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Formáli	  

Þessi ritgerð ber nafnið ,,A⇥ 

spænskumælandi kvenna á Íslandi og er hún metin til 60 ECTS eininga af 120 ECTS eininga 

meistaranámi í Mannfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við ritgerðina var dr. Kristín 

Loftsdóttir og þakka ég henni kærlega fyrir góða leiðsögn, ráðleggingar, þolinmæði og 

skilning í minn garð. Einnig þakka ég eiginmanni mínum Manuel Plasencia Gutierrez fyrir 

góðan stuðning og drifkraft til að klára þessa ritgerð.  

Ég er mjög þakklát öllum þeim sem gáfu sér tíma í að lesa yfir hjá mér og benda mér á 

atriði sem betur mættu fara, einnig vil ég sérstaklega þakka Ingu Guðrúnu Kristjánsdóttur 

fyrir mikla hvatningu og gagnlegar ábendingar. Heiða Björg Jóhannsdóttir og Kristín Rut 

Kristjánsdóttir fá einnig þakkir fyrir að sýna rannsókn minni áhuga og að vera alltaf tilbúnar 

til að hlusta á mig tala um ritgerðina sem og um fæðingar almennt. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka fjölskyldu minni fyrir að hafa haft trú á mér, sýnt mér skilning á meðan ritgerðarvinna 

stóð yfir og fyrir hina ýmsu aðstoð á lokametrunum, án þeirra hefði ég ekki geta klárað þetta. 

Mestu þakkirnar fá viðmælendur mínir fyrir þeirra einlægu frásögn af fæðingarreynslu 

sinni og fyrir að deila með mér jafn dýrmætri og persónulegri lífsreynslu og fæðing getur 

verið. Eitt er víst að án þeirra hefði engin rannsókn sem þessi verið framkvæmd, því vil ég 

tileinka þeim þessa ritgerð.  
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Ágrip	  

Að fæða barn er líffræðilegt ferli en það felur einnig í sér miklar félagslegar og persónulegar 

umbreytingar. Fæðingar og umgjörð þeirra sýna fram á eina af mörgum birtingarmyndum 

menningarlegs margbreytileika. Konur upplifa fæðingar á ólíkan máta, meðal annars út frá 

menningarlegum bakgrunni og félagslegri stöðu. Markmið rannsóknarinnar er að skoða og 

læra af reynslu og upplifun spænskumælandi kvenna sem hafa fætt barn/börn á Íslandi. 

Rannsóknin endurspeglar upplifun þessara kvenna og þau stuðningsnet, stofnanleg og 

persónuleg sem þeim stóð til boða á meðan barneignarferlinu stóð. Í  rannsókninni er lögð 

áherslu á fjölbreytileika þessara kvenna og gerendahæfni þeirra. Notaðar voru aðferðir 

etnógrafíunnar við gagnasöfnun, tekin voru viðtöl við spænskumælandi mæður á Íslandi. 

Reynsla þessara kvenna var skoðuð út frá ólíkum bakgrunni þeirra, út frá femínískum 

kenningum og út frá valdaorðræðu í samfélaginu. Einnig er skoðað hvaða áhrif veruháttur 

hafði á þeirra reynslu og hver sjálfsmynd þeirra og félagsauður er í nýju landi. Kenningarlega 

er þessi ritgerð framlag bæði í mannfræði fæðinga sem og til hinnar fjölbreyttu umræðu um 

fjölmenningu sem á sér stað hér á landi. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að flestar 

kvennanna voru ánægðar með sína reynslu af að fæða barn hér á landi. Viðhorf margra þeirra 

til fæðinga breyttist á barneignarferlinu frá því að líta á það sem læknisfræðilegt í það að líta á 

það sem lífeðlislegt. Áhugavert var að sjá hvernig veruháttur þeirra hafði áhrif á væntingar 

þeirra og viðhorf. Niðurstöður erlendra rannsókna sýna fram á fjölbreytta reynslu kvenkyns 

innflytjenda; ýmist almenna ánægju með þá þjónustu sem þeim bauðst á barneignarferlinu en 

að sama skapi eru margar þeirra gagnrýnni á gæði þeirrar umönnunnar sem þær hljóta, 

einkum vegna ólíkra menningabundinna væntinga sem þær hafa. Þessi rannsókn veitir 

hvatning til að bæta aðgengi að upplýsingum um valmöguleika sem konur hafa á 

fæðingarferlinu og að konur verði almennt virkari gerendur í þeirra fæðingarupplifun. Þessar 

niðurstöður geta nýst í fræðslustarfi til að stuðla að betri reynslu erlendra kvenna og gefið 

heilbrigðisstarfsfólki sýn inn í þeirra reynslu, sem getur nýst þeim í starfi og í samskiptum við 

kvenkyns innflytjendur. 

 

Lykilor⇥: Fjölmenning, femínismi, veruháttur, valdaorðræða, félagsauður, sjálfsmynd, 

mannfræði fæðinga. 
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Abstract	  

Giving birth is a biological process, but it also includes social and personal transformations. 

Births and their surroundings, represents one of several manifestations of cultural diversity. 

Women experience birth in different ways based on their cultural background and social 

status. The aim of this research is to look at and learn from the experience and expectation of 

spanish-speaking women who have given birth in Iceland. This research reflects the 

experiences of these women and their institutional and personal social network that was 

available to them during the process of childbearing. The research puts an emphasis on the 

diversity of these women and their agency. Methods of ethnography were used to collect data 

by means of interviews. This experience was examined from their diverse background, from 

feminist theory and from power discourse. It also examines the impact of their habitus on 

their experience and their social capital and identity in a new country. The theoretical 

contribution of this thesis is to anthropology of birth and to the diverse multicultural debate 

that takes place in Iceland. As a result it is shown that most of the women were satisfied with 

their birth experience in Iceland. Many of them changed their attitude towards births, from 

seeing birth as a medical event to seeing it as a physiological event. It also shows how their 

habitus influenced their hopes and expectations. Some studies, cunducted in other countries, 

demonstrate diverse experices of immigrant women; general satisfaction towards the services 

they were offered during childbearing process but at the same time, some immigrant women 

appear to be more critical of the quality of care they receive, mainly beacause of their 

different cultural backgrounds. This research could be a motivation to make information about 

choices that women have during the childbaering process more vivid and to make women in 

general, become more active in their own birth experience. Ultimatly we aim to promote 

better experience for foreign women giving birth in Iceland and also provide the health care 

staff with insight into their experiences, that could help health care staff understand the 

existing diversity among the immigrant women. 

 

K ey words: Multiculture, feminism, habitus, power discourse, social capital, identity, 

anthropology of birth.  
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Resumen	  

Dar a luz es un proceso biológico, pero también incluye muchas transformaciones sociales y 

personales. El nacimientos y su entorno, representan una de las muchas manifestaciones de la 

diversidad cultural. Las mujeres sienten y viven el parto de distintas maneras, dependiendo de 

su cultura y su estatus social. El objetivo de esta investigación es analizar y aprender de la 

experiencia y expectativas de las mujeres hispano hablantes que han dado a luz en Islandia. 

Este estudio refleja las experiencias de estas mujeres asi como la red social, institucional y 

personal que tenian a su disposición durante el proceso del parto.   La investigación pone 

énfasis en la diversidad de estas mujeres. Métodos de etnografía se utilizaron para adquirir 

datos mediante entrevistas. El analisis   de los datos   se hace desde la teoría femínista y del 

discurso del poder. También se examina el impacto de su habitus en su experiencia y su 

capital social y la identidad en un nuevo país. La contribución teórica de esta tesis es en 

antropología del parto y en el debate de la diversidad multicultural que tiene lugar en Islandia. 

Como resultado se demuestra que la mayoría de las mujeres estaban satisfechas con su 

experiencia de parto en Islandia.   Muchas de ellas cambiaron su actitud hacia los partos, y 

pasaron de ver el parto como un evento médico a verlo como un evento fisiológico. También 

muestra cómo su habitus influyeron sus esperanzas y expectativas. Algunos estudios, hechos 

en otros países, demuestran diversas experiencias de las mujeres inmigrantes;   satisfacción 

general con los servicios que recivieron durante el proceso desde el embarazo hasta el parto. 

Al mismo tiempo, algunas mujeres inmigrantes parecen ser más críticas de la calidad de la 

atención que reciben, principalmente, por sus diferencias culturales. Esta investigación podría 

ser una motivación para dibulgar la información sobre las opciones que tienen las mujeres 

durante el proceso de desde el embarazo hasta el parto y hacer que las mujeres en general sean 

más activas en su propia experiencia del parto. Ademas pretendemos promover una mejor 

experiencia para las mujeres extranjeras que dan a luz en Islandia y también proporcionar al 

personal de salud con información sobre sus experiencias, que podría ayudar al personal de 

salud a entender la diversidad que existe entre las mujeres inmigrantes.  

  

Palabras claves: Multicultura, feminismo, habitus, discurso de poder, capital social, 

identidad, antropología del parto. 
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Inngangur	  

...Fyrir hverja konu kemur merking �ess a⇥ ganga me⇥ barn frá rótum hennar eigin 
menningar...1 

 (Kitzinger, 2011: 8) 

Fæðing er ekki aðeins líffræðileg athöfn heldur er hún einnig félagslega mótuð út frá því 

samfélagi þar sem hún á sér stað (Kitzinger:1978; 2011; Jordan:1993). Líta má á fæðingar og 

umgjörð þeirra sem eina af mörgum birtingarmyndum menningarlegs margbreytileika. 

Mannfræðingurinn Sheila Kitzinger, sem er þekkt fyrir rannsóknir sínar á fæðingum, telur 

hugmyndir kvenna um fæðingar vera undir miklum áhrifum frá menningarbakgrunni þeirra. 

Barnsfæðing getur verið djúpstæð reynsla þar sem menningarlegur bakgrunnur hinnar 

fæðandi konu hefur mikla þýðingu (Kitzinger, 2011). Misjafnt er eftir menningu hvort litið sé 

á meðgöngu og fæðingu barns sem læknisfræðilegt viðfangsefni eða lífeðlislegt ferli 

(Brathwaite og Williams, 2004). Með það í huga er hægt að styðjast við kenningu Pierre 

Bourdieu (1990b) um habitus eða veruhátt eins og það hefur verið þýtt á íslensku. Veruháttur 

stendur fyrir þá félagsmótun og venjur sem fólk elst upp við. Þær hugmyndir sem við höfum 

um ákveðin fyrirbæri má oft rekja til ríkjandi orðræðu úr okkar eigin samfélagi. Segja má að 

veruháttur vísi til félagslegra áunninna kerfa sem eru nánast samofin líkamanum, það er að 

segja að ákveðnar hefðir og venjur geta verið svo rótgrónar í huga okkar að við tökum þeim 

sem gefnum og hegðum okkur samkvæmt þeim. Líkt og Michael Foucault (1977) talar um í 

tengslum við hið ósýnilega vald, vegna þess þá förum við eftir ákveðnum óskrifuðum reglum 

samfélagsins án þess að setja spurningamerki fyrir aftan þau. Hann telur að vald umlyki 

tilveru okkar með þeim hætti að það stjórnar oft ákvörðunum okkar og segir okkur hvernig 

við eigum að hegða okkur. Segja má að veruháttur og hið ósýnilega vald séu lykilkenningar í 

þessari ritgerð.   

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða reynsluheim spænskumælandi 

mæðra af því að fæða barn fjarri upprunalandi2 sínu, í þessu tilfelli á Íslandi. Skoða viðhorf 

þeirra til þjónustunnar og þess viðmóts sem þær fengu í gegnum allt barneignarferlið. Þessi 

reynsla var skoðuð út frá félagslegum tengslum þeirra hérlendis, tungumálakunnáttu og 

hugmyndum og væntingum þeirra í garð fæðingarinnar. Leitast var eftir upplifun þeirra á 

                                                                                                                      
1  ...for any woman the meaning of what it is to be with child has its roots in her culture...  
2  Ég tala alltaf um upprunaland í þessari ritgerð þegar ég vitna í það land sem að viðmælendur mínir fæddust í 
vegna þess að heimaland getur mögulega átt við, fyrir þeim bæði Ísland sem og það land sem þær fæddust og 
ólust upp í.  
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þessu ferli og hvaða þættir hafi mögulega neikvæð eða jákvæð áhrif á þær. Lögð var áhersla á 

að skoða hvaða áhrif bakgrunnur hafði á væntingar og skoðanir viðmælenda í tengslum við 

barneignarferlið. Í ritgerðinni eru fæðingar og fjölmenning skoðuð út frá hugtökunum 

femínismi, vald/valdleysi, veruháttur, félagslegur auður og sjálfsmynd. Með þessum 

hugtökum og kenningum sem tengjast þeim, reyni ég að fá dýpri sýn og skilning á reynslu og 

upplifun viðmælenda minna.  

Rannsóknarspurningar voru mótaðar út frá ofangreindum markmiðum. Þær fjalla um 

upplifun og reynslu viðmælenda af fæðingarferlinu. Einfalda má markmið rannsóknarinnar í 

fimm eftirfarandi spurningar: Hver var upplifun og reynsla af því að fæða barn fjarri 

upprunalandi? Hver var upplifunin af því að ganga í gegnum barneignarferli í umhverfi þar 

sem talað er annað tungumál? Hvert er gildi tengslanets í barneignarferlinu? Hvaða áhrif hafði 

veruháttur á væntingar og reynslu viðmælenda? Hvaða áhrif hafði þessi reynsla á 

sjálfsmyndina?  

Fæðingar og fjölmenning hafa lítið verið rannsakaðar hér á landi. Þá má helst nefna 

meistararitgerð Birnu Gerðar Jónsdóttur (2010) í ljósmóðurfræðum um viðhorf og reynslu 

erlendra kvenna af barneignarþjónustu á Íslandi, meistararitgerð Þórönu Elínar Dietz (2004) í  

mannfræði sem snéri að fjölmenningu og heilbrigðiskerfinu og meistararitgerð Gwendolyn 

Requierme (2006) í hjúkrunarfræði sem skoðaði reynslu átta filippseyskra sjúklinga af 

sjúkrahúsdvöl á Landspítalanum. Að mati Gwendolyn mætti fræða innflytjendur betur um 

íslenskar aðstæður og hefðir, og með því móti yrðu sjúklingarnir öruggari með sig. Þær 

erlendu rannsóknir sem gerðar hafa verið á reynslu erlendra kvenna af því að eiga barn fjarri 

upprunalandi koma flestar frá Ástralíu og Kanada. Einnig hefur útkoma fæðinga mikið verið 

skoðuð meðal mexíkanskra kvenna í Bandaríkjunum. Þær rannsóknir hafa fyrst og fremst 

beinst að upplifun kvenna í fæðingu og væntinga þeirra. Niðurstöður margra rannsókna hafa 

sýnt að innflytjendakonur virðast vera gagnrýnni á gæði þeirrar umönnunnar sem þær hljóta, 

einkum vegna  ólíkra menningabundninna væntinga sem konur hafa er þær koma til nýs lands. 

Að sama skapi eru aðrar erlendar rannsóknir sem sýna andstæðuna, eða almenna ánægju 

viðmælenda með þá þjónustu sem þeim bauðst á barneignarferlinu. Þó eru vísbendingar um 

að hægt sé að bæta úr ýmislegu hvað varðar fræðslu, kynna fyrir þeim hvert hlutverk 

ljósmóður sé hér á landi og upplýsa þær betur um hvert valmöguleikar þeirra eru og að þær 

séu virkir gerendur í þeirra fæðingu. Því má segja að erlendar rannsóknir sýna misgóða 

reynslu erlendra kvenna af barneignarþjónustu og þær benda á, í sumum tilfellum, að ekki sé 

tekið nægjanlegt tillit til menningarbundinna viðhorfa í umönnun. 

Tildrög rannsóknarinnar má segja að hafi kviknað er ég gekk með eldri dóttur mína, 
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Mörlu Sól Manuelsdóttur Plasencia árið 2007-2008, og sótti námskeið í fæðingarundirbúningi 

ásamt manni mínum. Þetta námskeið fór fram á ensku og því var ég ein af fáum Íslendingum 

sem þarna voru. Allar konurnar voru erlendar en þó voru fáeinir íslenskir makar. Viðvera mín 

á þessu námskeiði fékk mig til að hugsa út í það hvernig það væri að fæða og ala barn í 

framandi umhverfi og fjarri fjölskyldu. Upp frá þessu langaði mig til að öðlast betri og dýpri 

skilning á reynslu þeirra kvenna sem fæða   barn sitt fjarri upprunalandi, og komast að því 

hvaða áhrif þessi fjarlægð getur haft á fæðingarupplifun, út frá þeim hugtökum sem rætt var 

um hér fyrir ofan. Einnig má rekja áhuga minn fyrir fæðingum almennt til námskeiðs sem ég 

tók í heilsumannfræði, þar sem aðeins var farið inn á mannfræði fæðinga. Gagnasöfnun fyrir 

þessa rannsókn hófst formlega haustið 2009 þegar ég fór að taka viðtöl við spænskumælandi 

konur sem höfðu eignast barn börn á Íslandi. Einnig tók ég viðtöl við íslenskar ljósmæður. 

Tvær þátttökuathuganir voru framkvæmdar, ein á foreldramorgni fyrir erlenda foreldra og hin 

á samkomu spænskumælandi foreldra. Gagnasöfnun lauk í byrjun árs 2011 en alls voru tekin 

16 viðtöl við spænskumælandi konur og tvö við íslenskar ljósmæður. Ég ákvað að tala við 

spænskumælandi konur vegna þess að ég taldi það mikilvægt að afmarka ákveðinn hóp fyrir 

nánari rannsókn á þjónustunni í barneignarferlinu hér á landi út frá þeirra bakgrunni. 

Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi; Ég byrja á því að gera grein fyrir fræðilegum 

bakgrunni. Fyrst tek ég fjölmenningu fyrir þar sem að þetta efni tengist henni óneitanlega, en 

viðmælendur mínir eru partur af því fjölmenningarsamfélag sem er að finna hér á Íslandi. Þar 

á eftir eru femínískar kenningar skoðaðar þar sem megináhersla er lögð á reynslu kvenna af 

barneignarferlinu. Þar á eftir skoða ég kenningar Foucault (1970, 1877, 1980, 1991) um vald, 

sem og kenningar Bourdieu (1990b) um hugtakið veruhátt sem minnst var á hér áðan. 

Fæðingar, eins og þær hafa þróast síðustu áratugi, tengjast hugmyndum um vald og hvernig 

reynt hefur verið, með tilkomu sjúkdómsvæðingar að hafa stjórn á líkama konunnar í gegnum 

allt meðgöngu- og barneignarferlið. Síðan er fjallað um kenningar um félagsauð og 

sjálfsmynd og mikilvægi og mótun þeirra í nýju landi. Í síðasta fræðilega kaflanum er farið 

yfir sögu fæðinga, ásamt öðrum fræðum sem tengjast þeim, og helstu mannfræðinga sem hafa 

rannsakað fæðingar, má þá helst nefna Birgitta Jordan (1993) Sheila Kitzinger (1972, 1995, 

2005, 2006, 2011, 2012), Margaret Kay (1982) og fleiri. Út frá þessum kenningum mun ég 

leitast við að öðlast dýpri skilning á upplifun viðmælenda minna og komast að því hvaða 

persónulegu, félagslegu og menningarlegu ástæður liggi að baki þeirra upplifun. Greini ég 

síðan frá þeirri aðferðafræði sem notuð var við vinnslu þessarar rannsóknar. Þar geri ég grein 

fyrir minni stöðu innan rannsóknarinnar og hvernig staða mína getur haft áhrif á niðurstöður. 

Tel ég það mikilvægt að lesandi þessarar ritgerðar geri sér grein fyrir mínum tengslum við 
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þetta verkefni og geta þannig skilið betur mína sýn og túlkun á upplifun viðmælenda. Þar á 

eftir fer ég nánar í framkvæmd rannsóknarinnar. Í framhaldi af því eru niðurstöður úr 

greiningu viðtalanna skoðaðar og er köflum skipt upp í ólík þemu sem komu fram við 

greiningu. Alls eru þrír meginkaflar og níu undirkaflar þar sem þau þemu sem komu oftast 

fram í orðum viðmælenda og að mínu mati skiptu mestu máli fyrir þessa ritgerð eru dregin 

fram og skoðuð nánar með tilliti til fræðanna sem minnst hefur verið á. Að lokum eru 

samantekt, umræður og lokaorð. 

Markmið með rannsókn sem þessari er því líka að bæta þekkingu á fæðingarreynslu 

spænskumælandi kvenna hérlendis og þannig vekja athygli á því og um leið gera betur grein 

fyrir því hvað mætti fara betur og að hverju þarf að huga þegar erlendar konur eru 

annarsvegar. Það getur líka verið nytsamlegt fyrir ljósmæður, sem og aðra sem annast konur í 

barneignarferlinu, að fá að heyra skoðanir erlendra kvenna. Þessi rannsókn er því einnig 

mikilvæg viðbót inn í þá fjölmenningarumræðu sem á sér stað í okkar samfélagi og dregur 

upp eina mynd af annars mjög fjölbreyttu samfélagi. Ég tel það mikilvægt að blanda þessum 

tveimur sviðum saman og stuðla þannig að fjölbreyttri sýn á fæðingarferli erlendra kvenna og 

gefa frásögnum um reynslu og upplifun þeirra hljómgrunn.  
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1.	  Fræðilegur	  bakgrunnur	  

1.1	  Fjölmenning	  

Fjölmenning er flókið fyrirbæri sem á sér ekki eina skilgreiningu. Hún hefur lengi verið 

umdeilt hugtak og ýmsar skilgreiningar hafa sprottið fram í gegnum tímans rás. Þó að sumir 

líti á fjölmenningu sem nýtt fyrirbæri, hafa margir fræðimenn bent á að fólk fór hér áður fyrr á 

milli staða, í tíma og ótíma, þar sem að það bjó í samfélagi sem krafðist þess. Engu að síður 

varð mun meiri hreyfing á fólki eftir að eftirspurn eftir vinnuafli jókst í kjölfar kapítalismans. 

Fólk fluttist gjarnan úr dreifbýlum og þéttbýli fóru að myndast með miklum hraða (Sørensen 

og Olwig, 2002:5). Hreyfanleiki fólks, menningar, hugmyndafræði, vara og fjármagns hefur 

aukist mikið síðustu áratugi með tilkomu hnattvæðingar og því hefur heimurinn að vissu leiti 

minnkað. Með þessum mikla hreyfanleika hefur fólksflutningur orðið meiri og fjölmenning 

orðin meira áberandi en áður (Inda og Rosaldo, 2002). 

Menning  

Til þess að skilja betur hvað fjölmenning er og stendur fyrir innan fræðanna er mikilvægt að 

skoða fyrst hvað hugtakið menning merkir, en það hefur einnig verið mörgum fræðimönnum 

hugleikið. 

(Bauman, 1999:115). Upprunalega kemur orðið menning eða cultura á latínu frá orðinu 

cultivate eða að rækta á íslensku. Í bók þeirra Kroeber og Kluckhohn (1963) ræða þeir ólíkar 

skilgreiningar fræðimanna á hvað menning er og rekja sögu þess. Það var Tylor sem kom 

fram með nýja mannfræðilega merkingu á menningu eða culture á ensku um 1871. Tylor fékk 

orðið menning lánað úr þýsku og var hans skilgreining eftirfarandi: Menning eða siðmenning, 

tekið í víðum etnógrafískum skilningi, er flókin heild sem inniheldur þekkingu, trú, list og 
3 (Tylor, 1883:1). Aðrir fræðimenn tóku síðar túlkun Tylors og breyttu henni aðeins. 

Boas áleit til dæmis að menning væri það sem faðmar allar birtingarmyndir félagslegra venja 

samfélagsins, að viðbrögð einstaklingsins væru háðar venjum hópsins sem hann býr á meðal 

og að útkoma mannlegrar hegðunar ákvarðist út frá þessum venjum (Kroeber og Kluckhohn, 

1963:82-85). Rapport talar um að menning sé andleg sköpun af viðkomandi samfélagi og 
                                                                                                                      
3  Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, 
belief, art and society.  
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einskonar framleiðsla af einstakri sögulegri reynslu (Rapport, 2003:378). Samkvæmt Gellner 

þá eru ekki til aðskildar menningar, heimurinn samstendur af menningareiningum sem skarast 

og eru sífellt að breytast og renna jafnvel saman (Gellner, 1995:6).  

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að menning er ekki bundin við eitt ákveðið ríki, 

einhverja þjóð eða trúarhópa. Hún er þó ekki fyrirbæri án rótar og reglna; hún hefur sína 

uppbyggingu og hægt er að skilja hana á ólíkan máta (Rapport, 2003). Samkvæmt Abu-

Lughod (2006) var ein af ástæðunum þess að menning varð mikilvægt rannsóknarefni innan 

mannfræðinnar sú hversu oft fólk var skilgreint út frá ólíkri menningu. Með það í huga er 

hægt að segja að menning viðhaldi hugmyndum og skapi hugmyndir okkar um hvort annað, 

Orientalism 

út frá ólíkri menningu, þá aðallega út frá ólíkum trúarbrögðum og tungumáli. Kristín 

Loftsdóttir bendir einnig á út frá bók Saids að austrið skilgreini eðli Evrópu sem andstæðu 

sína vegna landfræðilegrar stöðu sinnar (Kristín Loftsdóttir, 2006: 26). Það er eins og að við 

speglum okkur í menningu annarra. Í greininni Culture is no excuse: Critiquing multicultural 

Essentialism and Identifying the Anthropological Concrete eftir Rapport (2003) rekur hann 

ólíkar hugmyndir fræðimanna um menningu. Hann minnist jafnan á að menning sé 

síbreytilegt ferli, og því er hún hvorki eðlislæg né fastmótuð (Rapport, 2003). Menning 

aðstoðar okkur við að lifa og hrærast í mannlegu samfélagi. Menning sem saga mótar tiltekna 

lagsmenningar sem eru 

grundaðar í virkri merkingu og í takt við hversdags lífið 4(Ostrow, 200:305). Þegar fólk talar 

um menningu getur verið erfitt að átta sig á hvað það á í raun og veru við, því hún getur staðið 

fyrir svo margt. Þar að leiðandi vilja sumir fræðimenn síður notast á við hugtakið menning þar 

sem að orðið sem slíkt á sér orðið svo margar túlkanir. Menning hefur sem dæmi verið 

endurskoðað út frá hugmyndum um holdgervingu og líkama af mörgum fræðimönnum. 

Samkvæmt Thomas Csordas (2005) er hægt að skilja menninguna og sjálfið út frá 

holdgervingu sem tilvistarlegt ástand þar sem líkaminn er huglæg heimild eða innri huglæg 

reynsla. Til eru margar tegundir af holdgervingu en það er stilling holdgervingarinnar sem er 

mikilvæg fyrir skilning á menningu. Samkvæmt Lakoff (1999) lítur hann á sem svo að 

menningin sé sprottin úr líkamanum. Út frá þessum hugmyndum er mikilvægt að hafa í huga 

að menning er partur af okkur og að við getum skynjað hana með líkamanum. Með þessum 

kenningum fyrirbærafræðinnar var tilgangurinn einnig sá að komast undan tvíhyggju 

hugsunarhætti sem var algengur hér áður, betur verður farið í tvíhyggjuna síðar. 

                                                                                                                      
4  ...historically developed social formations  that is the meaning of socio-culture itself  are grounded in the 
functional meanings and rythms of everyday life.  
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Þjóðríki  

Til að skilja fjölmenningu ennþá betur er gagnlegt að skoða hvað þjóðríki er og hvernig það 

tengist inn í fjölmenningarumræðuna. Í hugmyndinni um þjóðríki felst sameining þjóðar og 

ríkis á ákveðnu landsvæði. Hugmyndin felst í að hver þjóð eigi sitt ríki sem sé innan fyrirfram 

ákveðinna landamæra. Til þess að sameina þegna innan þessara landamæra skipti tungumál, 

menning og trú miklu máli. Smá saman breiddist hugmyndin um þjóðríki út og var orðin 

þekkt afl víða í Evrópu í upphafi 20. aldar (Schulze, 1996:119-138). Bauman (1999) vitnar í 

kenningu Anderson um imagined community sem varpaði ljósi á blindni okkar gagnvart 

þjóðernishyggju sem menningarleg smíð mannsins, og hvernig þjóð getur stjórnað okkur sem 

þegnum hennar. Þjóð og þjóðerni er skapað af manninum og er langt frá því að vera meðfætt. 

Þjóðarstolt og þjóðernishyggja eru öflug fyrirbæri sem hafa gert fólki erfiðara með að flytjast 

á milli landa. Þjóðir hafa lengi vel lagt mikið upp úr einsleitni og er talið að með tilkomu 

þjóðríkja hafi margt breyst hvað varðar fordóma og skilgreiningu á því hver við erum sem 

einstaklingar annars vegar og sem partur af ákveðinni þjóð hins vegar. Jafnvel á sumum 

stöðum í Evrópu minnkaði vægi trúarbragða og í staðin var þjóðernishyggjan blásin upp og 

jafnvel látin koma í staðin fyrir trúna; þetta var gert til að mynda samheldni milli þegna 

þjóðanna (Bauman, 1999: 29-40; Anderson, 1983). Í kringum 1900 var litið á þjóðernisstefnu 

og föðurlandsást sem hluta af mannlegu eðli. Það að neita landi sínu var  álitið hið sama og að 

neita sjálfum sér. Land, þjóð og tungumál var eins og ein eining sem var grundvöllur alls 

(Guðmundur Hálfdanarson, 1998). Síðastliðna áratugi í Evrópu, í raun eftir myndun þjóðríkja, 

hafa mál tengd innflytjendum orðið meira áberandi. Samkvæmt sumum fræðimönnun varð 

tilkoma þjóðríkis til þess að farið var að líta á fjölmenningu sem eitthvað neikvætt og áhersla 

lögð á þá erfiðleika sem mögulega tengdust henni. Samkvæmt Guðríði Lilju Grétarsdóttur 

(2007) má rekja þá neikvæðu umræðu sem oft tengist fjölmenningu til hræðslu við að missa 

eitthvað sem við teljum okkur náttúrulegt og sjálfsagt, sem dæmi tungumálið (Guðríður Lilja 

Grétarsdóttir, 2007:18-19). 

Fjölmenning  

Eftir að hafa skoðað ólíkar skoðanir fræðimanna sem tengjast menningu og þjóðríki er betur 

hægt að átta sig á því flókna hugtaki sem fjölmenning er. Áhugavert er að skoða hugmyndir 

Bauman (1999) í bókinni Multicultural Riddle: Rethinking National, Ethnic, and Religious 

Identities þar sem hann veltir upp ólíkum skilgreiningum um menningu og fjölmenningu. 
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Bauman bendir á að fjölmenning er ekki aðeins spurning um að leyfa öllum blómum að 

blómstra og passa upp á það að enginn verði undir. Hún er líka spurning um gagnrýna hugsun 

í þá áttina að spyrja sjálfan sig; hver er það sem hefur vald til að ákveða hvað sé blóm, með 

hvaða aðferð það er ræktað og svo framvegis5 (Bauman, 1999:115). Það er að segja, hvernig 

við lítum á fjölmenningu og hvernig við leyfum henni að blómstra er einnig mikilvægt. Þrátt 

fyrir að hugtakið fjölmenning hafi fengið mikla gagnrýni af fræðimönnum þá líkt og Kristín 

Loftsdóttir (2007a) bendir á að þá hlýtur kjarni fjölmenningar að hafa ákveðið gildi, þess 

vegna er mikilvægt að hugsa hvað við erum að segja, við hverja við erum að tala og í hvaða 

samhengi. Það mætti segja að hugtakið fjölmenning feli í sér ákveðna viðurkenningu á 

þessum fjölbreytileika sem finnst innan hennar (Unnur Dís Skaptadóttir 2003: 315). 

Fjölmenning beinir einnig sjónum að því að menning þjóðríkis er ekki ein og að erfitt er að 

ætlast til að svo sé. Engu að síður er oft ætlast til í fjölmenningarsamfélagi að borin sé virðing 

fyrir menningu hinna rétt eins og menningin sé þeim eðlislæg, sem er í raun mótsögn við þá 

hugmynd að menning sé breytileg. Hún hjálpar okkur samt sem áður við að taka tillit til og 

viðurkenna þann fjölbreytileika sem er að finna innan ákveðins samfélags, og reynir að 

sameina fjölda menninga innan ramma þeirra ímyndar sem þjóð hefur (Gupta og Ferguson, 

1992). Líkt og Kristín Loftsdóttir kemur inn á að ,,með notkun hugtaksins fjölmenning er 

reynt að endurspegla á jákvæðan hátt þá auknu fjölbreytni sem einkennir þjóðríki og 

undirstrika að þau samanstanda af hópum sem koma frá ólíku menningarlegu 

 

Sá hópur sem flokkast sem innflytjendur eða af erlendum uppruna og eru partur af því 

að mynda fjölmenningarlegt samfélag er bersýnilega margvíslegur, ósamstæður og á oft fátt 

annað sameiginlegt en að vera flokkaður sem slíkur. Það mætti betur segja að fjölmenning 

snúi að tengslum ólíkra þjóðfélagshópa innan samfélagsins (Kristín Loftsdóttir, 2007b). Við 

erum öll partur af fleiri en einni menningu og fjölmenning snýst um meðvirka meðvitund um 

þessa þverskornu menningarklofninga og menningarhugtök sem átt er við (Rapport, 2003).  

Fjölmenning  á  Íslandi  

Það mætti segja að fjölmenning sé tiltölulega nýtt fyrirbæri á Íslandi, út frá megin 

hugmyndum um hvað fjölmenning stendur fyrir í dag. Engu að síður er mikilvægt að muna að 

fólk hefur verið að setjast að frá upphafi byggðar hér á Íslandi. Í janúar 2012 var íbúafjöldinn 

                                                                                                                      
5  Multiculturalism is thus not merely a question of letting thousand flowers bloom and making sure that no single 
specie gets unfair advantage. It is also a question of critical thinking: Who declares what into a flower, and what 
artificial processes of selection, fertilization, and resource manipulation have gone into its development?  
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á Íslandi 319.575 manns og af því voru 25.442 innflytjendur, þar af 20.957 erlendir 

ríkisborgarar. Nánast helmingur þeirra er frá Póllandi, eða um  9.049 manns. Þar sem þessi 

rannsókn snýr að spænskumælandi konum er réttast að líta á tölur hvað varðar fjölda þeirra. 

Frá Suður Ameríku eru um 330 manns frá 18 ólíkum löndum og eru konur þar í meirihluta, 

eða þær telja alls 204 konur. Frá Spáni koma 217 manns og af því er 95 konur. Eins og sjá má 

þá er þetta ekki mjög fjölmennur hópur en það sem sameinar hann er að þau eru flest 

spænskumælandi, nema þau sem koma frá Brasilíu. Flest þeirra koma þó frá Brasilíu, eða um 

80 og þar á eftir fylgir Kólumbía með 55 manns (Hagstofan Íslands, e.d.).  

Rannsóknir um málefni tengd innflytjendum á Íslandi hafa aukist verulega upp á 

síðkastið, sem má eflaust rekja til aukins fjöldi þeirra hér á landi. Þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið snúa bæði að stöðu þeirra í nýju landi sem og viðbrögð íslensks samfélags við 

breyttri samfélagsgerð. Sem dæmi um rannsóknir á þessu sviði má nefna tvær rannsóknir sem 

Unnur Dís Skaptadóttir (2003 og 2008) hefur gert; Mótun margbreytileikans á tímum 

hnattvæ⇥ingar og F ilippseyingar á Íslandi: �átttaka og sam�ættingarferli . Einnig hefur 

Rannveig Traustadóttir (2006) skoðað fjölmenningu í rannsókn sinni: Kynferði  og  jafnrétti   í  

fjölmenningarlegu   samfélagi svo dæmi séu tekin. Einnig hafa margir meistaranemar gert 

rannsóknir um málefni tengd fjölmenningu á Íslandi, til dæmis ritgerð Guðbjartar 

Guðjónsdóttur (2010) um reynslu kvenkyns innflytjenda sem vinna á hótelum á íslenskum 

vinnumarkaði. Ragna Lára Jakobsdóttir (2007) tók saman rannsóknir sem höfðu verið 

framkvæmdar fram til 2007 í grein sinn: Rannsóknir á Íslandi: F jölmenningarsamfélagi⇥ þar 

komst hún að því að niðurstöður rannsókna sem hún fór yfir sýndu fram á að mikil breyting 

hafi orðið í íslensku þjóðfélagi síðastliðin ár. Fólk af erlendum uppruna hafði fjölgað svo um 

munaði og sagði hún að þessar miklu breytingar ýti undir mikilvægi þess að bregðast 

markvisst við hinum fjölmenningarlega veruleika svo að allir íbúar landsins geti lifað í sátt og 

samlyndi (Ragna Lára Jakobsdóttir, 2007:234). Áður hefur verið nefnd rannsókn Þórönu 

Elínar Díetz, en í þeirri rannsókn kom fram að viðbrögð íslenskrar heilbrigðisþjónustu við 

auknum fjölda fólks af erlendum uppruna séu lítil sem engin og byggjast fremur á nauðsyn en 

framsýni (Þórana Elín Díetz, 2004). Samkvæmt rannsóknum Unnar Dísar Skaptadóttur eru 

margar ástæður fyrir því að fólk flytji til Íslands, ýmist er það í leit að betra lífi, vinnu og eða 

fjölskyldusameiningu (Unnur Dís Skaptadóttir, 2003:442). 

