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Útdráttur 

Dúlur eru starfsstétt sem hefur fengið litla umfjöllun hér á landi en þær eru konur sem 

aðstoða aðrar konur fyrir, í og eftir fæðingu barns. Eitt helsta markmið þeirra er að veita 

samfelldan stuðning í barneignarferlinu, sem hefur farið sífellt minnkandi í hinum 

vestræna heimi, síðan að fæðingar færðust frá heimilum til sjúkrahúsa. Markmið 

þessarar rannsóknar er að skoða hvort og þá hvernig dúlur tengjast félagsráðgjöf og 

hvort hægt sé að nota dúlur sem félagslegt úrræði. Tekin voru eigindleg viðtöl við fimm 

konur sem áttu það sameiginlegt að hafa verið með dúlu í barneignarferlinu og upplifun 

þeirra af þjónustunni skoðuð. Einnig var tekið viðtal við félagsráðgjafa á kvennadeild 

Landspítalans, til þess að kanna viðhorf hennar til dúlna.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að félagsráðgjafar eru í lykilstöðu til 

þess að auka vitneskju almennings á dúlum, að vísa barnshafandi konum sem þurfa á 

auknum stuðningi að halda á dúlur og að aðstoða þær konur sem ekki hafa tök á því að 

greiða fyrir þjónustuna. Þá leiddu niðurstöður rannsóknarinnar einnig í ljós að dúlur 

gætu verið gagnleg viðbót við úrræði líkt og „Stuðningurinn heim“, þar sem 

barnshafandi konum og fjölskyldum þeirra er veittur samfelldur stuðningur, fyrir og eftir 

fæðingu barns.  

 Erlendar rannsóknir benda til þess að barnshafandi konur í félagslegum 

erfiðleikum beri sérstakan hag af þjónustu dúlna. Þess vegna er mikilvægt að stuðningur 

við konur í barneignarferlinu verði rannsakaður nánar og að félagsráðgjafar beiti sér fyrir 

því að hægt sé að veita konum bestu þjónustu sem völ er á, á þessu merkilega tímabili í 

lífi þeirra.  

 

 

Lykilorð: Dúlur, konur í félagslegum erfiðleikum, meðganga og fæðing, samfelldur 

stuðningur, þróun félagslegra úrræða 
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Abstract 

The profession of doulas has had little coverage in Iceland. They are women who assist 

other women before, during and after childbirth, and their main goal is to provide 

continuous support in the process of childbearing. This continuous support has 

decreased increasingly in the Western world ever since birth moved from homes to 

hospitals. The aim of this research is therefore to examine if, and how, doulas are 

connected to social work and if doulas can be used as a social resource. Qualitative 

interviews were made with five women who all had doulas with them in their labours 

and births, and their experience of the service was observed. A qualitative interview 

with a social worker working on the women‘s ward on Landspítalinn was also performed 

to investigate her opinion on doulas.  

 The findings of this research suggest that social workers are in a key position to 

expand public knowledge on doulas, to refer pregnant women who need additional 

support to doulas and to assist women who are not able to pay for the service of doulas. 

The results also suggest that doulas could be a useful addition to the social resource 

„Stuðningurinn heim“, where pregnant women and their families could receive 

additional support before and after the birth of their child. 

 Foreign studies have shown that pregnant women with social problems benefit 

exponentially from the services of doulas. It is therefore important that support to 

childbearing women is studied further and that social workers exert themselves so that 

women can be cared for in the best way possible, during this important time in their 

lives. 

