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Útdráttur 

Brjóstagjöf á almannafæri er umdeild á sumum Vesturlöndum og þá sérstaklega í Ástralíu, 

Bretlandi og Bandaríkjunum. Sumum mæðrum sem gefa brjóst á almannafæri finnst þær 

þurfa að leita leiða til þess að gera brjóstagjöfina eins hulda og mögulegt er ef þær vilja ekki 

verða fyrir áreiti af hálfu almennings. Almenningur virðist hafa lítið umburðarlyndi gagnvart 

því að sjá konur gefa brjóst á almannafæri. Markmið ritgerðarinnar er að veita innsýn inn í 

reynslu og líðan mjólkandi mæðra þegar þær gefa brjóst á almannafæri og einnig hefur verið 

reynt að varpa ljósi á hvers vegna almenningur lítur á brjóstagjöf sem óviðeigandi athöfn á 

almannafæri. Stuðst verður við rannsóknir sem hafa verið gerðar á viðhorfum almennings og 

reynslu kvenna við brjóstagjöf á almannafæri en það síðarnefnda er líklega erfitt í framkvæmd 

fyrir sumar konur vegna þess að vestræn samfélög hafa kynlífsvætt brjóstið. Barn sem sýgur 

brjóst stangast því á við þær menningarbundnu hugmyndir um hið kynferðislega brjóst og 

einnig það siðferðislega viðhorf að börn og kynlíf fari alls ekki saman. Til þess að innleiða 

brjóstagjöf á almannafæri sem viðurkennda samfélagslega athöfn er þörf á að venja 

almenning við þá sýn að kona gefi barni brjóst. 

 

Abstract 

Breastfeeding in public is controversial in some Western countries, particularly in Australia, 

UK and the USA. Some mothers who breastfeed in public feel the need to find ways to make 

breast-feeding as obscure as possible if they wish not be harassed by the public. The public 

seems to have little tolerance for seeing women breastfeed in public. The aim of the thesis is 

to provide insight into the experiences and feelings lactating mothers have when breastfeeding 

in public and also try to shed light on why the public views breastfeeding in public as an 

inappropriate act. Reference will be made to studies that have been conducted relating to 

public attitudes and experiences of women breastfeeding in public. Breastfeeding in public is 

most likely difficult in practice for some women because Western societies have sexualized 

the breast. When a baby is seen sucking the breast it can conflict with the cultural concept of 

the sexual breast and also the moral attitude that children and sex does not go together. In 

order to implement breastfeeding in public as an accepted social act it is necessary to 

accustom the public with the image of a mother breastfeeding. 
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Inngangur 

Að gefa eða gefa ekki brjóst er ákvörðun sem margar vestrænar konur þurfa að velta fyrir sér 

út frá því hvaða viðhorf samfélagið sem þær búa í hefur til brjóstagjafar. Afstaða 

fjölskyldumeðlima, vina og heilbrigðisstofnana getur verið vendipunktur þess að konur 

ákveði að gefa brjóst því án stuðnings gæti brjóstagjöfin verið mun erfiðari í framkvæmd en 

ella. Víðsvegar um heiminn er brjóstagjöf talin vera sjálfsagður hlutur sem konur þurfa ekki 

að velta fyrir sér og eru mörg börn á brjósti allt til tveggja ára aldurs, ef ekki lengur (Maher, 

1992). Á Vesturlöndum hefur brjóstagjöf aftur á móti átt sveiflukennda sögu og þá sérstaklega 

eftir að þurrmjólkin kom til sögunnar. Í því sambandi má nefna að á Íslandi var nýfæddum 

börnum gefið smjör og kúamjólk á 19. öld þar sem brjóstamjólk var ekki talin nógu góð. Það 

olli því að ungbarnadauði varð sá hæsti í heiminum (Ólöf Garðarsdóttir, 2002). Brjóstamjólk 

hefur verið töluvert rannsökuð á undanförnum áratugum og hafa heilbrigðisstofnanir nú 

samþykkt að hún sé í flestum tilfellum besta mögulega næring sem barn getur fengið á fyrstu 

mánuðum ævi sinnar. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur gefið út viðmiðun um að æskilegt sé 

að ungbörn fái eingöngu brjóstamjólk fyrstu sex mánuðina og síðan með mat í tvö ár eða 

lengur (WHO, e.d. a).  

 Eins augljóst og það er felst brjóstagjöf á Vesturlöndum í því að konur þurfa að 

afhjúpa brjóstin til að næra ungbörn sín og þurfa sumar sem velja að gefa brjóst utan 

heimilisins einnig að afhjúpa þau þegar þær eru á meðal almennings. Í löndum innan Afríku 

og Asíu þykir það ekki tiltökumál að konur gefi brjóst á almannafæri þar sem litið er á brjóst 

mjólkandi móður sem fæðugjafa eingöngu (Dettwyler, 1995; Maher, 1992). Á sumum 

Vesturlöndum hins vegar, eins og til dæmis Norður Ameríku, Bretlandi og Ástralíu, hefur 

brjóstagjöf á almannafæri í auknum mæli verið álitin ósiðleg og vandræðaleg af sumum. 

Meginástæða kann að vera sú að tilhugsun um brjóst eða ímynd þess felur oft í sér tilvísun í 

kynlíf. Slíkar hugmyndir gera sumum konum erfitt fyrir að hefja eða viðhalda brjóstagjöf þar 

sem þær hafa áhyggjur af því að verða fyrir áreiti almennings. 

 Áhugi minn á efninu sem fjallað verður um er til kominn vegna umfjöllunar um 

brjóstagjöf á almannafæri í íslenskum fjölmiðlum á undanförnum árum. Fannst mér áhugavert 

að skoða hvers vegna sumir teldu brjóstagjöf á almannafæri óeðlilega eða óviðeigandi. 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á líðan og reynslu kvenna á sumum Vesturlöndum af 

brjóstagjöf á almannafæri með tilliti til viðhorfa almennings. 
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 Í þessari ritgerð verður brjóstagjöf á almannafæri á Vesturlöndum skoðuð. Sérstaklega 

verður horft til Bandaríkjanna, Bretlands og Ástralíu þar sem töluvert hefur verið fjallað um 

brjóstagjöf á almannafæri í þeim löndum. Farið verður yfir kenningarlegar hugmyndir um 

brjóstagjöf sem náttúrulegt eða menningarlegt fyrirbæri, sem og gagnrýni og viðhorf 

femínista til brjóstagjafar. Einnig verður greint frá sögu brjóstagjafar og birtingarmynd 

brjóstsins á Vesturlöndum til að varpa ljósi á þær breytingar sem orðið hafa á viðhorfum til 

brjóstagjafar og þeirri merkingu sem brjóstinu hefur verið gefið. Í kjölfarið verður skoðað 

hvernig konur með börn á brjósti upplifa sig sem mjólkandi mæður og hvernig hugmyndir um 

hinn góða móðurlega líkama (e. good maternal body) hafi áhrif á viðhorf og líðan þeirra til 

brjóstagjafar. Brjóstagjöf á almannafæri verður því næst skoðuð út frá mismunandi viðhorfum 

og einnig hvernig konur með börn á brjósti þurfa að vega og meta brjóstagjöfina út frá einka- 

og almenningsrými. Í sumum Vesturlöndum hafa verið sett lög sem vernda mjólkandi mæður 

á almannafæri og verður greint frá þeim lögum ásamt því hvernig mæður sem hafa verið 

áreittar af hálfu almennings hafa tekist á við það. Að því loknu verður fjallað um brjóstagjöf á 

almannafæri á Íslandi, farið yfir lög um brjóstagjöf hér á landi og í lokin verða 

lokaniðurstöður kynntar. 

1 Kenningarlegar hugmyndir 

1.1 Brjóstagjöfin - náttúrulegt eða menningarlegt fyrirbæri 

Eftir að heimspekingurinn Descartes sett fram tvíhyggjukenningu sína um að líkami og hugur 

væru aðskildir fóru læknastéttir á Vesturlöndum að líta svo á að hið líkamlega væri aðskilið 

frá hinu huglæga (Scheper-Hughes og Lock, 1987). Því er skiljanlegt að heilbrigðisstéttir 

Vesturlanda hafi í gegnum aldirnar litið á brjóstagjöf sem einungis líffræðilega, og þar af 

leiðandi náttúrulega, athöfn án þess að taka tillit til félagslegra eða tilfinningalegra þátta. 

Fjölmargar vísindalegar rannsóknir hafa verið birtar sem sýna líffræðilegan ávinning þess að 

ala barn á brjóstamjólk (Hauck, Thompson, Tanabe, Moon, Venneman, 2011; Armstrong og 

Reilly, 2002; Uruakpa, Ismond og Akobundu, 2002; Kull, Almqvist, Lilja, Pershagen og 

Wickman, 2004). Heilbrigðisstofnanir margra landa hafa hvatt konur til að gefa brjóst 

samkvæmt ábendingum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunnar. Nú til dags eru barnshafandi 

konur fræddar um þá fyrirbyggjandi og heilsusamlegu kosti sem fylgja því að gefa barni 

brjóstamjólk með það í huga að brjóstagjöf sé eitthvað sem flestar, ef ekki allar, mæður eru 

færar um að framkvæma (WHO, e.d. b). Í Evrópu hefur til að mynda herferðin „brjóst er best“ 

(e. breast is best) verið áberandi um tíma en tilgangur herferðarinnar hefur verið að hvetja 

konur til að gefa frekar brjóst en þurrmjólk. Þó er þetta slagorð á undanhaldi nú til dags þar 
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sem það gefur til kynna að brjóstagjöf sé eitthvað sérstakt afrek frekar en náttúruleg og 

stöðluð aðferð til að næra barn (Scrap ‘Breast is Best’, 2010). Einnig hefur alþjóðlega 

brjóstagjafavikan, sem World Alliance for Breastfeeding Action setti á stofn árið 1990, verið 

haldin hátíðleg á hverju ári, jafnt á Vesturlöndum sem í þróunarlöndum. Tilgangur 

brjóstagjafavikunnar er að hvetja til brjóstagjafar með það að markmiði að bæta heilsu 

ungbarna um allan heim (World Breastfeeding Week, e.d). Heilbrigðisstofnunum og öðrum 

áhugasamtökum um brjóstagjöf virðist vera umhugað um að börn fái það sem þau telja bestu 

hugsanlegu næringuna. Þær hafa hins vegar verið gagnrýndar fyrir að taka líðan móðurinnar 

ekki til greina með því að einblína á að brjóstagjöf sé náttúruleg og að allar konur eigi því að 

geta framkvæmt hana; ekki sé tekið tillit til þeirra mæðra sem af einhverjum ástæðum geti 

ekki gefið brjóst (Kukla, 2006; Wolf, 2007). 

