þær gætu hugsað sér að gefa barninu sínu gjafamjólk 

úr öðrum konum fékk ég oftast undrandi augnaráð. Sumar hváðu á meðan aðrar tóku 

þessu sem hverju öðru hversdagshjali og játtu því: „Auðvitað, ef ég gæti ekki gefið 

brjóst.“ Þær sem svöruðu neitandi töldu brjóstagjöf vera allt of persónulega til að geta 

látið aðra manneskju sjá um hana. Brjóstamjólkin ætti að koma frá mömmunni, ekki 

einhverri annarri konu. Þá voru margar sem sögðust frekar vilja kaupa þurrmjólk ef 

þær gætu ekki gefið brjóst.  

 Alls átta konur voru jákvæðar í garð gjafamjólkur en fjórar voru mjög 

neikvæðar gagnvart því að þiggja gjafamjólk. Sjö voru efins og sögðust hugsanlega 

þiggja gjafamjólk við sérstakar aðstæður, svo sem vegna veikinda barns. Mæður sem 

gáfu brjóst hvað lengst voru jákvæðastar gagnvart gjafamjólk. Í þeim hópi var engin 

sem sagðist alls ekki geta hugsað sér gjafamjólk, þótt margar settu fyrirvara á 

aðstæður. Af konunum sem gáfu brjóst í 3-12 mánuði var ein sem var frekar jákvæð, 

tvær vildu alls ekki gjafamjólk og fjórar voru efins. Viðhorf mæðra með styttri en 3 

mánaða brjóstagjöf skiptust í tvennt, þar sem tvær voru jákvæðar og tvær neikvæðar. 

Ég spurði hvort mæðrunum fyndist vera munur á tilhugsuninni um að þiggja 

gjafamjólk frá mjólkurbanka eða beint frá móður. Af þeim sem gátu alls ekki hugsað 

sér að leyfa barninu sínu að drekka hjá annarri konu svöruðu flestar að það væri 

skárra að fá eitthvað sem væri vottað frá mjólkurbanka, og þar með ópersónulegt. Alls 

sex konur vildu helst þekkja konuna sem gæfi mjólkina, þótt þeim þætti betra að gefa 
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hana úr pela, en þrjár vildu frekar fá mjólk úr mjólkurbanka.103 Móðir um fimmtugt 

sagðist ekki geta hugsað sér að þiggja gjafamjólk vegna óvissu um gæði mjólkurinnar, 

en líklegra væri að hún mundi þiggja gjafamjólk frá mjólkurbanka:  

 
Maður vissi þá að það væri alla vega búið að skima eitthvað, ...  maður 
mundi ekki gefa litlu barni bara eitthvað sem að maður, væri bara ekki 
viss hvort að ... myndi hafa varanleg áhrif á það eða allt lífið. Maður 
myndi ekki þora því. ... Æ, það er svo, kannski er það ekkert öðruvísi 
en að gefa því kúamjólk. En gott að vita samt hvað, maður treystir 
samt á að það sé eitthvað rannsakað, það sé í lagi. Það er svo margt 
sem að er hægt að berast á milli. 

 

Ein tengdi gjafamjólk við það að gefa erfðaefni, gefa egg og taldi brjóstamjólk vera 

hluta af því sem greindi okkur sem persónur. Áhugavert var að heyra að sömu 

manneskju fannst blóðgjöf og það að þiggja blóð sjálfsagt, og hafði sjálf orð á þeirri 

mótsögn, en tvær konur nefndu að það væri kannski undarlegt hjá þeim að vilja ekki 

gjafamjólk þar sem að brjóstamjólk væri lífvökvi eins og blóð, og þeim þóttu 

blóðgjafir sjálfsagðar.104  

Forsendur fyrir því að þiggja gjafamjólk voru að móðirin gæti ekki gefið brjóst. 

Einnig veikindi barns og nauðsyn brjóstamjólkur fyrir barnið. Móðir um þrítugt sagði: 

 
Já. Ef ég gæti ekki gefið. Já. Að því gefnu að ég væri búin að kynna 
mér það og það væri virkilega það sem að ... þau væru að fá það sem 
þau þyrftu frekar úr þeirri mjólk heldur en þurrmjólk eða hvað það 
væri. 
 

Móðir með langa brjóstagjöf að baki var sérstaklega jákvæð í garð gjafamjólkur. Hún 

sagði að á Íslandi í dag væri algengt að vinkonur gæfu mjólk sín á milli105 og fannst 

dapurlegt að það væri ekki til mjólkurbanki á landinu.106 Ef hún hefði vitað um 

gjafamjólk sem möguleika í byrjun brjóstagjafar taldi hún líklegt að hún hefði þegið 

hana í staðinn fyrir að vera með sífelldar áhyggjur af því hvort barnið fengi nóg. Hún 

gat bæði hugsað sér að þiggja gjafamjólk frá vinkonu og ekki síður úr mjólkurbanka. 

Henni fannst skrýtið að hugsa sér barnið á brjósti hjá annarri konu og var síður til í 

það. Þannig taldi hún mjólkina í lagi en nándina ekki, eins og fram kom hjá fleirum. 

                                                
103 Hér eru svör þeirra sem voru efins, og gátu hugsað sér gjafamjólk við ákveðnar aðstæður, einnig 
tekin með. 
104 Nánar um gjafir og gjafaskipti í Mauss (2002 [1954]). Einnig um blóðgjafir í Kristín Erla 
Harðardóttir (2003 og 2002). 
105 Til dæmis má finna gjafaskiptasíður á samskiptavefnum Facebook undir Mjólkurgjöf. 
106 Sjá Arnheiður Sigurðardóttir (2008) fyrir umfjöllun um þörf á mjólkurbanka. Einnig Vísir (2011). 
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Mæður sem áttu yfir 12 mánaða brjóstagjöf að baki nefndu sumar brjóstagjöf 

sem hluta af uppeldisstefnu. Til dæmis tengslauppeldi (e. attachment parenting). 

Næringargildi hafði ekki afgerandi áhrif á ákvörðun móður um þrítugt um að hafa 

barnið lengi á brjósti heldur brjóstagjöf sem félagslegt uppeldi með áherslu á tengsl 

móður og barns: „bara eftir að hafa upplifað þetta með honum, einhvern veginn, hvað 

þetta var alltaf, náin stund og hvað okkur báðum leið vel á eftir. ...  Ég held þetta hafi 

einhvern veginn styrkt okkar tengsl.“ Hugmyndin um tengsl móður og barns í gegnum 

brjóstagjöf getur því haft áhrif á viðhorf mæðra til gjafamjólkur.    

Tveggja barna móðir um þrítugt, með yfir 12 mánaða brjóstagjöf að baki, var 

ekki viðkvæm fyrir tilhugsuninni um barnið sitt á brjósti hjá annarri konu: 

 
Ég hugsa að ég mundi fara út í hvoru tveggja [mjólk frá mjólkurbanka 
eða beint frá konu]. Þú veist, það mundi ekki trufla mig þó það væri 
persónulegt sko. Ég held að það gæti verið gaman ... já ef maður veit 
að það er allt með felldu. 

 

Flestar sem voru jákvæðar í garð gjafamjólkur vildu þó helst fá mjólkina í pela þar 

sem þeim fannst nærvera barns hjá annarri konu óþægileg. Ein lýsti því sem svo að 

hún yrði kannski svolítið afbrýðisöm, annarri fannst það skrýtið og sú þriðja sagði að 

henni liði þá eins og það væri: „verið að stela tengslunum manns.“ Hugmyndir um að 

tengsl myndist við nánd brjóstagjafar hefur þau áhrif að sumar konur myndu helst 

vilja vita hver það væri sem gæfi barni þeirra brjóst, eða úr hvaða konu mjólkin kæmi, 

þrátt fyrir að vera gefin í pela. Mæður töldu fylgja því betri tilfinning og frekar hægt 

að treysta gæðum mjólkurinnar ef hún kæmi frá ættingja eða vinkonu. Þá var einnig 

nefnt að hugarfar konunnar skipti máli: 

 
Mér þætti auðvitað mjög, miklu betra að kona sem væri svona róleg 
og hugguleg manneskja sem að, bara hefði svona ofboðslega, fallegar 
skoðanir á lífinu, ... mér þætti betra að hún gæfi barninu brjóst heldur 
en einhver sem að væri í nasistaflokknum.  