Stærstur hluti fólks með erlent ríkisfang á Íslandi er ung fólk og tiltölulega stór hópur 

þeirra innflytjenda sem þiggja heilbrigðisþjónustu eru konur í barneignarferli. Árið 2010 voru 

konur með erlent ríkisfang 12.2% af þeim sem fæddu á Íslandi og hefur hver og ein þeirra 

ólíkan menningarlegan bakgrunn sem mótar væntingar, viðhorf og hugmyndir til 
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barneignarferlisins og barneignarþjónustunnar (Birna Gerður Jónsdóttir,  Sigrún Gunnarsdóttir 

og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2011:371). 

1.2	  Femínismi 

Til þess að átta sig á stöðu konunnar og tilkomu femínismans er við hæfi að skoða sögulega 

baráttu hennar, því oft segir sagan okkur meira um nútíðina en fortíðina. Femínismi á rætur að 

rekja til baráttu kvenna fyrir mannréttindum og borgaralegum réttindum á miðri 19. öld 

(Moore, 1988). Í femínískum fræðum eru náin tengsl milli þess sem gerist á hinu pólitíska 

sviði, samfélagslega sviði og innan fræðaheimsins. Hægt er að finna ólíka strauma og stefnur 

innan femínismans þar sem ólíkar skoðanir eru um hvað femínismi standi fyrir og hverju 

femínistar séu  að berjast fyrir. Flestar stefnur gefa þó til kynna að kyngervi eða gender á 

ensku sé félagslega mótað og að þessi mótun sé óhagstæð konum.  

Frá því að Simone de Beauvoir (1949) kom fram með þá fleygu setningu í bók sinni 

The second sex að ,,kona fæðist ekki sem kona heldur verði hún kona  urðu miklar umræður 

um kyn og kyngervi. Þá er litið á kyn sem líffræðilegt fyrirbæri en kyngervi aftur á móti sem 

táknrænt og félagslega mótað   (Moore, 1988:12-41).   Femínistar notast oft við 

póststrúktúralisma nálgun til þess að sýna fram á að eðlislægur kvenleiki er í raun og veru 

ekki til, heldur er kyngervi okkar lærð hegðun og því misjafnt hvernig konur hegða sér. Judith 

Butler (1990) heldur því hinsvegar fram að maðurinn hafi atbeini til þess að hafa skoðun á 

kyni og kyngervi sínu, að það sé breytilegt en ekki óhagganlegt (1990:18-22). Femínístar hafa 

rannsakað hegðun kvenna í ólíkum aðstæðum til að sýna  fram á þann margbreytileika sem er 

að finna meðal kvenna jafnt sem karla. Með þessu móti er hægt að forðast ákveðnar 

staðalímyndir sem oft er haldið á lofti út frá röngum hugmyndum (Weedon, 1997:2; McNay, 

1992). Margar rannsóknir benda til þess að eðlishyggjan sé menningarleg smíð og að þessi 

skipting kynjanna eigi alls ekki við alls staðar, að henni sé í raun viðhaldið í gegnum 

tungumál okkar og menningu. Þeir Foucault (1970) og Bourdieu (2001) hafa til dæmis bent á 

að þróun og saga tungumálsins er byggð upp á þann hátt að viðhalda tvíhyggju og eðlislægum 

hugsunarhætti sem er ætlað að endurspegla það sem er álitið eðlilegt eða náttúrulegt. Segja má 

að eðlishyggja tengd kyni sé ennþá ríkjandi í dag og segja margir að hún sé lykilþátturinn í 

þeirri tvíhyggjuhugsun sem virðist vera töluvert rótgróin í hugarfari okkar. Vegna þess hversu 

samofnar þessar hugmyndir eru allri tilverunni er erfitt að átta sig á þeim og því óréttlæti og 

valdamismun sem þeim fylgja (Bourdieu, 2001). 
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Í grófum dráttum er markmið femínismans að knýja fram breytingar sem ýta undir 

meira jafnræði (Francis, 2001). Femínistar hafa gjarnan bent á, að í gegnum söguna hafa 

karlar í mörgum tilfellum farið með völdin og þar að leiðandi sé félagslegur veruleiki okkar 

mjög karllægur í dag. Líkt og Bourdieu (2001) kemur inn á í bók sinni Masculine Domination, 

að við lifum í heimi þar sem að tilveran miðast mikið við þarfir karla. Með því á hann við að 

samfélagið viðheldur þeim hugsunarhætti í gengum ákveðnar stofnanir líkt og fjölskylduna, 

ríkið, menntakerfið, og kirkjuna, sem allar hafa orðið til af karllægum grunni. Hann talar 

einnig um hvernig tungumálið viðhaldi þessum karllæga hugsunarhætti (Bourdieu, 2001). 

Rosaldo telur að konur hafi verið minna metnar en karlar í nánast öllum samfélögum (Rosaldo, 

1974:17) en ólíkar ástæður eru gefnar fyrir því, sem dæmi má nefna að konan hefur verið 

tengd við náttúruna út frá eiginleikum hennar til að fjölga sér og að maðurinn sé tengdari 

menningunni. Menning var talin geta umbreytt náttúrunni, maðurinn gat aðlagað hana að 

sínum þörfum (Ortner, 1974:72-73).  Líkt og de Beauvoir kom inn á eru meðganga og fæðing 

náttúruleg fyrirbæri sem hafa verið notuð til að kúga konur. Því til stuðnings hafa sumir 

femínistar einnig hallast að því að kúgun kvenna sé byggð á getu þeirra til að ganga með barn 

(Corea, 1985). Út frá þessu má segja að fæðingar og hvernig æxlun eigi helst að eiga sér stað 

hafi verið einn af kjörnum femínískra aktívista (Rothman, 1984). 

Með tilkomu kvenkyns mannfræðinga upp úr 1970 fór að birtast ný sýn á mikilvægi 

hlutverks kvenna. Kvenkyns mannfræðingar sýndu konum almennt meiri athygli og áttu 

eflaust auðveldara með að nálgast þær í ákveðnum aðstæðum (Moore, 1988:1-11). Áherslan 

færðist frá því að vera aðallega á konum og undirgefni kvenna yfir í að skoða almennt 

valdatengsl, táknræn tengsl og annað sem við kemur samfélaginu í heild sinni (Barnard, 2000). 

Tilkoma femínískrar mannfræði hefur einnig mótað kenningarlegar spurningar í tengslum við 

hvernig efnahagur, ættartengsl og helgisiðir eru upplifuð og hvernig þau eru mótuð út frá kyni, 

frekar en að spyrja hvernig upplifunin á kyni sé í gegnum menningu (Moore, 1988:6).  

Femínísk mannfræði er meira en rannsóknir á konum. Öllu nær væri að segja að hún 

snúi að því að rannsaka tengslin á milli kynjanna og hlutverk þeirra í uppbyggingu 

samfélagsins, sögu þeirra, hugmyndafræði, efnahagslegt kerfi og pólitíska samsetningu 

(Moore, 1988, 6). Hugmyndir Marlyn Strathern (1988) í bókinni The Gender of the Gift:  

Problems with Women and Problems with Society in Melanesia í tengslum við femínisma og 

kyn talar hún um að ekki sé hægt að tala um femínisma sem sameiginlegt fyrirbæri því 

femínismi stendur fyrir svo mörgum flóknum atriðum. Finna má ólíkar tegundir af femínistum 

þar sem að þeir leggja áherslur á ólík atriði og skrifa um það á ólíkan máta út frá ólíkum 

bakgrunni þeirra.  
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Said (1978), talar um í bók sinni Orientalism 

hvern

alltaf verið sá sem að rannsakar. Því var lengi haldið 

1978: 228). 

Philips (1995) hefur útfært hugmyndir Saids og skoðað hvernig vestrænir kenningarsmiðir 

hafa lagt mat á austurlenskar konur, rétt eins og hvernig norðrið hefur mótað okkar sýn á 

suðrænum konum frá Suður-Ameríku (1995:23). Femínismi á vesturlöndum hefur sætt 

gagnrýni hvað varðar umræðu um stöðu kvenna í þriðja heiminum. Samkvæmt Susan Bordo 

eru mörg hugtök og kenningar sem femínistar notast við, skilgreind af hvítum millistéttar 

konum og því er varasamt að nota þau og yfirfæra á allar konur (Bordo, 1990:209). Að mati 

Butler (1990) geta konur heldur ekki sameinast um grundvallaratriði fyrir réttindabaráttu sína. 

Hún telur samstöðu kvenna einfaldlega vera tálsýn þar sem konur eru ólíkar og geta því ekki 

fundið samstöðu undir sama hatti, líkt og Cudd og Andreasen (2007)  sögðu að ekki væri 

hægt að setja konur í einn flokk, eða tala um kvennakúgun sem alheimslægt fyrirbæri. 

Chandra Talpade Mohanty (1988) hefur bent á að í sumu tilfellum hafi vestrænir femínistar 

gengið svo langt að tala fyrir hönd kvenna annars staðar frá í heiminum, sem að þeirra mati, út 

frá ákveðnum greiningum hafa mótast vegna landfræðilegs og menningarlegs sjónarhorns. 

Mohanty lítur á þetta sem eins konar nýlendustefnu, þar sem þessi svo kallaða kvennafræði 

undirstrikar ákveðin valdatengsl. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir ólíkri stöðu og sýn 

kvenna í heiminum (Maynard og Purvis, 1996). Líkt og Mohanty hefur Uma Narayan bent á í 

bók sinni Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third-World F eminism að 

tilhneigingin hafi verið í kenningum vestrænna femínista að alhæfa yfir konur frá þriðja 

heiminum (Narayan, 1997).  

Það virðist oft á tíðum þykja eðlilegt að setja konur frá fjarlægum og framandi 

menningarheimum undir smásjá og rannsaka og gagnrýna vald annarra yfir þeim án þess að 

setja það í samhengi við bakgrunn hverrar konu fyrir sig. Því er hægt að spyrja sig hvort 

vestrænar konur telja sig hafa svokallaðan einkarétt á frjálsu vali? Að þær telja sig hafa meiri 

stjórn á eigin lífi og halda því samtímis fram að aðrar konur séu ofurseldar hefðum og öðrum 

öflum? Orðræða sem slík felur í sér þann hugsunarhátt að vestrænar konur standi fyrir utan 

sitt eigið samfélag sem óháðir einstaklingar og að séu áleitnar einskonar 

fórnarlömb menningar eigin lands felur í sér ákveðna forræðishyggju og hroka, og gefur 

einnig í skyn vanhæfni okkar vestrænna kvenna við að skoða fyrirbæri í okkar eigin samfélagi 

á gagnrýnan og fræðilegan máta (Kristín Loftsdóttir, 2004:373). Elina Voula (2006) hefur 
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bent á að þegar trúarbrögð blandast inn í rannsóknir er vert að hafa í huga að sambandið á 

milli femínískra rannsókna og rannsókna á trúarbrögðum getur verið mjög flókið, líkt og 

hefur komið fram í femínískum rannsóknum í Rómönsku Ameríku. Ákveðnar femínískar 

rannsóknir sýna konur einungis frá trúarlegu sjónarhorni, sérstaklega í rannsóknum sem eru 

gerðar af vestrænum fræðimönnum um múslima og þriðjaheims ríki, eða um menningu og 

hefðir sem eru ólíkar þeirra eigin. Að mati Voula verður femínísk sýn að forðast að dæma 

trúna sem slíka að hún sé kúgun fyrir konur. Þrátt fyrir sterkt feðraveldi, kynjamisrétti kvenna 

innan kirkjunnar og meðvitund konunnar um það, þá hafa margar konur fjölbreyttari, 

gagnrýnni og dýpri skilning á trúnni heldur en femínistar sem eru fyrir utan trúarbrögð 

(2006:56-58).  

Í þessu ljósi er mikilvægt að láta fyrirfram ákveðnar staðalímyndir sem tengdar hafa 

verið konum frá ólíkum stöðum í heiminum ekki hafa mótandi áhrif á okkar skoðanir og 

rannsóknir. Rannsakandinn þarf að vera meðvitaður og vakandi fyrir því sem gæti mögulega 

haft mótandi áhrif á skoðun hans þegar verið er að gera rannsókn meðal kvenna sem hafa 

annan menningarlegan og jafnvel trúarlegan bakgrunn en rannsakandinn sjálfur. Það að vera 

kona þarf ekki endilega að hafa sömu merkingu alls staðar í heiminum og ekki er hægt að 

ætlast til þess að sameiginlegur reynsluheimur kvenna sé til, rétt eins og Butler og fleiri 

fræðimenn hafa bent á (1990).  

1.3	  Það	  sem	  stjórnar	  hegðun	  okkar	  	  

Líkaminn er ekki aðeins mótaður út frá menningunni, heldur er hann hagnýtur staður fyrir 

félagslega stjórn, þannig koma frönsku félagsvísindamennirnir Bourdieu og Foucault að orði í 

skrifum sínum út frá kenningum um veruhátt og hið ósýnilega vald (Bordo,1990:207). Áður 

en farið er að skoða betur kenningar um veruhátt og vald og skilgreiningu þeirra er gagnlegt 

að minnast þess að tvískipting hugar og líkama, efnis og anda voru algeng viðfangsefni 

fræðimanna til að útskýra hin ýmsu ólíku fyrirbæri og kenningar um hvernig við hugsum. 

Tvíhyggjan, eins og minnst var á áður í ritgerðinni, er tengd hugmyndum Descartes um að líta 

megi á huga og líkama sem tvær sjálfstæðar einingar óháðar hvor annarri (Skirry, 2006), og 

að líkaminn sé þannig óháður samfélagslegum áhrifum. Með tilkomu fyrirbærafræðinnar var 

hins vegar reynt að sameina huga og líkama. Út frá fyrirbærafræði Maurice Merlau-Ponty 

(1962) er skynjun aðallega líkamleg upplifun þar sem líkaminn er ekki hlutur (object) heldur 

viðfang (subject). Holdgerving er ástand, til þess að við getum hlutgert raunveruleikann. 
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Fyrirbærafræði færir okkur holdgervingu til þess að skilja hvað er að vera eða being-in-the-

world sem er virkni milli viðfangs og heimsins (Ostrow, 2000). Með þessum hugmyndum 

fyrirbærafræðinnar var markmikið að gagnrýna tvíhyggju hugsunarhátt líkt og 

menning/náttúra, hugur/líkami og kyn/kynferði og reyna að komast undan þeim hugsunarhætti. 

Með þessum kenningum reyndu fræðimenn að benda á að tvíhyggjan og eðlislægur 

hugsunarhættur er félagsleg smíð sem hægt er að afbyggja. Í gegnum líkamann skynjum við 

margt og upplifum umhverfi okkar og menningu, þessvegna er í raun ekki hægt að aðskilja 

líkamann frá huganum. 

Veruháttur  

Bourdieu var einn af þeim fræðimönnum sem reyndi að setja fram almenna kenningu um 

menningu. Honum varð fljótlega ljóst að til að móta slíka kenningu væri nauðsynlegt að 

komast yfir andstæður, tvíhyggju og þær takmakarnir sem slíkar kenningar hafa í för með sér 

(Clahoun, LiPuma og Postpone, 1993). Samkvæmt Bourdieu er ekki hægt að bera menningu 

og samfélög saman við eitthvað vélrænt eða lífrænt vegna þess að menning og samfélög eru 

ekki hlutir heldur kerfi tengsla (Ericson og Murphy, 2006). Að mati Dirks, Eley og Ortner 

(1994) er kenning Bourdieu um praxis í raun kenning um sögu, kenning um hvernig 

félagsverur móta og umbreyta heiminum sem þau búa í. Veruháttur er miðlægt í kenningum 

Bourdieu og er tengt viðleitni hans til að eyða tvíhyggjunni á milli efnis og anda. Veruháttur 

vísar til félagslegra áunninna kerfa sem eru nánast samofin líkamanum, kerfi sem er 

félagslega áunnið og birtist í viðhorfum, skoðunum og holdgerðum fyrirbærum eins og 

framkomu, göngulagi, líkamsburði og því hvernig fólk athafnar sig. Veruháttur getur verið 

bæði varanlegt og breytilegt og er hinn dínamíski skurðpunktur milli uppbyggingar og gerða 

samfélags og einstaklinga (Bordieu, 1990b; Dirk, Eley og Ortner, 1994). Veruháttur kemur 

fram með ákveðinni hegðun við ákveðnar aðstæður. Það er, þrátt fyrir að það séu ekki neinar 

reglur sem segja til um það hvernig við eigum að hegða okkur við ákveðnar aðstæður, þá 

gerum við það án þess að spyrja. Út frá þessu má álykta að við höfum ekki vald til að gera það 

sem okkur sýnist vegna þess að það er búið að ákveða það fyrirfram í gegnum óskrifaðar 

reglur (Bourdieu, 1990b). Í bók sinni Outline of a Theory of practice leggur Ostrow (2000) 

fram félagskenningu um holdgervingu og hvaða gildi hún hefur. Hann notar kenninguna um 

veruhátt og bendir á að fólk holdageri merkingu upplifana sinna á hugrænan og vanabundinn 

máta. Upplifanir fólks byggja þannig á menningarlegum forsendum en ekki eðlisfræðilegu 

orsakasamhengi. Rætur fólks í veröldinni og sagan tvinnast inn í upplifanir fólks. Að vissu 
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leyti, hvernig við upplifum hluti og túlkum er menningarbundið, hvernig við fögnum og tjáum 

gleði okkar er með misjöfnu móti.  

Hið  ósýnilega  vald  

Hugmyndir Foucault eru mjög mikilvægar í kenningum varðandi líkamann og vald. 

Samkvæmt hans kenningum tengist líkaminn óneitanlega valdi, til þess að líkaminn lúti að 

þessu valdi er notuð ögun á hann og við það á sér stað ákveðin félagsleg mótun í líkamanum 

(Garðar Baldvinsson, 2005:27). Með þessu á hann við að fólk hlýðir ómeðvitað því ósýnilega 

vadi sem fyrir er í samfélaginu. Ögun persónugerir líkamann út frá staðsetningu sem gefur 

þeim ekki ákveðna stöðu en dreifir þeim í kerfi tengsla (Foucault, 1991:146). Til þess að 

valdið virki sem slíkt þurfa þegnar samfélagsins að vera þægir og hlýðnir, þannig lúta þeir  

valdinu. Ögun er því mikilvæg innan samfélagsins til þess að valdinu sé viðhaldið. Foucault 

líkti öguninni við alsæið6 og líkir síðan alsæinu við það vald sem fyrirfinnst í okkar samfélagi. 

Það hefur stjórn á okkur í gegnum kerfi valda og þekkingar (Foucault, 1991). Foucault talar 

um þetta vald sem hið ósýnilega vald sem umlykur tilveru okkar, stjórnar oft ákvörðunum 

okkar, stýrir okkur í gegnum lífið og segir okkur hvernig við eigum að hegða okkur. Foucault 

sér valdið fyrir sér birtast í ögun samfélagsins og að það virki sem net. Valdið er verklegt, það 

er að segja, það verður til þegar því er beitt í verki. Það tilheyrir ekki neinum ákveðnum, 

kemur ekki að ofan heldur er það orðið partur af okkur (Hindess, 1996). Við lútum að 

ákveðnum reglum og hefðum sem ríkja í okkar samfélagi og spyrjum okkur ekki endilega 

alltaf hvers vegna við hegðum okkur eins og við gerum við ákveðnar aðstæður; 

byggir mjög á því að túlkunin hafi vald, en beitir því til að kúga vitundina en ekki frelsa hana 

 

Tengsl valds og þekkingar geta verið margvísleg og þarf að skoða hvert dæmi fyrir sig. 

Foucault talar um tvenns konar tengsl, annars vegar flokkunarvald og hinsvegar lífvald7. Öll 

tilheyrum við einhverjum flokki, við erum flokkuð eftir kyni, þjóðerni og aldri svo eitthvað sé 

nefnt. Með þessari flokkun er verið að sýna fram á ólík valdatengsl og stöðu fólks innan 

kerfisins, og út frá þessari þekkingu er valdið mótað (Garðar Árnason, 2003). Í bókinni The 

Woman in the Body tekur Emely Martin (1987) dæmi um þetta vald, en hún heldur því fram 
                                                                                                                      
6Panopticon  Alsæið líkar hann við það sem var áður fyrr notað í fangelsum þar sem að fangavörðurinn hafði 
útsýni úr hringlaga turni inn í alla fangaklefana og gat því fylgst með öllum föngunum. Fangarnir vita hinsvegar 
ekki hvenær er fylgst með þeim og því betra að hegða sér alltaf vel því að fangavörðurinn getur séð til þeirra 
þegar þeir vita ekki af og refsað þeim fyrir slæma hegðun (Foucault, 1991).   
7  Biopower eða lífvaldi á Foucault bókstaflega við vald yfir öðrum líkömum, tæknivaldið sem er notað til að 

n yfir 
líkamanum og stjóra  fólksfjölda )  
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að við séum öll þátttakendur í að viðhalda því upp að vissu marki. Hún bendir á að menning 

læknisfræðinnar búi yfir valdamiklu félagsmótunarkerfi sem krefjist ákveðinnar hlýðni við 

þátttöku (1987:54-67). Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þessu valdi sem er viðhaldið í 

gegnum kerfi og þekkingu í samfélaginu til þess að skilja hversvegna ákveðnir hlutir eru eins 

og þeir eru. Til dæmis með því að skoða með gagnrýnum hætti hvað fær okkur til að hugsa 

eins og við gerum, og til að taka þær ákvarðanir sem við tökum án þess að staldra við og setja 

spurningamerki og spyrja hversvegna við gerum þetta svona en ekki hinsegin? Vald þarf ekki 

endilega alltaf að vera eitthvað neikvætt eins og Foucault komst að síðar á ferli sínum, það 

þarf að líta á það sem afkastamikið kerfi sem fer í gegnum okkar félagslega líkama frekar en 

eitthvað neikvætt afl sem kúgar okkur (Foucault, 1977:119).  

1.4	  Að	  setjast	  að	  í	  nýju	  landi 

Félagsauður, sjálfsmynd og tungumál eru allt mikilvægir þættir í því að móta hver við erum. 

Að vera innflytjandi felur í sér margar breytingar sem viðkomandi þarf að ganga í gegnum. 

Við það að flytja í nýtt land missir fólk ákveðin tengsl sem að það hafði í upprunalandinu og 

einnig verða breytingar á sjálfsmyndinni. Það getur tekið tíma að byggja upp félagsauð, sterka 

sjálfsmynd og læra nýtt tungumál í nýju samfélagi en allt eru þetta mikilvæg atriði svo að 

viðkomandi líði sem best í nýju landi. 

Félagsauður  

Félagsauður (social capital) er hugtak sem notað er til að útskýra tengsl innan samfélaga líkt 

og sambönd, kunningjaskap og fjölskyldutengsl. Bourdieu (1986) lagði áherslu á hugsanlegan 

ávinning sem einstaklingar geta hlotið með þátttöku sinni í félagshópum. Samkvæmt honum 

er félagsauður háður því hversu mikil tengsl einstaklingur hefur og hversu mikill auður sé til 

staðar í þessum tengslum. Félagsauður verður til út frá félagslegum skyldum eða tengslum, 

sem geta breyst, undir ákveðnum skilyrðum í efnahagslegan auð. Putnam (1993) taldi að 

félagsauður eigi við um þætti félagsskipunar líkt og traust, viðmið og félagsnet. Coleman 

(1988) taldi hinsvegar félagsauð vera bjargir sem einstaklingar geta virkjað vegna þess að þeir 

eru partur af ákveðnum félagsnetum, en undirgangast um leið óformlegt eftirlit og viðurlög ef 

viðmiðum er ekki fylgt eftir.  

Það sem Bourdieu leggur til með félagsauð og menningarauð er þekking og hæfileikar 

sem fólk getur aukið með menntun. Hann talar um misjafnar tegundir af auði innan 
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samfélagsins: ,,Tegundir auðs hafa mismunandi gildi á ólíkum sviðum og þáttakendur á 

tilteknu sviði eru sannfærðir um að sá auður sem er ráðandi á sviðinu sé það sem mestu skiptir 

Helstu tegundir af auði sem Bourdieu talar um eru efnahagsauður, félagsauður, táknrænn 

auður og menningarauður: ,,Til að festa hendur á hugmyndinni um velferð einstaklings mætti 

skilgreina hana sem þann auð sem einstaklingurinn býr yfir, en þá þarf að taka með bæði 

 Bourdieu 

segir að menningarauður hvers einstaklings sé fólgin í menntun hans og þekkingu á ákveðnu 

sviði menningar. Hann er ekki innistæða í banka heldur er hann samofin persónuleika fólks og 

líkama, menningarauður er í raun útkoma félagsmótunar frá fæðingu, en hann telst vera hluti 

af veruhætti einstaklinga (Gestur Guðmundsson, 2008: 76-80). Bourdieu (1986) skilgreinir 

félagsauð sem mengi tengslaneta sem byggir á gagnkvæmri virðingu einstaklinga. Tengslanet 

þjónar mikilvægum tilgangi fyrir okkur öll, því að í gegnum það byggjum við upp félagsauð. 

Þegar að flutt er til nýs lands getur verið erfitt fyrir suma einstaklinga að fóta sig. Viðkomandi 

þarf að byrja á því að byggja um nýtt tengslanet, sama hvort að það sé við samlanda sína eða 

innfædda í tilteknu landi. Mikilvægi í því að hafa sterkan félagsauð má rekja til þeirrar þarfar 

að tilheyra ákveðnum hópi. Það að tilheyra einhverjum og að geta samsamað sig með hóp 

einstaklinga er mikilvægt. Ramsey (2004) segir að það getur verið erfitt fyrir innflytjendur að 

finnast þeir tilheyra einhverjum í nýju landi. Oft finnst þeim eins og þeir lifi í tveimur 

menningarheimum, en á sama tíma tilheyra hvorugum þeirra. Staðir sem munað er eftir eru 

oft notaðir sem táknræn akkeri samfélaga fólks sem er í burtu frá upprunalandi sínu. Þetta 

hefur lengi átti við innflytjendur sem nota minninguna um ákveðinn stað til þess að byggja 

upp á hugmyndaríkan hátt þann  eða upprunaland 

er hér eitt öflugasta semeiningartákn fyrir hreyfanlegt og dreift fólk, þó að tengslin við 

heimalandið geti verið misjöfn á ólíkum stöðum (Gupta og Ferguson, 1992:11). Í tengslum 

við þetta má nefna félagslegt minni sem vísar bæði til persónulegs minnis og samfélagslegs 

minnis og er samofið sjálfsmynd okkar (Kristín Loftsdóttir, 2005). 

Sjálfsmynd  

Sjálfsmynd er flókið hugtak rétt eins og svo mörg önnur hugtök innan fræðaheimsins, til eru 

ólíkar skilgreiningar og túlkanir á því hvað sjálfsmyndin er og hvað hún stendur fyrir. Það var 

sálfræðingurinn Erik Erikson (1950) sem fór að tala um sjálfsmynd í staðin fyrir persónu. 

Hans skoðun var sú að sjálfsmynd átti fyrst og fremst við heildstæðan skilning fyrir sjálfinu 
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eða tilfinningu einstaklingsins fyrir því að vera eins og aðrir sáu hann (Erikson, 1950). 

Samkvæmt Van Meijl (2008) í greininni Culture and identity in anthropology: reflections on 

unity and uncertainty in the dialogical self rekur hann þróun notkunar á hugtökunum menning, 

sjálfsmynd og sjálfinu. Hann segir að hugtökin menning og sjálfsmynd tengist hvort öðru og 

að erfitt sé að skilja þau án samhengis við hvort annað. Það er, ný skilgreining á menningu 

kallar á nýja skilgreiningu á því hvað sjálfsmynd er. Samkvæmt Van Mejl á sjálfsmynd jafnt 

við um það sem er ólíkt og það sem er líkt á meðal okkar og hinna, bæði út frá sálrænum og 

félagslegum skilningi (2008). Eða líkt og Nestor García-Canclini (1995) frá Argentínu telur 

að í tengslum við hnattvæðinguna að þá eru ekki til neinar stöðugar sjálfsmyndir, í staðin eru 

til sambræðingar (hybridity) eða eins og hann segir, stöðugur óstöðugleiki sem framkallar 

ólíkar sjálfsmyndir. 

Kristín Loftsdóttir hefur skoðað hugtakið sjálfsmynd mikið og hefur tengt það við 

félagslegt minni, sem er samofið valdi. Í doktorsritgerð sinni minnist hún á að sjálfsmynd 

verði að vera staðsett í sérstöku sögulegu ástandi8 (2000:14). Einnig segir hún að sjálfsmynd 

feli í sér leið til að upplifa sjálfan sig í tengslum við heiminn, og að hún sé mikilvæg til þess 

að skilja vald og yfirráð (2000: 27-28). Stuart Hall (1990) heldur því fram að sjálfsmynd sé 

aldrei full mótuð heldur sé hún sífellt að breytast. Líkt og Unnur Dís Skaptadóttir (2003a) 

bendir einnig á að sjálfsmyndin sé í mótun allt lífið og að hún mótist af þáttum eins og 

menntun, starfi, kyni og reynslu af því að búa í öðru landi en þínu upprunalega (2003a: 322). 

Mannfræðingurinn Ger Duijzings (2000) hefur skilgreint sjálfsmynd sem tengingu milli 

einstaklings við ákveðinn hóp af fólki á þann hátt að einstaklingurinn eigi eitthvað 

sameiginlegt með hópnum sem hann síðan aðgreinir sig frá. Duijzings kemur einnig inn á að 

einstaklingar eigi sér fleiri en eina sjálfsmynd þar sem að þeir samsama sig með fleiri en 

einum hóp, ýmist út frá uppruna, aldri, kyni, hlutverkum, trúarbrögðum, skoðunum og fleira 

(2000:18). Samkvæmt Elsu Sigríði Jónsdóttur er sköpun sjálfsmyndar fjölþætt og vandasamt 

ferli sem margt getur haft áhrif á. Hún segir: ,,Sjálfsmynd er kenning manneskjunnar um það 

(2007:79). Guðríður Lilja Grétarsdóttir (2007) telur að sjálfsmyndin sé búin til af okkur 

sjálfum, og bendir á að hún er ekki eitthvað sem okkur er úthlutað frá öróf alda, heldur sé 

stöðugt hægt að skilgreina sjálfsmyndina upp á nýtt (2007:19). Eins og sjá má er sjálfsmynd 

einstaklinga í stöðugri þróun út frá breytttum aðstæðum sem verða á lífsleiðinni. Sterk og 

örugg persónuleg sjálfsmynd getur verið kjölfesta í aðlögun að siðum nýs lands (Elsa Sigríður 

                                                                                                                      
8  Identity has to be placed in specific historical condition.  
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Jónsdóttir, 2007: 88-90). Út frá ólíkum skilgreiningum fræðimanna má segja að sköpun 

sjálfsmyndar sé fjölþætt og flókið ferli sem margt getur haft áhrif á og því mikilvægt líkt og 

fram hefur komið að hafa í huga að hún sé sífellt í mótun. Tungumálið gegnir veigamiklu 

hlutverki í mótun sjálfsmyndar (Skutnabb-Kangas, 1981:44). 

Tungumálið  

Þegar fólk getur ekki lengur tjáð sig á eigin tungumáli missir það ákveðna sjálfsmynd (Berger, 

2004). Í síðasta kafla var farið yfir kenningu Bourdieu um veruhátt, en hann talar um að allir 

einstaklingar eru samansettir af fleiri en einum veruhátt, meðal annars tungumála veruhátt. 

Tungumál þarf að læra í ákveðnu samhengi, ýmist innan fjölskyldunnar, vinahópsins, skólans 

og svo framvegis. Tjáning sem fylgir tali verður alltaf til í ákveðnu samhengi sem gefa málinu 

sagði að viðhorf og skynjun séu afurð tengslanna milli veruháttar 

og svæða. Þessi veruháttur getur aflað einstaklingi ákveðins efnislegs eða táknræns auðs. 

Þegar menn tala þá er það ekki bara í þeim tilgangi að orðin skiljist, heldur er málið líka merki 

um ákveðinn auð (Bourdieu: 1991).  

Til að skilja betur mikilvægi íslenskrar tungu fyrir Íslendinga hefur Gísli Pálsson 

(1989) bent á, að einn þáttur í þjóðernismálvitund Íslendinga sé hugmyndin um tungumálið 

nninguna og rækta hugsun manna. Áhugavert er í þessu ljósi 

að skoða stefnu íslenskra stjórnvalda í tengslum við tungumál og innflytjendur:  

geymir sögu hennar, menningu og sjálfsvitund. Hún er einnig tæki til 
félagslegra samskipta og lykill að þátttöku í lífi þjóðarinnar. Með öflugum 
stuðningi við íslenskunám innflytjenda er þjónað því tvíþætta markmiði að 
flýta fyrir aðlögun þeirra að samfélaginu og styrkja stöðu íslenskunnar til 
framtíðar  (Stefna ríkisstjórnarinnar um aðlögun innflytjenda. 2007:6).  

Þessi stefna ríkisstjórnarinnar segir mikið um það sem Gísli Pálsson talar um í tengslum við 

íslenska tungu og mikilvægi hennar í íslensku samfélagi.  

Í rannsókninni Sta⇥a innflytjenda á erfi⇥leikatímum  raddir og vi⇥horf (2009) komust 

rannsakendur að því að sumir viðmælendanna töldu miklu máli skipta í myndun vinskapar að 

geta talað einhverja íslensku og að sýna áhuga á að læra hana. Þeirra mat var að það var erfitt 

að kynnast Íslendingum en að íslensku kunnátta gerði það ögn auðveldara. Fram kom í 

rannsókn Unnar Dísar Skaptadóttir (2007) að sumir innflytjendur sem reyndu að nýta 

menntun sína eftir að hafa lært íslenskt mál hafi engu að síður mætt hindrunum í leit að vinnu, 

hvað varðar hvort að þeir töluðu þá nægilega góða íslensku til að sinna starfinu (2007: 60). 
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Því mætti draga þá ályktun að það sé mikilvægt fyrir útlendinga sem búa á Íslandi að læra 

íslensku til þess að skilja betur íslenskt samfélag og tengjast því betur. Það er þó ekki þar með 

sagt að þeim verði allir vegir færir líkt og Unnur Dís Skaptadóttir kemur inn á. 

1.4.	  Það	  sem	  sagan,	  reynslan	  og	  fræðin	  segja	  um	  fæðingar	  

1.4.1	  Þróun	  fæðinga	  

Ég sé �ær fyrir mér, í skugga tunglsins, tilbúnar a⇥ fæ⇥a, og ég hugsa um börnin sem gefa frá 
sér frumgrátinn: Saga sem vi⇥ öll deilum.  

(Courtois og DeMaistre, 2007)  

Með því að skoða þróunarfræðilega sem og pólitíska sögu fæðinga er hægt að sjá hvernig 

fæðingar hafa breyst í gegnum aldanna rás og hvernig samfélagslegir þættir spila stórt 

hlutverk. Þær breytingar sem hafa orðið frá því um síðari hluta 20.aldar til dagsins í dag hafa 

verið miklar. Ein helst breytingin er umhverfi fæðinga, frá því að allar konur fæddu heima hjá 

sér yfir í það að nánast allar konur í hinum vestræna heimi fæða í dag á sjúkrahúsi. Einnig 

hefur viðhorf til fæðinga breyst töluvert (Davis-Floyd og Sargent, 1997:9). Í kjölfar þessarar 

þróunar hefur myndast ákveðin orðræða um það hvar sé öruggt að fæða og hvar ekki og hver 

hafi vald til að skera úr um það (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). 

Mannfræðingurinn Meredith Small (1998) rekur sögu fæðinga langt aftur í tímann í 

bók sinni Our Babies Ourselves: How Biology and Culture Shape the Way we Parent. Þar 

segir hún að fyrir að minnsta kosti fjórum milljónum árum síðan aðskildist tegund okkar sem 

er Homo Sapiens frá sameiginlegum forfeðrum sem við áttum með simpönsum. Uppfrá því 

fórum við að þróa með okkur nýja hreyfigetu, að standa á aftur fótunum og ganga upprétt. 

Þessi þróun forfeðra okkar, sem eru kallaðir Australopithecines9, varð líklega til vegna þess að 

þeir fóru að halda á hlutum á sama tíma og þeir löbbuðum á milli staða, sem gerði þá að 

lokum tvífóta (bipedal10) eins og við erum enn í dag. Misjafnar kenningar eru þó til um 

nákvæmari skýringu á því hvers vegna þeir fóru að ganga á tveimur fótum. Er forfeður okkar 

urðum tvífóta hafði það ekki mikil áhrif á fæðingar til að byrja með, en þar sem þeir eignuðust 

töluvert minni afkvæmi en okkar tegund gerir í dag er ekki talið að fæðingar þeirra hafi verið 

erfiðar. Hið raunverulega vandamál, ef svo má að orði komast, hvað varðar erfiðar fæðingar 

kom löngu síðar, eða þegar heilinn í mannfólki tók að stækka töluvert. Fyrir um 1.5 milljón 
                                                                                                                      
9  Forfeður okkar og sú tegund sem byrjaði fyrst að labba á tveimur fótum.  
10  Bipedal þýðir að ganga á tveimur fótum en ekki á fjórum eins og forfeður okkar langt aftur í tímann gerðu.  
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árum síðan stækkaði fullorðins heili frá því að vera 400 rúmsentimetrar yfir í að vera 750 

rúmsentimetrar í manntegund sem kallast Homo Habilis. Um milljón árum síðar var heilinn 

orðinn um 1200 rúmsentimetrar. Heilinn stækkaði ört, en það átti sér ekki stað fyrr en við 

vorum búin að vera tvífóta í um þrjár milljónir ára. Það sem er ólíkt með afkvæmi mannsins 

og annarra spendýra er að höfuðið kemur ekki fullmótað út úr kviði móðurinnar, en vegna 

þróunarfræðilegra ástæðna getur barnið ekki verið lengur inni í legi móðurinnar, stærðar 

sinnar vegna. Börnin fæðast með óþroskaðan heila vegna þess að mjaðmagrind móðurinnar 

getur ekki verið víðari eða stærri til að halda barninu inni í lengri tíma. Ef mjaðmagrindin 

væri stærri þá gætu konur ekki gengið á tveimur fótum. Samkvæmt Small (1998) er erfið 

fæðing og hjálparvana börn þróunarfræðilegar málamiðlanir milli þess að ganga á tveimur 

fótum og síðan þess sem kom þúsundum árum síðar, stækkun heilans og þar af leiðandi 

stækkun höfuðs.  