 Samkvæmt rannsóknum sem einblína á þá félagslegu þætti sem tengjast brjóstagjöf 

má sjá að athöfnin er ekki aðeins líffræðileg og náttúruleg, heldur er brjóstagjöf einnig bundin 

í menningarlegum viðhorfum og venjum um hvar, hvenær og hvernig sé best að framkvæma 

hana (Maher, 1992). Út frá þessum hugmyndum er líðan kvenna skoðuð í tengslum við 

efnahagslegar aðstæður og þann félagslega þrýsting sem konur búa við og hefur áhrif á þær, 

hvort sem þær ákveða að gefa brjóst eður ei. Mörgum konum finnst erfitt að sætta sig við 

orðræðu heilbrigðisstofnana eða viðhorf samfélagsins sem þær búa í, því oft er líkamleg geta 

eða menningarleg viðhorf á skjön við þær hugmyndir um hvernig best sé að næra barn (Wall, 

2001; Elín Ösp Gísladóttir, 2012). Þegar konur upplifa sig í þessari andstöðu getur það valdið 

mikilli vanlíðan hjá þeim sem getur leitt til þess að þær upplifa sig sem slæmar mæður 

(Britton, 2000; Stearns, 1999; Hausman, 2003). Alison Bartlett (2002a:375) telur að 

brjóstagjöf sé óútreiknanleg athöfn sem ekki sé hægt að staðsetja í einsleitt, líkamlegt form. 

Lífsreynsla og tilfinningaleg upplifun konu við brjóstagjöf hafi áhrif á það hvernig líkami 

hennar bregðist við brjóstagjöfinni. Enn fremur telur Vanessa Maher (1992) að brjóstagjöf sé 

miklu meira en aðeins líkamleg reynsla (e. embodied experience) eða tilfinning kvenna, þar 

sem efnahagur og félagslegir þættir spila stóran þátt í því hvernig brjóstagjöfin gengur auk 

þess sem hver menningarheimur hefur mismunandi viðhorf sem hafa svo mismunandi áhrif. 

 

1.2 Femínistar og brjóstagjöf 

Vestrænir femínistar hafa lengi deilt um ágæti þess að konur gefi brjóst, þar sem sú athöfn er 

af sumum talin stangast á við það sem kvenréttindabaráttan hefur að miklu leyti gengið út á. 

Femínistar hafa meðal annars lagt áherslu á misrétti kynjanna og baráttu kvenna um að 
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komast út af heimilinu. Sumir telja það hið kúgaða umhverfi sem konum hefur verið 

þröngvað í sökum líkamlegrar getu til að fjölga sér og því samfélagslega viðhorfi um að 

konum sé ætlað að sjá um heimili og börn (Friedan, 1963; Greer, 1971; de Beauvoir, 1997) 

Markmið femínista hefur því að mestu leyti snúist um að kynin séu jöfn og að konur fái frelsi 

til að stunda vinnu í hinu opinbera atvinnulífi til jafns við karlmenn.  

 Skiptar skoðanir eru um það hvernig best sé að ná markmiðum feminísta og hafa 

margar kenningar verið settar fram um það. Simon de Beauvoir (1997) var á þeirri skoðun að 

konur þyrftu að afneita sínum líkamlegu eiginleikum og taldi að kvenleiki og líkamleg geta 

kvenna heftu það sem femínistar börðust fyrir. Þessi hugmynd Beauvoir má flokka undir það 

sem kallað er frjálslyndur femínismi, þar sem kynjajafnrétti er allsráðandi og líkamleg geta 

kvenna, til dæmis að gefa brjóst, stendur í vegi fyrir því að konur verði frjálsar (McCarter-

Spaulding, 2008). Brjóstagjöf sem líkamleg athöfn er því samkvæmt kenningu Beauvoir 

hamlandi fyrir konur því þær eru að mestu leyti bundnar heima fyrir og þar af leiðandi 

viðhelst ójafnvægi á milli kynjanna. Með því að velja að gefa barni sínu brjóst geta konur 

ekki öðlast sjálfstæði og haft stjórn á eigin lífi. Þar sem sumir telja brjóstagjöf ekki 

nauðsynlegan þátt fyrir lífsafkomu ungbarna (Galtry, 2000) ætti hún að vera valkvæð (Blum, 

1999). Þannig mætti auðveldlega gefa börnum þurrmjólk eða notast við brjóstapumpu til að 

bæta stöðu kvenna (Kukla, 2005). Brjóstagjöf er einnig talin geta stuðlað að einangrun kvenna 

þar sem margar konur vilji ekki gefa brjóst á almannafæri og því verði þær bundnar við 

heimilið (Blum, 1999; Stearns, 1999). Aftur á móti telja femínistar sem aðhyllast 

menningarlegan femínisma að konur ættu frekar að fagna því að geta gefið brjóst. Brjóstagjöf 

ætti að vera vernduð og gerð að eðlilegri menningarlegri athöfn (Wolf, 2006; McCarter-

Spaulding, 2008) því hún er partur af líkamlegri upplifun móðurhlutverksins sem er ekki hægt 

að deila jafnt með karlmönnum1 (Hausman, 2003). 

 Umræður femínista um brjóstagjöf nú til dags eru ekki einungis bundnar við það hvort 

konur eigi eða eigi ekki að gefa brjóst heldur hefur ný orðræða skapast um hvaða áhrif 

heilbrigðisstofnanir og önnur samtök sem aðhyllast eingöngu brjóstagjöf hafi á konur. Bernice 

Hausman (2003:21-26) telur að frá því að brjóstagjöfin varð læknisvædd hafi það skapað 
                                                        

 

 

 
1 Til eru margar heimildir um karlkyns brjóstagjöf (e. male lactation) og er m.a. fjallað um hana í 

Flóamannasögu þar sem faðir gefur barni sínu brjóst eftir að móðirin deyr (1947:42). Einnig hefur verið gerð 
rannsókn á karlmanni með sjúkdómana Galactorrhea og Hyperprolactinaemia sem framleiddi brjóstamjólk sem 
var svipuð brjóstamjólk kvenna (Kulski, Hartmann og Gutteridge, 1981).  
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vandamál fyrir margar konur þar sem athyglinni sé aðeins beint að barninu og næringu þess 

en ekki líðan móður. Gagnrýni femínista á þessar stofnanir felst meðal annars í því hvernig 

skilaboðum um brjóstagjöf er komið á framfæri til kvenna. Til að mynda nota sumar stofnanir 

hræðsluáróður í efninu sem þær birta þar sem þær segja konum óbeint að þær mæður sem gefi 

ekki brjóstamjólk stofni lífi barna sinna í hættu. Einnig er talið gagnrýnisvert að stofnanir telji 

konum trú um það að þrátt fyrir að þær gefi brjóst geti þær öðlast allt sem þær óska sér, bara 

ef þær leggi sig nógu mikið fram (Blum, 1993; Wall, 2001). 

 Sumir femínistar mæla gegn því að heilbrigðisyfirvöld ætlist til þess að allar konur 

gefi börnum sínum brjóst og segja ástæðuna vera þá að brjóstagjöf skapi tilfinningaleg 

vandamál fyrir margar konur (Wall, 2001; Wolf, 2007). Þessum konum hefur verið sagt af 

heilbrigðisstofnunum hvaða fæða sé best fyrir barnið og að hvorki viðhorf né tilfinningar 

þeirra skipti máli. Því gefa sumar konur brjóst gegn sínum eigin vilja þar sem þær vilja ekki 

stofna börnum sínu í hættu með því að gefa þeim þurrmjólk (Stearns, 1999; Bailey, Pain og 

Aarvold, 2003; Wolf, 2007). Rannsókn hefur sýnt fram á að konur hafa séð eftir þeirri 

ákvörðun að gefa brjóst sökum þess að þeim leið ekki vel með barnið á brjósti og gátu þess 

vegna ekki notið tímans með barninu (Schmied og Barclay, 1999). Á Vesturlöndum getur 

krafan um að gera allt rétt sem móðir verið yfirþyrmandi þegar hinir ýmsu aðilar og stofnanir 

varpa stanslaust fram hugmyndum um hvað sé rétt og hvað sé rangt í uppeldi barna. Með 

þetta í huga bendir Joan Wolf (2007) á að stofnanir og samtök sem aðhyllast brjóstagjöf ætlist 

oft til að mæður fórni sér alfarið fyrir börnin sín og geri allt sem þær geta til að halda þeim frá 

hættu. Wolf telur að með þessu viðhorfi hafi skapast eitthvað sem hún vill nefna „hið algera 

móðurhlutverk“ (e. total motherhood). Hugtakið felur í sér þær hugmyndir að út frá 

brjóstagjafaherferðum hafi konur verið skikkaðar til að hræðast það að gefa ekki brjóst því 

annars stofni þær lífi barna sinna í hættu2 (2007). Önnur gagnrýni felst í því að brjóstagjöf 

hefti konur persónulega, félagslega og fjárhagslega. Rannsókn hefur sýnt fram á að sumum 

konum líði eins og að þær séu fastar í hlutverki hinna mjólkandi mæðra og finnist eins og þær 

hafi týnt sér sem einstaklingar, þar sem líf þeirra snúist um að fæða ósjálfbjarga einstakling 

(Schmied og Barclay, 1999). Það að brjóstagjöfin hefti sumar konur félagslega felst í því að 

samhliða því að gefa brjóst sé þörf á að afhjúpa brjóstið. Að gefa brjóst fyrir framan aðra 

                                                        

 

 

 
2 Sjá einnig Wall (2001). 
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getur verið vandræðalegt eða óþægilegt fyrir sumar konur sem velja þá frekar að halda sig 

heima og eiga því á hættu að einangrast félagslega (Schmied og Barclay, 1999; Wall, 2001).  

 Eins og fram kom hér að ofan hefur kvenréttindabaráttan meðal annars snúist um það 

að konur fái aðgang að vinnumarkaðinum til að öðlast fjárhagslegt sjálfstæði. Þegar konur 

taka sér frí frá vinnu til að fæða og næra börn sín upplifa margar fjölskyldur fjárhagserfiðleika 

og konurnar sjá því ekki annan kost en að fara að vinna fyrr en þær ætluðu sér (Kimbro, 

2006). Þetta viðhorf á venjulega ekki við konur í efri stéttum samfélaga heldur þær sem 

tilheyra mið- og lægri stéttum (Galtry, 1997), sérstaklega í þeim löndum þar sem 

fæðingarorlof er stutt3, illa borgað eða launalaust eins og til dæmis í Bandaríkjunum 

(Guendelman, Lang Kosa, Pearl, Graham, Goodman og Kharrazi, 2009).  

 Margar mæður sem taka ákvörðun um að hafa börn sín á brjósti en þurfa að snúa aftur 

til vinnu sökum fjárhags, hafa gjarnan tekið upp á því að notast við brjóstapumpu í vinnunni 

(Blum, 1993). Að konur velji að pumpa brjóst sín frekar en gefa þurrmjólk er í mörgum 

tilfellum vegna þess að mæðurnar vilja ekki vera álitnar óskynsamar eða sjálfselskar (Wall, 

2001:605). Femínistar telja að með þessu séu konur að ýta undir þau skilaboð frá 

heilbrigðisstofnunum að konur eigi að fórna sér sem mæður og gera allt sem þær geta til að 

næra barnið með brjóstamjólk og hunsa eigin tilfinningar (Wolf, 2007). Glenda Wall (2001) 

segir konur hverfa sem manneskjur þegar þær nota brjóstapumpuna í þessum aðstæðum og 

Linda Blum (1993) telur notkun brjóstapumpu leiða til af-líkömnunar (e. disembodiment). 