 

Móðir um fimmtugt taldi brjóstamjólk alltaf eðlilegri en annað: „hvort sem hún er úr 

mér eða vinkonu minni eða einhverri konu úti í bæ, það er náttúrulega miklu eðlilegra 

held ég, heldur en þurrmjólkurgjöf.“ Annarri móður á svipuðum aldri þótti hins vegar 

fráleit tilhugsun að gefa barni sínu gjafamjólk. Það væri ekki hægt að treysta lifnaði 

ókunnugrar konu: „Maður getur einhvern veginn ekki alveg, verið viss hvað, hvað er 

í, er í mjólkinni.“ Henni fannst útilokað að ímynda sér barnið sitt á brjósti hjá annarri 
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konu, hvort sem hún þekkti hana eða ekki. Þar væri farið yfir strikið. Brjóstagjöf væri 

hlutverk móðurinnar og hún vildi ekki að barnið myndaði „þessi tengsl“ við aðra 

konu: 

 
ég, ég mundi ekki setja það á brjóst hjá annarri konu. Upp á 
tengslamyndunina. Það hlýtur að vera svona tengslamyndun í það, í, á 
brjósti hjá annarri. Eða ég ímynda mér það. Gæðatími örugglega þessi 
brjóstatími, upp á tengsl og annað.   

 

Það sama segja fleiri mæður sem voru í vafa um hvort þær myndu vilja þiggja 

gjafamjólk. Sumar töldu það geta ýtt undir hugmyndir mæðra um að þær hafi brugðist 

og önnur móðir hafi tekið yfir þeirra hlutverk. Móður um þrítugt bauð við tilhugsun 

um barnið sitt á brjósti hjá annarri konu en gat ekki útskýrt af hverju. Hún gæti frekar 

hugsað sér að þiggja mjólk frá mjólkurbanka en fannst það samt frekar óeðlilegt. 

Henni hafði þótt óeðlilegt að mjólka sig og frysta mjólkina og fannst að brjóstamjólk 

ætti að koma beint úr brjósti móður til barns. Annars bara úr pakka:  

 
Nei ég gæti það ekki! Ég gæti það ekki! Þetta, já, nei, ég held að ég 
gæti það ekki. Ég mundi frekar kaupa pakkningu ... Já, vá. Það er 
örugglega svona eins og þegar mamma sagði okkur söguna af, frá því 
að það var ruglast á börnum þegar hún átti systur mína [í útlöndum] 
og ... þau höfðu ruglast á börnum og látið óvart systur mína á brjóst 
hjá svartri konu og mamma fékk þarna eitthvað svertingjabarn í 
hendurnar ... Og svo loksins var fattað það að [Sigga systir] væri 
annars staðar hjá einhverri annarri konu, og þá var hún búinn að vera á 
brjósti á annarri konu alveg bara þarna í einhverja tvo klukkutíma. Og 
mamma fékk svona smá svona, ugh, og líka bara við, að heyra þessa 
sögu, fengum við smá svona ugh. Þetta er eitthvað svona, já, eitthvað  
sem að ég held að, ég held að það séu ekki margir sem að mundu vilja 
það, fá gjafamjólk.  

 

Að gefa annarra kvenna börnum brjóst er þó ekki óþekkt. Tvær mæðranna 

höfðu heyrt af konum úr fjölskyldunni sem gáfu öðrum börnum brjóst. Þar af átti 

önnur fyrirbura og mjólkaði svo mikið að hún var fengin til að mjólka sig fyrir 

deildina.107 Það var hér á landi upp úr 1970. Þeirri sem sagði söguna fannst yndislegt 

að mörg börn skyldu hafa getað nýtt mjólk konunnar. Móðirin taldi að á þeim tíma 

hefði það verið hálfgert lögmál að annað hvort mjólkuðu mæður eða ekki, og þá hafi 

ekki þótt neitt tiltökumál að nýta sér mjólk annarra kvenna: „Það hefur bara þótt líka 

                                                
107 Það kemur ekki fram hvort það hafi verið að tilstuðlan heilbrigðisstarfsfólks eða samkomulag á 
milli mæðra á deildinni. 
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dáldið eðlilegt, ef hinar mömmurnar hafi ekki getað mjólkað.“ Báðar gerðu ráð fyrir 

því að mjólkin hefði verið gefin úr pela: „varla hefur hún verið með þau á brjósti?“ 

Margar mæðranna töldu gjafamjólk og mjólkurmæður hafa verið algengar á Íslandi 

áður fyrr þótt ekki hafi fundist heimildir fyrir því.108 

Þriggja barna móðir um fertugt sagði frá því að hún hafi einnig gefið 

bróðurdóttur sinni brjóst eftir að hún eignaðist sitt fyrsta barn. Móðirin hafði átt í 

erfiðleikum með brjóstagjöfina og í einni heimsókninni spurði viðmælandi minn 

varfærnislega hvort foreldrarnir vildu að hún prófaði að gefa henni brjóst:  

 
Þetta var svo mikil synd að, að væri þarna svangt barn og svo 
mjólkurbú sem var orðið stútfullt. ... en hún [mamman] sagði 
náttúrulega, hún hefði ekki, þú veist, af því að þetta var náttúrulega ég, 
sem hún náttúrulega þekkti vel, og vissi alveg þú veist, heilbrigð ... og 
hérna, og náttúrulega náskylt barninu. ... Svo sat ég með hana í 
fanginu og það var rosalega skrýtið að, vera með annarra manna barn, 
þó að þetta sé náttúrulega, eins nálægt mér og það getur orðið. Og hún 
drakk, og hún drakk og drakk og drakk, þú veist, svo hætti hún, leit á 
mig og brosti bara hringinn. Og ég, við vorum öll alveg bara, 
náttúrulega klökknuðum við þetta, svo bara þambaði hún og þambaði 
og svaf alla nóttina, ...  þau komu bara reglulega í heimsókn og 
mamman náði upp mjólkinni og hún drakk hjá frænku á meðan. 

 

Gefið var í skyn að gjafamjólkin hefði ekki verið samþykkt ef um ókunnuga konu 

hefði verið að ræða.109 Gjafamjólkin var þarna notuð sem stuðningur við brjóstagjöf 

móður af og til í um mánuð á meðan mjólkurframleiðslan var að komast í gang. 

Mamman sem gaf lagði áherslu á að næg mjólk hefði verið fyrir bæði börnin en sjálf 

hafði hún aldrei velt fyrir sér að þiggja gjafamjólk. Hún taldi þó að ef fyllsta 

hreinlætis væri gætt og hún vissi hver konan væri, mundi hún íhuga það. Samt myndi 

hún líklega fyrst hugsa að hún þyrfti að kaupa þurrmjólk.  

 

                                                
108 Nefnt var að þegar HIV kom til sögunnar hafi verið bannað að gefa mjólk. Þegar leitað var í 
lagasafni Alþingis á netinu að brjóstamjólk og gjafamjólk komu hvergi fram niðurstöður. Ég veit ekki 
til þess að til séu lög sem nái yfir gjafamjólk kvenna en skilst að sala á brjóstamjólk sé ólögleg. Þar 
sem ekki er til mjólkurbanki á Íslandi eru ekki til lög um slíka starfsemi hérlendis. 
109 Sjá Jane Khatib-Chahidi (1992) fyrir nánari umfjöllun um „mjólkurtengsl“, e. milk kinship í Íran, 
en þar voru mjólkurmæður algengar, sérstaklega fyrir 1950 þegar þurrmjólk kom á markað í Íran. 
Mjólkursambönd komu m.a. í veg fyrir giftingar barna sem nærst höfðu af brjósti sömu konu og 
gengdu þannig hlutverki félagslegrar stjórnunar og skipulagningar fjölskyldna. Þegar mjólkurmæður 
voru valdar voru nokkur atriði mikilvæg og átti konan helst ekki að vera ljót eða skapmikil, og tekið 
fram að eiginleikar móður færu með mjólkinni yfir til barns. Sjá einnig Jónína Einarsdóttir (2000). 
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Samantekt 