Út frá þessum sögulegu þáttum úr þróunarsögu mannsins telur Small (1998) að fæðing 

í okkar tilfelli sé ekki aðeins líffræðileg, heldur er hún einnig félagsleg athöfn þar sem við 

treystum ýmist á aðstoð þeirra sem eru okkur næst, þeirra sem eru með einhverja reynslu eða 

frá ákveðnum fagaðila, allt eftir því hverjar kringumstæðurnar eru. Þetta undirstrikar það 

hversu mikilvæg félagsleg samskipti eru fyrir okkar tegund Homo Sapiens á þessum 

tímamótum (Small, 1998:1-41; Davies-Floyd og Sargent: 1997). Þess má þó geta að sumar 

konur fæða einar, sumstaðar er það talið eðlilegt að fæða ein án aðstoðar. Dæmi um það má 

finna í grein Jónínu Einarsdóttur (2007) um barnsfæðingar í Biombo, Gíneu-Bissá. Þar komst 

hún að því að sumar konur fæddu börn sín einar og þótti það virðingarvert að fæða án 

aðstoðar. Hins vegar var því oft lýst sem óvæntri uppákomu, ástæðan hefði verið að fæðingu 

bar skjótt að og engin hefði verið nálægur til að aðstoða. Þó voru nokkrar konur sem höfðu 

meðvitað ákveðið að fæða einar, en þær vissu vegna fyrri reynslu að þær væru góðar í að fæða 

börn (Jónína Einarsdóttir, 2007:444). 

Það eru ekki allir sammála því sem Small (1998) segir að erfiðar fæðingar og 

hjálparvana börn séu þróunarfræðilegar málamiðlanir og að sársauki sé óneitanlega partur af 

fæðingunni. Konur upplifa hríðar og fæðingu á mjög ólíkan máta og eru misjafnlega vel 

undirbúnar jafnt andlega sem og líkamlega fyrir fæðinguna. Ina May Gaskin (2003) sem er 

ein þekktasta ljósmóðir í Norður-Ameríku segir að líkami konunnar sé hannaður til að geta af 

sér afkvæmi. Hún telur að það verði að horfa á sársaukan sem getur fylgt fæðingum sem 

eðlilegan þar sem að hann er náttúrulegur og hefur tilgang. Einnig minnist hún á að til séu 

konur sem upplifa fæðingu og hríðar á jákvæðan og styrkjandi hátt og fyllist ákveðinni 

vellíðan á meðan á fæðingu stendur. Wenda R. Trevathan (1997) telur að þegar fæðing 
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nálgast fyllist konur oft ótta, kvíða og öryggisleysi og þessvegna hafi þessar tilfinningar leitt 

til aðlögunar sem felur í sér að konur leita sér aðstoðar í fæðingu. Því til stuðnings má nefna 

að Jónína Einarsdóttir (2007) komst einnig að því að það er afar sjaldgæft að konur fæði einar 

(Jónína Einarsdóttir, 2007:439). Davies-Floyd og Sargent (1997) benda á annars konar 

kenningu hvað varðar mikilvægi félagslegra samskipta við fæðingu. Þeirra skoðun er sú að 

það hafi verið vegna þeirra miklu tilfinninga sem að sumar konur upplifa við fæðingu sem 

hafi fengið þær til að leita félagsskapar en ekki áhættan og sársaukinn sem getur fylgt henni 

(1997:80-86). Hver svo sem upprunaleg ástæða þess að flestar konur í heiminum fæða ekki 

einar er, og hvort að konur upplifa sárauka eða ekki á meðan á fæðingu stendur, þá eru flestir 

sammála um að fæðing sé félagsleg athöfn þar sem flestar konur treysta á hvor aðra eða 

ákveðinn fagaðila til að aðstoða sig í gegnum.  

Í  kjölfar  sjúkrahúsfæðinga  

Fyrir tilkomu sjúkrahúsfæðinga fæddu flestar konur heima og þá yfirleitt með ljósmóður sér 

til aðstoðar, en um miðja 18.öld fóru læknar að verða sýnilegri á þessu sviði á mörgum 

stöðum í heiminum. Í lok aldarinnar fóru fæðingalæknar í Bandaríkjunum (BNA) að berjast 

fyrir því að útrýma ljósmæðrum, og tókst þeim ætlunarverk sitt víða í BNA (Davis-Floyd og 

Sargent, 1997:9-11). Hlutverk ljósmóður eins og við þekkjum það á Íslandi í dag, sem fyrsti 

kostur flestra kvenna við aðstoð í fæðingum, er hverfandi. Sum staðar eru ljósmæður til staðar 

í fæðingu en þá í aukahlutverki, í mörgum löndum er það fæðingalæknir sem sér um skoðanir 

á meðgöngu sem og að taka á móti barninu. Það er áhugavert að skoða hugmyndir um 

hversvegna konur fóru smá saman að fæða inn á spítölum eftir að hafa fætt á heimilum sínum 

í alda raðir. Ein af ástæðunum h

stóran þátt í því að móta hugafar margra hvað varðar fæðingar og sársauka. Samkvæmt 

Mongan (2005) tengist trúin á bölvunina hvað varðar sársaukafullar fæðingar meira 

ákveðnum tíma í sögu mannkyns þegar trúræknir menn voru að reyna stækka yfirráð sitt í 

samfélaginu og Biblían var túlkuð upp á nýtt (Mongan, 2005:35).  

Í byrjun 20. aldar fæddu um 1 % kvenna á sjúkrahúsi, en það hlutfall jókst smá saman 

og undir lok 20. aldar fæddu nánast allar konur á vesturlöndum á sjúkrahúsum, einkum vegna 

þess að álitið var að fæðingar á sjúkrahúsum væru öruggari (Kitzinger, 2005; 2006). Smám 

saman missti sú fæðingarþekking sem hafði farið kvenna á milli gildi sitt og vék fyrir hinu 

nýja tæknilega sjónarmiði sem var þá komið til sögunnar. Það sem gerðist við fjölgun fæðinga 

á sjúkrahúsum var að sjúkdómsvæðing fæðingarinnar átti sér stað. Fyrir tíma 
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sjúkrahúsfæðinga var sársaukinn álitinn eðlilegur þáttur í fæðingum og í raun viðgekkst sú 

skoðun meðal sumra að upp úr þessum sársauka sprytti móðurástin (Jónína Einarsdóttir, 

2007:442). Hinsvegar eru margar konur sem óttast sáraukann sem er tengdur við fæðingar og 

má það eflaust rekja til breyttrar orðræðu um fæðingar í samfélaginu sem hefur breytt ímynd 

okkar og hugmyndum um hvernig fæðingar eiga að vera. Mikilvægt er að skoða hverjir það 

eru sem fara með valdið og stjórna orðræðunni í samfélaginu (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir: 2009). Í dag er sársauki álitinn óeðlilegt ástand og fólk leitar til lyfjum og 

öðru til að lina sársaukann, og á það ekki aðeins við um fæðingar. Þó að sjúkdómsvæðingin 

hafi haft neikvæðar afleiðingar í för með sér að ýmsu leyti má ekki gleyma því að með hjálp 

tækninnar hefur verið hægt að bjarga konum og börnum við erfiðar fæðingar með hinum 

ýmsu aðgerðum og inngripum (Kitzinger, 2006; 2007). Þróun fæðinga eftir að þær færðust 

inn á sjúkrahús sýna öra þróun í átt að sjúkdómsvæðingu og glötun á kvenmiðlægri þekkingu 

sem var áður partur af fæðingum. Að baki þessarar breytinga er að finna ákveðna orðræðu um 

hvar sé öruggt að fæða og hver hafi vald til að ákveða það sem og að taka ákvarðanir um 

umönnun í fæðingu (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir: 2009:172). Engu að 

síður hefur átt sér stað vakning þar sem sumar konur eru farnar að leita aftur til þess sem þær 

halda að tilheyri fortíðinni . Heimafæðingar, 

vatnsfæðingar, náttúrulyf og ýmis konar fæðingarþjálfun hefur komið fram á síðustu árum og 

breytingar hafa orðið á hugafari fólks hvað varðar fæðingar. Einnig má geta þess að hlutverk 

ljósmæðra hefur styrkst í sumum löndum. 

Doula11 eða dúla eins hún er kölluð á Íslandi er gott dæmi um að konur eru farnar að 

endurskoða fæðingar og fæðingarathafnir og sýna fram á mikilvægi þess að fá andlegan 

stuðning annarra kvenna í fæðingu. Í dag eru nokkrar dúlur starfandi á Íslandi, þær eru 

sjálfstætt starfandi og koma ekki í staðin fyrir ljósmóðir heldur vinna þær með þeim. Í það 

minnsta 16 rannsóknir hafa verið gerðar á hugsanlegum ávinningi þess að hafa dúlu með í 

fæðingarferlinu, meðal annars í Belgíu, Finnlandi, Suður-Afríku, Bandaríkjunum, Frakklandi 

og Guatemala. Samkvæmt þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið felst ávinningurinn meðal 

annars í því að konur upplifa jákvæðari fæðingu, styttra fæðingarferli, minni þörf fyrir 

deyfilyf, minni líkur á keisarafæðingu, minni líkur á fæðingarþunglyndi, makar eru öruggari 

með hlutverk sitt, samskipti við maka eru betri eftir að barnið er komið heim, betri 

                                                                                                                      
11Orðið doula er grískt og átti við þjón konu, jafnvel þræl. Nýrri merking er stuðningsaðili fæðandi konu. Doula 
er sú sem að aðstoðar konuna og er í sambandi við hana á meðgöngu, fæðingu og brjóstagjöf (Raphael, 1973:24). 
Doula kemur ekki í staðinn fyrir lækni eða ljósmóður, hún er meira eins og andlegur stuðningsmaður, aðstoðar 
konuna við að upplifa jákvæða meðgöngu, hríðir og fæðingu og hún aðstoða þær einnig eftir fæðinguna við 
brjóstagjöf og aðra umönnun (Deitrick og Draves, 2008:397).  
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tengslamyndun er við barnið og meiri líkur á að brjóstagjöf gangi upp (Klaus, Kennell og 

Klaus, 2002). Þessi þróun er mismikil eftir löndum og þá á meðal ákveðins afmarkaðs hóps 

sem er hlynntur þessari þróun. Ennþá fæðir meirihluti kvenna á sjúkrahúsum og inngrip, 

keisarafæðingar eru algengar í mörgum löndum.  

1.4.2	  Valdeflandi	  fæðingar	  eður	  ei	  	  

Mannfræði fæðinga byggir á því sjónarmiði að líkamleg heilsa kvenna í hverju samfélagi fyrir 

sig endurspegli menninguna; kerfi barneigna er tengt félagslegum stofnunum, 

stjórnmálastofnunum, og trúarlegum stofnunum jafn mikið og það tengist heilbrigðiskerfi 

hvers samfélags fyrir sig (Kay, 1982:vii). Mannfræðingurinn Birgitte Jordan hefur helgað 

starfi sínu rannsóknum á sviði fæðinga. Í bók sinni Birth in four cultures fjallar hún um 

opinbera þekkingu12 sem einskonar yfirstandandi félagslegt ferli sem endurspeglar valdatengsl 

innan samfélagsins, eins og minnst hefur verið á, í tengslum við kenningar Foucault. Hún 

kemur inn á það, að dæmi séu um að horft sé á fæðingar sem aðeins líffræðilegt ferli sem 

konan þurfi að ganga í gegnum til að geta af sér afkvæmi. Það á til að gleymast að fæðingar 

séu einnig félagslega skipulagðar og menningarlega skapaðar (Jordan, 1993:6). Hugmyndir 

um eðlilega og náttúrulega fæðingu eru menningarlega mótaðar og segja okkur í raun lítið 

utan samhengis. Líkt og Bourdieu vildi útskýra með veruhætti að þá lifum við í félagslegum 

einingum sem fylgja ákveðnum menningarbundnum reglum (Davis-Floyd og Sargent, 1997).  

Kay (1982) taldi mikla þörf á því að gefa út bók um mannfræði tengda fæðingum, 

meðal annars til að forðast þjóðhverfan hugsunarhátt þegar kemur að fæðingum og til að 

halda utan um ólíkar venjur og hefðir sem voru farnar að glatast vegna breytinga í tæknilegu 

umhverfi fæðinga á vesturlöndum. Hún gaf út bókina Anthropology of Human Birth sem er 

samsafn greina um ólíkar fæðingar á ólíkum stöðum í heiminum. Að hennar mati var 

mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk sem veitir konum læknisaðstoð við fæðingu yrði 

meðvitaðra um bæði menningarlega fjölbreytni þeirra og hverjar rætur þessarar félagslegu 

fjölbreytni væru (Kay, 1982). Hún hélt því fram að með aðskilnaði hins lífeðlisfræðilega frá 

hinu menningarlega eða félagslega væru útkoma fæðinga ófullnægjandi (Jordan, 1993:xi). 

Margar þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið um fæðingar hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að vestræn, og þá sérstaklega Amerísk, heilbrigðiskerfi eigi það til að hlutgera 

sjúklinginn, vélvæða líkamann og upphefja sérfræðinginn yfir sjúklinginn. Við fæðingu barns 

                                                                                                                      
12  Authoritative knowledge  
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veita læknar oft barninu sem konan gengur með, mestu athyglina og er öryggi barnsins notað 

til að hafa stjórn á konunni. Einnig hefur sú skoðun komið fram að ekki sé hægt að treysta 

kvenlíkamanum og því þurfi aðra til að meta ástand þeirra með tækjum sem mæla og dæma í 

hvaða ástandi líkami hennar er því hún sé ekki fær um það sjálf (Martin, 1987; Davis-Floyd, 

1992; Kitzinger, 2006). Kitzinger (2006;1992) hefur sýnt fram á í rannsóknum sínum að þær 

konur sem vilja hafa völdin í sínum höndum við fæðingu séu áleitnar vera 

i þar af leiðandi verri umönnun og séu jafnvel taldar vera 

eigingjarnar að hugsa ekki um hvað sé best fyrir barnið. Kitzinger orðar það sem svo; konur  

eru oft fengnar til þess að samþykkja. Fæðingarlæknir ki missa barnið er 

 (Kitzinger, 2006:41)13. Því má segja að líkama konunnar sé ekki treystandi, og 

gefið er í skyn að líkaminn þeirra sé passívur og að það þurfi því einhvern annan en hana 

sjálfa til að hafa stjórn á honum.  

Samkvæmt Jónínu Einarsdóttir (2007) hefur þessi aukna stjórn karla við fæðingar 

verið fordæmd og því verið haldið fram að í kjölfar þessarar þróunar hafi atbeini kvenna við 

fæðinguna minnkað mjög mikið, bæði í tilviki fæðandi kvenna sem og ljósmæðra (2007:439). 

Samkvæmt Davis-Floyd og Sargent endurspeglar ofurvald heilbrigðisstofnana valdið sem er 

inngróið í hið kapítalíska feðraveldi og í raun sjá margar konur ekkert annað val en að fæða á 

sjúkrahúsi (Davis-Floyd og Sargent, 1997). Það þekkingarvald sem myndast innan 

heilbrigðisstofnunanna skapar valdamisræmi á milli fæðandi kvenna og fagfólksins sem 

vinnur við að þjóna þeim. Traustið er lagt í hendur tækninnar og konurnar hætta að hlusta á 

sinni eigin líkama eins og þær gerðu áður fyrr, líkt og Elva Björg Einarsdóttir (2007) komst að 

í rannsókn sinni Val á fæ⇥ingarsta⇥: Sjónarhorn kvenna. Út frá kenningum Foucault er 

líkaminn miðlægur og það er áhugavert að sjá hvernig hægt hefur verið að aga hann og stjórna 

út frá hinu ósýnilega valdi (Garðar Baldvinsson, 2005: 20-28). Kitzinger og Martin ásamt 

öðrum fræðimönnum hafa bent á að hætta er á því að heilbrigðisstarfsfólk sýni forræðishyggju 

í garð fæðandi kvenna vegna þess að talið er að fæðandi kona sé ekki með sjálfri sér. Konur 

geta því upplifað vanvirðingu við þessar aðstæður þar sem ekki er tekið mark á þeim. Sú 

stund er kona verður móðir getur verið ein dýrmætasta reynsla sem hún gengur í gegnum og 

því er mikilvægt að gefa konunni það rými sem hún þarf og sjálfræði til að taka eigin 

ákvarðanir án þess að þurfa lúta valdi heilbrigðiskerfisins (Ólafur Páll Jónsson og Andrea Ósk 

Jónsdóttir, 2004:62). Martin hefur líkt hinni fæðandi konu við verkamenn á sínum tíma, en 

litið er á líkama þeirra sem ákveðna framleiðsluvél sem þarf að meðhöndla, orðið labor er það 

                                                                                                                      
13   Woman are often persuaded to consent. Th   
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sama á ensku yfir konu sem er með hríðir og vinnuafl verkamannsins sem endurspeglar þá sýn 

sem var og er á fæðandi konu (Martin, 1987).  

Eins og sjá má hér að ofan er upplifun kvenna á valdaleysi og jafnvel lítillækkun við 

fæðingu, minning sem getur fylgt þeim lengi á eftir, á meðal þeirra neikvæðu afleiðinga sem 

tækniþróunin hefur haft í för með sér. Slæm upplifun konu við fæðingu er ekki góður 

undirbúningur fyrir móðurhlutverkið (Kitzinger, 2006, 2005, 1992). Með aukinni meðvitund 

konunnar um þátttöku hennar í fæðingu og öryggi hennar í garð eigin líkama er minni hætta á 

neikvæðri upplifun í fæðingunni. Í rannsóknum Davis-Floyd (1992) og Sargent og Stark 

(1987) kemur fram að konur sem eru vel undirbúnar fyrir fæðingu, með fræðslu og ákveðnum 

stuðningi, eru líklegri til að finnast þær virkar gerendur í fæðingarferlinu, jafnvel þó að um 

mjög tæknilega fæðingu sé að ræða. Áhugavert er að sjá að Lazarus (1988) og Fraser (1992) 

hafa bent á að konur sem ekki þekkja inn á fæðingarferlið, aðallega fátækar konur og konur af 

erlendum uppruna, hafa verið óánægðar fyrir, eftir, og í fæðingunni þar sem að þær upplifa 

eigið valdleysi og ónærgætni heilbrigðisstarfsfólks. Ljósmæður sem og aðrar konur hafa bent 

á að hræðsla og kvíði í fæðingu hafi áhrif á hvernig fæðingin þróast og gengur fyrir sig. 

Tengsl milli huga og líkama eru mjög sterk því hugsanir okkar hafa áhrif á það hvernig líkami 

okkar bregst við. Vegna þess sem vitað er um áhrif hugans á fæðinguna er mikilvægt að skapa 

öruggt og rólegt umhverfi fyrir konur í fæðingu. Af ofangreindu er ljóst að undirbúningur 

konunnar fyrir fæðinguna getur skipt sköpum, en ýmsir þættir geta staðið í vegi fyrir því að 

konur undirbúi sig, þar með talið tungumálaerfiðleikar, tímaleysi sem og aðrir þættir.  

Samkvæmt Floyd og Sargent (1997) er nútímavæðing í þriðja og fjórða heiminum oft  

skilgreind sem skref í átt að vestrænni hátækni. Það getur því reynst flókið að tala um hvað 

teljist vera eðlileg fæðing. Tilhneigingin hefur verið sú að kalla vestræna læknisfræðilega 

fæðingu eðlilega. Kitzinger heldur því aftur á móti fram að hin vestræna sjúkdómsvædda 

fæðing sé í raun óeðlileg fæðing ef horft er á það út frá hnattrænu samhengi (Kitzinger, 2005). 

Með hnattvæðingunni hafa vestrænar hugmyndir dreifst um heiminn og haft bæði neikvæð og 

jákvæð áhrif. Sem dæmi um neikvæðar afleiðingar vestrænna hugmynda um fæðingar er 

aukin trú manna á keisarafæðingar, jafnvel í eðlilegri meðgöngu og mjög læknisfræðilega 

miðað barneignarferli þar sem litið er á meðgöngu og fæðingu sem áhættuþátt. Í kjölfar 

hnattvæðingar hefur tæknin einnig borist fljótt á milli landa. Það hefur verið jákvætt að ýmsu 

leiti, en tæknin er þó ekki lausn allra vandamála og ómögulega hægt að þröngva henni upp á 

öll samfélög heims (Davis-Floyd og Sargent, 1997:5). Samkvæmt skoðun Jennýar Ingu 

Eiðsdóttur (2007) á ákveðnum staðreyndum tengdum fæðingum í heiminum eru fæðingar 

orðnar töluvert öruggari í dag heldur en þær voru. Í  fátækari ríkjum, þar sem konur eiga erfitt 
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með að komast undir læknishendur eða hafa ekki efni á því, er tíðni mæðradauða mjög há, en 

um þúsundir kvenna látast vegna barnsburðar á ári hverju, bæði á meðgöngu, í fæðingu eða 

fyrstu sex vikurnar eftir fæðingu. Þessi staðreynd getur einnig haft áhrif á hræðslu kvenna við 

fæðingar og þá kannski sérstaklega ef konur koma frá löndum þar sem að tíðni mæðradauða 

er há, og kjósa þar af leiðandi frekar hátæknifæðingu vegna óttans við að deyja. Engu að síður 

eru helstu ástæður fyrir mæðradauða í flestum tilfellum eitthvað sem koma mætti í veg fyrir 

með hreinlæti og lágmarks búnaði. Tæknileg þekking hefur öðlast mikinn virðingarsess og í 

kjölfarið vald sem hefur orðið til þess að orðræðan hefur breyst. Hugmyndir sem tengjast 

fæðingu geta þó verið misjafnar milli heimshluta sem og á milli fólks innan sama samfélags. 

1.4.3	  Ólíkar	  væntingar	  og	  upplifanir	  í	  fæðingu	  

Eins og fram hefur komið eru fæðingar félagslega mótaðar, en mikilvægt er að hafa í huga að 

þær geta einnig verið persónubundnar upplifanir. Árið 2007 kom út frönsk kvikmynd sem 

heitir á frummálinu Le premier Cri og hefur verið þýdd á íslensku Frumgráturinn. Þessi 

mynd er mjög áhugaverð þar sem að hún sýnir á mjög skemmtilegan hátt, ólíkar fæðingar á 

mjög ólíkum stöðum í heiminum og undirstrikar hvað fæðingar geta verið með ólíku sniði. 

Fæðingin fer allt eftir því hvaða kona á í hlut, hvar hún er stödd í heiminum, hvaða venjur og 

siðir fylgja fæðingunni, við hvaða félagslegu aðstæður hún býr, hvort hún sé í framandi 

aðstæðum og svo framvegis.  

Fólk sem býr í nýju landi getur þurft að mæta fjölmörgum áskorunum. Það að fæða 

barn í nýju landi getur verið ein af þessum áskorunum. Það geta orðið árekstrar á milli 

heilbrigðiskerfisins og innflytjenda sem koma frá löndum þar sem heilbrigðiskerfið er af 

öðrum toga eða hugmyndir um líkama og heilsu ólíkar. Samskipti skjólstæðings og 

umönnunaraðila leggja grunn að góðri þjónustu og því er mikilvægt að þau skilji hvort annað 

(Anna Sigríður Vernharðsdóttir, 2007). Kleinman (1981) telur mjög mikilvægt að gleyma því 

ekki að heilbrigðiskerfið er menningarleg smíð. Við lifum í fjölbreyttum heimi þar sem til eru 

margar ólíkar hugmyndir um mannslíkamann og hvernig eigi að meðhöndla hann. Kleinman 

leggur til að setja upp módel til að reyna skilja heilsu, sjúkdóma og lækningar í samfélögum 

sem menningarlegt kerfi, og að bera þau saman þvermenningarlega þannig að hægt væri að 

skoða áhrif menningar á veikindi og lækningar. Þar sem að heilsa, sjúkdómar og lækningar 

eru partur af menningarlegu kerfi þarf að skilja þau í samhengi við hvort annað (1981:30-32).  
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Tungumálaerfiðleikar  

Vandamál sem geta komið upp er innflytjendur í nýju landi þurfa á læknis eða fæðingaraðstoð 

að halda geta verið af ýmsu tagi. Misskilningur vegna tungumálaerfiðleika eða ólíkar 

samskiptaaðferðir geta spilað stórt hlutverk; ,,sumir eiga von á persónulegri þjónustu á meðan 

aðrir mistúlka lækninn út frá því hvernig hann hegðar sér (Ástríður Stefánsdóttir, 2007). Mikil 

hætta er á að skjólstæðingurinn upplifir sig kúgaðan og utanvelta í samtali við lækninn eða 

ljósmóðurina, þar sem staða hans er veikari sem bæði ,,sjúklingur

Stefánsdóttir, 2006). Staðan getur verið flókin þegar samskipti milli skjólstæðings og læknis 

eru lítil sem engin vegna tungumálaerfiðleika eins og Ástríður Stefánsdóttir (2007) talar um 

að þegar læknir og sjúklingur tala ekki sama tungumálið og hafa alist upp á ólíkum 

menningarsvæðum. Þá geta orðið samskiptahindranir og hætta er á að misskilningur verði 

mikill jafnvel þó að túlkur sé til staðar, vegna þess að samskiptin verða ónákvæmari fyrir 

vikið (2007:97).  

Mikilvægt er að hafa í huga ef um fæðandi konu er að ræða að henni finnist hún geta 

tjáð sig og að starfsfólkið skilji hana, einnig að hún skilji það sem sagt er við hana. Í samræmi 

við þetta bentu niðurstöður rannsóknar Birnu Gerðar Jónsdóttur til að; ling heilsulæsis14, 

eflir konurnar til sjálfstrausts og sjálfstæðra ákvarðana um eigin heilsu og barna þeirra. 

Augljóslega er að hlutverk ljósmæðra hér er stórt og kallar á þekkingu þeirra á samhengi 

heilsulæsis og styrkingar kvennanna og ekki síður á menningarhæfni í 

barneigna 24). Kitzinger segir að tilhneigingin sé sú að út frá því sem að 

konur almennt skilja í fæðingunni, burt séð frá því hvort að þær tali sama tungumál og 

heilbrigðisstarfsfólk eða ekki, að út frá flóknum læknisfræðilegum hugtökum að þá túlki 

konur aðstæðurnar sem verri en þær séu í raun og veru (Kitzinger, 2012:85). Því getur 

upplifun konu sem skilur ekki hvað á sér stað verið allt önnur en þeirrar sem skilur hvað fram 

fer. Því að það tæknilega tungumál sem heilbrigðisstarfsfólk á það til að nota, getur reynst 

fólki sem er ekki í þessu læknisfræðilega umhverfi dags daglega óskiljanlegt. Á sama tíma 

verður móðirin ósýnileg þar sem trú hennar, tilfinningar og félagslegar aðstæður, tengsl, 

kynferðisleg upplifun og vitræn starfsemi hennar eru ekki teknar með. Litið er á hríðar í 

gegnum vél sem segir umönnunaraðila að þær eru ýmist virkar eða ekki, eða virka fyrst og 

hægja síðan á sér.  

                                                                                                                      
14 Heilsulæsi er skilgreint af WHO sem færni einstaklings til að nálgast, skilja og bregðast við 
heilsufarsupplýsingum á þann hátt að það komi að notum við að efla og viðhalda góðri heilsu (World Health 
Organization [WHO], 1998)  
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Rannsóknir  tengdar  barneignum  fjarri  upprunalandi  

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á reynslu erlendra kvenna af því að eiga barn fjarri 

heimahögum koma frá Ástralíu og Kanada. Einnig hafa þó nokkrar rannsóknir verið gerðar 

meðal mexíkanskra kvenna í Bandaríkjunum. Þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar 

hafa einkum beinst að því að skoða upplifun kvenna í fæðingu og væntingar þeirra. Það sem 

er vitað út frá þeim fáu samanburðarrannsóknum sem gerðar benda til að innflytjendakonur 

séu gagnrýnni á gæði umönnunnarinnar. Eins og minnst var á í innganginum er ástæðan fyrir 

því oft tengd við ólíkar menningarbundnar væntingar sem konur hafa er þær koma til nýs 

lands. Einnig getur verið erfitt fyrir sjúkrahús að viðurkenna og koma til móts við ákveðnar 

hefðir tengdar fæðingum hjá sumum hópum innflytjenda. Wikberg og Bondas (2010) gerðu 

samanburðarrannsókn þar sem sjónarhorn sjúklinga var skoðað í rannsóknum á 

fjölmenningarlegri umönnun í mæðravernd. Alls voru 40 rannsóknir bornar saman. 

Niðurstöður þeirra sýndu að í flestum rannsóknum voru tungumála- eða samskipta erfiðleikar 

til staðar. Tungumálaerfiðleikar geta haft áhrif á allar hliðar umönnunar. Í rannsókninni voru 

tekin ólík dæmi frá rannsóknum sem sýna hversu ólíkar aðstæður þessara kvenna geta verið; 

sem dæmi þá þurfa konur frá Sómalíu og Eritreu sem hafa farið í umskurð á sérstakri 

umönnun að halda. Samkvæmt fyrrnefndri samanburðarrannsókn líkar konum frá Sómalíu illa 

að fara í ómskoðun, að fá ábendingar varðandi getnaðarvarnir og að fara í keisaraskurð. 

Hmong konum líkar ekki að þær séu snertar því þær trúa því að það geti valdið fósturláti. 

Fleiri dæmi sem tengjast barnashafandi konum og eru álitin vera mikilvæg til að konan og 

barnið séu heilsuhraust og hljóti verndun á meðgöngu sem og í fæðingu eru atriði líkt og að 

fasta á Ramadan, notkun náttúrulegra lyfja, ýmsar ólíkar meðferðir og hefðir eins og gufubað, 

hinir ýmsu verndargripir, bænir og fleira eru hlutir sem geta fylgt ákveðnum hefðum, venjum 

og siðum (2010:1-10).  

Áhugavert er að skoða nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið meðal kvenna sem átt 

hafa börn sín fjarri heimalandi þeirra. McLachlan og Waldenström (2005) gerðu viðamikla 

rannsókn þar sem að bornar voru  saman 100 ástralskar konur við 100 konur frá Víetnam og 

100 konur frá Tyrklandi. Markmið rannsóknarinnar var að skoða upplifun á fæðingum og 

skynjun þessara kvenna á sársauka og notkun þeirra á deyfilyfjum. Niðurstöðurnar gáfu til 

kynna að viðbrögð kvenna í fæðingum eru bundin menningarlegum bakgrunni þeirra. Konur 

frá Víetnam notuðu minna af verkjalyfjum en töluðu meira um sársauka og lýstu almennt séð 

fæðingu á neikvæðari máta samanborið við konur frá Ástralíu þrátt fyrir að á sama tíma 

greindu þær frá minni kvíða, meira öryggi og minni hræðslu í gegnum hríðarnar. Þó að 
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tyrknesku konurnar hafi kvartað undan meiri sársauka voru þær almennt ánægðari með 

fæðinguna. Önnur nýleg rannsókn  var framkvæmd af þeim Carolan og Cassar (2010) þar sem 

að þær töluðu við 18 óléttar konur frá Afríku sem höfðu sest að í Ástralíu og spurðu þær um 

væntingar þeirra til fæðingarinnar. Carolan og Cassar komust að því að það mikilvægasta fyrir 

þeim var að ljósmæður myndu taka vel á móti þeim í mæðraverndinni. Einnig að þeim væri 

sýndur skilningur hvað varðar ólíkan bakgrunn og að umhverfið væri nýtt fyrir þeim. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að þessi hópur var alls ekki einsleitur og upplifun þeirra var 

misjöfn eftir því hver menningarlegur bakgrunnur þeirra, menntun, fyrri reysla og staða þeirra 

í Ástralíu var.  

Önnur rannsókn sem var framkvæmd í Ástralíu skoðaði  upplifun 318 kvenna frá 

Víetnam, Tyrklandi og Filipseyjum. Þessi rannsókn sýndi fram á að innflytjenda konur vilja 

almennt fá svipaða þjónustu frá mæðravernd og ástralskar konur eða konur almennt í öllum 

heiminum óska eftir. Að þeirra mati var einnig mikilvægt að tryggja að erlendum konum 

finnist þær vera velkomnar þegar þær koma til að fæða. Margar konur höfðu orð á mikilvægi 

þess að líða vel á hverju stigi fæðingarinnar, sjá vinaleg og brosandi andlit við komuna á 

spítalann og einnig í gegnum hríðarnar, og að starfsfólkið sýndi góðmennsku og hlýju og væri 

til staðar fyrir þær. Átti það sérstaklega við um konur sem áttu erfitt með að tala ensku. 

Hinsvegar voru innflytjendakonurnar ólíklegri til að upplifa þá umönnun sem þær hefðu helst 

kosið. Samkvæmt þessum niðurstöðum er mikilvægt að spítalar einbeiti sér betur að því hvað 

konur vilja almennt að sé gert fyrir þær í fæðingu (Small, Yelland, Lumley, Brown og 

Liamputtong: 2002).  

Maputle og Jali (2006) gerðu etnógrafíska rannsókn á sjúkrahúsi í Suður-Afríku  og 

töluðu við 24 konur. Upplifun kvennanna  var sú að þeim fannst þær ekki fá tækifæri til að 

vera þátttakandi í fæðingarferlinu og taka ákvarðanir eftir upplýstu vali. Þá fannst þeim 

starfsfólk ekki sýna þeim virðingu. Tungumálaerfiðleikar spiluðu einnig mikið inn í upplifun 

þeirra þar sem að  þær þögðu frekar en að reyna að tjá sig um hvernig þeim leið. Á 

sjúkrahúsinu var heldur ekki leyfilegt að hafa makann hjá sér, sem fyrir sumar þeirra var 

óvenjulegt og erfitt að sætta sig við (Maputle og Jali: 2006). 

Rannsóknir hafa einnig verið gerðar út frá upplifun heilbrigðisstarfsfólks sem hefur 

reynslu af því að annast erlendar konur við fæðingar og í mæðraskoðun. Sem dæmi gerði 

Johansen (2006) rannsókn í Noregi meðal 25 ljósmæðra, 12 lækna og þriggja 

hjúkrunarfræðinga þar sem hún skoðaði reynslu þeirra af því að annast konur frá Sómalíu sem 

höfðu gengist undir umskurð. Johansen (2006) komst að því að heilbrigðisstarfsfólk sem 

reyndi að sýna menningu ólíkra kvenna virðingu við umönnun fór stundum út í það að oftúlka 
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menningu. Þetta gat leitt til þess að starfsfólk sá ekki um konurnar eins og best var á kosið og 

stefndi fæðingunni jafnvel í hættu af þeim sökum. Líkt og kom fram hér að ofan þarf að líta 

gagnrýnum augum á hugtakið menning og hvað það stendur fyrir, og líta ekki á hana sem 

eitthvað eðlislægt og fastmótað eða að fólk frá ákveðnum löndum sé talsmenn ákveðinnar 

menningar. Ástæðan fyrir þessu viðmóti heilbrigðisstarfólks í rannsókn Johansen rak hún til 

samskiptaleysis milli ljósmæðra og kvenna í fæðingu, þar sem að ljósmóðirin leit á umskurð 

sem eitthvað sem ekki mætti tala um og vildu ekki móðga þær. Með því að tala við þær hefðu 

ljósmæðurnar hinsvegar getað komið í veg fyrir misskilning. Allt þetta gerði starfsmanninn 

sem átti að sjá um konurnar frá Sómalíu fjarlægari þeim og kom því hugsanlega í veg fyrir 

góða umönnun þar sem búið var að búa til ákveðna ímynd yfir þær konur sem hefðu gengið 

undir umskurð í staðinn fyrir að horfa á hverja konu fyrir sig sem sjálfstæðan einstakling. 

Einnig komst Johansen að því að ímynd heilbrigðisstarfsfólksins af konum frá Sómalíu var 

mjög flókin og í raun þversagnakennd, þar sem annarsvegar var litið á þær sem fórnalömb 

kúgaðrar menningar og hinsvegar sem fulltrúa hins gjöfunga villimanns (Johansen, 2006:539).  

Rannsóknir sem þessar sýna að viðburður eins og fæðing er mótaður af staðbundnum 

viðhorfum og félagslegu samhengi. Viðhorf einstaklinga getur verið tengt að einhverju leiti 

þeim veruhætti sem hann hefur alist upp við frá blautu barnsbeini, til dæmis hugmyndum um 

hvernig við eigum að haga okkur í ákveðnu samhengi og hvernig við lítum á ákveðin 

fyrirbæri. Á sama tíma og það er mikilvægt að bera virðingu fyrir bakgrunni annarra þarf að 

passa að detta ekki í gryfju staðalímyndarinnar Það þarf að hafa í huga að öll erum við 

einstaklingar með tilfinningar og skoðanir sem geta verið að einhverju leiti óháð uppruna og 

menningu. 