Eini tilgangurinn með því að pumpa sig sé að barnið fái brjóstamjólk og að tilfinningaleg og 

líkamleg upplifun konunnar sé ekki mikilvæg. Þessi gagnrýni hefur leitt til þess að femínistar 

telja að konur þurfi að endurskapa líkamsímynd kvenna á þann hátt að það styðji áfram 

baráttu þeirra til jafnréttis og geri konum kleift að vera kvenlegar án niðurrifs (Bordo, 1995). 

Hausman (2004:276) telur líðan kvenna afar mikilvægan þátt brjóstagjafar og nauðsynlegt sé 

að taka til greina líðan móður. Hausman segir einnig að konur þurfi á femínískri baráttu að 

halda til að berjast fyrir betri skilyrðum en einungis pásum til að pumpa sig í vinnunni, en á 

sama tíma þurfi femínistar og brjóstagjafasamtök að leggja sig fram til að læra hvert af öðru í 

stað þess að þrjóskast við og gagnrýna (Hausman, 2004).  

                                                        

 

 

 
3 Hér er verið að miða við fæðingarorlof sem er styttra en þeir sex mánuðir sem Alþjóðaheibrigðisstofnun leggur 

til að börn séu á brjósti. 
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2 Sögulegt yfirlit 

2.1 Brjóstagjöfin 

Líklega hafa menningarbundnar hugmyndir um það hvernig brjóstagjöf eigi að vera háttað og 

hvernig aðstoða megi konur til þess að framleiða meiri mjólk ávallt verið til staðar. Elstu 

rituðu orð sem fundist hafa um brjóstagjöf birtust í egypska læknaritinu Papyrus Ebers frá 

árinu 1550 fyrir Krist. Þar var því lýst hvernig hægt væri að stuðla að mjólkurmyndun hjá 

móður sem átti líklega í erfiðleikum með mjólkurframleiðslu. Upplýsingar um framkvæmd 

brjóstagjafar og þá sérstaklega um brjóstamæður4 (e. wet nurse) hafa einnig fundist í 

læknaritum Indverja, helgiritum Ísraelsmanna og Grikkja sem birtust löngu fyrir tíma Krists 

(Wickes, 1953a:154). 

 Sögu brjóstagjafar á Vesturlöndum má rekja aftur til gríska-rómverska tímabilsins á 

annarri öld eftir Krist. Grikkinn Soranus af Ephesus skrifaði fræðirit sem innihélt greinar um 

móðurkunnáttu, næringu barna og barnasjúkdóma sem aðrir fræðimenn notfærðu sér og 

vísuðu til fram á 18. öld. Hugmyndir Soranus um brjóstagjöf áttu skírskotun í læknarit 

Indverja þar sem viðhorf til brjóstagjafar voru þau að mæður ættu ekki að gefa börnum sínum 

brjóst fyrr en broddurinn5 í mjólkinni væri farinn þar sem hann hentaði ekki sem fæða fyrir 

hvítvoðunga. Soranus taldi að á meðan mæður losuðu sig við broddinn væri æskilegt að notast 

við brjóstmóður. Hann lagði einnig til að börn fengju brjóst fram að sex mánaða aldri og eftir 

það fengju þau brauðmylsnu, útþynnt vín, súpur og egg ((Wickes, 1953a:154). Fleiri 

fræðimenn skrifuðu um næringu barna, eins og t.d. Galen (130-200 e.k.), Oribasius (325-403 

e.k.) og Paulus Aegineta (625-690 e.k.) en skrif þeirra byggðust að mestu leyti á skrifum 

Soranus. Eins og aðrir fræðimenn höfðu gert áður fjallaði Paulus Aegineta sérstaklega um það 

hvernig fara ætti að því að velja brjóstmóður6. Mikilvægt var að brjóstmóðir uppfyllti ýmis 

                                                        

 

 

 
4 Brjóstmæður voru konur sem voru leigðar eða skikkaðar til þess að gefa öðru barni en sínu eigin brjóstamjólk 
þegar móðirin sá sér ekki fært um að gefa brjóst eða menningarbundnar hugmyndir um brjóstagjöf kröfðust 
þess (Fildes, 1986). 

5 Mjólkurbroddur er þykkur gulleitur vökvi sem kemur úr brjóstinu fyrstu dagana eftir barnsburð. Áður fyrr var 
talið að broddurinn væri óhollur og hættulegur ungbörnum og því var honum hent. Nú til dags er broddurinn 
talinn vera mikilvægur fyrir börn þar sem hann stuðlar að góðu ónæmiskerfi og vaxtargetu og hefur ótrúlega 
eiginleika til þess að gera við bein og vöðva (Uruakpa, Ismond og Akobundu, 2002). 

6 Hugmyndir Aegineta um val á brjóstmóður eru líklega upphaflega komnar frá riti Soranus þar sem skrif 
Aegineta var að mestu leyti eftir Oribasious (325-403 e.k.) en Oribasious hafði endurritað texta Soranus að 
fullu. 
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skilyrði samkvæmt Aegineta, eins og til dæmis að vera á milli 25 og 35 ára, hafa nýlega átt 

sveinbarn og vera með löguleg brjóst. Einnig voru gerðar tilraunir á mjólk brjóstmóðurinnar 

til að athuga hvort réttur þéttleiki væri á henni7. Brjóstmæður voru lengi notaðar til að 

fyrirbyggja ótímabæran dauða hvítvoðunga þegar mæður sáu sér ekki fært um að gefa brjóst, 

en þó sérstaklega út frá þeim menningarbundnu hugmyndum um að broddurinn væri óæskileg 

fæða fyrir ungbörn. Rómverjar notuðust einnig við brjóstmæður og var sú hefð svo sterk að 

Tacitus sá sig knúinn til að mæla gegn óhóflegri notkun þeirra (Wickes, 1953a:155).  

 Gagnrýni á óhóflega notkun vestrænna mæðra á brjóstmæðrum kom einnig fram á 17. 

öld þegar franski fæðingarlæknirinn Jacques Gullemeau (1550-1610) skrifaði grein um 

notkun þeirra í ljósmæðraritinu De la Nourriture et Gouvernement des Enfans (e. The Nursing 

of Children). Þar segir hann að enginn munur sé á þeim mæðrum sem ekki gefa börnum 

sínum brjóst og þeim sem deyða börnin sín við getnað. Gullemeau taldi að með 

brjóstamjólkinni fylgdi skapgerð konunnar og því væri ljóst að ef ungbörn nærðust á mjólk 

annarra kvenna myndu þau einnig fá skapgerð hennar. Eins og hjá fyrri fræðimönnum fannst 

Gullemeau mikilvægt að konan sem yrði valin sem brjóstmóðir þyrfti að uppfylla ákveðin 

skilyrði hvað varðaði útlit, persónuleika og gæði brjóstamjólkurinnar sem var mikilvægasta 

atriðið. Hann taldi að mæður ættu sérstaklega að forðast það að velja rauðhærðar konur þar 

sem þær væru oft skapmiklar og því ekki hentugur kostur ef konur vildu róleg börn. Einnig 

taldi hann gríðarlega mikilvægt að með reglubundnum prófunum á gæðum væri fylgst vel 

með mjólkinni sem barnið fékk. Þegar móðir barnsins var komin með hreina, hvíta og góða 

mjólk gat barnið byrjað að sjúga, en þetta tímabil gat varað allt frá átta dögum upp í mánuð og 

á meðan notaðist konan við hvolpa til að sjúga mjólkina, eða handmjólkaði sig. Barnið var 

eingöngu á brjósti í nokkra mánuði og síðan var smám saman farið að bæta við. Á þessum 

tíma voru börnin töluvert lengi á brjósti þar sem ekki var ráðlagt að venja þau alveg af því fyrr 

en allar tennurnar væru komnar (Wickes, 1953b: 232-233), sem er að meðaltali um tveggja og 

hálfs árs aldur (Schoenstadt, 2009).  

 Á 18. öld notuðust mæður í efri stéttum samfélaga í Englandi og Frakklandi alfarið við 

brjóstmæður þar sem ekki var í tísku að gefa brjóst. Einnig töldu þær að brjóstagjöf gæti 

stofnað heilsu þeirra í hættu, eyðilagt vöxt þeirra og umfram allt, félagslíf. Starf brjóstmóður 
                                                        

 

 

 
7 Sjá nánari lýsingu á tilraunum á brjóstamjólk í Oribasius (Fourth century) and early Byzantine perinatal 

nutrition (Poulakou-Rebelakou og Lascaratos, 2003:187-188). 
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var því afar eftirsótt og gat gefið vel af sér. Þær fátæku konur sem ekki voru giftar sáu einu 

leiðina til að fá starfið að verða óléttar og losa sig síðan við barnið þegar mjólkurmyndunin 

væri komin vel á veg. Það varð til þess að talsvert mörg börn létust. Það var ekki fyrr en í lok 

18. aldar að lög voru sett til að fyrirbyggja þessar aðstæður í Frakklandi. Samkvæmt þeim 

mátti kona ekki verða brjóstmóðir fyrr en barnið hennar væri orðið níu mánaða og bætti það 

töluvert lífslíkur barna þessara kvenna (Wickes, 1953b:239-240). Töluverðar breytingar urðu 

á viðhorfum til þess hvernig ætti að næra ungbörn á þessum tíma og má nefna að M. Ettmüller 

(1644-1683) var líklega einn sá fyrsti til að benda á að nýfædd börn ættu að fá broddinn sem 

fyrstu mjólkina. William Cadogan (1711-1797) taldi að ungbörn ættu eingöngu að fá 

móðurmjólkina þar sem börnin hans höfðu fengið hana með mjög góðum árangri og átti 

aðeins að nota brjóstmæður í neyð. Frakkinn N. Brouzet taldi þörf á að finna betri leið til þess 

að næra ungbörn og velti þeirri spurningu fram hvort börn ættu í raun að fá brjóstamjólk og 

hvort ekki væri betra að þau fengju geitamjólk, asnamjólk eða kúamjólk. Á þessum tíma var 

vel þekkt að börn voru nærð á asnamjólk, kúamjólk og geitamjólk beint af spena (Wickes, 

1953c:332-334). 

 Í lok 19. aldar dró allverulega úr notkun brjóstmæðra, bæði vegna þess að 

móðurmjólkin var talin henta betur og vegna viðvörunar Edmund Cautley um ópíumnotkun 

brjóstmæðra. Cautley benti einnig á að ólíklegt væri að skapgerð konu myndi flytjast yfir í 

barnið með brjóstamjólkinni þar sem engar sannanir væru fyrir því. Á 20. öldinni varð 

töluverð tæknivæðing á þeim tækjum og tólum sem notuð voru til að næra barn sem ekki var 

á brjósti, eins og til dæmis pelar úr gleri með gúmmítúttu. Einnig varð ljóst að mikil þörf var á 

því að dauðhreinsa vel þau tæki sem voru notuð. Áður hafði fólk notast við potta, könnur og 

tauklúta auk þess sem óhreinar skeiðar voru notaðar til að koma fæðu ofan í börn og það 

leiddi til dauða fjölda ungbarna (Wickes, 1953d:417-420).  