Mismunandi viðhorf eru um hvort mæður geti haft áhrif á gæði og framleiðslu 

brjóstamjólkur. Hjá mörgum mæðrum komu fram mótsagnakennd viðhorf þar sem 

bæði er talið að mataræði og lífsstíll hafi áhrif á magn og gæði brjóstamjólkur, en líka 

að lífsstíll hafi ekki afgerandi áhrif, svo sem þegar mæður missa mjólk eða framleiða 

lítið af henni. Konur með reynslu af lengri brjóstagjöf hafa jákvæðari afstöðu til gæða 

brjóstamjólkur og telja lítið geta haft áhrif á gæði hennar. Áberandi voru hugmyndir 

um að mjólkin hætti að vera góð eftir vissan tíma. Hugmyndir um gæði 

brjóstamjólkur voru að vissi leyti tengdar við magn og börn sem fengu litla 

brjóstamjólk voru allt eins talin geta fengið annað að borða. Gæði brjóstamjólkur 

gögnuðust lítið væri lítið af henni. Líðan móður var talin geta haft áhrif á líðan barns í 

gegnum brjóstagjöf, bæði vegna nándar og næringar. Flestar mæður töldu brjóstagjöf 

vera persónulegt hlutverk mæðra og stór hluti þeirra því tvístígandi um hvort þær 

gætu hugsað sér að þiggja gjafamjólk. Sérstakar kringumstæður gætu valdið því, svo 

sem veikindi barns. Mæður sem voru almennt tortryggnar um gæði brjóstamjólkur 

voru neikvæðari í garð gjafamjólkur og öfugt, mæður sem almennt höfðu jákvæða 

afstöðu til gæða brjóstamjólkur voru jákvæðari gagnvart möguleikanum á gjafamjólk. 
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4. Umræður 
Niðurstöður rannsóknar sýna að reynsla mæðra af brjóstagjöf og viðhorf þeirra til 

hennar eru margbreytileg en markast af ríkjandi ímyndum um mæður sem fórnfúsar 

og gefandi. Hvatning heilbrigðisstarfsfólks til brjóstagjafar, upplýsingar um 

brjóstagjöf, sjálfsmynd, ásamt stuðningi og viðhorfum nánustu vandamanna hafa 

einnig áhrif á reynslu mæðra. Það helst í hendur við niðurstöður annarra rannsókna 

(Hildur Sigurðardóttir, 2010, 2006; Marga Thome, 1993; 2006). Hugmyndir um 

óæskilega brjóstamjólk hafa ekki verið rannsakaðar á Íslandi áður en niðurstöður 

benda til þess að áhyggjur mæðra af gæðum og sérstaklega magni brjóstamjólkur hafi 

áhrif á framvindu brjóstagjafar.  

Umfjöllun um brjóstagjöf sýnir að ekki er hægt að aðskilja líffræðilega 

eiginleika brjóstagjafar og félagsleg viðhorf til hennar. Brjóstagjöf er ekki líffræðilega 

ákvörðuð heldur samofin viðteknum venjum samfélags á hverjum tíma (sbr. Yalom, 

1998; Jónína Einarsdóttir, 2000; Maher, 1992; Avishai, 2007). Færð hafa verið rök 

fyrir því að líkamleg reynsla sé mikilvæg við mótun sjálfsmyndar (sbr. Bordo, 1993) 

og að ríkjandi orðræður hafi áhrif á viðhorf um mikilvægi líkamlegra eiginleika, svo 

sem brjóstagjafar.  

 

4.1 Þöggun, orðræða, ímyndir: áhrif á sjálfsmynd 
Kenning Scheper-Hughes og Lock (1987) um þrískiptan líkama þykir mér gagnleg til 

að skoða viðhorf og reynslu mæðra af brjóstagjöf, ekki síst til að útskýra áhrif 

líkamlegrar reynslu á sjálfsmynd einstaklinga. Niðurstöður gefa til kynna mikilvægi 

menningarlegra tákna um (kven)líkamann, sbr. kona sem gefur brjóst er góð móðir, 

einnig hvernig líkaminn getur orðið viðfang pólitískra stefna um líkamann, til dæmis 

við heilsueftirlit móður og barns í gegnum brjóstagjöf. Þegar brjóstagjöf er sett í 

samhengi við kenningar Csordas (1994) um líkömnun og aflíkömnun og áhrifa þeirra 

á sjálfsmyndarsköpun, eins og Bordo (1993) bendir á, tel ég koma í ljós að upplifun 

kvenna af brjóstagjöf gegni stærra hlutverki en almennt er rætt. Upplifunin verður 

hluti af habitus (Bourdieu, 2006a) okkar, og gegnsýrir þögla umræðu um 

móðurhlutverkið, en Law (2000) og Wall (2001) benda á að einnig sé mikilvægt að 

skoða það sem ósagt er látið. Eins og fram kemur í kenningum Foucault (1980), 

Bourdieu (2006b; 1988) og Gramsci (1998) eru orðræður sífellt í mótun og samspili 
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þar sem engin ein orðræða er ráðandi afl. Ríkjandi orðræða innan heilbrigðiskerfisins 

um gæði brjóstamjólkur og tímalengd brjóstagjafar er til dæmis í stöðugum tengslum 

við aðrar víkjandi orðræður. Það sést á áherslubreytingum í ráðgjöf til brjóstagjafar 

eftir tímabilum enda hefur tíðarandi mikil áhrif þar á (sjá t.d. Marga Thome, 1993; 

Helgi Þorláksson, 1986).  

Þrátt fyrir að Apple (1987: 5) segi fórnfýsi hafa verið ríkjandi ímynd af 

mæðrum á síðari hluta 19. aldar benda frásagnir kvennanna í viðtölum mínum til þess 

að þannig sé hún enn í dag. Það kom einnig fram í rannsókn Jónínu Einarsdóttur 

(2000: 69, 85, 87) á viðhorfum mæðra í Gíneu-Bissá. Í viðtölum mínum gætti 

mótsagnakenndra viðhorfa þar sem talað var um brjóstagjöf sem (skyldu)verk mæðra, 

hörkuvinnu en eitthvað sem mæður ættu að ganga í gegnum. Áhersla á brjóstagjöf 

virtist vera á forsendum barna en taka mætti tillit til mæðra þegar illa gengi ekki síst 

vegna áhrifa geðheilsu móður á líðan barns.110 Í þessu samhengi kom fram togstreita á 

milli þarfa barns og þarfa móður og hvenær ásættanlegt væri að mæður hugsuðu um 

sjálfar sig án þess að þykja sjálfselskar.  

Viðhorf til brjóstagjafar er viðkvæmt umfjöllunarefni vegna stærra samhengis 

brjóstagjafar við ímyndina af fórnfúsri móður. Margar mæður sögðu frá áhyggjum 

yfir því að vera ekki góðar mæður og fundu fyrir þrýstingi frá umhverfinu um að gefa 

brjóst, því það væri það sem mæður gerðu. Mér þykir það benda til þess að brjóstagjöf 

sé notuð sem mælikvarði á hversu vel mæður standa sig í móðurhlutverkinu. Það er í 

samræmi við orðræðu fyrrnefndra kenninga um móðureðli (Hausman 2011, 2004; 

Hrdy, 1999; Hays, 1996) og ímynd mæðra sem fórnfúsra (Apple, 1987), en þær Bordo 

(1993), Smyth (2009) og de Beauvoir (1997) færa rök fyrir því að krafa um að lifa 

upp í fullkomnar ímyndir af kvenlíkömum og hlutverki kvenna sem mæðra hafi áhrif 

á sjálfsmynd og líðan mæðra.111 Ef mæðurnar höguðu sér öðruvísi en gert var ráð 

fyrir, mættu þær oft neikvæðum viðhorfum fólks sem taldi þær ekki hafa hagað sér 

eins og góðar mæður, og jafnvel vera fáfróðar eða kærulausar.  

Reynsla mæðra markast af gengi brjóstagjafar, hvernig unnið var úr 

erfiðleikum og viðhorfum annarra til þeirra ákvarðana. Í byrjun brjóstagjafar upplifðu 

langflestar mæðurnar erfiðleika, mis mikla og í mis langan tíma. Mæður sem litu 

                                                
110 Þetta er áhugavert ósamræmi, þar sem í sumum tilfellum voru þarfir barna taldar ganga fyrir þótt 
móður liði illa en á sama tíma talið að vanlíðan móður hefði slæm áhrif á líðan barns. 
111 Hér hefur vísvitandi verið horfið frá því að ræða í þaula áhrif klámvæðingar og kynferðislegra 
ímynda af brjóstum á viðhorf til brjóstagjafar en það er umræðurefni sem krefst meiri umfjöllunar en 
kemst fyrir hér. Sjá til dæmis Yalom (1998: 159-204), Wall (2001) og Bordo (1993). 
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brjóstagjöf sína jákvæðum augum voru ánægðar með að hafa komist í gegnum 

erfiðleika og haft trú á sjálfum sér, en mæður með neikvæðar sögur af brjóstagjöf 

höfðu nánast einungis fundið fyrir óþægilegum tilfinningum og voru ósáttar við 

umfjöllun annarra um framvindu eigin brjóstagjafar. Fyrsta reynsla af brjóstagjöf 

virðist mikilvæg, sem mátti heyra í frásögnum mæðra sem áttu fleiri en eitt barn. Það 

hefur jafnframt komið fram þar sem könnuð var fylgni á milli sjálfsöryggis kvenna og 

velgengni brjóstagjafar (Hildur Sigurðardóttir, 2010). Ekki kom fram hvort 

aflíkömnun, það að vera líkamlega óháð næringu barns síns með því að gefa ekki 

brjóst, gæti styrkt sjálfsmynd kvenna en niðurstöður mínar benda til þess að jákvæð 

líkamleg reynsla af brjóstagjöf geti styrkt sjálfsmynd þeirra.  