Aðeins ein rannsókn hefur verið gerð um reynslu erlendra kvenna af fæðingarferlinu á 

Íslandi og var hún gerð af ljósmóðurinni Birni Gerði Jónsdóttur árið 2010. Í þessar rannsókn 

kom fram að þessi minnihlutahópur sem hún rannsakaði hefur sérstöðu vegna þess að 

menningarlegu bakgrunnur hans er annar. Niðurstöður hennar leiddu í ljós almenna ánægja 

með barneignarþjónustuna hér og virtust hugmyndir kvennanna og viðhorf falla vel að þeirri 

hugmyndafræði sem þær töldu ríkjandi hér á landi um barneignarferlið og þá þjónustu sem 

þær fengu. Birna Gerður Jónsdóttir kemur einnig inn á að í nýjum aðstæðum kvennanna sem 

skapast við meðgöngu og fæðingu barna þeirra er fjölskyldulífið fjarri heimahögum um margt 

öðruvísi en það hefði verið í þeirra upprunalandi. Hún minnist á að í mörgum tilfellum var 

maki eini stuðningsaðili konunnar og eftir fæðingu voru konurnar mikið einar heima með 

barnið. Einnig kom fram að félagslegur stuðningur með tilheyrandi aðstoð og ráðgjöf hafi 

verið lítill og að margar þeirra hafi farið á mis við hefðir úr þeirra upprunalega samfélagi. 
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Einnig varð hún vör við árekstrar í samskiptum vegna tungumálaerfiðleika og mismunandi 

viðhorfa og væntinga um þjónustu (Birna Gerður Jónsdóttir, 2010). Í rannsókn þessari fer hún 

inn á að skoða mikilvægi hugtakanna menningarhæfni og heilslæsi í tengslum við þjónustu 

einstaklinga sem tilheyra minnhlutahóp og eru með annan menningarlegann bakgrunn. En 

rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi hópur sé í hættu vegna ýmissa heilsufarslegra vandamála. 

Þessvegna er augljós ávinningur skjólstæðinga að vera heilsulæs og að heilbrigðisstarfsfólk 

þekki til menningarhæfni sem í kjölfarið felur í sér skilvirkari þjónustu (Birna Gerður 

Jónsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2011:374). Menningarhæfni er 

flókið hugtak sem á sér margar skilgreiningar, en átt er við meðvitund einstaklinga um ólíka 

menningu og hvernig hún mótar gildismat og trú. Heilsulæsi er hugtak sem má nota til að 

skýra nánar heilbrigðisþarfir fólks mismunandi menningar (Birna Gerður Jónsdóttir, 2010). 

Fjölgun erlendra kvenna á Íslandi kalla á endurskoðun á skipulagi, stjórnun og 

samskiptum í barneignarþjónustu (Birna Gerður Jónsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir og Ólöf 

Ásta Ólafsdóttir, 2011:369). Lítillega hefur verið bætt úr skorti á fræðsluefni um meðgöngu 

og fæðingar á mismunandi tungumálum á Íslandi frá því frá árinu 2003. Í dag má finna 

fræðsluefni bæði á ensku og pólsku á heimasíðu Heilsugæslunnar og hægt er að lesa 

heimasíðuna ljosmodir.is á ensku. Sett voru inn myndbönd árið 2011 um upplýsingar sem vert 

er að hafa í huga þegar fæðingarferlið fer af stað. Myndböndin má nálgast í gegnum 

heimasíðu Landspítala-Háskólasjúkrahúss. Enn sem komið er eru þessi myndbönd á íslensku 

og með íslenskum texta en fyrirhugað er að setja inn myndbönd síðar á árinu (2013) bæði á 

ensku og pólsku. Það getur verið gott fyrir konur að sjá þetta ferli svona myndrænt fyrir sér og 

veitir þeim jafnvel aukið öryggi þegar dagurinn rennur upp og fæðing fer af stað að vita betur 

hverju þær eiga vona á og hvernig þær og makar þeirra eiga að bregðast við.  

Eins og sjá má eru upplifanir kvenna af fæðingu með ólíkum hætti, þó svo að í 

einhverjum tilfellum megi greina menningarlegan mun milli kvenna út frá ólíkum þáttum eins 

og skynjun á sársauka svo eitthvað nefnt. Það þarf þó ekki alltaf að vera tilfellið eins og 

Carolan og Cassar (2010) sýndu fram á í rannsókn sinni sem þær gerðu meðal afrískra kvenna 

í Ástralíu, en þar voru væntingar og upplifun  mjög einstaklingsbundnar burt séð frá því hvaða 

landi konur komu frá. Þennan fjölbreytileika má rekja til þess að fæðing, þrátt fyrir að vera 

undir menningarlegum áhrifum að þá er hún einnig persónubundin upplifun. Viðhorf okkar til 

fæðinga sem læknisfræðilegt eða sem lífeðlislegt ferli getur mótast út frá því samfélagi sem 

við ólumst upp í. Þær skoðanir sem við höfum og væntingar eru mikilvægar til þess að skilja 

upplifanir okkar í gegnum barneignarferlið.  
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2.	  Aðferðafræði	  

2.1	  Endurspeglun	  og	  staðsetning	  rannsakanda	  

Til þess bæði að sjá hvað ég á sameiginlegt með viðmælendum mínum, og hvað ekki, tel ég 

mikilvægt að staðsetja mig út frá rannsókninni. Einnig vil ég setja lesandann betur inn í þá 

stöðu og þann bakgrunn sem ég hef, eins og Kristín Loftsdóttir segir í bók sinni Konan sem 

fékk spjót í höfu⇥i⇥   tala út frá staðsetningu sinni þýðir að rannsakandinn er meðvitaður um 

að tengsl hans gagnvart þeim sem verið er að rannsaka séu mikilvæg og mótandi fyrir 

Rannsóknir geta falið í sér ákveðin valdatengsl og það er ekki 

þar með sagt að rannsakandinn geti skrifað sig frá þeim með því að staðsetja sig meðvitað 

innan textans (Kristín Loftsdóttir, 2010:34). Við sem rannsakendur getum aldrei verið 

hlutlausir áhorfendur þar sem að við erum sífellt að móta okkur skoðanir á ólíkum fyrirbærum 

og okkar veruháttur hefur mikið að segja hvað varðar hegðun okkar og hvaða skoðun við 

höfum á því sem á vegi okkar verður. Það sem hver og einn sér og lítur á sem niðurstöður 

veltur á því hvaða heimsýn viðkomandi hefur (Taylor og Bogdan, 1998:160). Því má segja að 

markmið etnógrafía sé ekki endilega að sýna fram á einn sannleika, heldur frekar að varpa 

ákveðinni sýn á tiltekið viðfangsefni, sýna fram á þann fjölbreytileika sem fyrirfinnst allt í 

kringum okkur og setja hann í kenningarlegt samhengi.  

Árið 2000, þegar ég var 17 ára gömul ákvað ég að gerast skiptinemi og hélt af stað til 

Ekvador í Suður-Ameríku. Ég bjó í eitt ár hjá ekvadorískri fjölskyldu sem tók mér opnum 

örmum, hugsaði vel um mig og kenndi mér margt. Ég bjó í litlu þorpi í Andesfjöllunum þar 

sem nánast enginn talaði ensku, sem varð til þess að ég var tiltölulega fljót að læra að tala 

spænsku. Nokkrum árum síðar fór ég í bakpokaferðalag frá Kaliforníu til Ekvador, með 

viðkomu í Mexíkó og Gvatemala. Þessi heimsálfa hefur átt hug minn allan frá fyrstu kynnum. 

Það er svo margt sem heillar mig við þennan heimshluta, bókmenntirnar, fólkið, listin, 

dansinn, tungumálið og fleira. Eftir ferðalag mitt hóf ég  nám í mannfræði við Háskóla Íslands 

haustið 2004. Eftir eitt ár fór ég í skiptinám til Barcelona við Háskólann Autónoma. Þar komst 

ég aftur í tengsl við Suður-Ameríku í gegnum kennara sem kom frá Argentínu. Hún talaði 

mikið um rannsóknir sem hún hafði stundað í Ekvador og kveikti áhuga minn á að fara í 

framhaldsnám og gera MA rannsóknina mína í Suður-Ameríku. Mér fannst mjög áhugavert að 

vera með kennara sem kom sjálf frá Suður-Ameríku en ég hafði ekki kynnst mannfræði frá 

þessar heimsálfu fyrr.  
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Áður en ég komst í framhaldsnám erlendis kynntist ég eiginmanni mínum og áttum 

við von á okkar fyrsta barni. Því ákvað ég að fara í framhaldsnám við Háskóla Íslands og færa 

er ég gekk með dóttur mína fór ég ásamt manni 

mínum á undirbúningsnámskeið hjá mæðravernd. Þar sem að maðurinn minn er frá Kúbu og 

talaði enga íslensku á þeim tíma ákváðum við að fara á þetta námskeið á ensku eins og fram 

kom í inngangi ritgerðarinnar. Námskeiðið var tvö kvöld og sóttu það aðallega innflytjendur. 

Ég virti fyrir mér þær konur sem voru á þessu undirbúnings námskeiði fyrir fæðingu, þær 

voru nokkrar af evrópskum uppruna, aðrar frá Filippseyjum, Ástralíu og Bandaríkjunum. Ég 

fór að hugsa um bakgrunn þeirra, hvað þær væru að gera hér á landi, hversu lengi þær hefðu 

búið hér, hvaða væntingar þær hefðu til fæðingarinnar og hvort að þær mættu mörgum 

áskorunum við það að fæða og ala upp barn í öðru landi en upprunalandi sínu. Þessar konur 

fengu mig til að hugleiða hvernig það væri að fæða barn í nýju landi, án fjölskyldutengsla, í 

framandi umhverfi og innan um annað tungumál, venjur og hefðir en þær þekktu. Ég fór að 

hugsa um konur sem ekki tala ensku né íslensku og geta því ekki mætt á námskeið sem þetta. 

Í framhaldi af þessu ákvað ég rannsóknarverkefni mitt. Þar sem hugur minn var ennþá við 

Suður-Ameríku fannst mér einnig tilvalið að beina athygli minni að suður-amerískum konum 

á Íslandi og gefa þeim rödd.  

Ég sem rannsakandi er vissulega á heimavettvangi eins og fram hefur komið, bæði í 

þeim skilningi að ég framkvæmi rannsóknina í mínu heimalandi og í þeirri borg þar sem ég 

ólst upp og bý í. Ég get því samsamað mig með þessum konum á margvíslegan hátt til dæmis 

hvað varðar að hafa sjálf gengið í gegnum það að fæða barn og þau tengsl við 

spænskumælandi samfélagið sem er að finna hér á landi þar sem ég er gift manni af erlendu 

bergi brotnu. Ég tel að þessir þættir hafi haft áhrif á viðhorf mitt á þetta rannsóknarefni. 

Einnig má þess geta að ég hef starfað sem túlkur fyrir innflytjendur sem hafa ekki nægilegt 

vald á íslensku og þurfa túlk við ýmsar ólíkar aðstæður, eins og hjá heimilislæknum, 

geðlæknum, félagsráðgjöfum, barnavernd, lögreglunni, grunnskólum, leikskólum og fleiri 

stöðum. Þessi reynsla hefur gefið mér ákveðna sýn inn í raunveruleika þessara tilteknu 

einstaklinga hér á landi, sem gefur mér hugmynd um aðstæður þeirra í ákveðnum tilvikum. 

Með þessari reynslu hef ég öðlast skilning á því hversu mikilvægt það er fyrir innflytjendur að 

eiga rétt á túlkaþjónustu, sem í mörgum tilfellum getur komið í veg fyrir misskilning við 

erfiðar eða óþæginlegar aðstæður. 

Heimamannfræði hefur fengið meira gildi upp á síðkastið, hægt er að skilgreina hana á 

fleiri en einn veg. Ein helsta lýsingin er sú, að við erum að rannsaka okkar eigin samfélag og 
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sameiginlegt með okkur (Peirano, 1998; Morton, 1999). Heimavettvangur getur engu að síður 

verið fjölbreyttur og því mikilvægt að hafa í huga hvað felst í muninum á að vera a⇥ heiman 

og að vera heima. Innan sama samfélags er að finna ólíkt fólk, af ólíkum uppruna, með ólíkar 

venjur og siði og sem tala jafnvel annað tungumál en meirihluti íbúa. Einnig voru aðrar 

praktískar ástæður fyrir því að heimamannfræðin varð vinsælli líkt og minnkun á fjármögnun 

til rannsókna, fjölgun nemenda, erfitt að fá leyfi í fyrrverandi nýlendum, auðvelt að komast á 

vettvang í manns eigin landi, uppgötvun á fáfræði á aðstæðum heima fyrir og vaxandi áhugi 

fyrir mannfræði af öðrum fögum eins og sögu (Morton, 1999: 254). Veikleikar rannsókna á 

heimavettvangi geta verið þeir að maður taki ákveðnum atriðum sem gefnum og veitir þeim 

þar með ekki verðskuldaða athygli sem utanaðkomandi aðili myndi frekar gera. Einnig getur 

verið erfitt að læra nýtt tungumál og skilja frá grunni nýtt samfélag og eðli þess. Því má sjá að 

vera á heimavettvangi hefur bæði sína veikleika og styrkleika. 

2.2	  Þátttakendur	  

Ég tók viðtal við alls 18 konur og 16 af þeim voru spænskumælandi, hinar tvær voru íslenskar 

ljósmæður. Þær ljósmæður sem ég tók viðtal við töluðu almennt um þá reynslu sem þær höfðu 

af því að annast erlendar konur í barneignarferlinu á Íslandi. Spænskumælandi 

viðmælendurnir hafa búið hér mislengi, frá einu ári upp í 14 ár. Samanlagt höfðu þær átt 29 

börn hér á landi, en hver þeirra á bilinu eitt til þrjú börn. Tólf kvennanna áttu íslenskan maka. 

Sumar kunnu ágæta íslensku en aðrar litla. Meðalaldur þeirra var 35 ár, en aldursbilið nær frá 

26 ára til 41 árs. Þær koma víðs vegar frá; ein frá Spáni, tvær frá Venesúela, ein frá Argentínu, 

tvær frá Kólumbíu, ein frá Chile, ein frá Dóminíska Lýðveldinu, ein frá Ekvador, ein frá El 

Salvador, ein frá Gvatemala, ein frá Kúbu, þrjár frá Mexíkó og ein frá Perú. Þrátt fyrir að 

Rómverska-Ameríka sé stór heimsálfa sem býr yfir mjög fjölbreyttri menningu, ólíkum siðum, 

hefðum og venjum, þá tengir tungumálið fólkið engu að síður saman, og kannski meira á landi 

eins og Íslandi þar sem það eru ekki margir frá hverju landi innan Suður-Ameríku.  

Reynsla kvennanna hér á landi var af misjöfnum toga og tengslanet þeirra missterkt 

sem og staða þeirra innan samfélagsins. Allar nema tvær kusu að tala spænsku í viðtalinu en 

þær töluðu íslensku. Meirihlutinn, eða 12 af þessum konum, eiga barn/börn sín með 

íslenskum maka. Tvær þeirra fæddu sitt fyrsta barn í heimalandi sínu, báðar með 

keisarafæðingu. Ég sá að það   var misjafnt hversu mikið konur voru tilbúnar að tala um 

fæðingarreynslu sína. Samkvæmt Simon A. Masar (2003) þarf sá sem er að taka viðtal að 

sýna mikinn áhuga, sérstaklega þegar um viðkvæmt málefni er að ræða en þá verða 
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viðmælendur að finna að sá sem tekur viðtalið skilji þá og sýni þeim ákveðið samþykki. 

Mikilvægt er að vera samúðarfullur en ekki um of. Mikilvægt er að vita hvar er við hæfi að 

spyrja nánar út í tiltekin atriði og hvar á að hætta (Taylor og Bogdan, 1998:101). Það að 

viðmælendur fóru misjafnlega djúpt í því að lýsa sinni aðstöðu og upplifun getur ýmist verið 

vegna áhugaleysis eða það þótt óviðeigandi að fara í mjög djúpar samræður þar sem um er að 

ræða mjög persónulega reynslu hverrar konu fyrir sig. Á meðan sumar þeirra fóru út í mjög 

nákvæmar frásagnir og sögðu mér náið frá sinni tilfinningalegu upplifun á meðgöngu og 

fæðingarferlinu voru aðrar sem fóru ekki jafn djúpt í það, og fóru frekar að tala um eitthvað 

annað. Einnig var mislangt frá því að þær höfðu gegnið í gegnum barneignarferlið og því var 

minni þeirra af atburðunum vafalaust misjafnt.  

2.3	  Etnógrafía	  

Megin rannsóknaraðferðin í þessari rannsókn er etnógrafía en hún á rætur að rekja til 19. aldar 

mannfræði. Fyrstu etnógrafíurnar snérust um að lýsa samfélögum og menningu þeirra og 

yfirleitt voru þessi samfélög fyrir utan hið vestræna samfélag, etnógrafía var áður skilgreind 

sem lýsingar á ólæsu fólki (Wolcott, 1999:9; Hammerslay og Atkinson, 2007:1). Etnógrafían 

hefur breyst og skipt um áherslur með tímanum og að baki þeirri þróun býr flókin saga. Hún 

hefur orðið fyrir áhrifum ólíkra kenninga sem hafa mótað hana (Hammersley og Atkinson, 

2007:1-2). Etnógrafía hefur tvíþætta merkingu í mannfræði, annarsvegar sem aðferð við að 

vinna úr rannsóknum, þátttökuathugunum, viðtölum og gögnum og hinsvegar sem afurð sem 

er byggð á etnógrafískum rannsóknaraðferðum (Barnard og Spencer, 1998; Kristín Loftsdóttir, 

2010:12). Etnógrafía stendur þó fyrst og fremst fyrir rannsóknum á lífsýn þeirra sem eru 

rannsakaðir og hvaða sýn þeir hafa á þeim aðstæðum sem þeir standa frammi fyrir og hvernig 

þeir sjá sjálfa sig, eða eins og Malinowski orðaði það 

sjónarhorn 15 

(1922:25). Ekki er litið á etnógrafíu sem einhvern einn sannleika, heldur er hún framkvæmd 

til að varpa ákveðinni sýn á ákveðið efni.  

Stundum er litið á etnógrafíu sem eignindlega aðferð en ekki eru allir fræðimenn 

sammála því. Eigindlegar aðferðir standa fyrir margar ólíkar aðferðir sem eru notaðar til að 

rannsaka lífsreynslu fólks, tilfinningar og upplifanir þar sem markmiðið er að læra af reynslu 

þeirra sem að ákveðnu málefni koma og skilja það út frá sjónarhóli þeirra (Rannveig 

                                                                                                                      
15  This goal is, briefly to grasp the natives point of view, his relation to life, to realise his vision of his world .  
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Traustadóttir, 1993:3).  sem veitir manni 

upplýsingarnar 16  (Taylor og Bogdan, 1998:135). 

Mörkin geta verið óskýr á milli eigindlegra aðferða og etnógrafía og misvísandi út frá ólíkum 

heimildum (Kristín Loftsdóttir, 2010:24). Etnógrafía er meira en aðferð, eins og Wolcott 

(1999) útskýrir í bók sinni E thnography: a way of seeing. Hann segir að hún sé leið til að 

horfa, en á sama tíma leið til að sjá því það getur verið munur á því hvernig við horfum og 

síðan hvað við sjáum út úr því sem við horfum á. Etnógrafía er einskonar verkfæri sem við 

notum til að rannsaka umhverfi okkar, hún felur í sér að upplifa, að spyrja og að rannsaka 

(1999: 41-100). Eitt af því sem að einkennir etnógrafíur er að rannsakandinn fer ekki alltaf í 

viðtal með fyrirfram mótaðar spurningar heldur er hann með ákveðin þemu sem þarf að ræða. 

Hver og einn viðmælandi er einstakur og því er ekki hægt að hafa sama spurningarramma 

fyrir hvert viðtal. Mikilvægt er að leyfa viðtalinu að flæða. Viðtöl eru vandmeðfarin og þarf 

að fara gætilega að hverju maður spyr og hvern maður spyr. Það sem viðmælandi segir í 

viðtalinu er ekki það eina sem rannsakandinn skoðar, heldur skoðar hann einnig umgjörðina, 

hvar viðtalið fer fram, hvernig viðmælandi bregst við og hvernig líkamstjáningu hann notar 

(Hammersley og Atkinson, 2007: 108-117).  

Þrátt fyrir að rannsóknin byggi fyrst og fremst á viðtölum þá er hún mótuð af 

etnógrafískri aðferð með áherslu á viðtöl í víðara samhengi. Þó voru einnig framkvæmdar 

tvær vettvangsrannsóknir. Með vettvangsrannsóknum er átt við þegar rannsakandi fer á 

vettvang í þeim tilgangi að fylgjast með því fólki sem rannsóknin beinist að. Í framhaldinu 

reynir rannsakandi að skrá allt nákvæmlega niður hjá sér og ráða í merkingu þeirra félagslegu 

athafna sem hann verður vitni að (Bogdan og Biklen, 2003; Taylor og Bogdan, 1998). Fyrri 

vettvangsrannsóknin fór fram  á foreldramorgni á vegum Rauða Kross Íslands og hin síðari á 

samkomu spænskumælandi foreldra í heimahúsi. Þær voru ekki notaðar markvisst í 

greiningunni sjálfri en gáfu ákveðna hugmynd um annarsvegar samheldni og hins vegar lélega 

aðsókn erlendra foreldra á viðburði skipulagða af Rauða Krossinum. 

Viðtölin fóru flest fram á heimili viðmælenda, en þó fóru fimm viðtalanna fram á 

kaffihúsum eða bókasöfnum. Í byrjun hvers viðtals var rannsóknin kynnt, einnig voru þær 

upplýstar um að nöfn þeirra myndu hvergi birtast og að fyllsta trúnaðar yrði gætt. Áður en 

viðtalið hófst var fengið leyfi fyrir að taka upp samræðurnar á stafrænt upptökutæki. Viðtölin 

fóru flest fram á spænsku og því voru þau þýdd í vinnslu rannsóknarinnar. Síðan voru þau 

túlkuð út frá skilningi mínum. Davies (1999) segir að það sé mikilvægt fyrir rannsakandann 

                                                                                                                      
16  walking in the informant´s shoes  and seeing things from their points of view.  
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að tala sama tungumál og það fólk sem hann tekur viðtal við og umgengst. Að baki tungumáls 

búa ekki aðeins orð heldur einnig sameiginlegt minni, og stór þáttur í því að læra nýtt 

tungumál er að byggja upp sameiginlegt menningarlegt minni (Davies, 1999:76-78). Fólk tjáir 

sig oft öðruvísi á sínu eigin tungumáli heldur en öðru sem það hefur ekki jafn mikil völd yfir. 

Það getur orðið misskilningur á milli einstaklinga sem hafa ólík móðurmál, þótt þeir geti talað 

saman á sama tungumáli. Ég taldi því mikilvægara að viðmælendur gætu tjáð sig á sínu eigin 

tungumáli og að ég myndi síðan sjálf túlka það sem að þær sögðu frekar en að þær myndu tala 

íslensku og hugsanlega ekki tjá sig jafn mikið eða fara jafn djúpt í efnið. Lykilatriði til að 

skilja ólíka menningu til fullnustu er að kunna málið og hvernig það er notað við mismunandi 

aðstæður (Green og Thorogood, 2004). Samkvæmt Birbili (2002) getur það verið vandasamt 

að safna gögnum á einu tungumáli og síðan greina þau á öðru þar sem að rannsakandi þarf að 

taka mikilvægar ákvarðanir sem geta haft bein áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar eða gildi 

hennar. Með því að túlka eitthvað á rangan hátt er verið að setja rannsóknina í hættu. Þekking 

rannsakandans á þeirri menningu sem býr að baki tungumálsins er gagnleg. Mikilvægt er að 

vera skýr og lýsa vel þeim ákvörðunum sem eru teknar og hvaða aðferðir eru notaðar við 

þýðingar og úrvinnslu gagna (Birbili, 2000). Eins og áður sagði þekki ég ákveðin lönd innan 

Suður-Ameríku og sú reynsla gaf mér ákveðna þekkingu á þeim aðstæðum sem er að finna 

innan ákveðinna samfélaga í þessari annars stóru heimsálfu. Þessi reynsla gefur mér líka 

skilning á því þegar viðmælendur vitna í sitt heimaland og jafnvel bera það saman við Ísland.  

Framkvæmd  rannsóknar    

Undirbúningur rannsóknarinnar fólst í því að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar og að 

undirbúa spurningarramma til að hafa til viðmiðunar í viðtölunum. Þar á eftir var haft upp á 

spænskumælandi konum sem höfðu átt barn/börn hér á Íslandi og voru tilbúnar að koma í 

viðtal. Haft var samband við þær ýmist í gegnum síma, með tölvupósti og/eða gegnum 

facebook síður viðmælenda. Notast var við hentugleikaúrtak 17  innan ákveðins hóp 

spænskumælandi kvenna sem hafði eignast börn á Íslandi. Þetta úrtak var notað þar sem  það 

er fljótlegt, ódýrt og auðvelt í framkvæmd. Veikleiki við hentugleikaúrtök er þó að þau eru 

stundum talin vera ómarktækt þar sem að það getur skort á trúverðugleika og eru því stundum 

notuð ásamt öðrum úrtökum (Marshall, 1996:523). Í hentugleikaúrtaki velur  rannsakandinn 

hóp einstaklinga  sem er auðvelt að nálgast án nokkurar ákveðinnar aðferðar við valið. Sumir 

halda því fram að þægindaúrtak teljist vera algengasta form eigindlegra úrtaka sem er byggt á 
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þeim misskilningi að þar sem lítil úrtök leyfa ekki tölfræðilegar alhæfingar þá  skipti ekki 

máli hvernig úrtakið er valið. Fræðimenn hafa ekki verið sammála um gildi úrtaka þar sem að 

ólíkar aðferðir standa að baki vali á úrtaki, en valið fer þó oftast eftir því hverskonar rannsókn 

er verið að framkvæma (Ritchie, Lewis og Elam, 2003:78). Rannsóknir takast á við ólík 

viðfangsefni og úrtökin geta verið misjafnlega stór og hentað misjafnlega vel. Einnig var 

notast við snjóboltaúrtak18 sem telst vera hentugleikaúrtak þar sem sumar viðmælenda minna 

bentu mér á konur sem væru tilbúnar að taka þátt og þannig fékk ég sífellt meiri tengsl við 

fleiri konur. Gallinn við slíka úrtaksaðferð er venjulega tengdur við að margbreytileiki 

úrtaksins gæti verið takmarkaður (Bogdan og Taylor, 1998:93). 

2.4	  Úrvinnsla	  og	  greining	  gagna	  

Eftir hvert viðtal fyrir sig var unnið að því að afrita hljóðupptökur af viðtölunum og rita 

athugasemdir rannsakandans inn í textann. Við lok afritunar voru gerðar hugleiðingar um það 

sem fram hafði komið í viðtalinu. Í etnógrafískri rannsóknarvinnu fer gagnasöfnun og 

greining gagna hönd í hönd (Taylor og Bogdan, 1998:141; Hammersley og Atkinson, 

2007:150-152). Malinowski lagði áherslu á stöðuga greiningu gagna. Hann hélt sjálfur úti 

dagbók á meðan vettvangsrannsókn stóð yfir, en hún gegnir mikilvægu hlutverki hvað varðar 

greiningu á því sem er í kringum mann, með því að skrifa hlutina niður fær maður betri 

tilfinningu fyrir þeim.  

Líkt og mannfræðingar hafa lagt áherslu á fylgir greining gagnanna rannsakandnum í 

gegnum allt ferlið, það er skrifin eru hluti af greiningunni og öfugt. Gögnin eru lesin oft yfir 

og minnisblöð gerð um það sem talið er vera mikilvægt eða áhugavert (Hammersley og 

Atkonson, 2007:159; Taylor og Bogdan, 1998:137). Til eru aðrar aðferðir til greiningar og oft 

eru notaðar fleiri en ein aðferð. Grunduð kenning er aðferðafræði sem þeir Glaser og Strauss 

(1967) þróuðu, en hún byggir á hugmyndafræði táknrænna samskipta (Priest, Roberts og 

Woods, 2002; Hammersley og Atkinson, 2007; Strauss og Corbin, 1990; Charmaz, 2006). 

Þeir félagar þróuðu þessa aðferðafræði sem andsvar við þann ríkjandi pósitífisma sem 

tíðkaðist í félagslegum rannsóknum (Suddaby, 2006:633). Líkt og Malinowski benti á byggist 

grunduð kenning einnig á því að byrja snemma á greiningu gagna. Grunduð kenning byggist á 

þremur ólíkum kóðunum sem hjálpar þeim sem vinnur að úrvinnslu gagna að skipta efninu 

niður og finna ákveðin hugtök og þemu. Þessi þrjú stig kóðunar eru kölluð opin kóðun, öxul 
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kóðun og afmörkuð kóðun. Opna kóðunin er fyrsta skrefið í greiningunni og felur í sér að taka 

efnið í sundur og skoða hvað er að finna í gögnunum og spyrja gögnin spurninga, skoða hvað 

er sameiginlegt og hvað ekki. Ákveðin hugtök eru dregin fram og skoðuð og skipt upp í yfir 

og undir þemu og gildi þeirra metið. Þar á eftir tekur við öxul kóðun sem felst í að finna 

tengingu á milli þeirra flokka og undirflokka sem koma út úr opnu kóðuninni og leita uppi 

orsakasamhengi. Lokastig kóðunarinnar er afmörkuð kóðun sem felst í við að móta kenningu 

og staðfesta tengslin á milli flokka sem þurfa á nánari skýringu eða greiningu að halda, svo að 

sjónarhornið verði skýrara. Greiningu lýkur á þessu stigi og þegar mettun hefur verið náð 

(Priest, Roberts, Woods, 2002; Bernard, 2006; Strauss og Corbin, 1990).  

Til þess að fá heildstæðari mynd á niðurstöðurnar þá notaðist ég einnig á við 

orðræðugreiningu, en hún er notuð til þess að skoða hvernig merking er sköpuð því það getur 

leynst ýmislegt á milli línana (Wetherell, 2001). Í orðgreiningu eru gerð skil á fjölbreytilegri 

merkingu textans, og mat lagt á  huganlegar mótsagnir  og hver áhrif textans eru. Með þessari 

greiningu er oft verið að skoða vald, hvernig hægt sé að greina valda strúktúr í textanum. Með 

orðræðugreiningu er verið að skoða hvernig hlutirnir eru sagðir og hvaða orð eru notuð. 

Orðræðugreining getur hjálpað til við að skilja það sem við erum að rannsaka, hvernig fólk 

byggir upp þeirra eigin útgáfu af einhverjum ákveðnum atburði og hvernig fólk notar 

orðræðuna til þess að viðhalda eða búa til eigin sjálfsmynd (Fulcher, 2013). 

2.5	  Siðferðileg	  sjónarmið	  

Þegar rannsóknir eru framkvæmdar er mikilvægt að hafa siðferðilegar skyldur í huga og velta 

þeim fyrir sér. Í þessu tilfelli er mikilvægt fyrir mig að virða þær konur sem voru ekki tilbúnar 

að tjá sig um sína reynslu og hlusta með virðingu á þær sem vildu deila þessari dýrmætu 

reynslu með mér. Það að fæða barn er mjög persónuleg reynsla. Hjá sumum getur þessi 

reynsla kallað á óþægilega tilfinningu, sumar forðast að rifja hana upp á meðan aðrar eiga 

auðvelt með að tjá sig burt séð frá því hvort að reynsla þeirra var jákvæð eða neikvæð. 

Fæðing getur verið bæði eflandi fyrir sjálfsmynd kvenna en hún getur einnig haft neikvæð 

áhrif á hana.  

Það hefur verið gagnrýnt að rannsakendur nýti sér viðmælendur sína, fái upplýsingar 

frá þeim en gefa síðan ekkert til baka. Einnig er algengt að rannsakendur rannsaki þá sem eru 

verr settir en þeir sjálfir, valdaminni og þar að leiðindum getur rannsakandinn mótað 

samkomulagið við viðmælendur sem getur verið rannsakandanum sjálfum í hag. Vandamál 

sem þessi geta komið upp jafnvel þó að rannsakandinn vilji móta ákveðin tilfinningaleg og 

vitsmunaleg tengsl við viðmælendur eða það fólk sem verið er að rannsaka og þá reynir 
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rannsakandinn hvað hann getur til að mynda tengsl óháð valdastöðu (Hammersley og 

Atkinson, 2007:217). Þar sem að tengsl mín við rannsóknarefnið eru þó nokkur og Ísland jafn 

lítið land og það er, þá ber mér skylda að virða þeirra rétt til nafnleyndar. Ákveðið var að gefa 

þeim ekki gervinöfn heldur vitna í þær án nafns og án þess að vitna í hvaða land þær koma frá. 

Í sumum tilfellum er þó vitnað í bakgrunnsupplýsingar viðkomandi konu ef það þykir við 

hæfi til að fá dýpri skilning á ákveðin viðhorf sem eru dregin fram. Sem dæmi vitna ég í 

ólíkar konur ýmist sem frumbyrjur eða fjölbyrjur eða hversu lengi þær hafa búið hér. Þá má 

taka það fram að jafnvel er bætt við eða tekið af eitt ár svo að vitnanir séu órekjanlegri sem og 

smávægilegum upplýsingum aðeins breytt með það í huga að ekki sé hægt að rekja hver 

viðkomandi kona er. Allt er þetta gert til að gæta trúnaðar og nafnleyndar viðmælenda til hins 

ítrasta. 
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3.	  Niðurstöður	  rannsóknar 

Hér verður farið yfir það sem viðmælendur höfðu að segja um þeirra reynslu af því að fæða 

barn eða börn sín á Íslandi. Þessi kafli skiptist í þrjá meginkafla sem skiptast síðan í níu 

undirkafla. Fyrst verður tengslanet viðmælenda hér á landi skoðað út frá því sem að þær 

sögðu og lögðu áherslu á, ýmist út frá þeirra tengslum við samlanda sína, annað 

spænskumælandi fólk eða Íslendinga. Síðan er sjálfsmynd þeirra í nýju landi skoðuð út frá 

þeim áskorunum og öðrum erfiðleikum sem að viðmælendur hafa þurft að mæta hér á landi 

sem og tungumálaerfiðleikar sem sumar þeirra þurftu að takast á við í barneignarferlinu. 

Annar kafli fer í að skoða þjónustuna í fæðingarferlinu; upplifun þeirra á meðgöngu og í 

fæðingunni. Þriðji og síðasti kaflinn fer í að skoða trú þeirra á tæknina og stofnanalega 

umgjörð fæðinga í tengslum við hugmyndir þeirra um hlutverk ljósmæðra, val þeirra á 

fæðingarstað og hugarfar í garð keisarafæðinga. 

3.1	  Mikilvægi	  tengslanets	  

Félagsauður viðmælenda er misjafnlega mikill og því er tengslanet þeirra missterkt hér á 

landi. Nú verður farið yfir það hvernig þær töluðu um sín tengslanet, ýmist við samlanda sína,  

annað spænskumælandi fólk eða Íslendinga. Eins og fram kom í fræðiköflunum hér á undan, 

er margt sem getur haft áhrif á einstaklinga við það að flytja til nýs lands. Skoðað verður hvert 

sé mikilvægi þess að búa að góðu félagsneti og með hverjum þær samsama sig fyrst og 

fremst. Farið er nánar út í skilgreiningar á því hvað er að vera latina og hvaða merkingu það 

hefur fyrir þær og þeirra sjálfsmynd. Íslensku kunnáttan og mikilvægi hennar er einnig 

skoðuð.  

3.1.1	  Tengslanet	  viðmælenda	  á	  Íslandi	  

Margar af viðmælendum mínum búa við sterkt tengslanet hér á landi sem þær hafa fyrst og 

fremst myndað með öðru spænskumælandi fólki og þá aðallega með öðrum spænskumælandi 

konum. Það á þó ekki við um þær allar. Þær fjalla misjafnlega um tengslanet sitt, sumar líta á 

vinkonur sínar sem fjölskyldu sína, á meðan aðrar tala meira um að þeim finnist vanta 
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stuðning frá þeirra eigin fjölskyldu. Þegar þær tala um tengslanet sitt, vitna þær margar í ,,við 

latinas orðið latinas er einskonar samheiti yfir konur sem koma frá Rómversku Ameríku. 

Rómverska-Ameríka heitir Latino-America á spænsku, en það nær yfir alla mið- og suður- 

Ameríku sem og spænskumælandi Karabísku eyjarnar, líkt og Kúbu og fleiri. Valdivia (2003) 

segir að Latina/o eigi við félagslega byggða hópsjálfsmynd sem sýnir fram á ,,róttækan 

ðbundnar hugmyndir um bæði kynþátt og þjóðerni. Hinir 

ýmsu fræðimenn hafa velt fyrir sér hvað latina/o standi nákvæmlega fyrir og hvers vegna var 

farið að nota þetta samheiti yfir jafn fjölbreyttan hóp fólks. Í mínu tilfelli í þessari rannsókn 

mætti segja að latinas væri lykilhugtak í þeirri samstöðu sem virðist ríkja meðal flestra 

viðmælenda. Það er áhugavert að sjá hvernig þær samsama sig sem latinas þrátt fyrir að það 

nái yfir mjög fjölbreyttan hóp kvenna sem koma frá ólíkum samfélögum innan þessarar 

heimsálfu. Líkt og Calderon (1992) bendir á, í grein sinni " Hispanic "  and " Latino" : The 

Viability of Categories for Panethnic Unity að þrátt fyrir, að það sé ekki hægt að líta á latinos 

sem einsleitan hóp að þá getur hugtakið latino sýnt fram á einhverja sameiginlega sjálfsmynd 

sem býr að baki. Síðan segir hann þesskonar samheldni verða til út frá sameiginlegri reynslu, 

engu að síður er sá hópur sem telst tilheyra latino þjóðerni oft mjög ólíkur hvað varðar 

sögulega reynslu, félagslega stöðu og sjálfsmynd. Það fer líklega eftir því samfélagi sem verið 

er að tala um hverju sinni hversu viðeigandi það er að tala um latinos eða eitthvað annað.  