 Talið er að í byrjun 20. aldarinnar hafi flest börn í Evrópu og Bandaríkjunum verið á 

brjósti að minnsta kosti fyrsta ár ævi sinnar (Fomon, 2001). Þar mátti sjá töluverða lækkun á 

tíðni brjóstagjafar með betri hönnun tútta sem auðveldara var að hreinsa auk þróunar 

þurrmjólkur sem virtist fara betur í ungviðið en önnur fæða sem ekki var brjóstamjólk. Einnig 

var almennt talið að þurrmjólkin væri jafn góð fæða og brjóstamjólkin og enginn ávinningur 

fælist því í brjóstagjöf (Fomon, 2001; Cuthbertson, 1999).  

 Á áttunda áratugnum breyttist viðhorf til brjóstagjafar og brjóstagjafatíðni jókst. 

Ástæðuna mátti að einhverju leyti rekja til neikvæðra viðbragða fólks við því að 

þurrmjólkurframleiðendur unnu ötullega að því að koma vöru sinni á markað í þriðja heims 
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ríkjum. Í Bandaríkjunum mynduðust baráttuhópar sem mótmæltu þessum aðgerðum og hvöttu 

almenning til þess að sniðganga þessi fyrirtæki og breiddist baráttan út til annarra landa (Van 

Esterik, 1995; Fomon, 2001). Á svipuðum tíma komu fram samtök eins og La Leache League 

í Bandaríkjunum og Association of breastfeeding mothers í Bretlandi sem stóðu fyrir því að 

vekja konur til vitundar um þá kosti sem fylgdu því að gefa brjóst (Riordan og Wambach, 

2010). Þrátt fyrir að brjóstagjafatíðni ykist var hún ekki eins há og talið var æskilegt. Því setti 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin fram leiðbeiningar árið 1989 um það hvernig hægt væri að hvetja 

konur til að hefja brjóstagjöf og aðstoða þær við það (2010). Nú til dags vinna 

heilbrigðisstofnanir og ýmis samtök víðs vegar um heiminn að aukinni brjóstagjafatíðni 

kvenna þar sem þau telja að rannsóknir hafi óumdeilanlega sýnt fram á að brjóstamjólk 

minnki líkur á ungbarnadauða, stuðli að betri heilsu barna almennt og hafi einnig jákvæð áhrif 

á heilsu kvenna (WHO, e.d.-c; Baumslag og Michels, 1995). 

 

2.2 Birtingarmynd brjóstsins  

Frá tíma egypskra faraóa fram á 15. öld var ímynd brjóstsins að mestu leyti tengd við nýtt líf, 

móðurhlutverkið og næringu. Styttur og málverk sýndu konur næra börn og menn, án 

kynferðislegra tilvísana. Málverk af Maríu mey þar sem brjóst hennar komu fyrir báru ávallt 

tákn um hreinleika, líf og næringu Jesúbarnsins (Yalom. 1997). 

 Á seinni hluta 15. aldar má sjá breytingu á viðhorfum til brjósta sem er mun nær því 

sem vestræn samfélög þekkja í dag. Marilyn Yalom (1997) heldur því fram í bók sinni A 

history of the breast að innleiðing erótískra brjósta megi að einhverju leyti rekja til tveggja 

málverka af Agnès Sorel sem var hjákona Karls VII Frakklandskonungs. Konur á þessu 

tímabili, svonefndu endurreisnartímabili, voru farnar að klæðast flegnum kjólum sem lyftu 

brjóstunum upp og gerðu þau þar af leiðandi mjög sýnileg, kirkjunni til mikillar skelfingar. 

Eins og í nútíma vestrænum samfélögum áttu brjóstin á þessu tímabili að hafa ákveðna lögun 

sem aðeins ungar konur og konur með börn á brjósti gátu státað sig af. Fallegustu brjóstin 

voru kringlótt, stinn og hátt uppi með mikið bil á milli þeirra. Frá endurreisnartímabilinu má 

finna töluvert af málverkum þar sem bjóst eru sýnd á erótískan hátt og í þeim tilgangi að 

vekja girnd hjá karlmönnum. Í lok þessa tímabils og fram á 19. öld má sjá að ímynd brjósta 

hafði fengið tvennskonar hlutverk. Þau voru ekki lengur aðeins myndbirting erótíkur og þrár 

heldur voru þau einnig sett fram sem nærandi fyrir börn (Yalom, 1997). Á Viktoríutímabilinu 

(1837-1901) má segja að erótíska brjóstið hafi að mestu leyti horfið og var hið móðurlega 

brjóst allsráðandi í listaheiminum.  
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 Á tímum heimsstyrjaldanna á 20. öld var birting kvenna og brjósta þeirra afar algeng í 

auglýsingum sem beindust að stríðinu en birtingin fór eftir menningu og hefð hvers lands fyrir 

sig. Í fyrri heimstyrjöldinni til að mynda notuðu Frakkar tækifærið til að birta pólitískar 

auglýsingar af berbrjósta konum í herklæðum, en birting þeirra virðist aðeins tengjast franskri 

hefð til að nota tækifærið og sýna falleg brjóst. Brjóst voru einnig sýnileg í bandarískum 

stríðsauglýsingum þar sem konur voru sýndar á tælandi hátt og brjóstin mjög sýnileg en þó 

ávallt hulin undir kjólnum. Berbrjósta konur voru aðeins sýndar þegar konan var í höndum 

óvinarins. Bretar héldu að sér höndum og var kvenímynd þeirra ekki eins kynferðislega 

ögrandi og hjá Bandaríkjamönnum og Frökkum (Yalom, 1997). 

  Þegar seinni heimstyrjöldin skall á mátti sjá nýja birtingarmynd af konum og 

brjóstum þeirra, bæði í Evrópu og Ameríku. Stórar myndir af berum, brjóstgóðum konum 

voru málaðar á skip og flugvélar. Einnig tíðkaðist að senda bandarískum hermönnum myndir 

af konum með fögur brjóst, eins og til dæmis Marilyn Monroe, sem andlegan stuðning til að 

komast í gegnum stríðið (Yalom, 1997). 

 Yalom (1997) telur að konur hafi lengi litið á brjóst sín sem markaðsvöru þar sem þær 

notuðu þau til tekjuöflunar sem brjóstmæður frá því að söguleg skráning hófst. Hann telur að 

einhvers konar brjóstamarkaður hafi ávallt verið til og konur hafi að mestu leyti ráðið yfir 

honum. Yalom segir að ekki sé alltaf ljóst fyrir hvern konur voru að þessu og veltir því fyrir 

sér hvort það hafi verið vegna sjálfstæðis þeirra eða einungis í fjárhagslegri neyð. Meðvitaðar 

um hvaða áhrif brjóst geta haft hafi konur síðastliðin 700 ár notast við undirfatnað sem 

minnkar, stækkar og aðlagar brjóst þeirra, eftir því hvað var og er í tísku. Ýmis tæki og tól 

komu fram á 19. og 20. öld til að móta brjóstin eins og til dæmis krem til að stækka þau og 

lífstykki til að þrýsta þeim niður eða ýta þeim upp (Yalom,1997).  

 Þegar endurupprisa femínistabaráttunnar gekk í garð á sjöunda og áttunda áratug 

síðustu aldar neituðu konur að hlekkja brjóst sín í brjóstahaldara og sögur af 

brjóstahaldarabrennum í Bandaríkjunum voru birtar í blöðum landsins. Í Frakklandi tóku 

franskar konur á það ráð að vera berbrjósta á ströndum landsins í stað þess að brenna 

brjóstahaldara sína. Brjóst kvenna fengu að vera frjáls fram á miðjan níunda áratuginn en um 

það leyti fóru undirfataframleiðendur, eins og Victoria Secret í Bandaríkjunum og Triumph í 

Bretlandi, að framleiða hagkvæman og kynþokkafullan undirfatnað. Í lok níunda áratugarins 

kom fram á sjónarsviðið fyrsti upplyftingarbrjóstahaldarinn (e. push-up bra). Bandarískar 

konur tóku sérstaklega vel á móti honum og voru þær hvattar af ýmsum kventímaritum að 

vera ekki feimnar þar sem þetta væri nýja tískan. Þar sem sýnileg brjóst voru aftur komin í 
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tísku fóru ýmis tímarit, bæði fyrir konur og karla, að birta forsíðumyndir af konum berum að 

ofan með hendurnar fyrir geirvörtunum eða í flegnum kjólum í kynferðislegum stellingum. 

Allar þessar konur höfðu brjóst sem vestræn samfélög töldu kynæsandi og hefur þessi þróun 

haldið áfram (Yalom, 1997). 

 Áhugi vestrænna menningarheima á brjóstum virðist ávallt hafa verið til staðar. 

Samkvæmt Susan Bordo (1995) hefur myndbirting brjósta í fjölmiðlum hjálpað til við að 

skapa menningarbundnar hugmyndir um staðalgildi hinna fullkomnu og fallegu brjósta. 

Einnig telur Bordo að sú ríkjandi hegðun fólks að vilja vera innan þess sem er talið eðlilegt 

hafi leitt til þess að ungar konur samþykki þessar hugmyndir (1995). Eins og á 19. öld þegar 

konur þrýstu niður brjóstum sínum, eru konur í dag að notast við þá tækni sem er í boði til að 

standa undir því hvað þykir eftirsóknarvert. Nýting kvenna á þessari tækni sést best á þeirri 

vaxandi tíðni brjóstastækkana í mörgum vestrænum ríkjum síðastliðna tvo áratugi (Nassab og 

Harris, 2013; Kalaaji, Bjertness, Nordahl og Olafsen, 2013). Áætlað er að af þeim 

brjóstastækkunum sem framkvæmdar eru séu um 80% gerðar í fegrunarskyni (SCENIHR, 

2012:24).  