Ríkjandi viðhorf er að konur skuli vera með barn á brjósti en óljóst er hvar 

mörk ásættanlegrar og óásættanlegrar brjóstagjafar liggja. Væntingar mæðra til 

brjóstagjafar stönguðust oft á við raunveruleikann. Skörp skil virðast vera á milli 

dásömuðu ímyndarinnar af brjóstagjöf og erfiðrar reynslu þeirra sem hættu brjóstagjöf 

snemma. Brjóstagjöfin var sjaldnast eins auðveld og þær höfðu heyrt um, enda virðist 

lítið vera talað um erfiðleika við brjóstagjöf við verðandi mæður og enn síður við 

barnlausar konur. Sögur af erfiðri brjóstagjöf virðast huldar og má velta fyrir sér hvort 

ímyndin um hina fullkomnu móður sem gefi brjóst sé svo sterk og viðhorf til 

„misheppnaðrar brjóstagjafar“ einnig, að mæður forðist að ræða um erfiðleika við 

brjóstagjöf til að tengja sig ekki við ímynd af lakari móður. Að mínu mati bendir sú 

þöggun sem virðist eiga sér stað um erfiðleika við brjóstagjöf til þess að viðurkenning 

á erfiðleikum grafi undan ímyndinni af fórnfýsi sem eðlislægum persónueiginleika 

móður og þar með þeirri stöðluðu móðurímynd sem haldið er á lofti. Það er svipað því 

sem Wall (2001: 599) bendir á, um að óánægja konu í móðurhlutverki sé álitin 

ónáttúruleg og einstaklingsbundin en ekki skoðuð í samhengi við kerfislæga 

umhverfisþætti. Viðhorf um að brjóstagjöf sé eðlislæg hegðun er í mikilli mótsögn við 

kröfur um og áherslu á fræðslu um brjóstagjöf en langflestar mæðurnar sögðust fyrir 

brjóstagjafareynsluna hafa talið brjóstagjöf innbyggða þekkingu en eftir eigin reynslu 

lagt áherslu á mikilvægi fræðslu.  

  

4.2 Upplýsingar, fræðsla, ráðgjöf: traust gagnvart þekkingu  
Hversu mikið á að fræða um brjóstagjöf og hlutverk hverra er það? Mæður sem áttu í 

erfiðleikum með brjóstagjöf áttu það til að kenna lélegri upplýsingagjöf um, á meðan 
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sumar bentu á að frumkvæði til aðstoðar og upplýsingaleitar yrði að koma frá þeim 

sjálfum. Mæðurnar töluðu um mikilvægi fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu en 

sumar gagnrýndu hana á sama tíma. Vegna kröfu samfélagsins um að mæður gefi 

brjóst og þeirra neikvæðu áhrifa sem krafan getur haft á líðan mæðra, vakna upp 

spurningar um hvort of mikil hvatning sé til brjóstagjafar sem verði streituvaldur og 

hafi neikvæð áhrif á framvindu brjóstagjafar, eins og Avishai (2007) bendir á.  

Vegna gagnrýni á vöntun um umfjöllun um þurrmjólk í mæðravernd má velta 

fyrir sér hvort eða hversu mikið eigi að gera úr erfiðleikum brjóstagjafar og 

hugsanlegri þurrmjólkurgjöf. Skýring á þöggun þurrmjólkurumræðu gæti verið tvenns 

konar. Annars vegar að vilja ekki fæla verðandi mæður frá brjóstagjöf og hins vegar 

að tilmæli um stuðning við brjóstagjöf leggi áherslu á að fræða eingöngu um kosti 

brjóstamjólkur. Vegna staðfestra kosta brjóstamjólkur fram yfir þurrmjólk er 

heilbrigðisyfirvöldum gert erfitt fyrir að setja brjóstagjöf og þurrmjólkurgjöf að jöfnu. 

Nokkrar mæður, bæði með reynslu af styttri og lengri brjóstagjöf, sögðu að ekki mætti 

gera of mikið úr ávinningi brjóstamjólkur vegna vanlíðanar mæðra sem ekki gefa 

brjóst. Hausman (2003) segir hins vegar að þrátt fyrir að áhersla á gæði 

brjóstamjólkur komi óþægilega við mæður sem eiga í erfiðleikum með brjóstagjöf séu 

það ekki næg rök fyrir því að hætta að tala um kosti brjóstagjafar almennt. 

Afslappaður stuðningur virðist vera lykilinn svo hvatt sé til brjóstagjafar án þess að 

leggja svo mikla áherslu á hana að það verði mæðrum ofviða að höndla erfiðleika ef 

þeir koma upp.  

Margar mæður lýstu efasemdum um eða gerðu lítið úr opinberum 

ráðleggingum eða rannsóknum um brjóstagjöf. Þegar fræðslu og upplýsingum um 

gæði brjóstamjólkur var lýst, komu meðal annars fram orð eins og heilaþvottur, 

áróður, brjóstamjólkurmafía og brjóstamjólkurfasismi, og var þá verið að vísa í 

ljósmæður og mæður sem lögðu mikið upp úr brjóstagjöf. Mótsagnakennd viðhorf 

gagnvart sérfræðiþekkingu var að finna hjá mæðrum óháð lengd og gengi 

brjóstagjafar. Það kom mér á óvart hversu margar mæður, eða um helmingur, sögðust 

hafa fengið mótsagnakenndar upplýsingar um brjóstagjöf hjá starfsfólki spítala og 

heilsugæslu og sögðu mun vera á ráðleggingum og áherslum eftir því við hvern var 

talað. Munurinn var bæði á milli starfsstétta, eftir því hvort um var að ræða 

hjúkrunarfræðinga, ljósmæður eða lækna, en einnig eftir deild eða vinnustað, svo sem 

vökudeild eða sængurkvennagangi, heilsugæslu eða heimaþjónustu. Þrátt fyrir að 

Landspítalinn gefi út bækling um brjóstagjöf (Glover, 2007) og setji ákveðnar línur 
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hvað ráðleggingar um brjóstagjöf varðar (Landlæknisembættið og Heilsugæslan, 

2010), virðist það fara eftir ákvörðunum hvers starfsmanns fyrir sig hvort þeim er 

fylgt. Konur sem þurftu að liggja inni á spítala eftir fæðingu sögðust ekki vita í hvorn 

fótinn þær ættu að stíga þegar að brjóstagjöfinni kom. Ein móðir taldi að hugsanlega 

fælist munur á áherslum heilbrigðisstarfsfólks til brjóstagjafar í námi þeirra. Áhersla 

ljósmæðra kæmi þannig til vegna mikilvægis brjóstagjafar í námi þeirra, ólíkt námi 

lækna og hjúkrunarfræðinga. Þekking ljósmæðra á brjóstagjöf var í sumum tilvikum 

talin minna marktæk en annars heilbrigðisstarfsfólks, þrátt fyrir að vera byggð á 

rannsóknum um gildi þeirra aðferða og áherslu sem unnið væri út frá.  

Alls sex mæður sögðust hafa mætt einhæfum viðhorfum til brjóstagjafar frá 

heilbrigðisstarfsfólki þar sem hvatt var til brjóstagjafar og þurrmjólkurgjöf litin 

hornauga. Tvær mæður sögðust að auki hafa fengið misvísandi upplýsingar um 

mikilvægi brjóstagjafar.112 Ástæðurnar gætu verið þær að þegar heilbrigðisstarfsfólk 

sér að brjóstagjöfin gengur illa og hefur slæm áhrif á líðan móður þá sé frekar dregið 

úr mikilvægi brjóstagjafar til að gæta geðheilsu móður, þó það eigi ekki við í tilvikum 

þegar mæðrum gengur vel og vilja halda áfram. Í leiðbeiningarriti 

Landlæknisembættisins og Heilsugæslunnar (2010) um ung- og smábarnavernd er 

sérstaklega minnst á mikilvægi þess að huga að andlegri líðan móður. Þannig geti 

ráðleggingar og upplýsingar um mikilvægi brjóstagjafar breyst eftir aðstæðum og 

virkað mótsagnakenndar. Einnig verður að taka til greina vanda starfsfólks við að 

meta upplifun mæðra á því hvað teljist til stuðnings og hvað til þrýstings. 