Sem dæmi um hvernig viðmælendur19 mínir nota þetta orð sem samheiti sagði ein 

þeirra: ,,fyrir margar latinas sem eru hér þá er fjölskyldan líka mikilvæg, en við latinas  erum 

mjög náinn hópur og ég held að við, hver fyrir aðra, komum í staðin fyrir fjölskylduna, við 

þó svo hún geti ekki talað fyrir hönd allra latinas sem eru hér á landi, en hún telur að 

vinkonum hennar líði eins með þetta, líkt og kemur betur fram í máli hennar: 

...ég var nýbúin að fæða þá sagði hún við vinkonur sínar:  leyfið mér að hvíla 
mig (hlátur), eða þær koma allar saman og þær eru alltaf til staðar ef þér vantar 
þetta eða þær hringja og ef þær hringja ekki þá birtast þær og koma og sjáðu ég 
kom með þetta eða, þær taka hitt barnið sem þú átt eða þær leyfa þér ekki að 
sakna, auðvitað finnst manni leiðinlegt að aumingja mamma mín þurfi að bíða 
þar til að ég fari til þess að kynnast barnabörnunum og það allt saman, en þar 
fyrir utan, að þér líði það illa að þér finnst eins og að þú sért að deyja út af því 
að fjölskyldan er ekki til staðar og það, ég held að við latinas  höfum ekki 
gefið því svigrúm. 

                                                                                                                      
19  Ég geri mér grein fyrir því að orðið viðmælendur er karlkyns orð, engu að síður tel ég það vera áhrifameira að 

ég tala um viðmælendur mína í allri greiningunni.  
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Hér sýnir hún hvert mikilvægi spænskumælandi vinkvenna hennar er, þær eru alltaf til staðar 

fyrir hana og þær gefa henni í raun ekki tíma til að sakna upprunalandsins né fjölskyldunnar. 

Þessi kona hefur búið hér í mörg ár og segir að þegar hún kom hingað til landsins fyrir um 15 

árum síðan hafi ekki verið mikið af spænskumælandi fólki hér, en í dag hefur það breyst 

töluvert. Hún nefnir að það sé líklega auðveldara fyrir þær konur sem eru að koma í dag til 

Íslands að aðlagast þar sem það er mun auðveldara að finna einhvern sem að talar spænsku. 

Með því undirstrikar hún mikilvægi þess að finna einhvern sem talar sama tungumál og 

maður sjálfur, líkt og Ramsey (2004) talar um mikilvægi þess að tilheyra ákveðnum hóp og að 

geta samsamað sig með öðrum hóp einstaklinga. Það má sjá mikilvægi þess mjög greinilega 

út frá því sem að viðmælendur segja um sín tengsl við aðrar spænskumælandi konur. Það að 

tilheyra ákveðnum hóp er mikilvægt og getur gefur manni ákveðið öryggi sem styrkir 

sjálfsmyndina og hjálpar manni í gegnum ákveðnar aðstæður sem eru manni framandi í nýju 

landi.  

Engu að síður, þá koma vinirnir ekki í staðin fyrir fjölskylduna hjá þeim öllum eða 

eins og önnur sagði, sem einnig hefur búið hér í meira en tíu ár: ,,já, ég var aðeins einmana í 

fæðingarorlofinu , en í raun þá á ég mikið af vinum sem eru alltaf að koma í heimsókn, en það 

tengslanet viðkomandi sé sterkt að þá er það ekki þar með sagt að það sé nóg fyrir alla. 

Nokkrar af þessum konum eða sex þeirra voru partur af hópi spænskumælandi foreldra sem 

hittust vikulega með börnin sem voru flest sex ára og yngri. Tilgangurinn með þessum 

samkomum var sá að foreldrarnir gætu hist og talað saman á sínu móðurmáli og að börnin 

myndu hitta önnur börn sem voru tvítyngd. Í sumum tilfellum var skipulögð dagskrá til að 

kenna börnunum um ólíka menningarheima þessara landa. Einnig voru skipulagðar veislur við 

ákveðin tilefni eins og um jólin og hrekkjavöku. Það virðist vera þörf meðal þeirra fyrir 

samkomur sem þessar, eða að minnsta kosti áhugi fyrir þeim. Þær minntust einnig nokkrar á, 

að þegar þær eru innan um annað spænskumælandi fólk þá líður þeim vel. Eftir því hvaða 

tungumál maður talar, verður til ákveðin sjálfsmynd líkt og Duijzings (2000) kom inn á, að 

við eigum okkur öll fleiri en eina sjálfsmynd þar sem að við getum samsamað okkur með 

fleiri en einum hóp. Það getur verið auðveldara að vera maður sjálfur þegar að maður talar sitt 

eigið 

vera með fólki sem að skilur mann menningarlega séð. Ein þeirra minntist á að hún fari 

sjaldan á samkomur eða að hitta annað spænskumælandi fólk, en segir þó að hún hefði gott af 

því að gera það oftar, síðan vitnar hún í aðra konu sem hún þekkir sem finnur mikla þörf fyrir 

því að hitta annað spænskumælandi fólk og hún segir: ,,...ég þarf á því að halda...hún segir 
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mér að líkaminn hennar biður sig um það, til þess að sér líði betur, ekki það að henni líði illa, 

hún gerir það til þess að líða vel þessa stund sem hún er þar meðal spænskumælandi fólks

Í þessu tilfelli fyrir þessa tilteknu konu er það að tala sitt eigið móðurmál við þá sem skilja 

hana eitthvað líkamlegt, líkaminn biður hana um að fara og hitta annað fólk sem talar sama 

tungumál og hún, því það lætur henni líða vel. Margar þeirra tala um mikilvægi þess að virkja 

tengslin við annað spænskumælandi fólk hér á landi, þó virðist að þær hafi mis mikla þörf 

fyrir það.  

Fjölskyldan gegnir misjöfnu hlutverki eftir ólíkum stöðum í heiminum, 

fjölskyldueiningin getur einnig verið mis sterk frá einni fjölskyldu til annarar í sama samfélagi.  

Mikið hefur verið skrifað um mikilvægi fjölskyldunnar í Rómversku Ameríku. Samkvæmt 

Carlos og Selerts (1972) í greininni Family, kinship structure and modernization in Latin 

America segja þeir að nánast án undantekningar í rannsóknum sem snúast að samfélögum í 

Rómversku-Ameríku er vitnað í mikilvægi fjölskyldunnar, þá hvaða hlutverki hún gegnir og 

hversu sterk eining hún er. Samkvæmt þeim er fjölskyldan ein mikilvægasta einingin í 

Rómversku Ameríku. Fjórar af viðmælendum mínum eiga fjölskyldumeðlim frá þeirra 

upprunalandi, sem býr einnig hér á landi. Tvær þeirra hafa foreldra sína hér og hinar eiga 

systkini eða frændfólk hér á landi. Þær sem voru með foreldra sína hér töluðu ekki um neinn 

söknuð til upprunalandsins síns á neinum tímapunkti. Önnur þeirra, sem hefur átt eitt barn hér 

á landi, sagði ,,..já, ég hef alltaf haft mikið af fólki   sem ég þekki í kringum mig, hef aldrei 

, bæði á 

meðgöngunni og eftir fæðinguna. Þær voru mjög ánægðar hér og minntust ekki á upprunaland 

sitt í tengslum við söknuð og upplifuðu fæðingarferlið mjög jákvætt:  

Þannig að ég var með mömmu mína, tengdamömmu mína og ég var með 
manninn minn, þannig að mér leið mjög vel, ég var róleg allan tímann í 
fæðingunni , ég þjáðist aldrei eða hafði áhyggjur af neinu. 

Segja má að öryggi hennar stafar út frá því að hún hafði einhvern náinn hjá sér, sterkt 

tengslanet. Hún hafði ekki áhyggjur né leið illa, út frá þessu mætti telja að það að hafa góð 

tengsl sé heldur mikilvægt á tímamótum sem þessum. Þó var ein sem hafði fjölskyldumeðlim 

frá sínu upprunalandi hérlendis en talaði samt um söknuð, þá aðallega í tengslum við börnin. 

Hún saknaði þess að börnin hennar myndu ekki alast upp í kringum hennar fjölskyldu og 

frændfólk og að þau myndu ekki kynnast þessari miklu fjölskyldunánd eins og tíðkast í 

hennar landi, samkvæmt henni en það kemur heim og saman við það sem Carlos og Selerts 

(1972) minntust á í tengslum við fjölskylduna sem mikilvægustu eininguna í Suður-Ameríku. 
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Einnig voru aðrar konur sem minntust á að þær myndu vilja fara til síns upprunalands í að 

minnsta kosti eitt ár til þess að börnin þeirra myndu kynnast þeirra upprunalandi, læra þeirra 

tungumál, vera með þeirra fjölskyldu og læra nánar um þeirra menningu. Söknuðurinn var í 

nánast engu tilviki í tengslum við fæðinguna, eða líkt og ein þeirra sagði: ,,...mig vantaði, eins 

og mig hefur alltaf vantað, að dóttir mín sé partur af fjölskyldunni minni, vantað fólkið mitt, 

hitann, mannlega hitann sem ég hef í mínu upprunalandi  

virtist vera að þær gerðu ekki mikið úr þessari fjarlægð neitt sérstaklega á meðan 

fæðingarferlið stóð yfir. 

Það var áhugavert að skoða myndir sem viðmælendur mínir hafa á facebook síðu sinni, 

með það í huga hvað þær ræddu um í viðtölunum. Það getur gefið betri sýn að nota myndrænt 

efni sem heimild, það getur gefið ákveðna mynd inn í þann félagslega veruleika sem 

manneskjan hefur eða vill vera partur af (Hammersley og Atkinson, 2007:121). Ég punktaði 

niður hvaða atburðir áttu sér stað á þessum myndum, semsagt í hvaða félagslega samhengi 

þær voru teknar. Það sem var sérstaklega áhugavert við þessar myndir var að þær voru flestar 

af þeim sjálfum ásamt öðrum latinas, ýmist í barnaafmæli, svokölluðu baby shower20 og 

annarskonar veislum. Það var mikil gleði sem kom fram í myndunum og oft hópmyndir þar 

sem þær voru margar saman komnar og oftar en ekki vel til hafðar. Þessar myndir voru fyrst 

og fremst skoðaðar með tilliti til þess hvernig þær lýstu sínu tengslaneti hér á landi. Þær sem 

töluðu mikið um tengsl sín við aðrar latinas voru flestar með margar myndir af sér og öðrum 

konum frá Rómversku Ameríku. Það mátti lesa úr myndunum þessa samheldni þeirra á milli 

sem viðmælendum var tíðrætt um: 

...Nei, nei, við latinos nei, ef einhver fæðist, þangað förum við öll saman og 
það sem þig vantar og allir koma með eitthvað að borða og sá sem á djús eða 
súpu og hitt og þetta, skilurðu? Ef þú giftir þig þá mætum við öll og ekki bara í 
tvo klukkutíma eins og Íslendingarnir (hlátur) það þarf að segja okkur að fara 
því annars förum við ekki og það sama á við um afmæli. Ég segi að ég ætla 
ekki að halda upp á afmæli dóttur minnar á morgun engu að síður þá koma 
vinkonur mínar og heimsækja dóttur mína skilurðu? Þrátt fyrir að ég haldi ekki 
veislu og ef einhver deyr þá förum við til vinar okkar og erum með honum og 
allt er eins, við erum alltaf saman í öllu. 

Hér kemur annað dæmi um þessa samheldni meðal þeirra sem margar þeirra töluðu um. Þeim 

finnst gott að vita að öðru fólki frá Rómversku-Ameríku: 

...en ég hef líka kynnst hér fólki frá Mexíkó, Kúbu og fleiri löndum ... og öll 
eru þau með mjög heitt blóð þannig að þau eru öll svo elskuleg, mjög ástúðleg, 

                                                                                                                      
20  Það er veisla sem haldin er fyrir verðandi móður og hennar gefnar ýmsar gjafir sem tengjast barninu.  
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þau samþykkja þig og faðma þig og þetta er svo fallegt út af því að þrátt fyrir 
að þú sért langt í burtu að heiman þá láta þau þér líða eins og þú sért ekki svo 
langt í burtu og þau láta þér líða og eru alltaf þarna og þú ert róleg og hvað 
meira, eldra fólkið kemur fram við þig eins og dóttir og þau yngri eins og systir, 
þannig að það er mjög fallegt... 

Þessi kona kemur hér inn á þessa samheldni latino fólksins og hvernig þau taka henni opnum 

örmum og koma fram við hana eins og hún væru partur af þeirra fjölskyldu sem henni þykri 

vænt um. Svo sagði hún einnig, að þrátt fyrir að vera svona langt í burtu frá sínu upprunalandi, 

að þá láta aðrar latinas/os henni líða vel, líkt og hún væri í sínu upprunalandi, eins og hún 

sjálf segir. Áhugavert er að tvær þeirra tala um hita þegar þær tala um fólk frá sínum 

upprunalöndum, önnur talar um heitt blóð og hin um mannlega hita. Þá vísar þessi hiti til 

meiri tilfinninga sem þær fundu fyrir meðal annars spænskumælandi fólks eða þeirra eign 

fólki í þeirra upprunalöndum. 

Það var ekki algilt að viðmælendur leituðu heldur í vinskap annara spænskumælandi 

fólks. Engu að síður var það algengara að þær töluðu um að tengslanet þeirra einkenndist af 

spænskumælandi vinum frekar en að þær hafi átt íslenska vini eða vini frá öðrum löndum en 

spænskumælandi löndum. Sumar þeirra töluðu um að það væri erfitt að kynnast Íslendingum, 

líkt og ein þeirra orðaði það: ,,já, eh, Íslendingar, eh já, kannski er auðveldara að vera með 

þessu tilfelli talar hún ekki um að hún eigi aðeins spænskumælandi vini, heldur fyrst og 

fremst aðra útlendinga sem deila sömu reynslu og búa fjarri sinni fjölskyldu. Í tengslum við 

kenningu Bourdieu (1990b) um veruháttinn að þá sækjumst við oft í að vera með fólki sem 

deilir ákveðinni sameiginlegri reynslu. Það kemur heim og saman við það sem margar þeirra 

koma inn á hvað varðar tengslanet þeirra og hvernig félagsauður þeirra einkennist fyrst og 

fremst af tengslum við aðra latinos. Flestar þeirra töluðu meira um tengsl sín við annað 

spænskumælandi fólk en um tengsl þeirra við íslensku fjölskyldu þeirra sem þær tengjast 

margar í gegnum íslenskan maka. Ein þeirra sem átt hefur þrjú börn hér á landi talar um tengsl 

sín við fjölskyldu mannsins sína á eftirfarandi hátt: 

Mér hefur ekki liðið vel með fjölskyldu mannsins míns og það hefur líka verið 
vandamál út af því að mér líður betur með mínu latino fólki, ég er með þeim í 
næstum hverri viku og fyrir mig, eða mér líður meira eins og með fjölskyldu 
minni með þeim heldur en með raunverulegri fjölskyldu minni fjölskylda 
maka . 

Hún fer nánar í að útskýra hvers vegna henni líði svona, en hún telur vera fleiri en ein ástæða 

fyrir því. Henni er ekki illa við fjölskyldu maka síns en finnur ekki fyrir þessum tengslum líkt 
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og hún gerir með spænskumælandi vinum sínum. Í hennar tilviki talar hún um tengsl sín við 

annað fólk frá Rómversku-Ameríku sem og íslenskt fólk sem tengist á einhvern máta inn í 

þennan heim og talar spænsku. Þær láta þó flestar vel að þeirra tengslum við íslensku 

fjölskylduna og nefna að þær hafi fengið mikinn stuðning frá þeim. Ein þeirra sem hafði verið 

tiltölulega stutt hér á landi talaði sérstaklega um þennan stuðning frá íslensku 

fjölskyldunni: ,,Mér líður ekki eins og útlendingi á Íslandi út af því að ég er partur af 

íslensku fjölskyldunni en minnist þó á að það sé ekki alltaf nóg, þó að það hjálpi mikið:  

Ég á nákvæmlega engan að, ekki nema hann og dóttur hans sem býr hjá okkur 
en fyrir utan það nei, og fjölskyldan hans styður mig mikið, ég held að ef það 
væri ekki fyrir fjölskyldu hans og hann sem láta mér líða mjög vel að þá væri 
ég mjög einmana og engu að síður að þá er ég stundum einmana ...  Mér líður 
mjög vel hér og ég held í vonina um að smá saman aðlagist maður samfélaginu, 
það mun aldrei vera eins og í okkar löndum í Rómversku Ameríku, en þetta að, 
að þekkja einhvern frá Rómversku Ameríku og að þannig geti manni liðið 
aðeins eins og í þesskonar andrúmslofti... 

Eins og minnst hefur verið á, þá tala þær allar vel um íslensku fjölskylduna þrátt fyrir að það 

beri á því að þessi tengsl séu misjafnlega sterk og misjafnlega fullnægjandi: 

Tilfinningalega séð já, þó svo að maðurinn minn hafi sýnt mér 100% 
umhyggju þá vantar alltaf mömmuna, það er, er, er eða þú getur haft, eða ég 
hafði mömmu hans en eins og ég hef sagt þér að þá tala ég ekki íslensku, hún 
er mjög ástúðleg en þú þarft alltaf mömmu þína, ég veit ekki hvers vegna, það 
er eins og þú þarfnast þessara ólíku verndar, að hún sé þarna og verndi þig, 
hugsar um þig og faðmar þig og hún segir þér réttu hlutina því hún þekkir þig... 

Önnur talaði líka um það sama, þrátt fyrir að hún hafi fundið fyrir miklum stuðningi íslensku 

fjölskyldunnar í hennar garð, að þá fannst henni vanta alla nánd og skilning: 

Þegar að þú biður fjölskyldu mannsins þíns um hjálp þá er eins og þú sért að 
ónáða út af því að þau hafa einnig sín eigin vandamál, á einhvern hátt þá finnst 
manni eins og manns eigin móðir og systir eigi að gegna þessari skyldu (hlátur) 
fyrir þessu, en önnur manneskja utan þinnar blóðfjölskyldu á ekki að þurfa að 
gegna þessari skyldu. Þannig að það er mjög erfitt, en það er mikil vöntun á 
þessum tengslum, þínu eigin tengslaneti sem að þú getur treyst á, fjölskyldan 
þín, manneskjurnar, manneskjurnar sem skilja þig líka menningarlega. 

Þessi kona býr við mun veikara tengslanet en margar aðrar. Henni finnst erfitt að þurfa biðja 

fjölskyldu mannsins síns um aðstoð jafnvel þó svo þau hafi reynst henni mjög vel allan þann 

tíma sem hún hefur búið hér, sem eru um átta  ár. Einnig talar hún um að henni finnist hún 

ekki hafa rétt á því að vera biðja þau um mikla aðstoð, þar sem að það er ekki í þeirra 
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verkahring. Eins og fram hefur komið þá töluðu viðmælendur almennt ekki mikið um að þær 

söknuðu fjölskyldu sinnar eða þeirra upprunalands. Það var ekki eitthvað sem hrjáði þær í 

daglegu lífi þó svo margar þeirra minntust á að það væri erfitt að vera fjarri fjölskyldunni til 

lengdar. Þær töluðu þó um söknuðinn á ólíkan máta, eða tengdu hann við ólíka þætti: 

Já og það er stundum svolítið erfitt því að þú ert ein og horfir á þegar 
fjölskylda mannsins þíns kemur og þau faðma hann og kyssa, þú situr og ert 
umkringd öðru fólki þegar þú myndir helst vilja vera með fjölskyldunni þinni, 
bara sitja með þeim fjölskyldunni sinni  og tala við þau og það er stundum 
erfitt en það fer eftir því hvernig maður horfir á það, það er ekki hægt að fá allt 
á sama tíma (hlátur). 

Þarna dregur viðmælandinn úr söknuðinum í lokin með því að segja að ekki sé hægt að njóta 

alls á sama tíma og því verði hún að sætta sig við þetta. Greina má hógværð í orðum 

viðmælenda þegar þær draga úr orðum sínum, sem getur bent til óöryggis gagnvart því að 

vera ekki með sterkt tengslanet eða að vera fjarri sinni eigin fjölskyldu líkt og ein þeirra talar 

um: 

...þannig að hitt er að ég er algjörlega ein hér með son minn og manninn minn 
sem er íslenskur, maðurinn minn, maður verður að vera raunsær því dag einn 
getur hvað sem er gerst og þá allt í einu er ég algjörlega ein með son minn út af 
því að þessi tengsl fjölskyldu og vina, sem maður hefur í sínu eigin landi, hefur 
maður ekki hér.  

Út frá þessum orðum má draga þær ályktanir að erfiðleikar og áskoranir eru óumflýjanlegur 

partur af því að búa í nýju landi. Hlutir sem heimamenn21 þurfa ekki að spá í, kunna að valda 

þeim hugarangri og hafa áhrif á þeirra lífsgæði. Aðeins ein viðmælendanna talaði um mikil 

tengsl sín við Íslendinga en hún hefur verið búsett hér í um ellefu ár:  

áður en ég eignaðist fyrsta barnið þá var rosalega erfitt að nálgast fólk, erfitt að 
kynnast því, svo bara í gegnum barnið þá bara opnuðust allar dyr, það var bara 
einhvernvegin, þetta var bara vá! Æðislegt, nýbakaðar mömmur út um allt, 
ömmur og afar og það bara, allt í einu var svo auðvelt að tala um börnin og svo 
bara eignaðist ég mína fyrstu vini... 

Í gegnum börnin þá var líkt og ísinn hefði verið brotinn og hún gat loksins kynnst íslensku 

fólki eftir að hafa búið hér í nokkur ár. Þær ályktanir sem mætti draga af orðum viðmælenda 

um tengsl þeirra hér á landi er að það er þeim mikilvægt að halda tengslum við fólk frá þeirra 

heimsálfu og í mörgum tilfellum verða vinirnir eins og fjölskylda þeirra. Engu að síður búa 

þær við misjafnlega sterk tengslanet eins og sjá má og hafa átt misjafnlega erfiða reynslu hér á 

                                                                                                                      
21  Með heimamenn hér á ég við fólk sem hefur fæðst og alist upp á Íslandi.  
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landi, en farið verður betur í þær niðurstöður í næsta kafla. Almennt töluðu þær lítið sem 

ekkert um tengsl sín við annað íslenskt fólk, utan fjölskyldu maka. Þær voru átta sem töluðu 

um sterkan félagsauð út frá tengslum þeirra við aðrar latinas. Aðrar fjórar voru almennt með 

veikt tengslanet, tvær þeirra höfðu verið hér tiltölulega stutt sem útskýrir þeirra veika 

tengslanet á þessum tímapunkti, á meðan hinar tvær höfðu búið hér þó nokkuð lengi en töluðu 

lítið um tengsl sín við latinos og Íslendinga sem voru ekki partur af fjölskyldu maka. Þessar 

tvær sem voru með veikt tengslanet upplifðu það þó á ólíkan máta, á meðan það truflaði ekki 

aðra þeirra var það mjög erfitt fyrir hina sem upplifði sig svolítið eins og hún væri ein hér á 

landi. Síðan voru það aðrar þrjár sem hvorugt töluðu meira um íslensk tengsl né tengsl við 

aðra útlendinga. Bjuggu almennt við ágæt tengsl við báða hópa sama hvort það voru 

Íslendingar, latinas/os eða aðrir innflytjendur. Segja má, að almennt séð búi þær við gott 

tengslanet hér á landi. Þó að þær tali meira um tengsl sín við annað spænskumælandi fólk, eða 

fyrst og fremst aðrar latinas, að þá eiga þær einnig íslenskt tengslanet í gegnum makann sem 

þær láta allar vel af.  

3.1.2	  Áhrif	  á	  sjálfsmyndina	  í	  nýju	  landi	  

Líkt og fram hefur komið er mikilvægt að hafa í huga að sterk og örugg sjálfsmynd getur 

verið kjölfesta einstaklinga í nýju landi. Það að líta á sig sem latina getur verið partur af 

sjálfsmynd þessara kvenna. Það gæti þar að auki mögulega verið partur af þeirra etnísku 

sjálfsmynd sem þeim finnst þær tilheyra. Etnísk sjálfsmynd er partur af félagslegri sjálfsmynd 

en tengist huglægum skilningi á því hvaða etníska hópi maður tilheyrir og þeirri tilfinningu 

sem að maður leggur í þann skilning (Elsa Sigríður Jónsdótti, 2007). Nestor García-Canclini 

(1995) talar um sambræðing (hybridity), þar sem að fólk er farið að blandast meira og 

algengara er að sjálfsmynd er samansett af mörgum ólíkum þáttum. Líkt og viðmælendur 

mínir sem segja að þeim finnst þær tilheyra að einhverju leyti sínu upprunalandi og að öðru 

leiti Íslandi, við það verður einskonar sambræðingur ólíkra menningarheima. Eins og komið 

var inn á í kenningarkaflanum, að þá er sjálfsmyndin breytileg og sífellt í mótun (Hall, 1990). 

Margir þættir geta haft áhrif á mótun hennar.  

Út frá því sem að viðmælendur sögðu, geta áskoranir við það að búa í nýju landi verið 

af fjölbreyttum toga. Meðal annars þarf viðkomandi að byggja upp nýtt tengslanet, takast á 

við menningarlegt rótleysi og þá árekstra sem geta fylgt því að vera í alþjóðlegu hjónabandi, 

standa frammi fyrir ýmsum fordómum, sakna upprunalandsins, fjölskyldunnar og vinum sem 



   53  

þau skildu við þar. Allir þessir þættir, og fleiri, geta haft mótandi áhrif á sjálfsmyndina. 

 

...eða hvaðan er ég? (hlátur) út af því að þú ert ekki þaðan, þú ert ekki héðan, 
ert frá heiminum, þú færð annaðhvort leið á því eða þú venst því að lifa svona, 
ég er ekki þaðan útaf því að ég hugsa ekki eins og þau ...  já mikið af fólki er 
sammála mér að við pössum ekki lengur menningarlega séð í þeirra 
upprunalandi , getum það ekki.  

Hún getur ekki hugsað sér að fara aftur til upprunalands síns þar sem að menningarlega þá 

passar hún ekki lengur þar inn. Hún hefur fjarlægst sitt upprunaland. Þær tala margar um að 

það sé margt í íslensku menningunni sem þær kunna að meta og hafa tileinkað sér og það 

sama megi segja um þeirra upprunaland en engin þeirra talar um að vilja flytja aftur til baka, 

hér eiga þær heima, að minnsta kosti núna. Þrátt fyrir að þeim finnist þær ekki lengur tilheyra 

þeirra upprunalandi að þá líta þær heldur ekki á sig sem Íslendinga. Líkt og ein upplifir sig:  

Stundum er eins og að þau horfi skringilega á þig eins og þau skilji ekki 
hversvegna þú hegðar þér svona, að þú sért öðruvísi á ákveðinn hátt. Maður 
hefur alist upp með eitthvað allt sitt líf og svo allt í einu, þrátt fyrir að ég segi 
að ég sé meira íslensk en ég er hennar þjóðerni , lygi, það eru svo mörg atriði 
frá því að þú fæðist sem þú ert að hlusta á og endurtaka, hvað er ekki gott, 
hvað er ekki gott, hvað er ekki gott og svo allt í einu telst það gott... og maður 
velur næstum því alltaf það sem að maður hefur lifað með allt sitt líf. 

Þetta getur haft mótandi áhrif á sjálfsmyndina, að upplifa sig ólíka öllum öðrum í því  

samfélagi sem þú býrð í. Þær eru margar sammála um að þær taka það besta frá báðum 

menningum og tileinka sér það sem þeim finnst jákvætt, verða aldrei alveg íslenskar en eru 

ekki lengur eins og fólkið frá þeirra upprunalandi: 

En þú reynir að missa ekki hitt og að verða ekki alveg íslensk kannski, ég veit 
ekki, reynir að halda áfram að vera þú sjálf án þess að breyta sjálfsmyndinni, út 
af því að ég hef séð mikið af fólki sem að, að breytast í manneskju líkari þeim 
sem eru hér og nei og missa allt, hvernig þau klæða sig, hvernig þau tala og allt 
saman þannig að, þau gleyma öllu sem þau vissu, allt um þeirra menningu og 
þau kenna hana heldur ekki, eða koma henni ekki áfram... 

Á sama tíma og þú vilt komast inn í nýtt samfélag er mikilvægt fyrir mörgum þeirra að halda í 

það sem að gerir þær öðruvísi en allir hinir. Halda í uppruna sinn og kenna börnunum sínum 

um þeirra lönd og svo framvegis.  

Rækta þarf öll sambönd til að halda þeim gangandi, óháð því hvort aðilarnir séu með 

ólíkan menningarlegan bakgrunn eður ei. Engu að síður eru meiri líkur á annars konar 

árekstrum þegar parið er frá sitthvoru landinu, meiri hætta er á að misskilningur verði þeirra á 
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milli sem getur í grunninn verið byggður á ólíkum menningarlegum bakgrunni þeirra líkt og 

ein viðmælendanna hafði orð á: ,,...fjölskyldan hans og allt, íslenska menningin, þú veist, að 

eignast barn með Íslending er svolítið öðruvísi, en ef að bæði leggja sig fram til þess að vera 

saman og við að skilja og virða hvort annað og sýna menningu hvors annars áhuga er allt 

 

...en þessi menningarlegi munur er enn til staðar sem er erfitt á milli pars, veit 
ekki hvort að þú hefur upplifað það, en það, það þarf að berjast, það þarf að 
berjast fyrir því að vera með manni af annari menningu...og það þarf að berjast 
fyrir því að ástin sé sterkari en þessi stóra menningarlega hindrun sem er á 
milli okkar, mjög stór menningarleg hindrun það er alveg á hreinu ...  Því að 
ég hef lifað það og það er mikill menningarlegur munur, en ástin getur 
auðvitað allt og það að vilja og reyna og maður berst, og að vera, vera 
þolinmóður og að samþykkja að manneskjan er ekki eins og þú og að 
samþykkja að hann þarf ekki endilega að hugsa eins og þú. 

Gagnkvæm virðing er mikilvæg eins og viðmælendur koma inn á, því ef hún er ekki til staðar 

er hætta á því að hjónabandið gangi ekki upp. Þær voru einnig nokkrar sem að töluðu um að 

það væri viss áskorun og erfiðleikar sem að fylgdu því að stofna fjölskyldu í nýju landi. 

Sérstaklega þegar að börnin þeirra voru orðin það stór að þau voru farin að spá í því hvers 

vegna móðir þeirra væri ekki eins og hinar mæðurnar, sem sagt að hún tali annað tungumál, 

hefði jafnvel ákveðnar skoðanir sem aðrar mæður hefðu ekki og fleira í þeim dúr: 

Það er erfitt þegar börnin eru orðin fimm ára og þau spyrja mig, hvaðan ertu 
mamma, hvar fæddist þú og þessar venjulegu spurningar frá fimm ára krökkum, 
og þau segja ég vil, farðu með mig til ömmu, halda að hún er bara á Selfossi og 
ég nei, ekki svo nálægt og ég segi þeim að það sé mjög langt í burtu og að ég 
geti ekki farið með þau þangað og þau segja en hvar á hún heima, hvað heitir 
gatan, hvað heitir gatan? og þá segja ég þeim hvað gatan heitir en ég segi þeim 
að það gagnist þeim ekkert þar sem að þau skilja ekki hvað ég er að tala um og 
auðvitað, þessi partur er erfiður. 

Annarri móður fannst erfitt þegar dóttir hennar fór að spyrja hana út í það hvers vegna hún 

væri svona öðruvísi ,,en út af því að börnin byrja, af hverju ert þú með svart hár? Af hverju 

 Það getur verið erfitt að útskýra fyrir barni sem ekki þekkir þitt upprunaland, 

hvers vegna mamma þeirra eru öðruvísi en hinar mömmurnar. Í þessum tilfellum þegar að 

börnin fara að spá í uppruna móður sinnar og þekkja ekki til hennar lands er mikilvægt fyrir 

móðurina að hafa sterka sjálfsmynd. Það getur hins vegar verið erfiðara þegar að tengslanetið 

er ekki mjög sterkt. Þá geta einfaldir hlutir þótt mjög erfiðir og íþyngjandi:  

Ég þarf að horfast í augu við raunveruleikann við tvítyngi, þarf að hafa fyrir 
því að sonur minn læri annað tungumál til þess að sína honum að mamma hans 
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er ekki eitthvað skrítinn út af því að hún talar annað tungumál og tali 
íslenskuna með hreim. Hlutir sem eru augljósir fyrir íslenskar mæður fyrir mér 
er það nýtt en ég reyni að fylgja því, þannig að sonur minn fái sömu tækifæri, 
eða ég þarf að ganga um með ratsjá til þess að missa ekki af neinu og svo að 
sonur minn verði ekki heldur út undan, þannig að þú sérð að allt þetta getur 
ollið miklu stressi og misskilning, allt þetta takmarkar réttindi mín og hefur 
áhrif á einkalífið, það sem að íslensku mæðurnar myndu ekki láta viðgangast 
það þarf ég að hafa hljótt um til þess að missa ekki stjórn af aðstæðunum, 
sonur minn fyrst og síðan ég, skilurðu? Ég veit að þetta er staða sem er algeng 
meðal okkar erlendu mæðra, við erum margar en það kemst enginn að þessu, 
maður er ekki að tala um sitt einkalíf við hvern sem er, hvenær sem er. 

Þessi móðir kemur inn á þá erfiðleika að vera erlend móðir í samfélagi sem er ólíkt því sem 

hún ólst upp í, hún þarf að takast á við hluti sem hún myndi ekki þurfa í sínu upprunalandi. 

Það kom einnig fram að tengslanet hennar er ekki jafn sterkt eins og margra annarra sem getur 

einnig spilað inn í erfiða reynslu hennar. Erfiðleikar og áskoranir er óumflýjanlegt meðal 

innflytjenda. Með sterku tengslaneti er hægt að létta undir og styrkja sjálfsmynd viðkomandi. 

Líkt og Skutnabb-Kangas (1981) bendir á, að þá á tungumálið stóran þátt í því að móta 

sjálfsmynd okkar því er við hæfi að snúa sér næst að tungumálakunnáttu. 

3.1.3	  Tungumálakunnátta	  

Mikilvægt er að læra það tungumál sem er talað í því landi sem þú býrð í, því að á bak við 

tungumál býr svo margt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrir innflytjendur sem eru búsettir 

hér á landi er íslenskukunnátta afar mikilvæg og án hennar er hætta á að þeir einangrist og 

verði utanvelta í samfélaginu (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Um leið og einstaklingar 

geta talað tungumálið verða þeir virkari þátttakendur í samfélaginu. Það mætti jafnvel segja 

að íslenskukunnátta sé ein af forsendum aðlögunar á Íslandi, burt séð frá því hversu fljótt og 

hversu vel hún þurfi að lærast. Viðhorf innflytjenda til íslenskukennslu endurspegla þetta 

mikilvægi. Samkvæmt íslenskum rannsóknum telja innflytjendur sig og aðra úr sínum hópi 

verr setta ef þeir geta ekki bjargað sér á íslensku (Hallfríður Þórarinsdóttir o.fl., 2009). 

Tungumálið er eitt af því sem að mótar sjálfsmynd okkar, það er viðurkennt að það, hvernig 

við notum tungumálið endurspeglar félagslega sjálfsmynd okkar (Bonvillain, 2003:159). 

Þegar að þú ert í nýju landi og getur ekki lengur tjáð þig á þínu móðurmáli er eins og að hluti 

af sjálfsmynd þinni glatist. Ef að þú getur ekki tjáð þig og skilur ekki hvað er verið að segja 

og þarft jafnvel að treysta á maka eða þriðja aðila til þess að túlka, getur það verið erfitt og oft 

á tíðum truflandi.  



   56  

Það eru mörg atriði sem geta haft áhrif á fæðingar- og meðgönguferlið eins og Þórana 

Elín Díetz kemur inná í rannsókn sinni sem minnst hefur verið á fyrr í ritgerðinni. Dæmi um 

það eru fjölskyldutengsl, matarvenjur, kynferði og tungumálið, en öll þessi atriði og fleiri til 

geta haft mikil áhrif á útkomu þess sem er að sækja þjónustu á sjúkrahúsi. Það er að segja, 

lykilatriði í bata hans er hjúkrun andlegra jafnt sem líkamlegra þátta í félagslegu samhengi. 

Tungumálaörðugleikar geta einkum og sér í lagi haft mikil áhrif á hvort sjúklingurinn upplifir 

ótta og öryggisleysi í aðstæðum sínum (Þórana Elín Díetz, 2004).  