 

3 Móðurlegi líkami mjólkandi mæðra 

Þegar vestræn kona fæðir barn, sérstaklega í fyrsta sinn, og hefur tekið ákvörðun um að hafa 

barnið á brjósti er líklegt að hún þurfi að endurhugsa viðhorf sitt til líkama síns. Miklar 

andlegar og líkamlegar breytingar eiga sér stað og sjá margar konur brjóstin sín í nýju ljósi 

(Stearns, 2009). Að gefa brjóst er lærð athöfn og ekki alltaf auðveld (Stearns, 2009; Avishai, 

2011; Dykes, 2005). Erfið reynsla af brjóstagjöf getur stangast á við þá orðræðu sem mæður 

heyra. Orðræða heilbrigðisstofnana, fræðimanna og bókmennta um brjóstagjöf segir líkama 

kvenna hannaðan til þess að framleiða mjólk og því er brjóstagjöf náttúruleg og auðveld fyrir 

áhugasamar mæður (Wall, 2001:597). Markmið margra mæðra er að vera álitnar góðar mæður 

og er árangursrík brjóstagjöf mikilvægur þáttur í því ferli (Marshalla, Godfrey og Renfrew, 

2007). Ekki eru allar konur sannfærðar um eigin getu til að gefa eða framleiða brjóstamjólk 

sem getur þar afleiðandi valdið vanlíðan og áhyggjum um að líkami þeirra bregðist þeim 

(Avishai, 2011; Dykes, 2005). Ef illa gengur að setja barnið á brjóst eða framleiða næga 

mjólk getur konan litið á sig sem lélega eða slæma móður þar sem hún uppfyllir ekki kröfur 

um það að teljast góð móðir (Marshalla, o.fl, 2007; Schmied og Lupton, 2001; Elín Ösp 

Gísladóttir, 2012).  
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 Annar mikilvægur þáttur sem sumar konur þurfa að velta fyrir sér er hvernig þær geta 

verið góðar mæður en á sama tíma góðir makar. Í samfélögum þar sem brjóst eru táknmynd 

kvenleika (Yalom, 1997) og með tengingu við forleik sem undanfara kynlífsathafna (Young, 

2005) getur það reynst sumum erfitt verk. Þegar meginviðhorf samfélags til brjósta er 

kynferðislegt er skiljanlegt að þær konur sem ekki hafa gefið brjóst áður eigi erfitt með að átta 

sig á þeim tilfinningum sem geta komið upp við brjóstagjöf. Hún er meðal annars líkamleg 

athöfn og ekki er óvenjulegt að kona finni fyrir örvandi tilfinningu þegar barnið sýgur 

brjóstið. Þessar tilfinningar, sem gætu verið svipaðar og konur finna fyrir þegar þær stunda 

kynlíf, getur valdið áhyggjum hjá mæðrum, sérstaklega hvað varðar kynferðislegt ofbeldi 

gegn börnum (Stearns, 1999; Bartlett, 2005).  

 Vestræn menning hefur skýr mörk þegar kemur að kynferðislegum tilfinningum og 

börnum. Lagalega og menningarlega séð líða samfélög það alvarlegum augum ef kona tjáir 

sig um kynferðislegar tilfinningar þegar hún gefur brjóst (Stearns, 1999). Sem dæmi má nefna 

tilfelli Karen Carter í Bandaríkjunum, einstæðrar móður sem hringdi í hjálparlínu fyrir 

foreldra vegna þess að hún vissi ekki hvað hún ætti að gera með þær kynferðislegu 

tilfinningar sem hún fann þegar hún gaf barni sínu brjóst (Umansky, 1998). Þar sem svona 

mál hafði ekki komið upp áður varð uppi fótur og fit hjá barnaverndaryfirvöldum. 

Áhyggjurnar beindust að því að Karen væri að misnota barnið sem varð til þess að það var 

tekið af henni í tæpt ár. Þrátt fyrir að kæran væri felld niður var hún samt sem áður ákærð 

seinna fyrir vanrækslu.  

 Tilfinningar um kynferðislega örvun við brjóstagjöf er ekki alveg óþekkt fyrirbæri 

(Ayalah og Weinstock, 1979; Umansky, 1998; Avery, Duckett og Frantzich, 2000; Masters, 

Johnson og Kolodny, 1982) og hafa rannsóknir sýnt fram á að hormónið Oxytocin8 spili 

stóran þátt í líðan kvenna þegar þær gefa brjóst (Uvnäs-Moberg, 2012). Eins og skilja má geta 

þessar tilfinningar vakið upp áhyggjur hjá mæðrum sem vilja ekki vera álitnar slæmar mæður 

fyrir að fara yfir þau ósýnilegu mörk sem aðskilja móðurtilfinninguna og kynferðislegar 

tilfinningar.  

 Í vestrænum samfélögum þar sem kristin trú hefur verið ríkjandi hafa verið settar 

skýrar siðferðislegar reglur um hvaða tilfinningar konur mega hafa til barnanna sinna. Sem 
                                                        

 

 

 
8 Stundum kallað ástarhormónið þar sem það á einnig þátt í vellíðunartilfinningunni sem fólk finnur við 

fullnægingu í samförum. 
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mæður mega konur finna fyrir ástartilfinningu gagnvart barni sínu en sú tilfinning má alls 

ekki vera kynferðisleg (Young, 2005). Iris Marion Young (2005) veltir fyrir sér þessum 

boðum og bönnum ætluð mæðrum og telur hún að þar sem feðraveldi ríki á Vesturlöndum 

falli konur undir eign karlmanna. Í þessu feðraveldi, sem hlaðið er kristnum boðskap, eru 

konur flokkaðar niður í hreinar meyjar eða hórur. Þar sem konur geta ekki verið bæði á sama 

tíma þurfa tilfinningar móður til barns og konu til maka að vera ólíkar ástir í ólíkum 

samböndum. Með þessum aðskilnaði tryggir feðraveldið að eiginmenn þurfi ekki að deila 

kynferðislegum tilfinningum kvennanna með börnunum. Konur eru háðar karlmönnum fyrir 

kynferðislegan unað því annars væru þeir óþarfir og því er mikilvægt fyrir konu að finna 

jafnvægi á milli þess að vera móðir og maki til að standast kröfur feðraveldisins og einnig til 

þess að vera ekki dæmd sem óhæf móðir (Young, 2005). 

 Fyrir utan það að aðskilja kynferðislegar tilfinningar þurfa konur einnig að velta fyrir 

sér þeirri kynferðislegu ímynd sem brjóst þeirra hafa í samfélaginu sem þær búa í. Eins og 

fram hefur komið eru brjóst talin kynferðislega örvandi í vestrænum samfélögum og því hafa 

mjólkandi mæður fundið leiðir til að skilgreina brjóst sín á meðan þær eru með barn á brjósti. 

Eins og Cindy Stearns (1999) komst að í rannsókn sinni skilgreindu sumar konur 

brjóstagjöfina sem náttúrulega iðju, því líkaminn búi til mjólkina sem barnið drekkur. Aðrar 

konur litu svo á að þær væru einungis að bjóða upp á matarþjónustu og nýttu sér einnig 

orðræðu fagaðila um að brjóstamjólk væri best fyrir barnið. Þessi viðhorf til brjóstagjafar 

virðast duga mörgum konum til að búa til þann aðskilnað á þeim tilfinningum sem vænst er af 

þeim í samfélaginu. Ekki eru þó allar konur hræddar við að líta á brjóstagjöf sem 

kynferðislega tengda athöfn og er Alison Bartlett ein af þeim.  

 Bartlett (2005) telur að konur eigi að líta á brjóstagjöf sem hugsanlega erótíska athöfn 

í stað þess að líta á hana sem einungis jákvæða athöfn vegna næringarlegs gildis og 

læknisfræðilegs ávinnings. Til þess að setja brjóstagjöf fram sem erótíska eða kynferðislega 

athöfn telur Bartlett að þörf sé á að endurskilgreina hvað sé kynferðislegt. Brjóstagjöf sem 

líkamleg reynsla feli í sér mikið af handastrokum, nánd við húð, leik og faðm, hormónaflæði, 

tilfinningu um nánd, ástúð og ástríðufulla þátttöku. Út frá því megi því líta á brjóstagjöf sem 

erótíska athöfn. Þrátt fyrir að Bartlett leggi til að konur breyti hugarfari sínu gagnvart 

brjóstgjöf telur hún að ekki sé líklegt að margar konur myndu lýsa þessari reynslu sem 

kynferðislegri. Hún telur flestar konur líklegri til þess að líkja brjóstagjöf við það að vera 

vélar, beljur og mjólkurbarir (2005). Í rannsókn Schmied og Barclay (1999) sem skoðuðu 

hugarfar og reynslu kvenna gagnvart brjóstagjöf kom í ljós að aðeins 35% þeirra kvenna sem 
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tóku þátt fannst brjóstagjöf vera fögur og nautnaleg. Um 40% kvenna voru með blendnar 

tilfinningar og fundu fyrir tvíræðni og mótsögnum hvað varðaði tilfinningar um brjóstagjöf, 

viðhorf almennings og orðræðu fagaðila. Um 25% kvenna fannst brjóstagjöfin valda 

vonbrigðum sem olli miklu álagi og var kvöð. Einnig fannst sumum konum nálægð barnsins 

oft og tíðum vera yfirþyrmandi; þær vildu aðskilnað frá því og töldu að samfélagsleg 

viðurkenning fyrir erfiðin væri engin, sem jók á vanlíðanina (1999). Svipaðar niðurstöður má 

einnig finna í rannsókn Elínar Aspar Gísladóttur (2012) þar sem hún rannsakar viðhorf og 

reynslu íslenskra kvenna til brjóstagjafar. 

 Þótt sumar mæður sem velja að gefa brjóst telji brjóstagjöfina náttúrulega (Britton, 

2000; Elín Ösp Gísladóttir, 2012) er ljóst að konur þurfa að taka tillit til þeirra menningarlegu 

viðhorfa í því samfélagi sem þær búa í ef þær vilja ekki vera álitnar slæmar mæður (Britton, 

2000). Viðhorf almennings hafa töluverð áhrif á brjóstagjöf kvenna; sérstaklega þegar hún er 

framkvæmd á almannafæri eins og fram kemur í næsta kafla. 

 

4 Brjóstagjöf á almannafæri 

4.1 Mismunandi viðhorf almennings 
Að gefa brjóst á almannafæri getur vakið upp miklar deilur í sumum vestrænum ríkjum. Sjá 

má greinilega skiptingu á viðhorfi almennings hvað það varðar, eins og í Bandaríkjunum, 

Ástralíu og Bretlandi (Hausman, 2003; McIntyre, Turnbull og Hiller, 1999a; Boyer, 2012). 

Einnig geta myndir af konum að gefa brjóst vakið upp neikvæð viðbrögð þar sem þær þykja 

ósmekklegar (Hausman, 2004; Acker, 2009). Aftur á móti er brjóstagjöf á almannafæri í 

Noregi og Svíþjóð algeng og þar þykir það ekki tiltökumál að sjá konur gefa brjóst (Brekke, 

Ludvigsson, van Odijk og Ludvigsson, 2005; Grøvslien og Grønn, 2009). Það sama má segja 

um lönd eins og Malí (Dettwyler, 1995) og Nepal (Panter-Brick, 1992). Í Malí eru brjóst ekki 

talin kynferðisleg og er einungis litið á þau sem part af líkamanum sem notaður er til þess að 

næra barn (Dettwyler, 1995). Einnig eru til samfélög þar sem brjóst eldri kvenna, sem hafa 

orðið fyrir áhrifum þyngdaraflsins og eru orðin laus við þá fyllingu sem yngri konur hafa, eru 

talin merki um að þær hafi alið mörg börn og hafi þekkingu og visku í þessum málum sem 

þykir afar eftirsóknarvert (Ayalah og Weinstock, 1979). Munurinn á viðhorfi milli þessara 

samfélaga liggur augljóslega í menningarlega bundnum hugmyndum um hvaða merkingu 

brjóstið hefur og viðhorfi til brjóstagjafar á almannafæri í hverju landi fyrir sig.  
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  Á Vesturlöndum telja margir brjóstagjöf á almannafæri alveg sjálfsagða en í mörgum 

tilfellum er hún bundin skilyrðum um að hún sé framkvæmd gætilega svo að ekki sjáist í 

brjóstið eða að konur fái að fara inn í sér herbergi (Stearns, 1999; McIntyre, Hiller og 