Konurnar lýstu mis mikilli ánægju með þjónustu heilsugæslu og 

heimaþjónustu vegna aðstoðar við vandamál seinna í brjóstagjöf. Konur með börn á 

brjósti, eldri en 6 mánuða og sér í lagi eldri en 12 mánaða, mættu gjarnan fálæti eða 

hneykslan frá heilbrigðisstarfsfólki. Lítið var gert úr brjóstagjöfinni, hún talin í besta 

falli gagnslaus eftir svo langan tíma og voru mæður beint og óbeint hvattar til að 

hætta. Þetta er mjög áhugavert að skoða, sérstaklega í samhengi við viðmið 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunar (WHO, 2001) sem ætti að vera ljós þeim sem starfa við 

ungbarnavernd. Niðurstöður benda til þess að mikilvægi brjóstagjafar í viðhorfum 

sérfræðinga sé bundið við fyrstu vikurnar í lífi barns en minnki mjög eftir því sem 

barn eldist. 

                                                
112 Önnur átti nokkurra vikna brjóstagjöf að baki en hin um 12 mánaða langa brjóstagjöf. 
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Mæðrunum þótti erfitt að gera sífellt grein fyrir högum sínum við nýjar 

manneskjur innan heilbrigðisþjónustunnar og fannst best að geta leitað til eins aðila, 

en það gerðist sjaldnast fyrr en í heimaþjónustu, þar sem hægt var að byggja upp 

traust og losna við síbreytilegar skoðanir og ráðleggingar. Dæmi eru um að mæður 

með erfiða reynslu af brjóstagjöf hafi mætt neikvæðum viðbrögðum 

heilbrigðisstarfsfólks sem virtist efast um að þær hefðu reynt nóg til að láta 

brjóstagjöfina ganga upp. Einnig kom fram að ákveðin tregða sé gagnvart því að tala 

um að brjóstagjöf geti gengið illa, bæði hjá fagfólki og öðrum. Hvort það er vegna 

þess að talið er að allar mæður eigi að geta gefið brjóst skal ósagt látið.  

Mæðurnar tóku ekki allar gagnrýnislaust við upplýsingum, hvorki frá 

heilbrigðisstarfsfólki né öðrum. Ef mæður töldu upplýsingar og ráðleggingar ekki 

henta sér fóru margar þeirra á svig við þær. Dæmi um slíkt eru frásagnir mæðra um að 

hafa látið athugasemdir um brjóstagjöf framhjá sér fara, ekki hlustað á 

ungbarnavernd, sagt hvíta lygi þegar spurt var um brjóstagjöf og treyst á aðrar 

upplýsingar en frá opinberum aðilum. Það er í samræmi við frásögn Creyghton (1992) 

af mæðrum í Túnis sem gáfu heita mjólk þrátt fyrir viðteknar hugmyndir um að hún 

væri verri (sjá einnig Geir Gunnlaugsson, Silva og Smedman, 1992). Margar mæður 

nefndu að upplýsingar frá vinkonum með reynslu af brjóstagjöf hafi verið mikils 

metnar og jafnvel meira mark tekið á þeim en upplýsingum frá  heilbrigðisstarfsfólki. 

Heilbrigðiskerfið missi marks þegar samræmi í upplýsingum vanti. Tilkoma 

einkarekinnar ljósmæðraþjónustu gæti bent til þess að þörf sé á betri þjónustu við 

verðandi mæður sem telji hana hugsanlega ekki að finna á ríkisspítölum eða 

heilsugæslu. Líta má á vantraust mæðra til sérfræðiupplýsinga og leitun þeirra annað 

sem andóf gegn ríkjandi orðræðu, eins og Foucault (1980), Bourdieu (1988, 2006b) 

og Gramsci (1998) tala um.  

Mér þykir óhætt að segja að undirbúningur undir brjóstagjöf, gagnlegar 

upplýsingar og haldgóður stuðningur séu mikilvæg atriði fyrir mæður á meðgöngu 

þótt fleiri atriði hafi áhrif á framvindu brjóstagjafar. Sameiginlegur þráður í 

frásögnum mæðra af upplýsingagjöf um brjóstagjöf á meðgöngu er að henni sé mjög 

ábótavant. Samkvæmt úttekt Fannýjar Berit Sveinbjörnsdóttur (2000) uppfyllti 

Kvennadeild Landspítala Háskólasjúkrahúss ekkert af tíu viðmiðunaratriðum 

WHO/UNICEF nógu vel til að geta kallast Barnvænt sjúkrahús (e. Baby Friendly 

Hospital). Þar kom til dæmis fram að fræðsla til nýorðinna mæðra væri ekki nægileg 
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og að of mörgum nýburum var gefið sykurvatn eða þurrmjólk.113 Gagnrýni á fræðslu 

á meðgöngu kom einnig fram í rannsókn Sveinbjargar Brynjólfsdóttur (2009: 74).  

 

4.3 Lengd brjóstagjafar 
Helstu ástæður sem mæður gáfu upp fyrir því að hætta brjóstagjöf voru aldur barns, 

höft á hegðun móður, svo sem hvað neyslu varðar, og erfiðleikar við brjóstagjöf. 

Erfiðleikar og áhyggjur mæðra af brjóstagjöf voru helst tengdar mjólkurframleiðslu; 

að bíða eftir að mjólkin kæmi í brjóstin og halda framleiðslunni stöðugri í takt við 

þarfir barnsins, ásamt því að glíma við sársauka og eymsli. Fæðingarorlof og atvinna 

hafði einnig áhrif. Takmarkanir á hegðun mæðra var miðlægur punktur sem kom 

nánast undantekningalaust fram í öllum viðtölum. Mæðurnar virtust almennt telja að 

álag hefði áhrif á lengd brjóstagjafar þótt fáar teldu það hafa átt við um sig.   

 Orðræða um ákjósanlega lengd brjóstagjafar bendir til þess að hún sé á bilinu 

6-9 mánuðir. Allt eftir því hvort mæður standist viðmið um að hafa reynt nógu mikið 

eða ekki, þá er talað um þær sem konurnar sem þraukuðu eða gáfust upp.114 Í báðum 

tilfellum lýsa orðin samþykki á að brjóstagjöf sé erfið en jafnframt að þær hafi annað 

hvort staðið sig vel eða mistekist. Skiptingin kom fram í nánast öllum viðtölum, bæði 

í lýsingum mæðra á sjálfum sér og öðrum mæðrum. Báðum hópum, konum með 

lengri og styttri brjóstagjöf, voru þó gefnar neikvæðar ímyndir eftir því hver sagði frá. 

Neikvæðar ímyndir af mæðrum með styttri brjóstagjöf einkenndust af lýsingum á að 

þær væru latar, sjálfselskar og settu annað en börnin sín í forgang, hefðu ekki reynt 

nógu mikið að gefa brjóst og væru óupplýstar. Konur virtust þurfa að sýna fram á 

ákveðna vanlíðan eða mikla ráðsnilld sem ekki hafi borið tilætlaðan árangur, áður en 

það teldist ásættanlegt að hætta brjóstagjöf. Það virtist ekki nóg að móðirin sjálf vildi 

af einhverjum ástæðum hætta.115 Þannig töldu sumar mæður að konur leituðu uppi 

viðurkenndar ástæður til að hætta brjóstagjöf þótt raunveruleg ástæða hefði verið sú 

að þær vildu ekki meira.  

 Neikvæðar ímyndir af mæðrum sem gáfu börnum brjóst lengur en eitt ár voru 

þær að mæðurnar hugsuðu of mikið um börn sín og vildu gera þau háð sér, tryðu of 

                                                
113 Nánar um Siðareglur Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, Barnvæn sjúkrahús og ráðleggingar í 
WHO/UNICEF (1990). 
114 Í nokkrum viðtölum komu fram skilningsríkar athugasemdir um að sumar konur gætu ekki verið 
með börn á brjósti og að brjóstgjöf henti ekki öllum, þótt almennt ættu konur að leggja ýmislegt á sig 
til að láta brjóstagjöfina ganga upp. 
115 Þannig töldu sumar mæður að konur leituðu uppi ásættanlegar ástæður til að hætta brjóstagjöf þótt 
raunveruleg ástæða hefði verið sú að þær vildu ekki meira. 
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mikið á gæði brjóstamjólkur og hefðu verið heilaþvegnar af áróðri brjóstagjafasinna. 

Mæðrum sem áttu stutta brjóstagjöf að baki fannst algengt að fólk væri hissa yfir því 

að sjá ekki nokkurra mánaða gamalt barn á brjósti og sömu sögu var að segja um 

konur með eldri en hálfs árs gömul börn á brjósti sem fengu athugasemdir um hvort 

barnið færi nú ekki að hætta á brjósti. Það virðist mótsagnakennt að sú ríka áhersla 

sem lögð er á brjóstagjöf í byrjun dali og fari mæður yfir ákveðna tímalengd er lítið 

gert úr brjóstagjöfinni, hún talin í besta falli gagnslaus og í versta falli til þess að 

börnin verði ofdekruð og háð brjóstagjöf. Ætli það sé nektin sem fari svona fyrir 

brjóstið á fólki sem hrekkur í kút við brjóstagjöf eldri barna? Jákvæðar ímyndir af 

báðum hópum lýstu sjálfstæði mæðra til að haga næringu ungbarna eftir aðstæðum.  