Fáar af viðmælendum mínum töluðu um að fæðingarreynsla þeirra hefði verið erfið 

vegna þess að þær töluðu ekki íslensku eða takmarkaða íslensku á þeim tíma sem að þær 

fæddu. Þar sem að þær höfðu verið hér mis lengi þegar að þær fæddu börnin sín, þá var 

misjafnt hvernig þær töluðu um erfiðleika tengda tungumálinu. Nokkrar þeirra minntust á að 

það hafi verið erfitt að hafa ekki vald á tungumálinu á þessum tímamótum, líkt og ein þeirra 

sagði: ,,þegar að þú ert í framandi landi er það öðruvísi út af því að, eða þú ert með manninn 

þinn og í mínu tilfelli veitti hann mér mikinn stuðning en restin, allt í kring, þú skilur ekkert 

og það er svolítið Einnig getur verið erfitt að notast á við túlkaþjónustu í jafn 

litlu samfélagi og Íslandi. Oft þekkist fólk innbyrðis eða kannast við hvort annað sem eru frá 

sama landi og vilja síður að viðkomandi túlki fyrir það eða túlkurinn getur haft litla reynslu. 

Einnig er tilfellið oft að ekki er kallað á túlka sem ekki eru skyldir viðkomandi sem þarf á 

túlkaþjónustu að halda, oft er það maki sem sér um túlkunina:  

Þegar að ég kom þurfti ég algjörlega að treysta á túlkana mína og ég vissi ekki 
hvort að þeir höfðu sagt rétt eða ekki, ég vissi, stundum hefurðu það á 
tilfinningunni að það sem þau eru að segja er ekki það sem að þú vildir segja 
en þú veist ekki hvað það er né hvernig ætti að leiðrétta það. 

Þegar verið er að túlka verður viðkomandi að leggja traust sitt í hendur þess sem er að túlka, 

treysta því að hann fari rétt með það sem viðkomandi vill koma á framfæri. Einnig töluðu 

ljósmæðurnar um hindranir tengdar því að geta ekki talað beint við konurnar í mæðravernd 

sem og í fæðingunni. Önnur þeirra sagði að pólskar konur hefðu talað um að þær vildu hafa 

túlk með sér í fæðingu þar sem þær voru giftar pólskum mönnum og því gátu þeir ekki verið 

túlkar fyrir þær. Það hafi hins vegar oft gerst að þegar komi að fæðingunni sjálfri að þá vildu 

þær ekki hafa ókunnugan túlk inni hjá sér, þar sem þeim þótti þetta of persónuleg reynsla. 

Hún sagði líka að stundum notuðust ljósmæður á við símatúlk, það sé þá oft þegar kona 

hringir og getur ekki gert sig skiljanlega eða ef það þarf að útskýra einhver tæknileg atriði og 

fleira í þeim dúr. Einnig sagði þessi ljósmóðir að oft þegar konurnar séu komnar upp á 

fæðingardeild að þá hafi þær ekki mikla þörf fyrir að tjá sig munnlega. Þeim líði oft ekki vel 
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og eru frekar innávið, fyrst og fremst að hugsa um að komast í gegnum fæðinguna. Það er 

engu að síður mikilvægt að kona sem er á leið í fæðingu og umönnunaraðilinn skilji hvort 

annað til að koma í veg fyrir misskilning og að kona sem er að fara fæða sé örugg um að hún 

geti tjáð sig. Það er mikilvægt að ljósmóðir geti átt í samskiptum við þá konu sem er að fæða 

til þess eins að gera sér grein fyrir þörfum hennar. Að fæða barn getur verið erfið reynsla í 

hugum sumra kvenna, tungumálaerfiðleikar og ný menning geta gert þessa reynslu mun 

erfiðari (Hayes, 1995). Þær voru hins vegar ekki margar af viðmælendum mínum sem töluðu 

sérstaklega um að tungumálið hafi verið truflandi þáttur í fæðingunni, ekki nema þá helst tvær 

konur sem voru nýkomnar til landsins og skildu nánast ekkert í íslensku: 

já það er svolítið erfitt, ferð til læknisins og skilur ekki hvað hann segir við þig 
og svo þegar að þú ert komin með lítil börn hefurðu áhyggjur út af því að þú 
veist ekki hvað er að, já, alltaf að spyrja, hvað sagði hann? (hlátur) ...  en já 
það er erfitt þegar þú ferð og þau eru að horfa á barnið þitt á skjánum og 
læknirinn er að tala og þú skilur ekkert, það er svolítið erfitt.    

Önnur ljósmóðirin minnist einnig á hindranir hvað varðar tungumálið: 

Jaaaá, það hefur náttúrulega, sko, það er auðvitað heilmikil hindrun að tala 
ekki sama tungumál og gerir manni ljóst sko hvað málið er sterkur miðill og þá 
fer maður auðvitað að horfa eftir svona öðrum hlutum, maður horfir meira eftir 
líkamstjáningu og mér finnst sko eh...svo náttúrulega hindrun sko ef að konan 
vill ekki túlk, það er nú sjaldgæft en það gerist þó, stundum halda þær að þær 
þurfa að borga fyrir túlkinn, já önnur hindrun er sú að ef að eiginmaðurinn 
kemur alltaf með þeim og hann telur ekki ástæðu þess að konan fái túlk, það 
verða oft dálitlir, geta orðið árekstrar hreinlega, en, en það er ekki bara 
túlkaþjónustan það er líka sko ýmislegt svona menn, geta verið menningarlegar 
hindranir. 

Ástríður Stefánsdóttir (2007) sem er læknir og heimspekingur talar um í grein sinni ,,túlkun á 

skjólstæðings fer fram á tveimur tungumálum og mikilvægi þess að hann sé óháður 

skjólstæðingnum og lækninum. Hún segir að reynslan hafi kennt henni það. Hún talar um að 

það sé ákveðinn vandi sem kemur upp þegar fjölskyldumeðlimir eða vinir túlka, því þá skapist 

. Það að þekkja túlkinn, 

kannski sérstaklega ef það er náið og vel, getur komið í veg fyrir að allar upplýsingar nái að 

fljóta milli læknis og skjólstæðings.  

Allar þær konur sem ég talaði við, ef þær þurftu á túlk að halda þá notuðu þær 

mennina sína en margar þeirra gátu talað einhverja íslensku og ensku og björguðu sér þannig. 

Hin ljósmóðirin talaði einnig um vankanta þess að mennirnir væru túlkar, tók dæmi um eina 
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konu frá Bandaríkjunum að hún sjálf hefði minnst á það er hún var í mæðraskoðun að 

stundum hafi ljósmóðirin og maðurinn verið að tala sín á milli og að þá hafi henni liði eins og 

einhver aukahlutur sem sæti þarna og að hlutverk hennar væri að ganga með barnið hans og 

hún hefði ekkert um það að segja. Engu að síður var hún enskumælandi og ljósmóðirin talaði 

ensku líka, þannig að í hennar tilfelli gat hún gripið inn í. Ástríður Stefánsdóttir minnist einnig 

á það í sömu grein að ófagmenntaðir túlkar eigi það til að grípa inn í samtalið og jafnvel svara 

fyrir skjólstæðinginn og ekki túlka allt sem læknirinn segir. Einnig getur það komið fyrir að sá 

sem túlkar breyti því sem læknirinn sagði til þess að reyna útskýra það betur hvað hann sagði. 

Samtalið getur jafnvel breyst yfir í að sá sem fylgir skjólstæðingnum breyti samtalinu og fer í 

það að ræða um skjólstæðinginn við lækninn og í þeim aðstæðum er virðingu 

skjólstæðingsins ógnað. Ástríður Stefánsdóttir (2007) minnist einnig á að það getur gerst að 

túlkurinn skyggir svo á sjúklinginn í læknisviðtalinu að sjúklingurinn, hugmyndir hans og 

vilji, sem eiga að vera í brennidepli, verða nánast ósýnileg. Það að vera kona þarf ekki 

endilega að hafa sömu merkingu alls staðar í heiminum og ekki er hægt að ætlast til þess að 

sameiginlegur reynsluheimur kvenna sé til, rétt eins og Butler og fleiri fræðimenn hafa bent á 

(1990). Önnur ljósmóðirin hafði hins vegar orð á því að betra væri ef konur gætu túlkað fyrir 

konur út frá sameignilegri reynslu þeirra að vera konur:  

Þá kýs ég frekar að konur túlki fyrir konur og það er kannski þetta, þessi 
femínista frekja í manni en og þetta með þekkingu kvenna og einhver heimur 
kvenna sem að við skiljum bara, ég held að karlar skilji nú oft líka, en, en 
hérna það er eitthvað mæður sko í mjög mörgum samfélögum þá gengur, þá 
sko fer þessi þekking, ýmislegt sem við kemur meðgöngu og fæðingu og 
uppeldi barna er svona þekking sem að flyst frá móður til móður, til dóttur eða 
tengdadóttur eh, en er semsagt kvennaþekking og fer á milli kvenna, mjög 
mikið og kannski miklu meira í mörgum suðrænum og asískum samfélögum 
en við eigum að venjast í dag allavegana og þannig að ég hef allavegana lagt 
áherslu á það að þær reyndu að hafa samband við mæður sínar og systur og það 
hefur, fellur oft í góðann jarðveg. 

Hér á hún við að þó svo þær skilji kannski ekki allt í mæðraverndinni að þá er gott ef að þær 

leita til mæðra sinna eða systra til þess að heyra þeirra reynslu sem gæti þá eflaust nýst þeim í 

barneignarferlinu. Áhugavert er að sjá að þetta stangast á við þá hugmynd að túlkurinn eigi að 

vera hlutlaus og meira eins og upptökutæki í samtalinu. Skoðanir hans eða þekking á málinu á 

í raun ekki að koma málinu við. Þessu ferli fylgja ýmis tæknileg orð sem við kemur 

meðgöngunni og síðan fæðingunni, sem jafnvel íslenskar konur skilja ekki endilega. Eins 

hefur Kitzinger (1978) talað um að konan verði að kannast við algeng læknisfræðileg orð og 

hugtök til þess að skilja hvað læknirinn og ljósmóðirin eru að tala um. Það getur verið 
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stressandi fyrir konuna að heyra samtal um það sem er að gerast innra með henni á tæknilegu 

tungumáli eða í þessu tilfelli framandi tungumáli sem væri þá íslenska. Kitzinger vill meina 

að oftast nær túlka konurnar það sem þær skilja ekki á mun verri máta en í raun er.  

Konurnar töluðu almennt ekki mikið um tungumálið í tengslum við meðgönguna eða 

fæðinguna eins og fram hefur komið. Sumar þeirra tengdu það frekar þeirra sjálfsmynd, 

hverjar þær eru. Einnig með tilkomu barnanna fannst þeim mörgum mikilvægt að rækta 

móðurmálið og því mikilvægt að hitta fólk sem talaði sama tungumál og þær: 

Tungumálið færir þér sjálfsmynd, það er þessvegna sem að mikið af fólki hér 
sem er frá Rómversku Ameríku sameinast alltaf þeirra á milli, þeir hafa nánast 
engin samskipti við Íslendinga út af því að þarna finna þau að eitthvað gefur 
þeim sjálfsmynd, og eins og eitthvað öryggi ekki satt? ... Og þegar ég var 
komin hingað það sem truflaði mig mest er að geta ekki, þessi tilfinning að 
vera missa sjálfsmyndina, að geta ekki fundið sig í samfélaginu og lykillinn er 
tungumálið eða að geta ekki talað takmarkar mann eða maður talar ensku þá 
finnur maður mikla fjarlægð, það er, það er mikil fjarlægð að geta ekki passað 
inn í samfélagið menningarlega. 

Hér talar hún um að til þess að getað fótað sig í samfélaginu verði maður að læra íslensku 

annars verði alltaf þessi fjarlægð til staðar. Þær eru fleiri sem tala um það að það sé mikilvægt 

að læra íslensku og vel flestar þeirra tala íslensku nú þegar. Tala margar um að það hafi verið 

eða sé mjög erfitt að læra íslensku.  

Að hafa sterka og örugga sjálfsmynd skiptir miklu máli fyrir hvaða einstakling sem er 

og jafnvel ennþá meira máli þegar flutt er til nýs lands. Þar sem að í nýju landi hefur maður 

ekki lengur sína kjarnafjölskyldu, sem óbeint gegnir þeirri skyldu að styðja við bakið hvort á 

öðru og aðstoða í gegnum súrt og sætt. Því er mikilvægt að skapa félagsauð og viðhalda góðu 

félagslegu neti í nýju landi sem maður getur styðst við í ólíkum aðstæðum. Einnig er 

mikilvægt að læra það tungumál sem er talað í því landi sem þú býrð til þess að skapa enn 

betri sjálfsmynd og öryggi. Sterk sjálfsmynd kvenna á einnig við í fæðingu, til þess að hafa 

stjórn á aðstæðum og vera með hlutina á hreinu er mikilvægt að hafa trú á sjálfum sér. Síðan í 

framhaldið, þegar að viðkomandi hefur stofnað fjölskyldu í nýju landi, er einnig mikilvægt að 

viðhalda sinni etnísku sjálfsmynd, viðhalda sínu móðurmáli og vera stoltur af uppruna þínum 

til þess að börnin þín læri að meta og virða það sem ýmist móðir þeirra eða faðir  standa fyrir 

sem koma frá öðru landi en því landi sem búið er í.  
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Hér verður skoðað viðhorf viðmælenda og upplifun þeirra á þjónustunni sem þær fengu í 

gegnum allt barneignarferlið, fyrst á meðgöngu og síðan í fæðingunni sjálfri. Hægt er að 

skilgreina hvað góð þjónusta telst vera á fjölbreyttan hátt, út frá því hvernig þjónustu er verið 

að veita og hver það er sem dæmir þjónustuna hverju sinni. Þetta mat getur einnig velt á 

bakgrunni og þekkingu á þjónustunni, sem og réttindum viðkomandi. Í tengslum við fæðingar 

hafa margar rannsóknir bent til þess að góð þjónusta tengist öryggi. Öryggi er einnig 

skilgreiningar orð sem fær merkingu eftir því hvaða einstaklingur á í hlut og í hvaða 

aðstæðum. Það sem veitir einum öryggi þarf ekki endilega að veita öllum öryggi. Þrátt fyrir að 

flestar viðmælenda minna höfðu ekki upplifað þjónustuna í þeirra upprunalöndum, þá höfðu 

þær heyrt og séð ýmislegt þaðan. Þær komu nokkrar inn á það, að þjónusta á þeim 

mælikvarða sem hér er að finna, hvað varðar tæknilega aðstöðu, sé mjög kostnaðarsöm í 

þeirra upprunalandi og því ekki sjálfsögð þar fyrir hvern sem er. Ein viðmælenda sagði, að út 

frá frásögnum vinkvenna sinna gerði hún sér betur grein fyrir því, hvað hún hefur það gott hér 

og kannski einmitt þess vegna sem að margar þeirra leyfa sér ekki að gagnrýna þjónustuna hér. 

Þessi reynsla verður skoðuð út frá þeirra veruhætti, hvers vegna þær voru ánægðar með 

ákveðna hluti en ekki aðra. Einnig verður skoðað hvort að þeirra veruháttur hafi eitthvað að 

segja um það sem þær upplifðu, bæði í tengslum við þjónustuna og hefðum eða venjum sem 

geta tengst meðgöngu og fæðingu.  

3.2.1	  Meðgangan	  

Samkvæmt Kitzinger (2011) getur meðganga táknað ýmislegt, en það fer eftir aðstæðum og 

ólíkum samfélögum. Það er misjafnt hvernig konur bregðast við er þær komast að því að þær 

bera barn undir belti. Tilfinningar á borð við gleði, hræðsla, tilhlökkun, hamingja eða jafnvel 

þunglyndi geta sprottið fram. Þessar tilfinningar geta farið eftir því í hvaða aðstæðum konan 

er, en það þarf þó ekki alltaf að vera bein tenging þar á milli. Eitt er þó víst að ,,um leið og 

kona verður barnshafandi eiga sér stað breytingar; í líkama hennar, í samskiptum við aðra, í 

þessar líffræðilegu breytingar sem eiga sér stað á meðgöngu misjafnlega, á meðan sumum 

líður vel á meðgöngunni hefur öðrum aldrei liðið jafn illa og allt þar á milli. Áhugavert er að 
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skoða hvernig viðmælendur upplifðu meðgönguna hér á landi og hvort að það hefðu verið 

einhverjir menningarlegir þættir sem að höfðu áhrif á þeirra viðhorf og hugmyndir.  

Almennt séð voru þær mjög ánægðar með meðgönguverndina og höfðu ekkert út á 

hana að setja. Aðgengi þeirra að upplýsingum á meðgöngunni virtist vera gott út frá því sem 

að viðmælendur greindu frá. Flestar sögðust hafa notað veraldarvefinn mikið og leituðu af 

upplýsingum á spænsku eða jafnvel ensku og spurðu síðan ljósmæðurnar í mæðraverndinni ef 

það var eitthvað sem að þær voru í vafa um. Í heildina fannst þeim þær vera nokkuð vel 

upplýstar og það veitt þeim öryggi. Engu að síður fór nánast engin þeirra á 

undirbúningsnámskeið, eða aðeins fjórar af 16. Ástæður fyrir því voru ýmist; áhugaleysi, 

makar sumra nenntu ekki og því fóru þær ekki, gleymdu því og svo framvegis. Þær fjórar sem 

fóru voru ekki ánægðar með undirbúningnámskeiðið. Í samanburði við þeirra upprunaland 

fannst þeim vanta mikið upp á það. Tvær þeirra sögðu, að út frá því sem að þær höfðu heyrt 

og séð að þá væru þessi undirbúningsnámskeið mun fjölþættari í þeirra upprunalöndum og 

töldu fleiri skipti en námskeiðin hér. Þá fannst þeim líka vera munur á því að hér þarf að leita 

uppi þjónustuna á ólíkum stöðum, undirbúningsnámskeið á einum stað, mæðravernd á öðrum, 

jóga, sund og annarskonar æfingar á hinum ýmsum stöðum. Að minnsta kosti ein kona sem 

þekkti vel til í sínum upprunulandi sagði að þar leituðu konur í eina miðstöð sem tilheyrði 

þeim út frá búsetu og þar var alla þessa þjónustu að finna.  

Í gegnum barneignarferlið hér á landi komust þær einnig margar að því, að það sem 

þær héldu að ætti að vera partur af fæðingarferlinu var ekki endilega raunin hér. Dæmi um þá 

þjónustu sem margar þeirra þekktu frá þeirra upprunalandi, var að fara mun oftar í sónar 

myndatöku en tíðkast hér, að fara í skoðun hjá fæðingarlækni en ekki ljósmóður og að geta 

beðið um keisarafæðingu ef þær myndu helst kjósa það, án nokkurra sérstaka ástæðan. Hér á 

landi má ekki gera keisaraskurð nema góð ástæða liggi að baki eða um bráðakeisara sé að 

ræða. Þegar að þær komust að því hvernig þessu væri háttað hér og lærðu hvers vegna þær 

þyrftu ekki að fara í svona margar sónarmyndatökur, hvers vegna fæðingalæknir þurfti ekki 

að skoða þær né vera partur af fæðingunni og hversvegna væri ekki hægt að biðja um 

keisarafæðingu ef þær vildu, þá urðu þær flestar smá saman sammála um að umgjörð fæðinga 

væri betri hér á landi en sú sem tíðkast í mörgum af þeirra upprunalöndum. Misjafnt er eftir 

menningu hvort litið sé á meðgöngu og fæðingu barns sem læknisfræðilegt viðfangsefni eða 

lífeðlislegt ferli (Brathwaite og Williams, 2004). Segja má að þær koma margar frá umhverfi 

þar sem að fæðing er læknisfræðilegt viðfangsefni en lærðu síðan kosti þess að líta á fæðingu 

sem lífeðlislegt ferli líkt og tíðkast hér. Því má segja að sú orðræða sem fylgir fæðingarferlinu 

í þeirra heimalöndum hafi haft áhrif á viðhorf þeirra til að byrja með en þær hafi síðan lært að 
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meta þær aðferðir sem tíðkast hér. Ein viðmælendanna var sérstaklega ánægð með þjónustuna 

sem hún upplifði hér á landi, og orðaði það svo: 

...það var allt svo einhvernvegin svo auðvelt og svo, eitthvað. Allt svo fallegt í 
kringum það, allar ljósmæður svo yndislegar konur, þær taka mann, þetta er 
svo einhvernvegin, æ ég veit ekki, það voru aldrei biðraðir, aldrei, þetta er allt 
brosandi, allt svo ótrúlega fallegt. Heima hjá mér er miklu meiri harka í öllu 
sem maður gerir og það fá ekki allar konur sömu meðferð, hérna eru bara allar 
sem eru óléttar þær fá sömu meðferð, skiptir engu hvort þú eigir peninga eða 
ekki. 

Hún sér allt ferlið fyrir sér á mjög jákvæðan hátt, sérstaklega þar sem hún ber það saman við 

sitt upprunaland þar sem er fátækt og aðstæður eru erfiðari fyrir vikið. Í hennar samfélagi fer 

gæði þjónustunnar eftir því hversu mikið af peningum þú átt.  

Ef litið er til annarra samfélaga má sjá, að í sumum þeirra kemur þungun einnar konu 

öllu samfélaginu við, og það er ábyrgð allra að hugsa vel um hana á meðgöngunni. Í mörgum 

samfélögum er þungun kvenna fagnað með söng og dans og mikil gleði ríkir, en misjafnt er 

hvenær konur tilkynna barnsburð eftir samfélögum (Kitzinger, 2011:9-10). Þær voru fleiri en 

ein viðmælendanna sem töluðu um, að þeim hafi fundist erfitt að þurfa bíða í þrjá mánuði með 

að tilkynna að þær væru óléttar eins og tíðkast hér. Ein þeirra minntist á það í tengslum við 

vinnuna, en hún fann fyrir mikilli þreytu í byrjun meðgöngunnar og fannst henni eins og 

samstarfsfólk hennar héldi að hún væri ekki góður starfskraftur. Það var misjafnt hvernig 

þeim leið á meðgöngunni, átta konur töluðu almennt um mikla þreytu allan tímann og tvær 

þeirra voru með mikla ógleði sem stóð lengi yfir. Tvær þeirra töluðu um að þeim hafi liði 

óþægilega á meðan á meðgöngunni stóð út frá því að þeim fannst þær líkamlega heftar. 

Einnig voru annarskonar tilfinningalegir erfiðleikar sem sumar þeirra upplifðu á meðgöngunni, 

fannst erfiðast var að hún gat ekki deilt því með annarri konu eða móður sinni, hún vildi ekki 

að mamma hennar myndi hafa áhyggjur af henni hinumegin á hnettinum og hún bjó við veikt 

tengslanet hér á landi.  

Af þeim 16 konum sem talað var við, voru aðeins tvær þeirra sem höfðu farið í 

einhverskonar æfingar eða jóga sem var sérstaklega ætlað óléttum konum. Ástæður fyrir því 

að þær sóttu ekki tíma sem ætlaðir voru óléttum konum voru ýmist tímaleysi eða áhugaleysi 

eða eins og ein þeirra sagði: ,,mér leið vel og mér 

að þessar meðgöngur ná yfir tímabilið frá 1997 til 2010 má einnig geta þess að fyrir 16 árum 

síðan var ekki jafn mikið í boði fyrir óléttar konur líkt og er í dag. Ein ljósmóðirin sem ég 

talaði við sagðist hafa tekið eftir mun á milli kvenna út frá sinni reynslu, að konur frá 
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suðrænum löndum eins og hún sjálf orðaði það, hreyfðu sig minna en aðrar konur, eða eins og 

hún sjálf segir: 

...sko konur sem eru að koma frá norðurlöndunum, konur sem koma frá 
Þýskalandi, ég man eftir konu frá Þýskalandi, Bretlandi og Bandaríkjunum þær 
eru að hreyfa sig, en, en hérna sko tælenskar, víetnamskar, filippseyskar konur 
eru almennt verkakonur, þær vinna eins lengi og þær geta og þær eru að vinna í 
fiski, þær eru að vinna við skúringar, þær eru að vinna á sjúkrahúsum, þær eru 
ekki að fara í leikfimi, þær hafa ekki peninga til þess og þær eru bara þreyttar, 
þær eru örmagna. 

Þetta var hennar reynsla á því hvort að erlendar konur væru almennt séð að hugsa um að 

hreyfa sig og gera æfingar á meðgöngu yfirleitt og hún sá greinamun á því eftir hvaðan þær 

voru sem tengist þá stéttarstöðu þeirra innan íslensks samfélags. Enga sérstaka reynslu hefur 

hún þó af latino konum. 

Áhugavert var að sjá hvernig þær upplifðu samfélagið í kringum sig á meðgöngunni, 

fleiri en ein höfðu orð a því að þeim fannst vanta meiri samfélagslegan stuðning á meðan að 

þær voru óléttar. Hér má benda á niðurstöður sem Birna Gerður Jónsdóttir (2010) komst að, 

að þær pólsku konur sem hún talaði við fannst skorta virðing fyrir þunguðum konum hér á 

landi, þær tengdu það fyrst og fremst við atvinnuþátttöku á meðgöngu, í þeirra upprunlandi 

höfðu óléttar konur meiri sveiganleika innan kerfisins.  Líkt og sumar af mínum viðmælendum 

minntust á, að í þeirra upprunalöndum væri öðruvísi komið fram við óléttar konur en hér. Ein 

þeirra hafði orð á því, að þar sem að hún var að vinna fannst henni eins og enginn hafði 

áhyggjur af henni, eða bauð fram hjálparhönd þegar hún var að gera eitthvað sem henni fannst 

erfitt, en í hennar upprunalandi eiga óléttar konur ekki að vinna erfiðisvinnu: 

...út af því að það koma aldrei neinn, æ, ertu þreytt, og ég þurfti reyndar að 
spyrja hvort að það gæti einhver hjálpað mér að taka niður stólana út af því að 
ég gat það ekki... 

Ein þeirra talar um að í hennar upprunalandi séu óléttar konur dekraðar. Hvað hún á 

nákvæmlega við með því að vera dekruð er ekki alveg öruggt en það gefur til kynna ákveðna 

hugmynd um annarskonar viðhorf gagnvart óléttum konum. Einnig undirstrikar hún þá 

skoðun hvað varðar almennt vöntun á stuðningi frá samfélaginu, hún lýsir því sjálf svona: 

...en í kringum mig þá vantaði mig stuðning, eins og, eins og að mig vantaði 
fjölskyldu mína, út af því að í [mínu upprunalandi] þegar einhver er ólétt er 
vaninn að fjölskyldan sér um þig, æ, þú ert ólétt, fáðu þér sæti, viltu köku? 
Hvað viltu? Viltu, komum þangað, eða þau koma fram við þig eins og þú værir 
5 ára, þau ofdekra þig allan tímann, hér er það ekki þannig... 
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Svona framkoma getur einnig verið bundin ákveðnum fjölskyldum eða jafnvel stéttarstöðu 

viðkomandi. Einnig getur þetta verið persónubundið, á meðan sumar konur vilja að haft sé 

fyrir sér á meðgöngu vilja aðrar að það sé komið fram við þær eins og hverja aðra. Sumar 

töluðu um að þeim hafi fundist nóg að fá ást og umhyggju frá maka sínum en fyrir aðrar var 

það ekki nóg eða þeim fannst eitthvað vanta. Öðrum fannst eins og að þær ættu að fá öðruvísi 

meðhöndlun af því að þær voru óléttar. Ein ljósmóðirin sem rætt var við kom einnig inn á 

þessa umræðu um dekur og sagði, að hennar mati væri oft erfitt fyrir erlendar konur sem eru 

vanar ólíkum viðbrögðum frá samfélaginu á meðgöngunni að koma hingað til Íslands og 

upplifa allt aðra framkomu í þeirra garð: 

Og, og eru þær dekraðar af því að í sumum löndum er það gert, þær eru reiðar 
og þær þurfa ekki að sinna húsverkum og, og svona þar sem að eru þessi 
samfélög sem eru, þar sem er sko, kannski margar kynslóðir búa saman, í sama 
húsinu og yngsta konan sem kemur inn á heimilið að hún er sú sem að vinnur 
mest en um leið og hún verður barnshafandi að þá hækkar hún í tign og meðan 
að hún er barnshafandi þá þarf hún kannski ekki að gera neitt og hinar 
konurnar til dæmis reyra saman á henni grindina og nudda hana og láta hana 
leggja sig á hverjum degi, svo koma þessar konur kannski hingað til lands í 
þetta ha, kalda loftslag og, og þær eru að drepast í skrokknum og þær þurfa að 
vinna eins og þrælar já, þannig að það er alveg tvímælalaust gagnlegt að vita 
eitthvað um þær. 

Áhugavert er að sjá þá sýn sem þessi ljósmóðir hefur en hún segir ekki til um frá hvaða landi 

þessar konur eru sem þetta á við, líkt og fram hefur komið þá getur þetta líka tengst öðru líkt 

og stéttarstöðu viðkomandi í ákveðnu samfélagi. Þarf ekki að vera að allar konur sem koma 

frá sama samfélagi kannist við þesskonar meðhöndlun á meðgöngu, engu að síður áhugavert 

að sjá þetta sem ljósmóðirin segir í ljósi þess sem að viðmælendur mínir sögðu.  

3.2.2	  Fæðingin	  

Sú reynsla að fæða barn getur verið mjög miðlæg í lífi konu. Mörgum árum eftir að barnið 

hefur fæðst þá muna margar þeirra vel eftir fæðingunni sjálfri og þeim tilfinningum sem henni 

fylgdu (Kitzinger, 1978: 19). Þessi reynsla og upplifun er mikilvæg þar sem hægt er að segja 

að komandi kynslóðir munu læra af henni í ákveðnum skilningi ,,Það eru ekki aðeins þær 

konur sem upplifa neikvæða fæðingu sem verða fyrir áhrifum frá slíkri fæðingarreynslu 

heldur burðast þær með þessa reynslu í gegnum lífið og hafa mótað sér ákveðið viðhorf 

gagnvart fæðingum sem geta haft áhrif á aðrar konur og menn, ekki aðeins þeirra eigin dætur 
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Jákvæð fæðingarreynsla konu getur haft góð áhrif til komandi kynslóða. Það er engu að síður 

gagnlegt að vita að það er eðlilegt að upplifa ýmisskonar jákvæðar og neikvæðar tilfinningar í 

fæðingunni sjálfri og eftir hana. Það geta verið bæði viðbrögð sem tengjast spennunni vegna 

fæðingarinnar og hormónaflæðinu í líkamanum (Hickin, 2001:178).  

Margar af viðmælendum mínum sögðu á einhverjum tímapunkti að þær hefðu ekkert 

til að kvarta yfir í tengslum við þjónustuna, þó svo að flestar hefðu síðan eitthvað sem þær 

gátu sett út á. Þrátt fyrir að meirihlutinn hafi verið ánægðar með þjónusta voru þó sumar sem 

áttu erfiða reynslu að baki og voru ekki jafn sammála um að þær hefðu ekkert til að kvarta 

yfir, heldur þvert á móti. Þær sem voru óánægðar voru þó fáar í samanburði við þær sem að 

voru ánægðar. Einnig má geta þess að Birna Gerður Jónsdóttir (2010) komst einnig að því í 

niðurstöðum í rannsókn sinni um viðhorf og reynslu erlendra kvenna til fæðinga hér á landi. 

Þær sjö erlendu konur sem hún talaði við höfðu almennt séð verið ánægðar með þjónustuna 

hér í barneignarferlinu og höfðu um lítið að kvarta. Í tengslum við þetta er áhugavert að sjá 

það sem Þórana Elín Díetz (2004) minnist á í ritgerð sinni um innflytjendur og 

heilbrigðiskerfið, að orðræðan í samfélaginu segir að á Íslandi sé að finna eitt besta 

heilbrigðiskerfi sem völ er á og því eigi innflytjendur að vera þakklátir. Rétt eins og ein 

viðmælendanna, sem hefur átt tvö börn hér og er mjög þakklát sinni reynslu hér á landi, 

kemur inn á það að ef hún eigi að bera saman heilbrigðiskerfið hér og í sínu upprunalandi að 

þá hafi hún það ekki í sér að gagnrýna neitt. Þessi tónn virðist vera undirliggjandi hjá þeim 

flestum að þær eigi ekki að gagnrýna, heldur eiga þær að vera þakklátar: 

Ég er þakklát Íslendingum, mér hefur liðið mjög vel, mjög vel, og mjög vel 
komið fram við mig, frábær þjónusta, ég veit að, að Íslendingar gagnrýna mjög 
heilbrigðiskerfið sitt, segja að það eru gallar í því samanborið við það sænska 
og önnur lönd en ég, sem ber það saman við Suður-Ameríku, þá er það ekki 
einu sinni í boði að fara að gagnrýna. 

Flestar voru ánægðar með sína reynslu og sögðu margar að í þeirra upprunalandi þá hefðu þær 

ekki fengið jafn góða þjónustu líkt og ein segir: ,,ef að ég yrði spurð hvort að ég vilji fæða á 

Íslandi eða í mínu upprunalandi  þá 100% á Íslandi, þrátt fyrir að þú saknir fjölskyldunnar og 

 kemur skýrt fram að 

þær kunna margar að meta þá þjónustu sem þær fengu hér og þá tæknilegu aðstöðu sem er að 

finna á sjúkrahúsinu. Þær voru margar sem útskýrðu þá jákvæðu reynslu sem þær upplifðu 

með því að vísa til þess að í þeirra upprunalandi eða heimsálfu væri þjónustan verri og því 

væru þær betur settar hér: 
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Eða fyrir mig var þetta mjög erfitt en, aðstoðin frá sjúkrahúsinu var mjög, mjög 
góð, allt eða ég hef ekkert til að kvarta yfir, þvert á móti, ekkert til að kvarta 
yfir heldur frekar að þá fannst mér allt mjög gott... ... ...satt að segja ótrúlegt, 
mér fannst þetta mjög ólíkt því sem er í mínu landi, en munurinn er góður. 

Eða eins og önnur sagðist hafa sagt við móður sína ,,...og ég sagði við mömmu mína, ég fer 

ekki til míns upprunalands  að fæða börnin mín, ég nei, nei, þjónustan sem mér hefur verið 

reynsluna saman við sitt upprunaland þar sem þær hefðu ekki fætt þar, en þær sem höfðu 

einhvern samanburð, töluðu yfirleitt neikvætt um þá þjónustu sem er að finna í þeirra 

upprunalöndum:  

Í mínu upprunalandi  er það harkalegra, þar er svolítið þannig að allt er 
hlutverk læknisins og svo kemur ljósmóðirin, konan, konuna láta þeir í 
ónáttúrulega stellingu og leyfa henni að öskra...það er betra hér til dæmis hér 
leyfa þeir konunni að ráða ferðinni ekki satt? út af því að það er mjög 
stressandi að þurfa að vera í ákveðinni stellingu, að minsta kosti hér þá leyfa 
þeir konunni að taka sinn tíma. 

Samkvæmt annarri konu, frumbyrju minntist hún á það í tengslum við góða þjónustu að það 

hefði verið mikið af læknum í fæðingunni, hinir ýmsu sérfræðingar: 

Eh, ég held að það hafi komið svæfingarlæknir, barnalæknir, 
hjartasérfræðingu ng og að 
sjálfsögðu og allt eh, kvensjúkdómalæknir og svæfingalæknir og allt sem að þú 
getur ímyndað þér að þyrfti á að halda á stundu sem þessari og eh, fyrir mig 
var þetta mjög eðlilegt, eða að sjá alla þessa lækna, eins og mér hafði verið 
sagt að það væri allt svo gott og þjónustan þannig að ég hugsaði , enn góð 

 

Það var áhugavert að sjá hvað það var sem veitti þeim öryggi eins og þessi kona sem minnist 

á alla fagaðilana sem komu að fæðingunni hennar, því fleiri því betri þjónusta. Einnig minnast 

þær margar á öryggi, að þeim hafi liðið mjög öruggar í höndum læknana og ljósmæðrana eða 

hjúkrunarfræðinganna hér á landi og treystu þeim. Eins og Jóhanna Ólafsdóttir (2012) minnist 

á í lokaritgerð sinni Umönnun í sængurlegu: Reynsla og vi⇥horf kvenna að öryggiskennd 

móðurinnar er talin byggjast á nokkrum þáttum; þeirri heilsuvernd sem henni býðst, 

félagslegum stuðningi sem hún fær, stjórn hennar á aðstæðum, viðhorfum hennar til ástands 

síns, almennri líðan hennar og að samband hennar sé gott við maka sinn eða félaga. Það sem 

getur veitt einni konu öryggi getur veitt annari óöryggi. Það geta verið ólíklegustu þættir sem 

veita okkur öryggi, ein frumbyrja hafði orð á því að fæðing hennar hafi verið mjög falleg og 

að ljósmóðirin hefði veitt henni mikið öryggi eins og hún sjálf segir: ,,það var hávaxin, 
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rauðhærð kona (hlátur) þannig að, það sem ég segi þér, stærð hennar og styrkur gaf mér mikið 

um andstæðuna þar sem einnig er um að ræða frumbyrju sem var almennt séð ánægð með 

þjónustuna eða þar til að hún þurfti að fá mænurótardeyfingu þá sagði hún: ,,læknirinn nei, 

þessi sem var á vakt sem ég treysti nú þegar lítið, þessi litli ljóshærði með andlit eins og ...  

vegna þess að í mínu upprunalandi  

mjög traustvekjandi útlit og einnig þar sem hann var ungur hafði hún ekki trú á að hann hefði 

nægjanlega reynslu og væri því ekki fær til að sinna starfi sínu. Sem kom síðar í ljós að 

hennar mati að hann var ekki fær þar sem að hlutirnir gengu ekki fyrir sig eins og best hefði 

verið á kosið. Þessi dæmi sýna að það getur verið einstaklingsbundið hvað það er sem að 

veitir konum öryggi eða óöryggi, engu að síður þá upplifðu þær vel flestar öryggi innan 

veggja sjúkrahússins.  