Turnbull,1999a; Greene, Stewart-Knox og Wright, 2003). Í Bandaríkjunum hafa verið gerðar 

rannsóknir á landsvísu um viðhorf almennings til brjóstagjafar á almannafæri. Niðurstöður 

einnar rannsóknarinnar leiddi í ljós að 57% svarenda væru ekki sáttir við að konur gæfu brjóst 

á almannafæri og um 72% töldu óásættanlegt að sjá konu gefa brjóst í sjónvarpi (Li, Hsia, 

Fridinger, Hussain, Benton-Davis og Grummer-Strawn, 2004). Önnur rannsókn sem gerð var 

yfir nokkurra ára tímabil á viðhorfi fólks til þess sama leiddi í ljós að þessi viðhorf 

Bandaríkjamanna til kvenna sem gefa brjóst á almannafæri hefði hækkað aðeins með árunum 

(Li, Rock, og Grummer-Strawn, 2007). Ástæðuna segja rannsakendur líklega liggja í því að 

Bandaríkjamenn líta á brjóst sem kynferðislegan hlut og að þeir leggi mikla áherslu á útlit 

brjósta og því telji almenningur að brjóstagjöf eigi að vera falin (2007). Hausman (2007) er 

hins vegar á þeirri skoðun að ástæðan fyrir því að almenningur í Bandaríkjunum sé svona 

viðkvæmur fyrir því að sjá konu gefa brjóst sé sú að fólk er ekki vant því að sjá þessa athöfn 

og nefnir hún sem dæmi forsíðu á tímaritinu Baby Talk árið 2006. Tímaritið, sem er ætlað 

foreldrum, birti mynd á forsíðunni af barni að sjúga brjóst. Myndin olli miklu fjaðrafoki á 

meðal almennings og varð að blaðamáli. Hausman segir þessi viðbrögð vera skýr skilaboð frá 

almenningi um að brjóst eigi ekki að sjást á almannafæri. Máli sínu til stuðnings bendir hún á 

brjóstagjafaherferð sem heilbrigðisstofnun setti af stað á landsvísu. Þar var ekki birt mynd af 

einu brjósti eða konu með barn á brjósti, heldur voru plaggötin með myndum eins og til 

dæmis af tveimur ískúlum með kirsuberjum ofan á, sem áttu að minna á brjóst. Hausman segir 

að með þessu séu yfirvöld að samþykkja og framfylgja því menningarlega viðhorfi að brjóst á 

almannafæri séu ósiðleg (Hausman, 2007). 

 Í Suður-Ástralíu virðist viðhorf almennings gagnvart brjóstagjöf vera frekar jákvætt 

almennt en samt sem áður er brjóstagjöf á almannafæri ekki talin viðunandi athöfn. Peli þykir 

mun ásættanlegri aðferð til að næra barn á meðal almennings (McIntyre, o.fl., 1999b). 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á viðhorfum framkvæmdastjóra veitingastaða og 

verslunarmiðstöðva í Suður-Ástralíu styðja þessi viðhorf almennings. Þær sýndu að á sumum 

stöðum yrðu konurnar beðnar um að fara annað ef viðskiptavinur kvartaði og aðeins um 

helmingur svarenda sagðist styðja brjóstagjöf (McIntyre o.fl., 1999a).  

 Í Bretlandi má finna svipuð viðhorf til brjóstagjafar á almannafæri og þá einna helst á 

Norður-Írlandi (Boyer, 2010) sem hefur eina lægstu tíðni brjóstagjafar á Vesturlöndum en 
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aðeins um helmingur mæðra þar í landi setur barn á brjóst við fæðingu (ESRI, 2012). 

Rannsóknir á viðhorfum mæðra og almennings á Norður-Írlandi til brjóstagjafar á 

almannafæri hefur leitt í ljós að mæðurnar sjálfar telji að konur eigi ekki að gefa brjóst á 

almannafæri. Viðhorf unglinga eru einnig frekar neikvæð og fannst sumum að það yrði afar 

vandræðalegt fyrir þá að sjá móður gefa brjóst á meðan aðrir töldu að brjóstagjöf á 

almannafæri ætti að vera bönnuð (Greene, o.fl., 2003; Sittlington, Stewart-Knox, Wright, 

Bradbury og Scott, 2007). 

 Hið neikvæða viðhorf almennings til brjóstagjafar í þeim löndum sem nefnd eru hér að 

ofan virðist taka til ýmissa þátta eins og brjóstið sem kynferðislegt tákn, siðferðislegar 

tilfinningar kvenna sem gefa brjóst og einnig tilfinningar almennings við því að sjá brjóst á 

almannafæri. Þar sem brjóstið á Vesturlöndum hefur verið kóðað sem kynferðislegt (Carter, 

1995) getur siðferðiskennd fólks verið gróflega misboðið þegar það sér konu gefa brjóst. Í 

Bandaríkjunum eru það konur með börn á brjósti sem eru sagðar brjóta gegn almennri 

siðferðiskennd en ekki konur sem gefa pela (Van Esterik, 2002) þar sem hugmyndin um barn 

að sjúga brjóst geti verið truflandi og óþægileg (Palmer, 2011). Í Bretlandi eru konur sem fara 

ekki nógu gætilega þegar þær gefa brjóst sagðar vera haldnar strípihneigð eða athyglissýki 

(Murphy, 1999) en eins og Alison Bartlett segir þá virðist deilan um brjóstagjöf á 

almannafæri ávallt vera sú að konur séu að meðhöndla brjóst sín á almannafæri9 (2002b:117). 

 

4.2 Einka- og almenningsrými  

Rými er bæði huglægt og hlutlægt hugtak sem gerir það mjög breytilegt og þar með ekki 

einfalt að skilgreina (Ardener, 1997). Á Vesturlöndum er rými fólks oftast flokkað í tvennt, 

þ.e. sem einka og almennings. Í hverju samfélagi fyrir sig eru það menningarlega bundnar 

hugmyndir og reglur sem ákveða í hvorn flokkinn það fellur. Sem hlutlægt hugtak getur hið 

persónulega rými, sem er iðulega bundið við heimilið, verið almenningsrými eftir því hvaða 

manneskjur eru í því og öfugt (Ardener, 1978). Sem dæmi má nefna að kona sem gefur barni 

sínu brjóst inni á heimili sínu upplifir rýmið sem sitt einkarými. Ef einhver gengur hins vegar 

inn í hennar persónulega rými getur það breyst í almenningsrými, eftir því hver kemur inn, 

fjölskyldumeðlimur eða ókunnugur, og hvernig konunni líður gagnvart því að gefa brjóst fyrir 
                                                        

 

 

 
9 Lauslega þýtt úr ensku: „The issue of breastfeeding in public is, after all, about women doing things with their 

breasts in public places.“ 
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framan aðra (Carter, 1995; Mahon-Daly og Andrews, 2002). Einnig má snúa stöðunni við 

þannig að kona með barn á brjósti getur upplifað það sem margir telja almenningsrými sem 

einkarými þegar hún gefur brjóst í mátunarklefa, bíl eða á stað þar sem aðrir sjá ekki til 

(Stearns, 1999).  

 Þegar konur á Vesturlöndum taka ákvörðun um að gefa barni sínu brjóst þurfa margar 

þeirra að velta því fyrir sér hvort þær séu tilbúnar að framkvæma þessa athöfn í 

almenningsrými. Í löndum eins og Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu þurfa konur að 

skoða þá ákvörðun sína að gefa brjóst á almannafæri. Rannsóknir hafa sýnt fram á að viðhorf 

almennings, og stundum mæðranna sjálfra, í þessum löndum hallast gegn því að konur gefi 

brjóst á almannafæri því mörgum finnist óþægilegt að sjá kvenmannsbrjóst (McIntyre, Hiller 

og Turnbull, 2001; Li, o.fl., 2004; Scott og Mostyn, 2003; Vaaler, Castrucci, Parks, Clark, 

Stagg og Erickson, 2010).  

 Það einka- og almenningsrými sem vestrænar konur þurfa að hagræða eftir þeim 

reglum sem samfélag þeirra leggur til, má skoða út frá hugmyndum Michelle Rosaldo (1974) 

og Sherry Ortner (1972) um hið kvenlega rými. Samkvæmt Rosaldo hafa vestræn viðhorf gert 

heimilið að hinu kvenlega rými vegna getu kvenna til þess eignast börn og hlutverki þeirra að 

sjá um þau, á meðan karlmenn falla undir almenningsrýmið þar sem þeir fara út fyrir heimilið 

að vinna. Ortner tekur í svipaðan streng en vill þó frekar meina að konur hafi ávallt verið 

taldar nær náttúrunni vegna frjósemi þeirra á meðan karlmenn séu taldir nær menningu. Ef 

hugmyndum Rosaldo og Ortner er fléttað saman við hugmynd Young um að brjóst kvenna 

séu bundin kynferðislegri merkingu og eign karlmanna er hægt að líta svo á að þegar konur 

gefa brjóst á almannafæri þá ógni þær að einhverju leyti hinu karllæga rými. Þar sem það lítur 

á brjóst sem kynferðisleg er sú hugmynd eða sýn að barn sjúgi brjóst á meðal almennings oft 

talin vera „ógeðsleg“ (Guttman og Zimmerman, 2000) og „vandræðaleg“ (Vaaler, Castrucci, 

Parks, Clark, Stagg og Erickson, 2010). 

 Þegar konur eru barnshafandi eða með barn á brjósti virðist líkami þeirra vera að 

einhverju leyti almenningseign og því opinn til umræðu (Stearns, 1999). Fólki finnst í lagi að 

ræða við mæður um ástand þeirra þegar þær eru barnshafandi en þegar konur eru með börn á 

brjósti er málum oft öðruvísi háttað. Konur með börn á brjósti eru ekki lengur einar, þær hafa 

með sér annan einstakling sem krefst stöðugrar umönnunar, oft fyrir framan aðra. Brjóstagjöf 

á almannafæri þarf að vera framkvæmd samkvæmt menningarlegum viðhorfum ef konur vilja 

ekki eiga á hættu að verða fyrir áreiti af hálfu almennings (Stearns, 1999). Samkvæmt Stearns 

(1999) eru mæður meðvitaðar um þessi viðhorf og vinna að því að sem hún kallar hinn „góða 
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móðurlega líkama“. Hinn góði móðurlegi líkami felst í því að vera stanslaust á verði gagnvart 

því hvernig aðrir líta á brjóstagjöfina þar sem mikilvægt sé að hún sé álitin móðurleg en ekki 

kynferðisleg. Því skipuleggja sumar konur brjóstagjöfina eins og verkefni til að vera vissar 

um að gera hana rétt og vera álitnar góðar mæður af öðrum (Stearns, 1999; Avishai, 2011).  