Það að mæður annist um börn sín virðist óumdeilt en umræða um að deila 

megi ábyrgð betur yfir á báða foreldra hefur aukist. Ekki síst eftir að lög um rétt feðra 

til fæðingarorlofs voru samþykkt (Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000).116 

Maher (1992: 7) nefndi að konur á ákveðnum svæðum hætti brjóstagjöf til að velta 

ábyrgð yfir á feður, meðal annars til að hafa áhrif á efnahag fjölskyldunnar. Í breskri 

rannsókn kom fram að ástæða mæðra fyrir að hætta brjóstagjöf væri meðal annars sú 

að þær telji sig missa hluta af sjálfstæði sínu við þá bindingu sem brjóstagjöf er og að 

þeim þætti mikilvægt að pabbinn tæki þátt í að gefa barninu næringu (Earle, 2002). Í 

skýrslu Mörgu Thome (1993) kemur fram að lenging fæðingarorlofs í fjóra mánuði 

árið 1987 og aftur í 6 mánuði árið 1990 hafi haft áhrif á lengd brjóstagjafar.  

Óháð lengd og gengi brjóstagjafar kom fram í viðtölum mikilvægi þess að 

hlúa að sjálfsmynd og sjálfstrausti mæðra. Það töldu margar vera erfitt þegar sífellt 

væri grafið undan sjálfstrausti þeirra með mismunandi og misvísandi upplýsingum. 

Virða verði val mæðra um að hætta brjóstagjöf eða halda áfram, en margar mæður 

bentu á að það val sé ekki alltaf virt. Spyrja má hvort mæðrum sé ekki treyst til að 

taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigin brjóstagjöf þegar val þeirra er gagnrýnt með til 

dæmis vísun í skort á fræðslu. Ég tel að konur nú til dags taki rökréttar ákvarðanir um 

næringu ungbarna sinna í samhengi við persónulegar aðstæður og umhverfi hverju 

sinni, rétt eins og íslenskar konur fyrr á öldum (Hastrup, 1992: 103). Höft, boð og 

bönn geta haft kúgandi áhrif og orðið til þess að konur hagi brjóstagjöf sinni öðruvísi 

en ef slakað væri á kröfunum, ýtt undir sjálfstraust mæðra og haft í huga að konur eru 

                                                
116 Sjá einnig Rashley (2005). 
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ekki bara í hlutverki mæðra heldur gegna fjölbreyttum hlutverkum og hafa 

mismunandi þarfir sem þær vilja uppfylla. 

 

4.4 Gæði og gjafamjólk 
Margar konur virtust uppteknar af þeirri hugmynd að eitthvað gæti haft áhrif á 

mjólkina til hins verra og veltu fyrir sér hvort hægt væri að bæta hana. Hvoru tveggja 

tengdist mataræði og annarri neyslu ásamt lífsstíl móður. Áberandi voru hugmyndir 

um að mjólkin hætti að vera góð eftir vissan tíma. Hvaðan þær hugmyndir koma er 

erfitt að segja en eins og fram kemur hjá Helga Þorlákssyni (1986), Ólöfu 

Garðarsdóttur (2002) og Kirsten Hastrup (1992) getur það tengst stolti af 

landbúnaðarafurðum, svo sem kúamjólk, sem þá var gefin í staðinn.117  

 Almennt töldu mæður að brjóstamjólk væri góð. Að því sögðu er áhugavert að 

sjá hversu margar mótsagnakenndar hugmyndir er að finna um áhrif lífsstíls móður og 

umhverfis á gæði brjóstamjólkur. Svör um gæði og áhrif á brjóstamjólk voru sum 

hver misvísandi þar sem mæður töldu margt geta haft áhrif á mjólkina á sama tíma og 

þær töldu hana eðlislægt fyrirbæri sem lítil áhrif væri hægt að hafa á. Þegar mæður 

voru spurðar hvort þær teldu eitthvað geta haft áhrif á gæði mjólkur svöruðu margar 

með því að tala um magn mjólkur og áhrif á framleiðslu, fremur en innihald mjólkur. 

Það þykir mér benda til þess að gæði brjóstamjólkur megi sín lítils ef lítið er af henni, 

en áhyggjur mæðra af magni mjólkur voru áberandi. Algengast var að mæður nefndu 

mataræði, reykingar og áfengi sem áhrifaþætti á gæði brjóstamjólkur og 

framleiðslugetu en hreyfing og mengun var einnig nefnd, ásamt líðan móður, 

sjálfstrausti og hugarró. Engin mæðranna virtist þó telja að mjólkin gæti orðið 

skaðleg, heldur frekar minna gagnleg. Þótt umræðan um neikvæð áhrif óheilbrigðs 

lífernis á gæði brjóstamjólkur og heilsu barns hafi verið mest áberandi var einnig að 

finna mæður sem töldu að lítið sem ekkert hefði afgerandi áhrif á mjólkina þar sem að 

líkaminn sæi um að sníða hana að þörfum barnsins, hvernig sem neysla móður væri.  

 Niðurstöður benda til þess að hegðun mæðra sé tengd við gæði mjólkur og 

konum þannig settar skorður til að athafna sig með barn á brjósti. Það er í samræmi 

við eldri hugmyndir um gæði brjóstamjólkur (Hausman, 2003; Helgi Þorláksson, 

1986; Margrét Gunnarsdóttir, 2000; Ólöf Garðarsdóttir, 2002). Allar mæðurnar höfðu 

                                                
117 Einnig má benda á að í gamalli útgáfu af Dagbók barnsins (VII. Eldi ungbarna) sem Bókaútgáfan 
Fróði gaf út í kringum 1980 með endurbótum frá Katrínu Thoroddsen lækni [ártal vantar] stendur: 
„Munið, að það er barninu óhollt að vera lengur á brjósti en 9 mánuði“ (atriði 25). 
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velt fyrir sér áhrifum hegðunar sinnar á brjóstamjólkina og líðan barnsins. Flestar 

settu sér höft varðandi neyslu samkvæmt ríkjandi viðhorfum um neikvæð áhrif á 

brjóstamjólk, en þau mörk voru sveigjanleg eftir viðhorfum mæðra varðandi til dæmis 

áfengisneyslu. Mæður töldu neysluhöft geta orðið til þess að mæður hættu brjóstagjöf 

fyrr vegna óþæginda, ekki síst vegna félagslegra hafta sem af þeim gæti skapast, en 

það tengist aftur viðhorfum til ímyndar af mæðrum sem fórnfúsum og gefandi, og 

ekki síður hugmyndum um hreinleika kvenna (Douglas, 2004).  

 Sterkar skoðanir um áhrif á gæði brjóstmjólkur eru í ósamræmi við óvissar 

hugmyndir um hvernig hægt sé að mæla gæði hennar. Mæður mældu gæði mjólkur 

helst með vísun í líðan og þroska barns og er það í samræmi við skrif Jónínu 

Einarsdóttur (2000: 87). Útlit brjóstamjólkur, svo sem þykkt, áferð og litur, var talin 

gefa vísbendingar um gæði hennar, en misræmi kom fram í svörum. Flestar virtust 

tengja góða mjólk við þykka mjólk og má velta fyrir sér hvort það sé vegna útlits 

kúamjólkur. Mæling á gæðum mjólkur virtist einnig haldast í hendur við sjálfsöryggi 

mæðra og trú á gæðum brjóstamjólkur.  

Hægt er að greina vantraust á brjóstamjólk vegna óútreiknanleika hennar 

þegar rætt er um gjafamjólk. Flestar mæðurnar töldu brjóstagjöf vera persónulegt 

hlutverk mæðra og voru margar því tvístígandi um hvort þær gætu hugsað sér að 

þiggja gjafamjólk. Togstreita á milli þarfa barns og þarfa móður kom fram en sumar 

mæður sögðu að þeim þætti óþægilegt að barnið fengi gjafamjólk, en mundu láta sig 

hafa það í sérstökum kringumstæðum ef barnið þyrfti, svo sem vegna veikinda.  

Nokkrar mæður höfðu orð á því að það væri skrýtið að vilja ekki gjafamjólk þegar 

þær töldu brjóstamjólk betri en þurrmjólk. Sumar töldu eigin brjóstamjólk besta fyrir 

sitt barn sem hefði ekkert meira gagn af gjafamjólk en þurrmjólk. Mótsögn var í 

svörum mæðra sem voru frekar neikvæðar í garð gjafamjólkur og töldu brjóstamjólk 

almennt ekkert sérstaka en mjög góða handa fyrirburum og mjög veikum börnum. 