Það sem nokkrar þeirra settu út á hvað varðar þjónustu var að eftir keisarafæðingu 

upplifðu þær að þjónustan hefði mátt vera betri. Þær sem fóru í keisarafæðingu töluðu um 

hvað það hefði verið erfitt að þurfa vera einar upp á sjúkrahúsinu eftir keisaraskurðinn og 

skildu ekki hvers vegna konur sem hefðu átt eðlilega fæðingu og væru nokkuð hressar eftir 

fæðingu fengju að hafa maka sinn hjá sér en ekki þær sem væru veikburðari og áttu erfiðara 

með að standa upp og jafnvel taka barnið upp. Þær sem þurftu að dvelja á sjúkrahúsinu eftir 

keisaraskurð fannst óþægilegt að biðja um aðstoð og reyndu að gera það sem minnst eða helst 

ekki. Þær höfðu orð á því að þeim hefði liðið betur að hafa maka sinn hjá sér til að sinna þeim. 

Ein þeirra sem hafði farið í bráðakeisara talaði um að fyrsta kvöldið eftir fæðinguna hefði hún 

missti af kvöldmatnum, en það hefði verið vegna þess að hún vissi ekki að hún þurfti að fara 

fram og ná sér sjálf í mat eins og hún sjálf greindi frá: ,,...ég borðaði ekkert fyrsta kvöldið, ég 

þær að mökum hafi aldrei verið bannað að vera yfir nótt með nýbakaðri móður en aðstæður 

hafi ekki verið góðar og ekkert rúm til staðar fyrir þá. Það er um eitt og hálft ár síðan að 

deildin var gerð upp og því meira pláss og fleiri stofur til staðar og þar af leiðandi meiri líkur 

á því að pláss sé fyrir makann til að vera með konunni sinni og barni yfir nótt. Ef svo vill til 

að allar stofur séu uppteknar og konur þurfi að deila herbergi að þá getur makinn ekki gist yfir 

nótt, en það á þó ekki að gerast (munnleg heimild, 29. apríl, 2013). 

Annað atriði sem að þær töluðu um í tengslum við þjónustu voru ljósmæðurnar og 

þeirra viðmót. Það voru misjafnar skoðanir hvað varðar almenna hlýju og persónulega 

þjónustu frá ljósmæðrunum: 
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Mín persónulega reynsla var að þær ljósmæðurnar  komu mjög vel og 
mjúklega fram við mig, voru mjög rólegar ekkert, ekkert eins og svo oft gerist í 
erlendum löndum í Rómversku Ameríku svona yfirleitt eða það sem ég hef 
heyrt að þar er komið fram við þig eins og, eins og dýr næstum því, það er 
nánast að það er sagt við þig gerðu þetta núna, snúðu þér við, nei hér er komið 
fram við þig af mikilli mýkt og það er talað við þig og þær vilja að þér líði vel.  

Á meðan aðrar voru mjög ánægðar, eins og sú sem vísað er í hér fyrir ofan, að þá voru aðrar 

sem ekki voru jafn ánægðar. Á stundu sem þessari hefðu þær viljað upplifa meiri nánd og 

hlýju en að þeirra mati var fæðingin mjög persónulegur viðburður:  

...sem dæmi þá var eitt einfalt smáatriði sem er eins og þú veist, vaktaskipti, 
eitthvað jafn einfalt og að, þær eru búnar að vera þjóna þér allann daginn og 
síðan kveðja þær þig ekki, mér fannst þetta, þetta eru smáatriði sem maður 
segir við sjálfan sig, þetta gerðist síðast og þetta ætti að breytast, þær eru partur 
af, umfram allt, þetta er mjög persónulegt þarna, persónuleg tengsl, já mjög 
persónuleg. 

Annarri fannst ljósmæðurnar vera ópersónulegar, hún hefði viljað hafa þjónustuna 

persónulegri en afsakar það síðan aðeins í lokin að hér máttu hafa manninn þinn hjá þér en 

ekki í hennar upprunalandi, kannski þess vegna sé þá ekki ætlast til að ljósmæður séu of 

persónulegar: 

Þær voru eins og eitthvað skraut í herberginu sem sagði, ah það þarf að setja 

ekkert. Ég hef ekki reynslu fyrir því hvernig þetta hefði verið í  [mínu 
upprunalandi],  en ég veit að þar geturðu ekki haft eiginmanninn þinn hjá þér, 
þar hefurðu aðeins hjúkrunarkonurnar og lækninn. 

Hún hefði vilja meiri nánd við ljósmæðurnar eins og ein ljósmóðirin sagði ,,það skiptir miklu 

máli, að sérstaklega þessar konur sem eru frá öðrum löndum, að þær kynnist ljósmæðrum 

sínum vel og að ljósmæðurnar læri inn á þær. Að þær geti séð hverjar þarfir þeirra séu, hvort 

að þær myndu vilja túlk, ef þær eiga í einhverjum vandræðum og svo framvegis. Öll reynsla 

er einstaklingsbundin, þrátt fyrir að flestar kvennanna hafi verið ánægðar með þjónustuna tala 

þær misjafnlega um hana, sumar tala vel um ljósmæðurnar á meðan öðrum fannst þær 

ópersónulegar og gera lítið gagn. Það sama má segja um íslenskar konur samkvæmt rannsókn 

Jóhönnu Ólafsdóttir (2012) sem minnist var á hér áðan. Hún komst að því að íslenskar konur 

væru almennt séð ánægðar með þjónustuna upp á  fæðingardeild.  

Af þeim 16 konum sem rætt var við upplifuðu þær allar fæðingar með mismunandi 

hætti, margar þeirra töluðu um að þessi reynsla hefði verið erfið en þó ekki alslæm en það 

voru fjórar sem upplifðu eitthvað mjög neikvætt í fæðingunni sjálfri. Þær voru alls níu sem 
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upplifðu fæðingu sem þær höfðu gengið í gegnum sem mjög erfiða reynslu, sem er meira en 

helmingur þeirra sem rætt var við. Þær sem voru ánægðar með reynslu sína töluðu almennt 

séð minna um fæðinguna sjálfa en þær sem að upplifðu eitthvað neikvætt eða erfitt. Það er 

erfitt að vita hvort að það hefði farið eitthvað betur ef þær hefðu verið í upprunalandi sínu eins 

og þær segja sjálfar. Ein viðmælenda upplifði að komið hefði verið illa fram við hana í 

fæðingunni, líkt og kemur fram í orðum hennar:  

En mér leið alltaf eins og það væri aðeins, gert lítið úr því hvernig mér leið... 
sagt við hana:  en þú þarft að vinna með okkur út af því að þú ert, ert að fara 

fæða barn, þú þarft að vinna með okkur og ég segi og er ég ekki samvinnufús? 
Er ég ekki að leyfa þér að koma við mig þrátt fyrir að þú vitir að ég finn mikið 
til og þú getur ekki snert mig útaf því að ég finn svo mikið til út af því að ég er 
með mjög lágt þol fyrir sársauka 

Henni fannst að það hefði verið gert lítið úr hennar líðan eins og það væri ekki tekið mark á 

henni og leið henni mjög illa í fæðingunni. Það er ekki óalgengt að konum finnist þær verða 

lítillækkaðar í fæðingu rétt eins og þær Jordan (1993) og Davis-Floyd hafa talað um með 

opinberri þekkingu og valdi, þar sem að heilbrigðisstarfsfólk sýnir forræðishyggju í garð 

fæðandi kvenna og tæknin er tekin fram yfir það sem konan segir um sinn eigin líkama. 

Menning læknisfræðinnar býr yfir valdamiklu félagsmótunarkerfi sem krefst hlýðni við 

þátttöku (Martin, 1987), kona sem mótmælir er álitin vandræðasjúklingur eins og Kitzinger 

hefur talað um. Einnig var önnur kona sem upplifði að valdið hefði verið kippt úr hennar 

höndum og henni skipað að gera eitthvað gegn því sem að líkaminn hennar sagði henni að 

gera. Hún upplifði að ekki væri tekið mark á henni:  

Síðan var það annað atriði sem ég kunni ekki við það var, eh, út frá þeirri 
reynslu sem ég fékk frá því að vera með námskeið þá vissi ég að það eru 
aðferðir sem þú setur, að stellingin sem líkaminn þarf að vera, í ákveðnu 
þyngdarafli til þess að barnið fæðist, rólega og eðlilega. Þannig að þegar að ég 
fann fyrir því að barnið var að fara fæðast þá vildi ég fara í ákveðna þæginlega 
stellingu til þess að fæða hana, ég fann að hún var að koma út en fæðingar 
hjúkrunarkonan sagði við mig, nei, nei, nei, nei stoppið hana og setjið hana upp 
og þær settu mig upp í rúm, lögðu mig niður sem er versta stelling til þess að 
fæða, liggjandi þannig að hún stoppaði hríðarnar og ég rifnaði og þau þurftu að 
sauma 6 spor á eftir, sem ég held að það hefði geta verið hægt að koma í veg 
fyrir að því að, að því að ég var tilbúin öðruvísi. 

Hvers vegna ljósmóðirin brást svona við er erfitt að segja en það geta verið margar ástæður 

fyrir því. Þetta er skýrt dæmi um þetta vald opinberrar þekkingar og hvernig konum er 

stjórnað. Í tengslum við þetta er merkilegt hversu margar af þeim koma inn á það að þær eigi 

að vera þægar í fæðingunni og að það sé eitthvað sem að hafi verið sagt við þær, ein sagði að 
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hún hefði afsakað sig eftir að hafa öskrað í fæðingunni. Það var hins vegar ekki málið hjá 

einni sem að talaði ekki um þessa þörf til að afsaka sig, en hún fékk allt aðra upplifun af 

fæðingunni og mun neikvæðari en allar hinar: 

...og þau vildu ekki hlusta á mig, það var sagt við mig að ég væri spillt stelpa 
út af því að ég var að öskra og segja að mér var illt... mér leið eins og dýri í 
búri, sem, sem reynir að komast út úr búrinu og getur það ekki, getur það ekki, 
jafn mikið og þú öskrar og biður um aðstoð þeir munu ekki, þeir munu ekki 
hlusta á þig, þetta var, þetta var tilfinningin... maður heyrir áður og á 
meðgöngunni sífellt að maður eigi að hegða sér vel og maður verði að treysta 
reynslunni og þeir vita og hafa margra ára reynslu og allt til alls hér og að hér 
er ekki barnadauði og allt en í raunveruleikanum er maður skelfingu lostinn 
þannig að hvað er það sem er að gerast, það sem er að gerast er að þeir segja 
þér ekki hvað er að gerast. 

Í þessu tilfelli var minning hennar og reynsla af fæðingunni sjálfri til þess að hún treystir sér 

ekki til að eignast annað barn ,,vandamálið er fæðingin, upplifunin, fólkið segir að þú munir 

gleyma þessu, ég mun aldrei gleyma þessu, ég mun aldrei gleyma þessu... Það hvernig þessi 

kona upplifði fæðinguna og síðan læknirinn, var af ólíkum toga. Hún upplifði mjög erfiða 

fæðingu og fannst enginn skilja sig ,,skoðun hans var að fæðingin var ekki erfið og hann 

reyndi að sannfæra mig, það er að segja, þess vegna segi ég þér að ég fann alltaf og finn ennþá 

að það var gert mjög lítið úr því hvernig mér leið... þeir virtu mig ekki, hlustuðu ekki á mig...

Með þessu er hægt að sjá að það er erfitt að leggja mat á það hvað öðrum er fyrir bestu, þó 

svo að læknarnir hafi verið að reyna gera það sem að þeir töldu vera best, þá var upplifun 

þessarar konu allt önnur. Hún fann fyrir miklum sársauka í langan tíma eftir fæðinguna. Þær 

voru tvær sem töluðu um að þær gætu ekki hugsað sér að fæða annað barn vegna slæmrar 

upplifunar í fæðingunni. Þær hefðu viljað að þær hefðu verið sendar í keisarafæðingu og telja 

að þar með hefðu þær kannski sloppið við þessa slæmu reynslu. Hvorug þeirra hefur trú á því 

að þeim verði gefinn þann kostur að fara í keisarafæðingu síðar og því vilja þær alls ekki taka 

áhættuna. Þær efast um sveigjanleika kerfisins, þeim fannst ekki hafa verið hlustað á þær í 

fæðingunni og skoðanir þeirra ekki virtar. 

Út frá því að skoða reynslu og upplifun viðmælenda af meðgöngunni og fæðingunni er 

hægt að sjá að ýmsir menningarbundnir þættir hafi haft áhrif á þessa reynslu, ýmist jákvæði 

og neikvæðir þættir sem koma hér fram. Út frá þeirra veruhætti og þeirra skilning á fæðingu 

sem læknisfræðilegan viðburð mátti sjá að væntingar þeirra voru annarskonar til að byrja með 

sem breyttust síðan hjá þeim flestum. Veruháttur einstaklinga er breytilegur, þó svo að það 

sem við ölumst upp með getur haft áhrif á það hvernig við hugsum og hvernig við 

framkvæmum hlutina, geta aðrir þættir á lífsleiðinni breytt hugarfari okkar. Margar þeirra 
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sögðu að þær gætu ekki kvartað og vísuðu alltaf til síns upprunalands, hvernig þessu væri 

háttað þar og út frá því að þá var eins og þær hefðu ekki rétt til þess að vera kvarta neitt. Þó 

svo að félagslegir og menningarlegir þættir geti haft áhrif á viðhorf okkar og væntingar í 

tengslum við fæðingar, að þá má einnig sjá að þetta er líka mjög persónubundin upplifun sem 

litast mismikið af þáttum líkt og veruhætti, sjálfsmynd, tengslaneti og stöðu konunnar inna 

þess samfélags sem hún býr.   
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3.3	  Trúin	  á	  tæknina:	  Stofnanaleg	  umgjörð	  fæðinga	  

Eins og fram hefur komið er misjafnt eftir menningu hvort litið sé á meðgöngu og fæðingu 

barns sem læknisfræðilegt viðfangsefni eða lífeðlislegt ferli (Brathwaite og Williams, 2004). 

Hér verður betur farið í þá þætti sem tengjast ólíkum viðhorfum til fæðingar sem 

læknisfræðilegt ferli annars vegar og hins vegar lífeðlislegt ferli. Konurnar í rannsókninni 

völdu allar að fæða á sjúkrahúsum, ef tala má um að það hafi verið val af einhverju tagi. 

Ástæðan fyrir þessu vali má segja að sé vegna þess að algengast er að fæða á sjúkrahúsi í 

þeirra upprunalöndum sem og hér á landi. Líkt og Bourdieu minnist á með veruhættinum að 

þá fara einstaklingar oft eftir þeim viðmiðum sem tíðkast í þeirra samfélagi, óalgengara er að 

snúast gegn ríkjandi orðræðu. Hér kemur orðræðan og sjúkdómsvæðing inn í ákvörðunina og 

hægt er að sjá hversu samofnar þessar hugmyndir eru allri tilverunni og því getur verið 

erfiðara að átta sig á þeim og því óréttlæti og valdamismun sem þeim fylgja (Bourdieu, 2001).  

Flestar konurnar í rannsókninni, allar nema þrjár, út frá því sem að þær sögðu, líta/litu 

á fæðingu sem læknisfræðilegt ferli sem á að fara fram á sjúkrahúsi og helst í umsjón lækna. 

Þetta er merki um hversu djúpar rætur sjúkdómsvæðingin á í samfélaginu. Munurinn á 

íslenskum konum og mínum viðmælendum með rannsókn Elvu Bjargar Einarsdóttur (2007) í 

huga mætti segja að væri, að íslenskar konur líta almennt á fæðingar sem lífeðlislegt ferli. 

Engu að síður eru bæði mínir viðmælendur sem og konurnar í rannsókn Elvu Bjargar 

Einarsdóttur (2007) sammála um að fæðingar eiga að fara fram á sjúkrahúsi burt séð frá því 

hvernig þær eiga síðan að fara fram innan veggja sjúkrahússins, það eru misjafnar hugmyndir 

um það. Hér verða skoðaðar hugmyndir viðmælenda um hlutverk ljósmóður, val á því hvar 

fæðingin eigi að fara fram og skoðanir um keisarafæðingar með læknisfræðilegar fæðingar, 

sjúkdómsvæðingu, vald og veruhátt í huga. 

3.3.1	  Hlutverk	  ljósmæðra	  

Ljósmæður sem starfsstétt er ekki þekkt í öllum löndum, sem dæmi um það má nefna að 

margar af viðmælendum mínum vissu ekki í upphafi hvert hlutverk ljósmæðra var hér á 

Íslandi. Sumar þeirra vissu jafnvel ekki fyrr en í fæðingunni sjálfri eða jafnvel eftir hana að 

undir venjulegum kringumstæðum er nóg að hafa ljósmóður viðstadda í fæðingunni. Í þeim 

löndum sem viðmælendur mínir eru frá, fyrst og fremst löndum innan Rómversku-Ameríku 
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eru það ekki ljósmæður sem sjá um fæðinguna sjálfa. Ljósmóðirin þar er venjulega í 

aukahlutverki eða einfaldlega ekki til sem atvinnugrein.  

Íslenska starfsheitið ljósmóðir er mjög gamalt. Eftir að Biblía var þýdd á íslensku árið 

1584, Guðbrandsbiblía, var farið að kalla konur sem hjálpuðu öðrum konum í fæðingum 

ljósmæður. Ljósmóðir á Íslandi er meira menntuð en hjúkrunarfræðingur og er með 

sérþekkingu á meðgönguferlinu, fæðingunni og sængurlegunni (ljosmodir.is). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að í þeim löndum þar sem vel menntaðar ljósmæður aðstoða fæðandi konur, 

sem eru ekki í áhættuhóp, geta haft góð áhrif á lága tíðni keisarafæðingar (Roosmalen og 

Does, 1995). Kitzinger (2005) segir að á ákveðnum stöðum í Mexíkó sé hlutverk 

ljósmóðurinnar að vera til staðar og styðja konuna í fæðingunni, líkt og ein viðmælenda 

sagði: ,,það eru til ljósmæður en þær eru bara þegar fæðingin á sér stað til að aðstoða þig, á 

þeirri stundu sem þú þarft að ýta. Sú sem að aðstoðar þig við að ýta og segja þér að anda og er 

 

Í þeim löndum sem þær koma frá eru það fyrst og fremst fæðingalæknar og 

hjúkrunarkonur sem annast fæðingar. Flestar viðmælenda notuðu orðið hjúkrunarfræðingur í 

staðinn fyrir orðið ljósmóðir þegar þær voru að segja frá fæðingunni þó svo að til eru tvö orð 

yfir ljósmóðir á spænsku: partera eða comadrona. Þegar að viðmælendur voru spurðar nánar 

út í hvað ljósmóðir er þá þekktu þær allar spænsku orðin yfir ljósmóðir þó að margar þeirra 

hefðu ekki notað það þegar að þær töluðu um ljósmóðurina í þeirra fæðingum. Margar þeirra 

þekktu orðið en tengdu það við gamla tíma. Fleiri en ein þeirra sögðu að starfsheitið ljósmóðir 

væri  gamaldags og ætti ekki við í nútíma fæðingum, eða öllu heldur fæðingum sem 

læknisfræðilegur viðburður: 

En eh, hlutverk ljósmóður í [mínu upprunalandi] er gamalt, á tímum ömmu 
minnar sem dæmi, þegar konur fæddu heima hjá sér, þá fór kona heim til þeirra 
sem var ekki...en líklega var hún ekki titluð, en hún var kona sem var með 
reynslu og hafði tileinkað sér þetta hlutverk að hjálpa konum í fæðingum og 
hún var sú sem að baðaði þig með heitu vatni og ég veit ekki hvað og 
hjálpaði.... 

Hún segir það mjög skýrt að ljósmóðir er ekki eitthvað sem er tengt við fæðingar í dag í 

hennar upprunalandi. Þær voru margar hissa þegar þær komust að því að það væri nóg að 

ljósmóðirin væri viðstödd í fæðingunni: 

Það sem var öðruvísi hér er að ljósmóðir, í, í mínu landi og ég held í mörgum 
löndum í Rómversku Ameríku að þá ferðu alltaf til sérfræðings eða 
fæðingarlæknis þannig að margar konur eru svona hissa  og ég hugsaði það 
líka fyrst hey, eh, út af því að við vitum ekki, þekkjum ekki þetta hlutverk sem 
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ljósmóðir hefur og að hún er menntuð en eftirá þá fór ég að hugsa og sá að þær 
fara í háskóla og einnig hafa mikla reynslu. 

Þeim fannst þetta mörgum hverjum skrítið þegar þær komust að því að í fæðingunni þurfti 

ekki að vera læknir ef allt væri eðlilegt:  

...ljósmæður eru æðislegar... með fyrsta barnið þá fannst mér svolítið skrítið að 
það væru bara ljósmæður en svo fréttir maður og fær að vita meira hvað 
ljósmóðir þýðir á íslensku... samanborið við [mitt upprunalandi] þú skilur. 
Þessar konur eru bara hálærðar, þær eru ekki bara hjúkrunarkonur heldur búnar 
að sérhæfa sig í þessu í mörg ár. 

Þær voru mjög margar sem komu inn á þetta, því mætti segja að það væri mikilvægt að 

upplýsa þær um ljósmæður, þeirra hlutverk og þeirra sérfræðimenntun í fæðingum. Einnig var 

ein þeirra sem komst ekki að því fyrr en eftir sína fyrstu fæðingu hvert raunverulegt hlutverk 

ljósmóðurinnar væri: 

Því að ég vissi ekki, þetta var í fyrsta skipti og það var allt nýtt fyrir mér og 
þegar ég var á leið í seinni fæðinguna, og þau létu mig lesa upplýsingar 
[mæðraskrá] þá vissi ég ekki, þær létu mig hafa skýrsluna frá fyrstu fæðingunni 
svo að ég gæti lesið og séð hvernig allt gekk og ég var þá farin að lesa aðeins 
íslensku ... já vegna þess að fæðingin þín flæktist aðeins og eða þetta er allt 

sem að gerðist var sagt við hana , ahh ég vissi ekki og ég segi og koma þá ekki 
allir læknarnir í fæðinguna mína núna og hún segir nei, nei það er nóg að hafa 
mig... En þar sem að mér hafði verið sagt að þjónustan væri svo góð hérna, ég 
hafði ekki komist að því að það var vegna þess að fæðingin var erfið sem að 
allir læknarnir komu , hún var venjuleg fyrir henni , ég átti von á því að það 
yrði fullt af fólki sem myndi aðstoða mig. 

Það að margir sérfræðingar komu og voru viðstaddir hennar fyrstu fæðingu fannst henni vera 

merki um góða þjónustu. Hún hafði ekki hugmynd um hvað hefði átt sér stað í fæðingunni, 

hélt að allt hefði gengið ágætlega. Vegna þess að henni hefði verið sagt að fæðing væri erfið 

og sársaukafull að þá gerði hún ekki mikið úr aðstæðunum þegar að fæðingin flæktist eitthvað, 

í raun áttaði hún sig ekki á því, hugsaði bara að svona væru fæðingar. Síðan þegar að stofan 

fylltist af allskyns sérfræðilæknum túlkaði hún það sem góða þjónustu, ekki vegna þess að 

nauðsyn var á sérfræðingum því að fæðingin gekk ekki eins og helst væri á kosið. Einnig 

fundu ljósmæðurnar sem ég talaði við fyrir því að sumar erlendar konur sem þær hefðu 

aðstoðað voru ekki alveg vissar hvert hlutverk ljósmæðra væri. Þær voru sammála um að það 

þyrfti að gera þeim betur grein fyrir því, að það er ljósmóðirin sem heldur utan um allt þetta 

ferli og að hún er fær um að taka á móti barninu nema að það þurfi meiriháttar inngrip líkt og 

keisarafæðingar, sogklukkur og fleira sem þarf á sérfræðiþekkingu að halda:  
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...en svo man ég eftir konu sem að hérna kallaði mig alltaf lækni, og áttaði sig 
ekki á því sko, hún kom frá landi þar sem ljósmæður eru ekki til og, og hérna 
þar eru sko bara konur svona út í, já bara eins og þú sem að þjálfast upp í að 
taka á móti börnunum í fjölskyldunni eða í þorpinu, og ef þú fórst á 
heilsugæslustöð að þá varstu að hitta lækni engan annan, þannig að hún var 
alveg ákveðin í því að ég væri læknir, það var alveg sama hvernig ég reyndi að 
útskýra það fyrir henni að ég hefði lært það að taka á móti börnum og hugsa 
um konur og já, þú ert doktor nafið hennar , doktor, kallaði mig alltaf doktor. 

Það er mikilvægt að tengsl milli tilvonandi móður og ljósmóður sé gott til að efla öryggi 

konunnar en þetta samband getur einnig verið lærdómsríkt fyrir ljósmóðurina eins og hún 

minnist á: ,,...mér finnst þetta mjög gefandi og lærdómsríkt að vinna með konum af erlendu 

bergi brotnu en það er líka erfitt það reynir heilmikið á mann, skoðunin tekur lengri tíma, 

  

Hugmyndir þeirra um hlutverk ljósmóður sem eitthvað gamaldags og að í þeirra 

löndum tíðkist að fara í skoðanir til fæðingalækna, styrkir þá skoðun að í þeirra huga eru 

fæðingar læknisfræðilegur viðburður. Hvernig þær lýsa hlutverki ljósmæðra sem ýmist tengt 

gömlum tíma eða sem stuðningskonur á sjúkrahúsi þar sem að hlutverk þeirra er að veita 

andlegan stuðning en ekki sjá um fæðinguna sem slíka. Þessar hugmyndir eru komnar frá 

þeirra samfélögu þar sem að sjúkdómsvæðing fæðingunnar hefur náð sterkum tökum á 

almennri hugmynd um fæðingar og umönnunaraðila þeirra. Benda má á að Gerður Birna 

Jónsdóttir (2010) komst einnig að því að þær konur sem hún talaði við þekktu heldur ekki 

hlutverk ljósmæðra hér á landi. Hún segir að þrátt fyrir ólíkan menningarlegan bakgrunn 

þeirra eiga þær það sameiginlegt að vera ánægðar með hvernig barneignarþjónustan er byggð 

upp hér á landi með ljósmæður sem aðalumönnunaraðila. Það sama má segja um mína 

viðmælendur, um leið og þær komust að því hver bakgrunnur ljósmæðranna væri og menntun 

þeirra fannst þeim þetta fyrirkomulag jafnvel betra. 

3.3.2	  Val	  á	  fæðingarstað	  

Undirliggjandi þættir í vali kenna á fæðingarstað mætti segja að séu hugmyndir um öryggi og 

hvar það er að finna sem og samspil þekkingar og valds. Öryggi líkt og fram hefur komið er 

skilgreiningar atriði þar sem að það getur verið einstaklingsbundið hvar hver og ein finnur 

fyrir öryggi. Má þá segja að þekking spili stórt hlutverk í skilgreiningunni á öryggi, þekking  í  

formi  tæknibúnaðar  og  aðgangi  að  sérfræðimenntuðum  læknum. Heilbrigðisstéttir hafa í krafti 

þekkingar sinnar fengið það vald í hendur að skilgreina hvar öryggið sé að finna. Þannig hafa 

þær skapað ákveðið norm sem viðhaft er um öryggi fæðinga hverju sinni. Samkvæmt 
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Kitzinger   (2005)   fæða   flestar   konur   á sjúkrahúsum   vegna   þess   að   ríkjandi   orðræða   í   því  

samfélagi  sem  þær  búa  segja  þeim  að  þar  sé  mesta  öryggið,  vegna  þess  að  fæðing  er  áhætta  

segir   áhættusamfélagið.   Fyrir  mörgum   konum   er   það   svo   eðlilegt   að   fæðingar   eigi   að   fara  

fram  á  sjúkrahúsum  að  þær  telja  það  partur  af  eðlilegu  ferli  barneignar. 

Konur hafa misjafna skoðun á því hvar þær vilja fæða líkt og Elva Björg Einarsdóttir 

(2007) kemst að í rannsókn sinni að sumar vilja helst fæða á sjúkrahúsi þar sem öll tæki og tól 

eru til staðar, á meðan aðrar vilja fæða heima í þeim til gangi að forðast það að völdin séu 

tekin af þeim með forræði stofnunarinnar og enn aðrar vilja fæða þar sem þær geta fengið 

ákveðnar deyfingar; vatnsfæðingar; og sængurlegu, svo að fátt eitt sé nefnt. Orðræðan í 

samfélaginu hverju sinni getur haft áhrif á það hvernig kona sér fæðinguna fyrir sér og hvar 

hún vilji helst fæða. Konur velja yfirleitt þann stað sem þær telja að sé öruggastur fyrir þær, 

eða eins og út frá kenningum Bourdieu um veruhátt, þær taka ákvörðun út frá því sem er í 

kringum þær og því sem þær eru vanar og þekkja frá sínu upprunalandi. Allir viðmælendur 

voru sammála um að öruggast væri að fæða á sjúkrahúsinu, engin þeirra hugleiddi annan 

möguleika og sumar þeirra vissu jafnvel ekki að það væri einhver annar möguleiki til staðar. 

Líkt og þær Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta ólafsdóttir (2009) segja í grein sinni um vald 

og val á fæðingarstað að þekking, vald og öryggi séu undirliggjandi þættir sem skipta megin 

máli varðandi ákvarðanatöku kvenna um fæðingarstað, konur ákveða að fæða þar sem að þær 

finna til öryggis. 

Það er áhugavert að velta fyrir sér vali á fæðingarstað þeirra kvenna sem ég talaði við 

með lokaritgerð Elvu Bjargar Einarsdóttur (2007) í huga. Elva ræddi við íslenskar konur víðs 

vegar af landinu um þeirra val á fæðingarstað og komst að því að margar hverjar vildu fæða 

barn sitt nærri sínum heimahögum og fundu mikilvægi í því. Hins vegar þær konur sem ég 

talaði við, sem eru í þessu tilfelli mjög langt frá sínum heimahögum töluðu aldrei um það að 

þær hefðu frekar vilja fæða í sínu eigin upprunalandi, heldur þvert á móti voru þær margar 

hverjar þakklátar líkt og fram hefur komið yfir því að hafa átt möguleika á því að fæða 

endurgjaldslaust á hátæknisjúkrahúsi þó að það hafi verið á kostnaði þess að vera fjarri 

fjölskyldu og vinum. Þrátt fyrir að sumar þeirra eiga erfiða reynslu að baki sagði engin að það 

hefði líklega verið betra að fæða í þeirra upprunalandi. Nánast allar voru mjög ákveðnar í því 

að fæða á fæðingardeildinni og vildu hafa öll möguleg tæki og tól nærri ef eitthvað færi 

úrskeiðis, einnig vildu margar þeirra eiga kost á öllum þeim deyfingum sem eru í boði. Ein 

þeirra fæddi á Hreiðrinu og aðrar tvær höfðu byrjað þar en þurft að færa sig yfir á 

fæðingardeildina í miðri fæðingu vegna bráðakeisara. Jafnvel þó að þær hafi allar fætt börnin 

sín á sjúkrahúsi voru þær samt ekki að tjá sig mikið um aðra möguleika, líkt og það væru 
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engir aðrir möguleikar til staðar. Það er orðið mjög rótgróið í hugafari margra vegna 

sjúkdómsvæðingar á fæðingum að fæðing geti verið hættuleg og að það sé best að vera á 

sjúkrahúsi, það er einmitt í þessum tilfellum sem valdið verður áhrifaríkast að mati Foucault 

(1991), þegar það er orðið hluti af hugarfari fólks og í mörgum tilfellum er það orðið 

óhagganlegt. Þessi trú á hinu æðra sem í þessu tilfelli er læknisfræðin og tækniþekkingin 

verður svo mikil í huga fólks að því dettur ekki í hug að gagnrýna það heldur tekur því sem 

gefnu eins og svo margt annað sem hefur verið innprentað í huga okkar í hinu kapítalíska 

feðraveldi.  

Nokkrar þeirra höfðu heyrt um heimafæðingar en engri þeirra fannst það koma til 

greina fyrir sig ,,þau voru að bjóða mér að fæða  

var engin sem hafði áhuga á því að fæða heima hjá sér en þær sem höfðu skoðun á 

heimafæðingum voru oft jákvæðar í garð þeirra þó svo þær gætu ekki hugsað sér slíka 

fæðingu sjálfar og urðu smeykar við tilhugsunina: 

Mér finnst það vera mjög gott, til dæmis hérna þá fæða margar konur heima 
hjá sér ef þær vilja, þetta...lét mig verða stressaða að hugsa til þess út af því að 
ég er vön því að maður eigi að vera á spítalanum ef eitthvað fer illa, en mér 
finnst það stórkostlegt ef það er einhver sem ákveður að fæða heima hjá sér að 
hún geti gert það... 

Öryggistilfinningin er mikilvæg þegar verið er að undirbúa fæðingu en stress getur hægt á og 

jafnvel stöðvað gang hríðanna og ollið miklum sársauka sem og öðrum kvillum í fæðingunni  

(Kitzinger, 2011:64). Samkvæmt Kitzinger (1978) er ekkert athugavert við það að konur kjósi 

að fæða inn á sjúkrahúsum en þrátt fyrir það finnst henni þróunin verið sú að valmöguleikinn 

fyrir heimafæðingu hafi ekki verið jafn mikið upp á yfirborðinu og konum beinlínis ekki 

ráðlagt að fæða heima. Að hennar mati sér hún enga fyrirstöðu fyrir því að kona sem er 

heilsuhraust og allt hefur gengið vel á meðgöngunni fæði heima. Helsta ástæðan fyrir því er 

sú að hún hefur séð svo margar heilsuhraustar konur upplifa hræðilega fæðingu vegna 

ónauðsynlegra inngripa inn á sjúkrahúsi (Kitzinger, 1978: 52-54). Það sem var áhugavert að 

sjá hvað varðar val viðmælenda á fæðingarstað var í raun ekkert val því að þær ræddu ekki 

um aðra möguleika en þann að fæða á sjúkrahúsi, þær höfðu kost á því að fæða á 

hátæknisjúkrahúsi og voru þakklátar fyrir það.  

Samkvæmt þessu mætti gera ráð fyrir að konurnar í rannsókninni myndu velja sér 

fæðingarstað eftir þeim reglum sem giltu í samfélagi þeirra og það  styrkir  það  sem  Bourdieu 

útskýrir með veruhættinum, að  konur  taka  ákvörðun  út  frá  því  sem  þær  þekkja  og  því  sem  er  í  

kringum  þær. 
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3.3.3	  Hugarfar	  í	  garð	  keisarafæðinga	  

Flestar konur hafa ákveðnar hugmyndir um hvað fæðing er og sumar líta jafnvel á hana sem 

hættulega. Þar sem að tíðni mæðradauða er há kann að vera að ríkjandi viðhorf sé að fæðingar 

séu hættulegar, eða eins og ein viðmælenda minna segir:  

,,...mamma mín er eldri og hún heyrði alltaf að það er fullt af fólki sem deyr, 
margar konur deyja við fæðingu í [mínu upprunalandi], fullt, þannig að 
mamma mín sagði við mig, fæðing er stundum eins og, eins og, ég veit ekki, 
þú veist aldrei hvort að þú munt lifa eða de  

 Kona sem er hrædd við að deyja í fæðingu er líkleg til að verða stressuð og hrædd og því 

meiri líkur eru á erfiðri upplifun í fæðingunni. Það sem konan upplifir í fæðingunni fer eftir 

því hvernig líkamleg, sálræn og andleg heilsa hennar vinna saman (Teasdill, 2000). Segja má 

að tiltölulega hátt hlutfall viðmælenda hafi farið í keisarafæðingu eða sjö af alls 16 konum, 

fjórar fóru í fyrirfram ákveðna keisarafæðingu og þrjár í bráðakeisara. Samkvæmt Alþjóða 

heilbrigðisstofnuninn (WHO) hefur keisaraaðgerðum í heiminu fjölgað verulega á 

undanförnum árum í þróunarlöndunum. Framkvæmdar eru að meðaltali 18.5 milljónir 

keisarafæðingar í öllum heiminum. Alþjóða heilbrigðisstofnuninni gaf út skýrslu árið 1985 

um tíðni keisarafæðingar í heiminum og kom með þá yfirlýsingu í kjölfarið að það væri ekki 

ásættanlegt fyrir neina þjóð að keisaratíðni færi yfir 10-15% í hverju landi (WHO, 2010). 

Samkvæmt skýrslu Stanten og Holtz (2006) þar sem skoðuð var tíðni keisarafæðinga í 

þróunarlöndunum komust þau að því að eitt af hverju átta barni fæðist með keisaraskurði og 

að Rómverska-Ameríka, Karabískahafið og Austur Asía eru þar með hæðstu tíðnina í 

heiminum, eða um 26%. Tíðni heimafæðinga, keisarafæðinga og fæðinga á fæðingardeildum 

er misjöfn eftir löndum. Sú tíðni getur farið eftir því hvernig er litið á fæðingar í viðkomandi 

landi, hvort að hún sé álitin læknisfræðileg eða lífeðlisfræðileg. Há tíðni keisarafæðingar í 

Rómversku-Ameríku kemur heim og saman við það læknisfræðilega hugarfar gagnvart 

fæðingum viðmælenda.  