 Mjólkandi mæður á sumum Vesturlöndum eru margar hverjar meðvitaðar um þann 

möguleika að verða fyrir áreiti þegar þær gefa brjóst á almannafæri (Stearns, 1999; Sheeshka, 

Potter, Norrie, Valaitis, Adams og Kuczynski, 2001). Í rannsóknum Sterns (1999), Mahon-

Daly og Andrews (2001) og Sheeshka o.fl., (2001) er ljóst að mæður sem gefa brjóst á 

almannafæri hafa þróað með sér ákveðin bjargráð (e. coping skills) til þess að minnka líkur á 

áreiti og einnig til að tryggja sína eigin hógværð (e. modesty). Markmið margra mæðra í 

þessum rannsóknum var að vera ósýnilegar, mjólkandi mæður (Stearns, 1999) eða gera 

brjóstagjöfina eins gætilega (e. discreet) og mögulegt var. Sumar mæður gáfu brjóst í 

mátunarklefum og bílum, sérstaklega þegar barnið var orðið eldra og meðvitaðra um 

umhverfið sitt (Stearns, 1999) á meðan aðrar gáfu brjóst þar sem minna var um fólk. Fatnaður 

var mikilvægur þáttur í þessu ferli og notuðust konurnar töluvert við víða boli sem var lyft 

upp neðan frá til þess að sýna sem minnst og einnig sérstaka brjóstagjafaboli. Fatnaður sem 

var hnepptur að framan var talinn sýna meira af brjóstinu og því óæskilegri. Einnig notuðu 

konur létt teppi (e. recieving blanket) sem þær settu yfir öxlina og barnið en sumir töldu það 

vekja of mikla athygli á því hvað Af þessu má sjá að mjólkandi mæður þurfa að hagræða og 

skipuleggja brjóstagjöf sína á almannafæri ef þær vilja koma til móts við þau menningarlegu 

viðhorf sem einkenna samfélagið sem þær búa í. 

 

5 Lög og mótmæli 

Brjóstamjólk sem besta mögulega fæða fyrir ungbarn er eitthvað sem þarf að vernda að mati 

stofnana eins og WHO, UNICEF og heilbrigðisstofnana víðs vegar um heiminn. Þrátt fyrir að 

þurrmjólk sé meginfæða margra barna um allan heim er hún ekki talin vera eins góð fæða og 

brjóstamjólk og samkvæmt þessum stofnunum á því aðeins að nota hana við ákveðnar 

læknisfræðilegar aðstæður (WHO og UNICEF, 2009; APP, e.d.). Heilbrigðisstofnanir og 

ýmis brjóstagjafasamtök hafa gefið út fræðsluefni, bækur og bæklinga fyrir konur til að efla 

þekkingu þeirra á kostum þess að gefa barni sínu brjóst. Einnig hafa þessar stofnanir og 

samtök sett af stað brjóstagjafaherferðir til þess að hvetja konur til að gefa eingöngu 

brjóstamjólk í sex mánuði (UNICEF UK, e.d.; La Leche League, 2012; Smyth, 2008). Með 

því að hvetja konur til þess að gefa eingöngu brjóstamjólk eru konur sem ekki nota 
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brjóstapumpu bundnar því að gefa brjóst á almannafæri vilji þær ekki vera bundnar við 

heimilið. Eins og fram hefur komið getur neikvætt samfélagslegt viðhorf til brjóstagjafar á 

almannafæri leitt til þess að konur verða fyrir áreiti eða þeim sé látið líða illa yfir því að gefa 

barni sínu brjóst á almannafæri (hscic, 2012). Til þess að sporna við því að konur gefist upp á 

að gefa brjóst vegna neikvæðs viðhorfs sumra í samfélaginu10 hafa nokkur lönd sett lög sem 

verndar þær mæður sem vilja gefa brjóst á almannafæri. Þessi löggjöf er þó mismunandi eftir 

löndum en í grunninn vernda þau konurnar gegn mismunun.  

 Frá árinu 1975 hafa kynjamisréttislög í Bretlandi (Sex Discrimination Act, 1975) 

verndað mjólkandi mæður, en þar sem brjóstagjöf var ekki sérstaklega nefnd í lögum fram að 

því hafa sumir talið að brjóstagjöf á almannafæri væri ekki vernduð (Boyer, 2010; UNICEF, 

e.d). Árið 2010 var jafnréttislagafrumvarp (Equality Act, 2010) samþykkt fyrir England og 

Wales en það nefnir einkum brjóstagjöf. Réttur mæðra til að gefa brjóst á almannafæri er nú 

sérstaklega verndaður, en þó aðeins þar til að barnið nær sex mánaða aldri. Skotland setti fram 

sín eigin lög árið 2005 (Breastfeeding etc. (Scotland) Act, 2005) sem bannar að mæður séu 

áreittar eða þeim sé mismunað á meðan þær gefa barni sínu brjóst á almannafæri. Þetta á við 

þar til að börnin ná tveggja ára aldri. Norður-Írland hefur ekki tekið upp sérstakan lagalegan 

ramma fyrir brjóstagjöf á almannafæri, en þó eru konur verndaðar undir 

kynjamisréttislögunum frá árinu 1975. Áströlsk yfirvöld hafa einnig séð ástæðu til þess að 

setja fram sérstaka löggjöf sem verndar mjólkandi mæður gegn áreiti á almannafæri 

(Australian Government ComLaw, 2011). Í Bandaríkjunum hafa 45 af 50 ríkjum sett lög þar 

sem konum er leyfilegt að gefa brjóst á hvaða einka- og almenningssvæði sem er. Hins vegar 

taka aðeins 28 af þessum ríkjum sérstaklega fram að kona sem gefur barni sínu brjóst á 

almannafæri sé undanþegin lögum um ósiðsemi á almannafæri (NCSL, 2011) en út frá þeim 

lögum gæti kona sem gefur barni brjóst á almannafæri í þessum ríkjum verið kærð fyrir 

ósiðsamlegt athæfi á almannafæri. Í þeim löndum þar sem brjóstagjafir á almannafæri eru 

taldar ósiðlegar má sjá að lagarammi utan um brjóstagjöf er nauðsynlegur ef 

heilbrigðisstofnanir vilja efla brjóstagjafatíðni og stuðla að betri heilsu barna og kvenna í 

landinu. 

                                                        

 

 

 
10 Ýmsar aðrar ástæður eru fyrir því að konur hætta með barn á brjósti, eins og til dæmis sársauki í geirvörtu, 

vanlíðan móður, mjólkurleysi og þörf til að snúa aftir til vinnu (Li, Fein, Chen og Grummer-Strawn, 2008; 
Schmied og Barcley, 1999). 
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 Almenningur er oft og tíðum ekki meðvitaður um rétt mæðra til að gefa brjóst á 

almannafæri og hafa því margar mæður lent í því að verða fyrir áreiti eða verið beðnar um að 

fara eitthvert annað (Bartlett, 2002b; „Breastfeeding mayor“,, 2007; Braxton og Chang, 

2013). Sumar konur sem hafa orðið fyrir aðkasti af hálfu almennings hafa kært viðkomandi 

og þá einna helst þegar hlutaðeigandi er fulltrúi þjónustufyrirtækis (Szabo, 2012). Konur sem 

ekki hafa viljað kæra hafa tekið upp á því að halda svokallaðar fjöldagjafir (e. nurse-ins) þar 

sem margar mjólkandi mæður koma saman á einum stað til þess að mótmæla neikvæðri 

framkomu almennings, en einnig til þess að vekja athygli á að brjóstagjöf á almannafæri sé 

eðlilegasta og náttúrulegasta leiðin til þess að næra barn og að börn hafi rétt á því að borða 

hvar og hvenær sem er (Boyer, 2010).  

 Nú til dags er almenningsrými ekki lengur bundið við að vera á staðnum og má sjá 

þróun þess í samskiptavefsíðum á veraldarvefnum eins og Facebook11. Á Facebook hefur fólk 

tækifæri til þess að deila lífi sínu með öðrum, meðal annars með því að setja inn myndir. 

Mæður hafa notað tækifærið og sett inn myndir af sér að gefa brjóst og hefur það valdið 

töluverðri umræðu í fjölmiðlum, aðallega í Bandaríkjunum (Connelly, 2012; Bindley, 2012a; 

Tonsall, 2013). Samkvæmt reglum Facebook hefur fyrirtækið rétt til þess að fjarlægja allar 

myndir sem eru taldar ósiðlegar og flokkast undir nekt, klám eða ofbeldi en tekið er fram að 

fjölskyldumyndir af börnum á brjósti séu í lagi (Facebook, e.d.). Þrátt fyrir þessar reglur hafa 

fjölmiðlar birt ýmsar frásagnir af því að Facebook hafi fjarlægt myndir af konum að gefa 

barni sínu brjóst með tilkynningu um að um kynferðislegt efni sé að ræða og í kjölfarið hafi 

síðum þeirra verið lokað í ákveðinn tíma (Tonsall, 2013; Bindley, 2012a). Emma Kwasnica er 

ein af þessum konum og segist hún hafa orðið fyrir þessari reynslu oftar en einu sinni. 

Kwasnica telur að Facebook sé að mismuna sér og öðrum konum með því að setja þær í sama 

flokk og klám en markmið hennar er eingöngu að gera brjóstagjöf aftur að eðlilegri athöfn 

sem sést í samfélaginu. Vegna áframhaldandi viðvarana Facebook um að loka ætti síðunni 

hennar hvatti hún mæður til þess að halda fjöldabrjóstagjafir á höfuðstöðum Facebook víðs 

vegar um heiminn (Bindley, 2012a). Í kjölfarið gaf Facebook út þá yfirlýsingu að ekki væri 

venja að fjarlægja myndir af barni á brjósti en þegar sæist í geirvörtu móður og barnið væri 

ekki að nærast hafa þeir rétt til þess að eyða myndinni. Einnig sögðu þeir að í flestum 

                                                        

 

 

 
11 Samskiptanetsíða þar sem vinir geta spjallað saman og deilt myndum - facebook.com. 
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tilfellum væru það meðlimir Facebook sem senda in kvartanir vegna þessara mynda (Bindley, 

2012a). Þrátt fyrir að Facebook hafi gefið út þessa yfirlýsingu eru konur enn að lenda í því að 

myndir séu fjarlægðar og síðum þeirra sé lokað (Tonsall, 2013). Vekur þetta upp spurningar 

um umburðarlyndi almennings á ímynd brjóstagjafar á almannafæri. 

 

6 Brjóstagjöf á almannafæri á Íslandi 

Ísland hefur frekar sérstaka sögu hvað varðar brjóstagjöf þar sem á 18. öld og fyrri hluta 

þeirrar 19. var afar sjaldgæft að gefa ungbörnum brjóstamjólk, en þegar barn fæddist sá 

ljósmóðir um það á meðan móðirin jafnaði sig (Helgi Þorláksson, 1986:79). Ljósmóðirin gaf 

hvítvoðungnum kúamjólk þar sem sú fæða var af sumum talinn hollari kostur en 

brjóstamjólkin (Loftur Guttormsson, 1983:158). Ungbarnadauði var þar af leiðandi afar 

algengur og létust um 300 hundruð börn af hverjum 1000 sem fæddust (Ólöf Garðarsdóttir, 

2002). Með tímanum og aukinni menntun ljósmæðra breyttist þessi hefð (2002:218) og hafa 

um 98% barna fengið brjóstið við fæðingu á síðustu árum (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir og 

Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012) sem er hærra en sambærilegar tölur frá Ástralíu, 

Bandaríkjunum og Bretlandi (Baxter, 2013; CDC, 2012; hscic, 2011). 