Þær virtust telja að börn sem væru hraust þyrftu ekki brjóstamjólk en hún væri mjög 

gagnleg í neyðartilvikum. Hugmyndir um góðvild kvenna og nýtingu mjólkur komu 

fram í nokkrum viðtölum, þar sem mæður sögðu það hafa verið sjálfsagt að konur 

sem mjólkuðu vel gæfu sína mjólk til þurfandi barna svo hún færi ekki til spillis. 

Margar mæður töldu gjafamjólk og mjólkurmæður hafa verið algengar á Íslandi áður 

fyrr þótt heimildir um slíkt hafi ekki fundist. Áhugavert var að heyra að gjafamjólk 

gæti verið notuð sem hjálpartæki í upphafi brjóstagjafar þegar erfiðlega gengi.  
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 Traust á gæðum gjafamjólkur fólst í trausti á lífsháttum móður eða 

starfsháttum mjólkurbanka þótt nokkrar mæður vildu frekar gefa þurrmjólk en 

gjafamjólk. Tortryggni var að greina í garð brjóstamjólkur annarra kvenna frekar en 

kúamjólkur eða þurrmjólkur, sem bendir til trausts á kúamjólk og skilgreindu 

innihaldi þurrmjólkur eins og Apple (1987) talaði um. Flestar konur lögðu áherslu á 

kosti nærveru við móður fyrir barnið, sem bendir til áhrifa tengslakenninga (Eyer, 

1992) á ákvarðanir mæðra varðandi brjóstagjöf. Viðhorf til gjafamjólkur gefa einnig 

til kynna að mæður trúi að meira en næring komi með mjólkinni frá móðurinni og 

svipar til eldri hugmynda þar sem mjólkurmæður voru valdar vegna skapgerðar og 

persónueinkenna því talið var að persónueinkenni rynnu með mjólk yfir til barns 

(Yalom, 1998; Apple, 1987).  

 

4.5 Lærdómur 
Hvaða lærdóm getum við dregið af frásögnum mæðranna og hvað getum við gert til 

að bæta líðan mæðra og reynslu þeirra af brjóstagjöf? Mæður kalla eftir meiri fræðslu 

um brjóstagjöf á meðgöngu og samræmdum upplýsingum og ráðgjöf um brjóstagjöf 

frá öllum þeim starfsstéttum sem koma að aðstoð við mjólkandi mæður innan 

heilbrigðiskerfisins. Allar mæður sem tóku þátt í rannsókninni töldu sig hafa fengið 

litla sem enga fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu og sögðu það vera þátt í 

mæðraskoðun sem mætti stórbæta til gagns fyrir verðandi mæður. Samfelld 

ljósmæðraþjónusta sömu ljósmóður í gegnum meðgöngu, fæðingu og sængurlegu 

gæti verið ein leið til þess að styrkja traust mæðra á upplýsingum um brjóstagjöf frá 

heilbrigðiskerfinu. Þar gæti verið tækifæri til þess að koma meiri fræðslu að, svo sem 

með kennslumyndböndum um brjóstagjöf.  

Frásagnir mæðra um konur í felum með brjóstagjöf sína, hvort sem hún er 

lengri eða styttri en venjan er, benda til þess að gott sé að vita af öðrum með 

sameiginlega reynslu. Ég tel að það yrði mæðrum til gagns ef opnari umræða ætti sér 

stað um hlutverk kvenna við brjóstagjöf svo að fjölbreytileiki aðstæðna verði ljós en 

ekki einblínt á staðlaðar hugmyndir um framvindu brjóstagjafar og móðurhlutverk. 

Mæðraskoðun gæti verið vettvangur fyrir opnari umræðu og vangaveltur mæðra um 

brjóstagjöf. Munur á námi lækna, hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra um brjóstagjöf 

mætti taka til endurskoðunar og samræma, ekki síst til að trúverðugleiki upplýsinga 

frá heilbrigðisstarfsfólki haldist en þessar starfsstéttir vinna víða saman að hag barna 
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og mæðra. Einnig má velta fyrir sér hvaða áhrif skert heilbrigðisþjónusta við mæður 

og ungbörn hefur á brjóstagjöf og heilsu til lengri tíma litið.  
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Lokaorð 
Meginmarkmið rannsóknar var að skoða reynsluheim mæðra af brjóstagjöf og viðhorf 

þeirra til gæða brjóstamjólkur. Kannað var hvaðan þekking mæðra um brjóstagjöf 

kom, hvort hugmyndir um gæði brjóstamjólkur gætu haft áhrif á lengd brjóstagjafar 

og einnig áhrif brjóstagjafareynslu á sjálfsmynd. Í þeim tilgangi voru eigindleg viðtöl 

tekin við hóp menntaðra kvenna með reynslu af brjóstagjöf á tímabili þegar hvatt er til 

brjóstagjafar og áhersla lögð á gæði brjóstamjólkur. Helstu niðurstöður eru að 

íslenskar mæður telja brjóstamjólk almennt góða og eru jákvæðar í garð brjóstagjafar. 

Mótsagnakennd orðræða um gæði brjóstamjólkur, sem og áhyggjur mæðra af gæðum 

brjóstamjólkur og magni, hafa engu að síður áhrif á framvindu brjóstagjafar og 

viðhorf til gjafamjólkur. Stuðningur vandamanna og félagslegar aðstæður hafa einnig 

áhrif á lengd brjóstagjafar sem og þær takmarkanir á hegðun mæðra sem fylgja 

brjóstagjöf.  

Mæður fá þekkingu sína á brjóstagjöf í gegnum heilbrigðiskerfið en einnig frá 

fjölskyldu og vinkonum. Skortur á fræðslu um brjóstagjöf á meðgöngu var 

gagnrýndur og fram kom misræmi í ráðleggingum um brjóstagjöf á meðal 

heilbrigðisstarfsfólks. Mæður kalla eftir meiri fræðslu um brjóstagjöf, á meðgöngu og 

eftir fæðingu, og kemur það heim og saman við nýlegar ábendingar frá 

Landlæknisembættinu (2012: 5) þar sem segir að upplýsingastreymi til nýbakaðra 

mæðra um brjóstagjöf sé ábótavant. Einnig samræmast niðurstöður því sem áður 

hefur komið fram um ánægju mæðra með heimaþjónustu og mikilvægi samræmis í 

stuðningi og fræðslu um brjóstagjöf (Hildur Sigurðardóttir, 2006). Reynsla mæðra af 

brjóstagjöf virðist markast af stöðluðum hugmyndum um fórnfúsa móður og getur 

reynslan haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á sjálfsmynd kvenna sem mæðra. Það 

rennir stoðum undir kenningar um mikilvægi líkamlegrar reynslu og ímynda af 

líkamanum við mótun sjálfsmyndar (Mackenzie, 2009; Csordas, 1994; Bourdieu, 

2006a; Grosz, 1994; Merleau-Ponty, 1962; Gatens, 1996; Meynell, 2009; Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2007) og almennt um áhrif orðræðu og ímynda í samfélaginu (sbr. 

Foucault, 1975, 1980; Bourdieu, 1988, 2006b) þar sem þöggun ákveðinnar umræðu 

getur afhjúpað ímyndir.  

Mörg áhugaverð sjónarmið hafa ekki verið rædd til hlítar í þessari ritgerð. 

Framvinda brjóstagjafar, mikilvægi hennar sem líkamlegrar reynslu við mótun 

sjálfsmyndar og gagnsemi hennar (sbr. Martin 2001, 2007; Bordo, 1993) eða hömlun í 
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jafnréttisbaráttu kvenna (sbr. de Beauvoir, 1997) eru flókin fyrirbæri sem krefjast 

meiri umfjöllunar en hér er möguleg. Skiptingu ábyrgðar á milli foreldra hefur til 

dæmis lítill gaumur verið gefinn. Fæðingarorlof sem félagslegan áhrifaþátt væri 

áhugavert að skoða betur og þá sérstaklega hvort fæðingarorlof feðra hafi áhrif á tíðni 

og lengd brjóstagjafar enda er atvinnuþátttaka kvenna miðlægt efni í femínískum 

fræðum (sjá t.d. Law, 2000; Hays, 1996; de Beauvoir, 1999, 1997). Vegna mikillar 

gagnrýni á fræðslu og ráðgjöf um brjóstagjöf í heilbrigðiskerfinu væri áhugavert að 

skoða samskipti heilbrigðisstarfsfólks við verðandi/nýbakaðar mæður nánar með tilliti 

til uppbyggjandi eða niðurbrjótandi samskiptahátta eins og Sigríður Halldórsdóttir 

(2003) hjúkrunarfræðingur hefur fjallað um. Í því samhengi væri gagnlegt að skoða 

betur viðhorf heilbrigðisstarfsfólks, sérstaklega ljósmæðra og starfsfólks í 

ungbarnavernd til gæða brjóstamjólkur og ákjósanlegrar lengdar brjóstagjafar.  