Mikið hefur verið rætt um rétt móðurinnar til að velja hvort hún fari í keisaraskurð eða 

hvort hún eigi að fæða eðlilega (Nilson og Hamberger, 2004:201, Kitzinger, 1978:315). Hér á 

Íslandi geta konur ekki fengið að fara í keisaraskurð nema um sérstakt tilfelli sé að ræða eða 

þá að hún sé send í bráðakeisara sem er stundum tilfellið. Sumar viðmælenda höfðu aðra 

hugmynd um keisarafæðingu en almennt tíðkast hér á landi. Í mörgum af þeirra 

Nokkrar af þeim konum sem ég talaði við sögðu að keisarafæðingar væru mjög algengar í 
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þeirra upprunalandi og þrjár þeirra urðu fyrir vonbrigðum yfir því að þær fengu ekki að fara í 

keisaraskurð vegna þess að það var ekki talið að þær þyrftu á því að halda. Ástæðan fyrir því 

að þær hefðu vilja fara í keisara var annars vegar vegna hræðslu við að fæða ,,það eina, sem 

dæmi að í [mínu upprunalandi] þá getur þú beðið um keisaraskurð. Hérna þá vildi ég fara í 

keisaraskurð en ég fékk það ekki... út af því að ég hef 

sem hefði heldur kosið keisarafæðingu en fékk það ekki sagði:  

Eða, venjulega í okkar löndum þar sem að börnin eru ekki svona stór, eða þá 
ertu ekki klippt, þú ert ekki skyldug til að fæða og ef þeir sjá eitthvað þá gera 
þeir keisaraskurð. Eða það er mjög algengt í okkar löndum að meirihluti 
kvenna fæða með keisaraskurð, hlutur sem er ekki gerður hér, hér ertu látin 
fram á síðustu stundu... 

Þessi kona var ósátt við að vera látin reyna fæða svona lengi í staðinn fyrir að hafa verið send 

í keisaraskurð eftir ákveðið langan tíma. Keisarafæðingar eru algengar inna Suður-Ameríku 

með Brasilía í fararbroddi með hæðstu tíðni keisarafæðinga í heiminum. Sem dæmi um það 

eru keisarafæðingar á sumum einkareknum sjúkrahúsum í Brasilíu yfir 90% fæðinga og árið 

2001 var tíðnin 72% fyrir alla Brasilíu (Kitzinger, 2005:76). Það er hátt hlutfall og áhugavert 

væri að skoða nánar menningarlega þætti tengdar því hvers vegna konur í Brasilíu kjósa 

frekar að fara í keisaraskurð heldur en að fæða eðlilega. Þrátt fyrir að aðeins þrjár þeirra hafi 

orðið fyrir vonbrigðum með að hafa ekki fengið að fara í keisaraskurð voru þær allar með á 

hreinu að í flestum þeirra upprunalöndum tíðkaðist annarskonar hugsunarháttur í garð 

keisarfæðinga samanborið við hér á landi. Sem dæmi má skoða hvað ein viðmælenda minna 

sagði, áður fyrr var hún verið mjög hrædd við fæðingar og hafði fyrir löngu verið búin að 

ákveða að hún færi í keisaraskurð ef hún skyldi eiga von á barni. Hún sagði að í hennar 

upprunalandi væri ekkert varhugavert við það að panta keisarafæðingu. Eftir að hún hafði 

gengið í gegnum meðgönguna og fræðst um það hvernig hlutirnir gengu fyrir sig hér á landi 

að þá hafði hugarfar hennar í garð fæðinga breyst og hún var orðin jákvæðara og ekki jafn 

hrædd:  

...áður líka, ég veit ekki hvort hugarfarið breytist líka þegar maður verður 
óléttur út af því að ég sagði alltaf, úff en hræðilegt að fæða barn, ég mun deyja, 
með þessum sársauka þá frekar að ég fari í keisaraskurð og það verði tekið út, 
þegar ég, þegar að ég var í [mínu upprunalandi] hafði ég þetta hugarfar, að ég 
verð látin í keisaraskurð, skiptir mig ekki máli, ég vil ekki finna fyrir neinu en 
frá því að ég hef verið hér og líka þá hef ég byrjað og ég held einnig að 
hugarfarið sjálft breytist... og þegar ég sá hvernig þjónustan er hér og hvernig 
allt er mun meira róandi og afslappaðra og að hann maðurinn hennar  getur 
verið með mér... þannig að ég held að allt þetta hafið látið mig slaka á... 
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Í þessu tilfelli þá breyttist hugarfar hennar gagnvart fæðingum á hennar fyrstu meðgöngu, 

henni fannst þjónustan hér góð og það róaði hana. Líkt og Kitzinger (2005) hefur bent á að 

umhverfið og samfélagið geti haft áhrif á eða jafnvel breytt hugafari konunnar hvað varðar 

fæðingar. Í þessu tilfelli breyttist hugarfar þessara konu á jákvæðan máta, hún varð rólegri og 

öruggari í garð fæðingarinna. 

Hins vegar, þá voru þær ekki allar sammála því hugafari sem tíðkast í þeirra 

upprunalandi hvað varðar keisarafæðingar og hvernig litið er á fæðingar þar líkt og 

einhver ,,veikindi. Þær voru ekki allar sammála þessu læknisfræðilega sjónarhorni og 

afleiðing sjúkdómsvæðingar í þeirra upprunalöndum. Byggt á því sem að viðmælendur mínir 

segja hvað varðar þeirra hugarfar og það sem WHO hefur bent á hvað varðar háa tíðni 

keisarafæðingar í Rómversku-Ameríku þá er alls ekki hægt að alhæfa yfir allar latinas og líta 

á þær sem ofurseldar æðri öflum. Líkt og Mohanty bendir á að þá er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir ólíkri stöðu og sýn kvenna í heiminum og að láta fyrirfram ákveðnar staðalímyndir 

sem tengdar hafa verið konum frá ólíkum stöðum í heiminum ekki hafa mótandi áhrif. Það er 

ekki hægt að alhæfa út frá tölulegum upplýsingum eða ríkjandi menningarlegum viðhorfum 

því það eru alltaf einhverja undantekningar, líkt og þessi kona bendir á: 

Já ég held að það sé aðeins öðruvísi, út af því að í [mínu upprunalandi] þá vill 
meirihluti kvenna fæða börn sín venjulega og gefa brjóst til tveggja ára og 
kjósa heldur það sem er náttúrulegt kannski vegna [fornar menningar í mínu 
upprunalandi]  sem var til áður, veit ekki hvort að þú hefur heyrt um þetta, já 
þær vilja miklu frekar það náttúrulega og einnig náttúruleg lyf og allt það. Já, 
út af því að það er miklu betra að eiga barn náttúrulega, venjulega heldur en 
með keisaraskurði. 

Þó svo að nokkrar þeirra hefðu heldur kosið að fara í keisaraskurð þá var meirihlutinn 

sammála um 

barnið. Einnig var önnur kona sem hafði miklar skoðanir á þessu og vissi að keisaraskurður 

væri algengur í Suður-Ameríku og fannst það mjög miður.  

Já, því miður, en ég held að það sé vegna fáfræði, vegna algjörrar fáfræði, 
vegna þess að aðgerð er alltaf aðgerð og keisaraskurður eh, skilur eftir, eh 
afleiðingar, á meðan þegar þú fæðir náttúrulega þá eru engar afleiðingar í 
líkama þínu, þvert á móti ef þú vilt fæða síðar þá er líkami þinn betur 
undirbúinn. Til þess að eiga auðveldara og líka í mörg skipti gera læknarnir í 
Suður-Ameríku keisaraskurð vegna peninga...vegna þess að það er auðveldara 
að gera keisaraskurð á konu og taka það út á tveimur tímum heldur en að vera 
með fullt af konum öskrandi á göngunum vegna þess að það er ekki pláss, 
þannig að útaf þægindum og misnotkun á vísindunum. 
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Hún er meðvituð um hvernig ástandið er í sínu upprunalandi og telur það vera fáfræði af hálfu 

kvennanna og gróðarstarfsemi læknana sem býr að baki fjölda keisarafæðinga. Samkvæmt 

rannsóknum Kitzinger (2006) geta keisarafæðingar einnig falið í sér ákveðið stöðutákn í 

ákveðnu samhengi. Þar sem að þær konur sem hafa efni á að fara í slíka aðgerð sýna fram á 

sterka efnahagslega stöðu sína innan samfélagsins og því er það eftirsóknarvert eins og er 

tilfellið í Brasilíu (Kitzinger, 2006). Aðrir þættir hafa einnig verið tengdir við keisarafæðingu 

og konur sem velja þann kost getur einnig verið út frá ákveðnum hugmyndum um líkamlegar 

breytingar eftir fæðingu og vilja komast hjá þeim.  

Þær voru tvær sem að tóku það skýrt fram að þeirra fæðingarreynsla hafði mikið að 

segja hvað varðar þeirra sjálfsmynd. Þeim hefði aldrei dottið í hug að þær ættu eftir að fæða 

venjulega. Samkvæmt því sem að þær höfðu vanist frá upprunalöndum þeirra, héldu þær að 

þær myndu einnig fara í keisara: ,,...ég fékk allt aðra sýn á fæðinguna, einnig vissi ég að ég 

gæti treyst 100% á læknisþjónustuna hér og það hefur hjálpað mér að láta mig vera öruggari 

sem ólétt ko

hverjar, læknisfræðilegu viðhorfi gagnvart fæðingum frá þeirra upprunalandi. Greinilegt var 

hvernig þeirra veruháttur litaði þeirra væntingar í garð fæðingarinnar. Einnig var áhugavert að 

sjá hvernig þeirra viðhorf breyttist við það að ganga í gegnum barneignarferlið hér á landi og 

hvernig þær tóku þessum breytingum jákvætt og gátu séð þá kosti sem umgjörð fæðinga hefur 

hér á landi. Hugmyndir þeirra breyttust frá því að trúa alfarið á hlutverk lækna í 

barneignarferlinu yfir í að treysta ljósmóður fyrir fæðingunni og sjá þá kosti sem lífeðlisleg 

umgjörð fæðinga hefur. Val þeirra á fæðingarstað breyttist ekkert en það má rekja einnig til 

þess að ríkjandi viðhorf hér á landi er einnig það að öryggið sé að finna innan veggja 

sjúkrahússins þar sem þekkinguna og  tæknina er að finna. Einnig breyttist hugarfar þeirra í 

garð keisarafæðinga frá því að vilja helst fara í keisara yfir í það að sjá kosti þess að fæða 

eðlilega og fundu sumar ákveðna eflingu í styrkingu með því að fæða eðlilega.  
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4.	  Samantekt	  og	  umræða	  

Niðurstöður benda til þess að út frá þeim hugmyndum sem viðmælendur22 mínir höfðu um 

fæðingar þá koma þær frá samfélögum þar sem litið er á fæðingar sem læknisfræðilegan 

viðburð líkt og tíðkast í mörgum samfélögum í heiminum. Viðmælendur sögðu að þær fyndu 

öryggið í hátækninni og treystu læknum fyrir fæðingunni. Fáar vissu hvert hlutverk ljósmæðra 

var til þess að byrja með og sumar ekki fyrr en eftir fæðinguna. Líkt og flestar íslenskar23 

konur þá völdu konurnar í rannsókninni allar að fæða á sjúkrahúsi. Eins og fram hefur komið 

má rekja ákvörðun kvenna fyrir því að kjósa að fæða á sjúkrahúsi til breyttrar orðræðu og með 

tilkomu sjúkdómsvæðingar á fæðingum víða um heiminn síðustu áratugi. Hvað varðar 

skoðanir viðmælenda á keisarafæðingum, þá voru þær nokkrar sem hefðu helst viljað fá að 

fara í fyrirfram ákveðinn keisara þegar þær gengu með fyrsta barnið, ástæðan sem þær gáfu 

fyrir því var fyrst og fremst hræðsla við að fæða, einnig minntust þær á að það þótti ekkert 

tiltökumál að panta keisara í þeirra upprunalandi. Margar þeirra höfðu alist upp við að heyra 

frá því að konur færu í keisara ef þær kysu það frekar. Einnig voru tvær af viðmælendunum 

sem sögðu að þær hefðu aldrei geta trúað því að þær gætu fætt barn án þess að fara í 

keisarafæðingu og voru mjög ánægðar með að hafa gengið í gegnum eðlilega fæðingu án 

inngrips hér á landi. Líkt og Kitzinger (2005) minnist á að í sumum löndum hefur 

keisarafæðing náð miklum vinsældum ef það má orðað það sem svo, og út frá ríkjandi 

orðræðu í samfélaginu halda margar konur að fæðing sé hættuleg og að keisarafæðing sé þá 

öruggari kostur. Staðreyndin er sú að í mörgum þróunarlöndum er dánartíðni kvenna við 

fæðingu há og margar konur sem hefðu þurft á keisaraskurði að halda hafa ekki aðgang að 

þeirri tækni sem til þarf. Hins vegar eru margar konur sem fara í keisaraskurð án þess að þurfa 

á því að halda en kjósa að fara í keisara vegna samfélagslegra gilda og viðhorfa. Líkt og 

Kitzinger bendir á þá er litið á  keisarafæðingar sem ákveðið tákn í löndum innan Suður-Asíu. 

Þetta tákn stendur fyrir góða fjárhagslega stöðu þeirra sem geta farið í keisarafæðingu og í 

kjölfar öðlast þær ákveðna virðingu innan samfélagsins. Há tíðni keisarafæðinga má einnig 

rekja til ákveðinnar hugmyndar sem haldið er á lofti hvað varðar líkamleg einkenni, líkt og 

Kitzinger (2005) minnist einnig á að sumar konur velja að fara í keisaraskurð til að halda 

sköpum sínum ,,honeymoon fresh . Segja má að það fer eftir samfélögm hvaða hugmyndum 

                                                                                                                      
22 Hér vil aðeins minna á að ég held áfram í þessum kafla að tala um viðmælendur sem kvenkyns vegna þess, líkt 
og fram hefur komið eru allir viðmælendur mínir kvenkyns. 
23 Tala hér um ,,íslenskar  konur, þá á ég við konur sem hafa fæðst og alist upp hér á landi. Geri mér grein fyrir 
því að konur sem fæðst hafa utan Íslands en eru búsetta hér núna geta einnig talið sig vera íslendingar.  
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er haldið á lofti hvað varðar keisaraskurð. Foucault (1977) líkt og Bourdieu (1990b ) efast um 

valfrelsi einstaklinga vegna þess að val er í raun bundið hefðum og siðum í því samfélagi sem 

viðkomandi elst upp í. Val og viðhorf byggjast oft á því ríkjandi viðhorfi sem er til staðar 

innan hvers samfélags og samspil þekkingar og valds innan samfélagsins sem virðist stjórna 

orðræðunni. Líkt og hjá öllum viðmælendum mínum var öryggið að finna á sjúkrahúsinu og 

meðal nokkrar þeirra var ennþá meira öryggi í því að fara í keisarafæðingu, en þessar 

hugmyndir um öryggi koma frá þeirri orðræðu sem fyrirfinnst í samfélaginu.  

Það er mikilvægt að hafa kenningar Bourdieu (1990b) um veruhátt í huga. Veruháttur 

er ekki endilega sá sami hjá fólki sem býr í sama eða svipuðu samfélagi og því er ekki hægt 

að alhæfa yfir hegðun fólks frá ákveðnum samfélögum. Jafnvel þó að meirihluti 

viðmælendanna hafi verið ánægðar og viðhorf þeirra hafi breyst í garð fæðinga, er ekki hægt 

að alhæfa yfir þær allar. Þó svo að tölfræðilegar upplýsingar frá WHO sýni að hæðsta tíðni 

keisarafæðinga í heiminum sé í Suður-Ameríku og Suður-Asíu að þá er ekki þar með sagt að 

það sé tilfellið í öllum samfélögum innan þessarar heimsálfa. Ólíkar væntingar og sýn 

einstaklinga geta einnig farið eftir félagslegri stöðu kvenna sem og öðrum þáttum sem spila 

inn í. 

Draga má þær ályktanir út frá frásögnum viðmælenda að eftir að hafa gengið í gegnum 

barneignarferlið hér á Íslandi hafi viðhorf þeirra til fæðinga breyst, frá því að vera mjög 

læknisfræðilegt og í það að verða lífeðlislegt líkt og tíðkast hér á landi. Með því að ganga í 

gegnum barneignarferlið á Íslandi komust þær að ýmislegu sem ekki tíðkast í þeirra 

upprunalandi og gáfu margar þeirra í skyn að þær kynnu betur að meta þá þjónustu sem er 

veitt hér. Viðmælendum fannst mörgum þjónustan vera persónulegri, ljósmæður almennt 

hjálpsamar og umgjörð fæðinga hafði afslappandi áhrif á margar þeirra. Þetta breytta viðhorf 

má meðal annars sjá í því út frá því sem þær sögðu, hvernig hræðsla við fæðingar varð minni 

og hugarfar þeirra gagnvart keisarafæðingum breyttist. Með því að skoða reynslu og upplifun 

viðmælenda út frá kenningum Bourdieu (1990b) öðlast maður dýpri skilning á því hvernig sú 

orðræða sem er ríkjandi í upprunalandi hvers og eins getur haft áhrif á viðhorf einstaklinga og 

hugmyndir. Líkt og Bourdieu bendir á þá er veruháttur okkar ekki fastmótaður heldur getur 

hann breyst. Einnig getum við haft fleiri en einn veruhátt sem getur verið bæði varanlegur og 

breytilegur og er hinn dínamíski skurðpunktur milli uppbyggingar og gerða samfélags og 

einstaklinga (Bordieu, 1990b; Dirk, Eley og Ortner, 1994). Í þessu samhengi má því segja að 

fjölmenningarsamfélag er sífellt í mótun, ýmist læra þeir sem flytja í nýtt land ný viðhorf og á 

sama tíma opna þeir huga hinna og kenna þeim að sjá ólík viðföng út frá öðru sjónarhorni. 
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Áberandi var að væntingar og viðhorf viðmælanda til fæðinga hafði mótast út frá því 

innan þess samfélags þær ólust upp í. Þær hugmyndir sem einstaklingar hafa um ákveðin 

atriði mótast oft út frá ríkjandi orðræðu í því samfélagi sem þeir hafa alist upp í. Úr verða 

einskonar félagslega áunnin kerfi sem móta hugmyndir sem við höfum um ákveðna hluti 

(Bourdieu, 1990b). Líkt og Foucault (1977) segir þá felur valdið í sér ákveðna 

persónugervingu á valdinu sjálfu og að þekkingin skapar vald innan samfélagsins sem þegnar 

þess fara eftir, oft á tíðum ómeðvitað. Til dæmis má nefna að konur fæða á sjúkrahúsi vegna 

þess að það er algengast. Samkvæmt Davis-Floyd og Sargent endurspeglar ofurvald 

heilbrigðisstofnana valdið sem er inngróið í hið kapítalíska feðraveldi og í raun sjá margar 

konur ekkert annað val en að fæða á sjúkrahúsi (Davis-Floyd og Sargent, 1997). Það 

þekkingarvald sem myndast innan heilbrigðisstofnananna skapar valdamisræmi á milli 

fæðandi kvenna og fagfólksins sem vinnur við að þjóna þeim. Hlutverk ljósmóðurinnar var 

mörgum viðmælendanna framandi eða þá að þær tengdu það við gamla tíma. Segja má að 

helsta ástæða þess að litið er á fæðingar sem lífeðlislegt ferli á Íslandi sé vegna þess að helstu 

umönnunaraðilar eru ljósmæður. Einnig felur skilgreiningin í sér að litið er á meðgöngu og 

fæðingu sem eðlilegt ástand sem krefst ekki læknisfræðilegrar aðstoðar nema í sérstökum 

tilfellum. Ekki er litið á meðgöngu og fæðingu sem sjúkdóm á Íslandi.  

Upplifanir viðmælendanna voru af fjölbreyttum toga en líkt og fram hefur komið er 

fæðing mjög persónulegur viðburður sem konur og fjölskyldur þeirra upplifa á ólíkan máta. 

Ostrow (1981) bendir á að forsendur upplifunar geta verið menningarbundnar og því getum 

við upplifað fæðingar á ólíkan máta. Að stofna fjölskyldu í öðru landi en þínu upprunalandi 

getur þýtt að þær væntingar sem viðkomandi hafði um fæðinguna standist ekki. Sumar 

erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að erlendar konur verði oftar fyrir vonbrigðum vegna 

þess að væntingar þeirra stóðust ekki. Þar getur misskilningur spilað inn í vegna 

tungumálaerfiðleika, lélegra samskipta milli fæðandi konu og umönnunaraðila þar sem ekki er 

tekið nægjanlegt tillit til menningarbundinna viðhorfa í samræmi við jafnræðisreglu 

stjórnsýslulaga (Birna Gerður Jónsdóttir o.fl, 2011). Engu að síður, þá voru nánast allir 

viðmælendur mínir ánægðar með sína reynslu og sögðu oftar en einu sinni að þær hefðu 

ekkert til að kvarta yfir. Margar þeirra sögðu að þær geti ekki gagnrýnt þjónustuna hér vegna 

þess að þær bera hana saman við þjónustuna í þeirra upprunalandi. Það er rétt eins og að þær 

telji sig eiga að vera þakklátar og hafi ekki rétt til að kvarta. Í þessu samhengi má benda á það 

sem Kitzinger (2005, 2006) segir að konur eru almennt ánægðar og þakklátar fyrir það að 

barnið þeirra sé komið í heiminn burt séð frá því hvernig fæðingin gekk fyrir sig. Þær eru 

hræddar við að gagnrýna kerfið eða tala um reynslu sína ef hún hefur verið erfið, vegna þess 
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að þær eru hræddar um að þeim eða barninu þeirra verði refsað fyrir það á einhvern hátt. 

Ástæðan fyrir þessari jákvæðni og þakklæti yfir því að hafa fætt börnin sín hér á landi má 

einnig rekja til góðs aðgengis að góðri þjónustu á barneignarferlinu þeim að kostnaðarlausu 

sem er ekki jafn sjálfsagt mál í þeirra upprunalöndum. Þar er góð þjónusta mjög kostnaðarsöm, 

hér er átt við góða þjónusta samkvæmt þeirra skilgreiningu, sem sagt aðgangur að 

hátæknilegu sjúkrahúsi og sérfræðingum.  

Þó ég tali um almenna ánægju er vert að koma því fram að þrjár þeirra voru síður en 

svo ánægðar og tvær áttu að baki erfiða og neikvæða fæðingarreynslu, svo slæma að mörgum 

árum seinna geta þær ekki ennþá hugsað sér að fæða annað barn. Önnur þeirra sagði að hún 

gæti ekki vitað hvort reynsla hennar hefði verið betri í upprunalandinu en var þó viss um að 

hún hefði verið send í bráðakeisara ef hún væri ekki búin að fæða eftir átta klukkutíma og 

segir að það hefði kannski hlíft henni frá þessari slæmu minningu sem hún mun að hennar 

sögn aldrei gleyma. Þessar þrjár sem voru ekki jafn ánægðar voru gagnrýnni á fleiri þætti í 

barneignarferlinu og upplifðu margt neikvætt. Þær efuðust um kerfið og þeim leið svolítið 

eins og það hefði ekki verið hlustað á þær og að það hafi verið gert lítið úr því hvernig þeim 

leið. Ein þeirra orðar það svo að henni hafi liðið eins og dýri í búri og hinar tvær töluðu um 

mistök af hálfu læknana þar sem meðal annars gekk erfiðlega að gefa mænurótardeyfingu og 

þurfti fleiri en eina tilraun til sem gerði hana stressaða, einnig fann hún til óöryggis vegna 

þess að læknirinn var að hennar mati of ungur. Hin konan lenti í miklum erfiðleikum sem ég 

mun ekki fara nánar í hér. Líkt og Kitzinger (2005) hefur komið inn á að þá á 

heilbrigðisstarfsfólk það til að sýna forræðishyggju í garð kvenna sem eru að fæða, þá 

sérstaklega ef þær hegða sér ekki eins og ætlast er til af þeim. Hún talar um að konur sem 

öskra og hafa læti eiga þá hættu á að fá þau skilaboð frá lækninum að hún verði að haga sér ef 

hún ætli ekki að setja barnið í hættu. Þessi kona sem upplifði erfiða fæðingu og fannst eins og 

engin skildi hana sagði einmitt að henni hefði verið sagt fyrirfram að hún þyrfti að haga sér 

vel í fæðingunni. Í tengslum við þessa reynslu má einnig nefna gagnrýni femínista á 

sjúkdómsvæðingu, að ekki er hlustað á konuna sjálfa, heldur er ástand hennar metið með 

tæknilegum búnaði. Sú lýsing á einmitt við um líðan hjá einum af viðmælendum mínum sem 

átti erfiða reynslu að baki, ekki var  tekið mark á henni, aðeins litið á hana sem 

vandræða ,,sjúkl  

Það var tiltölulega áberandi að þær konur í rannsókninni sem búa við mikinn félagsauð 

hér á Íslandi, áttu að öllu jöfnu betri fæðingarreynslu en þær sem töluðu um að tengslanet 

þeirra væri lítið. Þær sem töluðu um að þær ættu mikið af vinum og væru aldrei einmanna 

voru almennt jákvæðari í garð upplifunarinnar þrátt fyrir að einhverjir tæknilegir erfiðleikar 
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hefðu komið upp í fæðingunni. Engu að síður var þetta ekki algilt og ekki endilega hægt að 

tengja þessi tvö atriði saman. Andlegur stuðningur á þessum tímamótum gegnir miklu 

hlutverki þar sem miklar félagslegar og tilfinningalegar breytingar eiga sér stað í lífi konunnar 

og maka hennar. Vert er þó að minnast á, að þær voru einnig nokkrar sem töldu að nærvera 

maka væri það sem skipti þær mestu máli á þessum tímamótum og fannst þeim mjög jákvætt 

að hann mætti vera viðstaddur í fæðingunni, sem er eitthvað sem ekki tíðkast í þeirra 

upprunalöndum. Viðmælendur mínir lögðu ekki mikla áherslu á að það hafi verið erfitt að 

vera í nýju umhverfi og með nýtt tungumál í barneignarferlinu, þær treystu nánast allar 

mökum sínum fullkomlega fyrir því að vera talsmenn þeirra og túlkar. Einnig lögðu þær 

mikið traust á kerfið og því mætti draga þá ályktun að þær settu það ekki fyrir sér að þær 

töluðu ekki sama tungumál og heilbrigðisstarfsfólkið. Þó voru þær nokkrar sem töluðu ágæta 

íslensku þegar þær eignuðustu börnin sín. Engu að síður voru  tvær konur sem upplifðu sig 

svolítið valdalausar vegna tungumálaerfiðleika, þeim fannst erfitt að geta ekki fylgst 

nákvæmlega með því sem var að gerast á meðgöngunni, í fæðingunni sem og eftir fæðinguna. 

Þakklæti þeirra og ánægja var það sem flestar þeirra lögðu meiri áherslu á frekar en 

menningarlegar hindranir eða tungumálaerfiðleikar á barneignarferlinu. Þær konur sem 

söknuðu einhvers frá sínu upprunalandi gerðu það fyrir og eftir fæðinguna og tengdu það 

ekkert sérstaklega við barneingarferlið sjálft. Engu að síður voru þær margar sem töluðu um 

söknuð eftir að börnin voru komin í heiminn og jafnvel þegar þau voru orðin aðeins eldri. Þá 

fannst þeim erfitt að þau kynnist ekki þeirra upprunalandi, fjölskyldu og tungumáli nema að 

einhverju leyti í gegnum þær.  

Að hlusta á reynslu annarra, sem búa við ólíkar aðstæður en maður sjálfur, er mjög 

lærdómsríkt að mínu mati. Maður setur sig í fótspor annarra og fær því betri skilning á því 

sem sú manneskja þarf að ganga í gegnum. Það sem ég hef lært enn og aftur er að við erum 

jafn ólík og við erum mörg. Þó að við eigum það til að búa til staðalmyndir yfir ákveðnar 

þjóðir og alhæfa út frá þeim, þá er svo mikilvægt að dæma ekki fólk fyrirfram út frá þjóðerni, 

kyni né þeim fyrirfram mótuðu staðalímyndum sem til eru. Líkt og Rapport (2003) bendir á, 

er verðugt að hafa í huga að menning er sífellt að breytast og hún er ekki eðlislæg né 

fastmótuð, við það að flytja til nýs lands tileinkar maður sér oft nýjar venjur og siði á sama 

tíma og maður viðheldur því sem maður ólst upp við. Líkt og viðmælendur mínir hafa gert, 

sumar þeirra líta hvorki á sig sem Íslending né þess þjóðar sem þær fæddust í, heldur tilheyra 

þær heiminum líkt og ein orðaði það. Það getur valdið ákveðnum erfiðleikum fyrir 

sjálfsmyndina að tilheyra ekki ákveðnum stað. Það sem margar af viðmælendum mínum hafa 

gert er að byggja upp sterkan félagsauð hér á landi og margar þeirra búa að sterkum tengslum 
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við aðrar latinas sem, þrátt fyrir að vera frá ólíkum samfélögum inn Rómversku-Ameríku 

finna sterk tengsl sín á milli og þar með myndað hóp sem þær tilheyra. Öll erum við hluti af 

fleiri en einni menningu og fjölmenning snýst um meðvirka meðvitund um þessa þverskornu 

menningarklofninga. Gupta og Ferguson (1992) benda á að fjölmenning beinir sjónum að því 

að menning þjóðríkis er ekki ein og erfitt er að ætlast til að svo sé. Það er því mikilvægt að 

horfa á fólk sem einstaklinga en ekki sem fulltrúa ákveðinna þjóða, menningar, trúar og svo 

framvegis. Því að menning er ekki bundin við eitt ákveðið ríki, einhverja þjóð eða trúarhópa, 

engu að síður er tilhneigingin sú að fólk sé skilgreint út frá ólíkri menningu (Abu-Lughod, 

2006). Þessi hugmynd um að geta flokkað fólk eftir kyni, þjóðerni og svo framvegis má rekja 

til upphafs þjóðríkja þar sem þjóðernishyggja var blásin upp til þess að reyna að mynda 

ákveðna samheldni meðal þegna ólíkra þjóða.  Þessi munur milli þjóðríkja á í raun við engin 

rök að styðjast og sérstaklega ekki í dag í því fjölmenningarlega samfélagi sem við búum í. 

Með þessari rannsókn hef ég komist að því hvernig fjölmenning getur hjálpað okkur við að 

skilja hversu ólík við öll erum en á sama tíma svo lík. Með því á ég við að við deilum 

svipuðum reynslum, sjálfsmynd okkar er sífellt í mótun og veruháttur okkar getur breyst en 

hvernig við þróumst og hvaða stefnu við tökum getur velt á stöðu okkar innan þess samfélags 

sem við búum sem og ríkjandi orðræðu sem er að finna þar.  

Það sem kom mér helst á óvart var, að ég átti von á því að þær myndu tengja 

fæðingareynslu sína meira við tungumálaerfiðleika og söknuð fjölskyldunnar. Það sem kom 

hins vegar í ljós að þessir þættir virtust ekki skipta konurnar jafn miklu máli í samanburði við 

það þakklæti og þá ánægju sem þær lýstu yfir því að hafa fætt barnið/börnin sín hér á landi. 

Sumar þeirra minntust á þetta í tengslum við fæðinguna en mjög fáar og þetta virtist ekki vera 

neitt stórmál eða truflandi þáttur í barneignarferlinu. Eins og fram hefur komið var 

félagsauður margra þeirra mikill, líkt og ein þeirra orðaði það að þá gáfu vinkonur hennar, 

henni ekki tíma til að sakna. Það sem var áhugavert var að sjá hversu mikið traust þær báru í 

garð hátækninnar og hvernig viðhorf margra viðmælendanna breyttist frá því að líta á 

meðgöngu og fæðingar sem læknisfræðilegt ferli í að verða eins og tíðkast hér á landi 

lífeðlislegt ferli. Þær lærðu að treysta ljósmóðurinni og margar þeirra sáu keisarafæðingar í 

öðru ljósi.  

Það gæti verið gagnlegt að fræða konur sem koma frá þeim löndum þar sem ljósmæður 

hafa ekki sama bakgrunn og þær hafa hér á Íslandi um hvert hlutverk þeirra sé hér á landi. Að 

sama skapi er mikilvægt að  fræða ljósmæður um menningarlegan margbreytileika og að ekki 

beri að líta  á konur sem fulltrúa þeirra þjóðar sem þær koma frá. Einnig tel ég mikilvægt að 

erlendar konur þekki rétt sinn til að biðja um túlk ef þær telja þörf fyrir það. Gera mætti 
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valmöguleikana sem eru í boði hér sýnilegri fyrir allar þær konur sem fæða börn sín á Íslandi. 

Rannsókn sem þessi er ætlað að varpa ljósi á upplifun og reynslu erlendra kvenna í 

barneignarferlinu og auka möguleikana á því að hægt sé að gera sér betur grein fyrir því hvað 

betur mætti fara og að hverju þarf að huga þegar erlendar konur eru annars vegar. Einnig getur 

verið nytsamlegt fyrir ljósmæður, sem og aðra sem annast konur í barneignarferlinu, að fá að 

heyra þeirra skoðanir. Þessi rannsókn er einnig mikilvæg viðbót inn í þá 

fjölmenningarumræðu sem á sér stað í okkar samfélagi og dregur upp eina mynd af annars 

mjög fjölbreyttu samfélagi. 
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Lokaorð	  

Upplifun og reynsla spænskumælandi kvenna af því að fæða barn á Íslandi samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar er almennt séð jákvæð. Þess má þó geta að þrjár 

viðmælenda áttu neikvæða reynslu að baki, erfitt er þó að vita hvort að fæðingin hefði gengið 

betur í þeirra upprunalandi líkt og ein viðmælenda greindi sjálf frá. Með því að skoða hver 

áhrif veruháttar þeirra hafði á væntingar og reynslu kom ýmislegt í ljós. Þær höfðu ólíkar 

hugmyndir en tíðkast hér á landi um barneignarferlið og þá þjónustu sem henni fylgir. Út frá 

því sem að þær þekktu frá þeirra upprunalandi að þá voru nokkrir þættir sem komu þeim á 

óvart. Með því að ganga í gegnum barneignarferlið á Íslandi breyttist viðhorf marga 

viðmælenda til fæðinga. Hræðslan varð minni og álit þeirra á keisarafæðingum breyttist svo 

dæmi séu tekin. Því má sjá að veruháttur þeirra breyttist við þessa reynslu, líkt og Bourdieu 

(1990b) bendir á að þá er veruháttur okkar ekki fastmótaður. Það samfélag sem einstaklingar 

alast upp í hefur engu að síður mótandi áhrif á veruháttinn og í sumum tilfellum svo mikil 

áhrif að ákveðnar skoðanir og ímyndir sem við höfum um ákveðin fyrirbæri getur reynst 

okkur erfitt að breyta og sjá í nýju ljósi. Því í sumum tilfellum er veruhátturinn svo rótgróinn 

að það er nánast eins og hann sé samofinn líkama okkar.  

Þróun fæðinga upp á síðkastið hefur einkennst af örri þróun sjúkdómsvæðingar og 

glötun á kvenmiðlægri þekkingu sem tilheyrði fæðingum fyrir tíð sjúkrahúsfæðinga. 

Áhugavert er að skoða breytingar á viðhorfum samfélaga hvað varðar eðlilega umgjörð 

Samkvæmt Kitzinger (2005) er ekki rétt að tala um sjúkrahúsfæðingar sem hina eðlilegu 

fæðingu, almennt viðhorf er að fæðing sé 

innan veggja sjúkrahússins sem er í raun ákveðin mótsögn. Líkt og Foucualt (1991) hefur bent 

á, að í gegnum ákveðna ögun sem er að finna í samfélaginu hlýða samfélagsþegnar ríkjandi 

orðræðu og fara eftir því sem er ætlast til af þeim. Þannig að í raun hafa þeir ekkert val þar 

sem að þeim er stjórnað af ósýnilegu valdi sem verður til við þessa ögun. Þetta vald stjórnast 

einnig af þekkingu, líkt og Emely Martin (1987) bendir á, að þá erum við öll þátttakendur upp 

að vissu marki í að viðhalda þessu valdi. Hún bendir á að menning læknisfræðinnar búi yfir 

valdamiklu félagsmótunarkerfi og þekkingu sem krefst ákveðinnar hlýðni við þátttöku. Í 

tengslum við fæðingar líkt og femínistar hafa bent á, að þá á það til að gerast að það er ekki 
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tekið mark á konunni sjálfri í fæðingunni, heldur er staða fæðingarinnar metin með 

hátæknibúnaði sem mælir kraft hríða og svo framvegis. 

Smá saman gerum við okkur grein fyrir því að við getum verið partur af hinu opinbera 

valdi og haft áhrif á þau ríkjandi viðmið sem eru til staðar. Líkt og þessi rannsókn staðfestir er 

veruháttur okkar breytilegur og við erum ekki algjörlega þrælar kerfisins því að valdið er háð 

því að við þegnarnir hlýðum því, við sem gerendur höfum atbeini til að breyta því. Þó svo að 

fæðingar séu ekki partur af daglegum athöfnum okkar, þá eiga þær sér stað engu að síður 

daglega og mörgu sinnum á dag út um allan heim. Það er í raun ekkert sem er sjálfgefið og 

ekkert sem er náttúrulegt, engin ein aðferð réttari en önnur þegar kemur að fæðingum, það 

veltur á konunni sjálfri. Fæðing er, var og verður alltaf félagslega athöfn sem mótast út frá 

menningarlegum áhrifum þess samfélags sem hún á sér stað á hverju sinni. Það væri ef til vill 

kjörið að finna hinn gullna meðalveg fyrir viðhorf til fæðinga og læra svolítið af reynslu hvor 

annarar, en það er markmið þvermenningarlegra rannsókna á fæðingum. Von mín er sú að 

rannsókn þessi sem og ritgerð verði innlegg í fjölmenningarlega umfjöllun um fæðingar og 

fjölbreytta upplifun kvenna óháð uppruna. 
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