 Á Íslandi vinna heilbrigðisstofnanir landsins samkvæmt viðmiðum 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um brjóstagjöf (Embætti landlæknir, 2012). Brjóstagjafa-

samtök hafa einnig sett upp vefsíður til að fræða konur um hvernig eigi að takast á við þau 

vandamál sem geta komið upp, eins og til dæmis mjólkurstífla og sárar geirvörtur. Einnig er 

alþjóðlega brjóstagjafavikan haldin hér á landi ár hvert þar sem vakin er athygli á mikilvægi 

brjóstagjafar með ýmsum uppákomum og einnig með skipulagðri fjöldagjöf á kaffihúsi með 

það að markmiði að venja almenning við þessa sýn. 

 Viðhorf samfélagsins til brjóstagjafar á almannafæri hafa ekki verið rannsökuð hér á 

landi. Ástæðan gæti hugsanlega verið sú að ekki hefur þótt þörf á rannsókn af því tagi þar sem 

almennt er talið að almenningur sé sáttur við að konur gefi brjóst hvar sem er. Einnig hefur 

rannsókn á viðhorfi og líðan kvenna gagnvart brjóstagjöf sýnt fram á að konur eigi ekki í 

vandræðum með að gefa brjóst á almannafæri (Elín Ösp Gísladóttir, 2012). Hins vegar hafa 

fjölmiðlar landsins greint frá því á undanförnum árum að konur upplifi neikvæð viðbrögð frá 

almenningi þegar þær gefa brjóst á almannafæri („Ávítt af sundlaugaverði“, 2011; „Bannað 

að gefa brjóst“, 2012). Ingibjörg Baldursdóttir brjóstagjafarráðgjafi tekur undir þessa 

umfjöllun og segir að tilfellin þar sem konur séu beðnar um að færa sig inn á klósett, fara 
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afsíðis eða yfirgefa staðinn hafi komið upp, en hún telur að konur standi mun betur að vígi hér 

á landi en annars staðar (Kjartan Kjartansson, 2012). Einnig telur talskona 

brjóstagjafavikunnar, Soffía Bæringsdóttir, að konum sem kvarta undan þessari meðferð hafi 

fjölgað og segist hún vera orðin vör við viðhorfsbreytingu gagnvart mjólkandi mæðrum hjá 

almenningi (HJH, 2011). Samkvæmt Arnheiði Sigurðardóttur, lýðheilsufræðingi og 

brjóstagjafarráðgjafa, eru sumar konur feimnar við að gefa brjóst á almannafæri, sérstaklega 

þær sem gera það í fyrsta sinn12 og misjafnt sé hvernig konum líður með þessa athöfn. Hún 

telur einnig að þar sem blygðunarkennd fólks sé misjöfn sé mikilvægt að upplýsa þjóðina um 

að þessi athöfn sé eðlileg („Brjóstagjafaráðgafi“, 2011). 

 Á Íslandi eru engin lög sem sérstaklega vernda mjólkandi mæður fyrir áreiti á 

almannafæri, en Ísland fylgir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hvað varðar mannréttindi 

barna. Í 24. grein sáttmálans segir að viðurkenndur sé réttur barns til að njóta besta heilsufars 

og „að allir þjóðfélagshópar, en einkum foreldrar og börn, fái upplýsingar um og eigi aðgang 

að fræðslu og fái aðstoð við að beita grundvallarþekkingu á heilbrigði barna og næringu og 

kostum brjóstagjafar“ (Barnasáttmálinn, 1992). Einnig segir sáttmálinn að „aðildarríki eigi að 

ryðja úr vegi hefðum sem skaðlegar eru heilbrigði barna“ en ekki er tekið sérstaklega fram 

hvaða hefðir er átt við. Þó er hægt að tengja það til dæmis við þá hefð Íslendinga að gefa 

annars konar mat með brjóstagjöfinni áður en þeir sex mánuðir sem ráðlagt er að vera með 

barn einungis á brjósti séu liðnir. Eins má segja að ef umburðarlyndi til mjólkandi mæðra á 

meðal almennings fari minnkandi þurfi að bregðast við því og upplýsa fólk. Ragný Þóra 

Guðjohnsen (2004) lögfræðingur telur að mikilvægt sé að meiri áhersla sé lögð á sjálfstæðan 

rétt barns til brjóstagjafar og vill hún hafa tengingu við það inn í barnalög. Þar að auki telur 

hún vanta beinar leiðbeinandi reglur um mikilvægi brjóstagjafar í íslensk lög.  

 

Umræða  

Heilbrigðistéttin og félagsvísindamenn hafa lengi deilt um hvort brjóstagjöf sé náttúrulegt eða 

menningarlegt fyrirbæri. Ljóst er að báðar hliðar hafa áhrif á hvernig, hvar eða hvort kona gefi 

barni sínu brjóst. Vestræn samfélög hafa í gegnum aldirnar skipst á að líta á brjóstið sem 

                                                        

 

 

 
12 Einnig má heyra frásögn konu um eigin feimni við að gefa brjóst á almannafæri með sitt fyrsta barn 

(„Magasín“, 2012). 
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nærandi fyrir barn eða kynferðislega örvandi svæði líkamans. Feministar hafa einnig tekist á 

um brjóstagjöf og velt fyrir sér hvernig hún hefur áhrif á líf kvenna. Konur eiga að sjálfsögðu 

að geta verið á vinnumarkaði jafnt á við karlmenn ef það er það sem þær vilja, en hins vegar 

eiga konur einnig að geta valið að gefa barni sínu brjóst án þess að femínistar telji það laska 

baráttu kvenna. Kvenréttindabaráttan snýst ekki aðeins um jafnrétti á vinnumarkaði heldur 

einnig um að konur fái að velja það sem hentar þeim hverju sinni. 

 Orðræða femínista, heilbrigðisstofnana og almennings hefur töluverð áhrif á ákvörðun 

mæðra um það hvort þær gefi börnum sínum brjóst. Krafa heilbrigðisstofnanna og 

brjóstagjafasamtaka um brjóstagjöf getur leitt til þess að konur hafi áhyggjur af því að vera 

álitnar slæmar mæður ef þær vilja ekki eða geta ekki gefið brjóst. Almenningur hefur einnig 

skoðun á brjóstagjöf og er hún ekki alltaf sú sem heilbrigðisstofnanir telja vera þá bestu fyrir 

móður og barn eins og má sjá í Bandaríkjunum. Í þeim löndum sem fjallað hefur verið um er 

mikil áhersla lögð á brjóst sem kynferðisleg og endurspeglast það í viðhorfum fólks til 

brjóstagjafar sem er af sumum talin óviðeigandi. Þegar hið kynferðislega brjóst verður að 

nærandi brjósti stangast þær menningarlegu bundnu hugmyndir um hið kynferðislega brjóst á 

við þau siðferðislegu viðhorf um að börn og kynlíf fari ekki saman. Konur eiga því á hættu að 

verða fyrir áreiti af hálfu almennings sem telur brjóst aðeins vera ætluð til að nota í 

kynferðislegum tilgangi eða telja að brjóstagjöf eigi að vera falin. Sumar mæður skipuleggja 

sig vel til þess að valda ekki vandræðum fyrir sig og aðra. Þær notast við ýmsar aðferðir og er 

ákveðinn fatnaður mikilvægur í því ferli. Margar mæður eru meðvitaðar um rétt sinn til þess 

að gefa brjóst á almannafæri en ekki almenningur og því hafa sum lönd sett lög til að vernda 

mjólkandi mæður fyrir mismunun. Þegar brotið er á rétti mjólkandi mæðra hafa þær vakið 

athygli á því með fjöldagjöfum. 

 Á Íslandi virðist brjóstagjöf á almannafæri hafa gengið ágætlega í gegnum tíðina þar 

sem neikvæðar sögur um brjóstagjafir á almannafæri hafa ekki verið algengar. Hins vegar 

hefur umræðan um brjóstagjöf tekið óvænta stefnu að undanförnu sem hefur skírskotun í þá 

umræðu sem heyrist í þeim löndum sem fjallað hefur verið um, en aðeins er um fá tilfelli að 

ræða. Rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar hér á landi um viðhorf til brjóstagjafar benda 

ekki til þess að konum líði illa með að gefa brjóst á almannafæri. Þó telja 

brjóstagjafaráðgjafar að umburðarlyndi almennings til brjóstagjafar sé eitthvað að minnka. Til 

þess að sporna við hugsanlegum viðhorfsbreytingum hér á landi væri hægt að innleiða lög um 

rétt kvenna til að gefa brjóst á almannafæri og gera þar með áreiti af hálfu almennings, eða 

frávísun frá stað þar sem konan hefur rétt til að vera á, ólöglegt. 
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 Rannsóknir á viðhorfum almennings til brjóstagjafar eru af skornum skammti. Þær fáu 

rannsóknir sem fram komu í þessari ritgerð sýna að ekki er mikill vilji fyrir því að konur gefi 

brjóst á almannafæri og að vandræðalegt sé að sjá konu framkvæma þessa athöfn. Ekki kemur 

fram í þessum rannsóknum hvers vegna fólki finnst brjóstagjöf á almannafæri ekki 

viðeigandi. Því er þörf á áframhaldandi rannsóknum á því hvers vegna almenningur lítur á 

brjóstagjöf á almannafæri sem óæskilega og hvaða menningarbundnu hugmyndir eru ráðandi í 

því viðhorfi. 

 

Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að reyna að varpa ljósi á hvernig mæður upplifa brjóstagjöf á 

almannafæri og einnig hvernig almenningur bregst við því að sjá konur gefa brjóst. Að mínu 

mati er ljóst að mjólkandi mæður eiga undir högg að sækja þegar kemur að brjóstagjöf á 

almannafæri. Þrátt fyrir að lönd eins og Ástralía, Bretland og Bandaríkin hafi sett lög sem 

gefa mæðrum fullan rétt til að gefa brjóst á almannafæri hafa þau skilaboð ekki skilað sér til 

almennings. Viðhorf samfélagsins eru ekki að breytast til hins betra og ef eitthvað er að marka 

umfjöllun í fjölmiðlum þá virðist umburðarlyndi gagnvart brjóstagjöf á almannafæri fara 

minnkandi í þeim löndum sem fjallað var um.  

 Vestrænar menningarbundnar hugmyndir um að brjóst séu kynferðisleg tel ég vera 

ráðandi þáttur þess að mjólkandi mæður séu áreittar eða litnar hornauga á almannafæri. 

Hausmann (2007) telur að almenningur í Bandaríkjunum sé ekki vanur því að sjá konur gefa 

brjóst og hann bregðist því oft illa við þeirri sýn. Ég er sammála henni að þessu leyti og 

myndi jafnvel telja að hið sama eigi við um Ástralíu og Bretland. Konur eiga ekki að þurfa að 

einangra sig þrátt fyrir að vera með barn á brjósti. Því er mikilvægt að almenningur venjist 

þessari sýn og að brjóstagjöf á almannafæri verði félagslega samþykkt. Þannig munu 

mjólkandi mæður geta tekið fullan þátt í samfélaginu sem þær búa í án þess að hafa áhyggjur 

af því að verða fyrir aðkasti. 
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