Í hagnýtum skilningi styður rannsóknin við almenna heilsuvernd barna og 

mæðra. Þrátt fyrir að ýmsar hliðar brjóstagjafar hafi ekki verið viðfangsefni 

rannsóknarinnar veita niðurstöður hennar aukinn skilning og þekkingu á reynslu 

íslenskra mæðra af brjóstagjöf og áhyggjum þeirra af gæðum brjóstamjólkur. 

Niðurstöðurnar má nýta í fræðslustarfi til að stuðla að ánægjulegri brjóstagjöf móður 

og barns. Það kemur endurtekið fram í viðtölunum við mæður í þessari rannsókn að 

þær gera sitt besta. Mikilvægt er að mæður hafi vald yfir eigin líkama, líka þegar 

kemur að því að brjóstfæða börnin sín. Bera þarf virðingu fyrir mæðrum til að 

umgangast líkama sinn af kostgæfni og með þeim áherslum sem þær telja sér og 

sínum vera mesti hagur af. Það á við hvort heldur sem mæður ákveða að vera með 

barn á brjósti í þrjár vikur, þrjá mánuði eða þrjú ár. Þá er ekki átt við að hætta eigi 

fræðslu, sleppa ráðgjöf og hvatningu, eða láta vera að benda á kosti brjóstamjólkur og 

brjóstagjafar fyrir móður og barn. Þvert á móti sé gagnlegt að hafa fræðslu og ráðgjöf 

um brjóstagjöf aðgengilega en varhugavert er að telja lausnirnar einsleitar. 

Sjálfsákvörðunarréttur og virðing tel ég vera lykilorðin að jákvæðri reynslu kvenna af 

brjóstagjöf. 
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Viðauki I: Upplýsingablað til viðmælenda 
 

  

Brjóstagjöf: Viðhorf og reynsla mæðra 
Upplýsingablað 

Ágæta móðir,með rannsókninni sem þér hér með er boðin þátttaka í er verið að skoða viðhorf 
mæðra til brjóstagjafar og reynslu þeirra af henni. Sérstaklega verða skoðaðar hugmyndir um 
gæði mjólkur, viðbrögð mæðra við aðstæðum sem talin eru geta gert mjólk þeirra óæskilega 
fyrir barnið og ástæðu þess að brjóstagjöf var hætt. Þar sem leitað er eftir sem fjölbreyttustum 
hópi mæðra er þátttaka þín mikilvæg. 

Um er að ræða 30-60 mínútna langt viðtal þar sem þér gefst kostur á að segja frá reynslu 
þinni og viðhorfum til brjóstagjafar. Einnig verður þú beðin um að svara nokkrum 
spurningum um sjálfa þig, svo sem um aldur, menntun, starf og fjölda barna. Nafn þitt, 
kennitala og heimilisfang verða ekki skráð. Ekki er greitt fyrir þátttöku. 

Upplýsingar þínar geta verið gagnlegar til að auka skilning á reynslu og viðhorfum 
mæðra til brjóstagjafar. Niðurstöður rannsóknarinnar munu einnig nýtast í fræðslustarfi til að 
stuðla að ánægjulegri brjóstagjöf móður og barns.  

Hafðu hugfast að þér er í sjálfsvald sett hvort þú neitar þátttöku eða neitar að svara 
ákveðnum atriðum í viðtalinu. Viðtölin verða tekin upp á segulband en öllum 
rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu. Ef upp koma erfiðleikar er þátttakendum 
bent á að hafa samband við Jónu Margréti Jónsdóttur, hjúkrunarfræðing og sérmenntaðan 
brjóstaráðgjafa við Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, símanúmer hennar er 585-1350. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem koma fram í viðtalinu. Heitið er 
nafnleynd og ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga eftir úrvinnslu. Farið 
verður með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Öll gögn verða eingöngu í höndum mínum og 
leiðbeinanda míns. Ef þér snýst hugur eftir að hafa veitt viðtal verður upplýsingum um þig 
eytt.  

Elín Ösp Gísladóttir er nemi í meistaranámi í mannfræði við Háskóla Íslands og þessi 
rannsókn er hluti af lokaverkefni hennar við skólann. Leiðbeinandi er Jónína Einarsdóttir 
prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands og er hún ábyrgðamaður rannsóknarinnar. 
Rannsóknin hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd og hún er styrkt af Rannsóknarsjóði 
Háskóla Íslands og verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Ef þú samþykkir þátttöku, ertu vinsamlegast beðin um að skrifa undir sérstakt blað, sk. 
upplýst samþykki, því til staðfestingar.  
 
Kærar þakkir, 

Ábyrgðarmaður rannsóknar 
Elín Ösp Gísladóttir     Jónína Einarsdóttir 
námsbraut í mannfræði við Háskóla Íslands  prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands 
Símar: 6944718/+45 4240 7333    Símar: 5254508/8204360 
Netfang: eog10@hi.is     Netfang: je@hi.is 
 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni getur 
þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444 
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Viðauki II: Viðtalsrammi 
 
 

Titill rannsóknar: Brjóstagjöf: Viðhorf og reynsla mæðra (vinnuheiti) 
 
Grunnupplýsingar 
 

• Aldursbil: 
• 18-25 ára____ 
• 26-35 ára____ 
• 36-45 ára____ 

 
• Menntun 
• Grunnskólapróf___ 
• Stúdentspróf___ 
• Háskólapróf___ 

 
• Starf_________________________ 
• Fjöldi barna___ 

 
• Hjúskaparstaða 
• Einhleyp___ 
• Í sambúð___ 
• Gift___ 
• Fráskilin___ 

 
Spurningar til mæðra  
 

1. Hvenær hættir þú brjóstagjöf og hvers vegna (öll börn)? Hvenær var viðbót 
fyrst gefin barni/börnum?  

2. Hvert var upphaf vinnu eftir fæðingu barns/barna? 
3. Hvenær byrjaði skipuleg gæsla barns/barna af öðrum aðila?  
4. Hvar leitaðir þú ráða/upplýsinga um brjóstagjöf, fyrir og á meðan 

brjóstagjöf stóð? Nýttust þær vel? 
5. Hvernig voru viðbrögð nærumhverfis við brjóstagjöf þinni? 
6. Myndirðu gera eitthvað öðru vísi næst, ef af því yrði?  
7. Kom þér eitthvað á óvart varðandi brjóstagjöf þína? 
8. Breyttust viðhorf þín eftir að þú hafðir sjálf verið með barn á brjósti? 
9. Gætirðu hugsað þér að gefa barni þínu gjafamjólk (úr öðrum konum, frá 

mjólkurbanka)? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 
10. Er eitthvað sem getur haft áhrif á gæði brjóstamjólkur? Hvað og hvernig?  
11. Telurðu að hægt sé að mæla/prófa/vita hvort mjólkin sé (nógu) góð? Ef svo 

er, hvernig? 
12. Geta óæskileg gæði mjólkur haft áhrif á ákvörðum um að hætta brjóstagjöf 

hjá þér/öðrum mæðrum? Hvernig þá? 
13. Hversu lengi varst þú sjálf á brjósti?  
14. Hvenær telurðu vænlegast/eðlilegast að barn hætti á brjósti? 
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Viðauki III: Áhugaverðar heimasíður 
 
Í riti frá Landlæknisembætti og Heilsugæslunni sem gefin var út í október 2010 er að 
finna eftirfarandi lista af heimasíðum sem taldar eru áhugaverðar (2010: 230).  
 
www.ammehjelpen.no 
www.amningshjalpen.se 
www.babyfriendly.org.uk 
www.brjostagjafavika.org 
www.brjostagjafasamtokin.org 
www.brjostagjof.is 
www.drjacknewman.com 
www.fyrirburar.is 
www.harveykarp.com 
www.kellymom.com 
www.ljosmodir.is 
www.llli.org 
www.mentalhealth.com 
www.pantley.com/elizabeth 
www.pokaborn.org 
www.unicef.org.uk 
www.unicef.org/nutrition/index.html 
www.who.int/nutrition/en 
www.zerotothree.org 
 
 
Einnig: 
 
www.bjorkin.is 
Sjálfstætt starfandi ljósmæður. 
 
www.facebook.com/mjolkurgjof 
Samskiptasíða fyrir áhugafólk um gjafamjólk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