 

 

Key words: Doulas, women with social problems, pregnancy and birth, continuous 

support, development of social recources 
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Formáli  

Rannsókn þessi var unnin haustið 2017 og er metin til 30 eininga, sem lokaverkefni í 

félagsráðgjöf til starfsréttinda við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Mörgum ber að 

þakka fyrir stuðning og góðvild í minn garð og langar mig þar fyrst að nefna leiðbeinanda 

minn, Gyðu Hjartardóttur, fyrir uppbyggilega gagnrýni, ánægjulega samvinnu og 

innblástur til þess að láta rannsóknina verða að veruleika. Sambýlismanni mínum, 

Ármanni Elíasi Jónssyni, færi ég mínar dýpstu þakkir fyrir endalausa þolinmæði, ást og 

umhyggju við gerð rannsóknarinnar sem og ávallt, þú sást til þess að ég kæmist í 

gegnum þetta. Móður minni, Margréti Steiney Guðnadóttur, verð ég ævinlega þakklát 

fyrir þann stórfenglega verknað að hafa komið mér í heiminn og að hafa jafnframt séð til 

þess að ég yrði sú manneskja sem ég er í dag. Það er minn skærasti draumur að verða 

einn daginn jafn góð móðir og þú. Þátttakendum mínum vil ég einnig þakka fyrir 

þátttökuna, án ykkar hefði þessi rannsókn verið óframkvæmanleg.  
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1 Inngangur 

Í þúsundir ára hafa konur aðstoðað aðrar konur við að fæða börn. Barneignir eru 

jafnframt viðfangsefni sem snertir nánast alla, enda er manninum eðlislægt að vilja 

fjölga sér. Þegar kona stendur frammi fyrir því að eignast barn, hvort sem hún er 

hamingjusöm með ákvörðunina eða ekki, er hún að taka að sér nýtt hlutverk sem á eftir 

að breyta lífi hennar til frambúðar (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

 Í mörgum vestrænum löndum hafa fæðingar þróast undanfarna áratugi í þá átt 

að fleiri konur fæða á spítölum heldur en í heimahúsum, eins og áður tíðkaðist. Það 

hefur orðið til þess að samfelldur stuðningur á meðgöngu og í fæðingu er orðinn að 

undantekningu frekar en að reglu. Til þess að sporna við þeirri þróun hafa margar konur 

gripið til þess ráðs að ráða sér sérstakan stuðningsaðila, eða doulu, sem er þeim innan 

handar á meðan á ferlinu stendur. Orðið doula er grískt að uppruna og þýðir „kvenkyns 

þræll“ en í dag vísar orðið til konu sem veitir samfelldan stuðning fyrir, í og eftir fæðingu 

á andlegan, líkamlegan og félagslegan hátt. Hún er til staðar fyrir hina verðandi móður 

og kynnist henni alla jafna á meðgöngu, er viðstödd fæðinguna frá upphafi til enda og 

veitir henni einstaklingsmiðaðan stuðning, fyrstu vikurnar eftir fæðingu barnsins (Klaus, 

Kennell og Klaus, 2012). Í þessari rannsókn verður aftur á móti notast við orðið dúla, líkt 

og Hrafnhildur Margrét Bridde (2009) gerði í kandidatsritgerð sinni, og verður það beygt 

líkt og kvenkyns nafnorðið kúla.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á gífurlegan ávinning þess að vera með samfelldan 

stuðning í barneignarferlinu en þess má geta að engin neikvæð áhrif hafa fundist í því 

samhengi, eins og sýnt verður fram á síðar í rannsókninni. Þá hafa fræðimenn bent á að 

félagsráðgjafar ættu að beita sér fyrir því að dúlur verði gerðar aðgengilegri fyrir konur, 

og þá sérstaklega konur í félagslegum erfiðleikum (Phillips og Kelly, 2014). Í því 

samhengi má einnig nefna að í siðareglum félagsráðgjafa er skýrt kveðið á um að 

félagsráðgjafar skuli eiga frumkvæði að því að þróa nýjar hugmyndir og hrinda þeim í 

framkvæmd (Embætti landlæknis, 2014). Rannsókn þessi var þannig framkvæmd með 

það að leiðarljósi að kanna hvort að dúlur geti nýst sem félagslegt úrræði í starfi 

félagsráðgjafa sem og að skapa vettvang fyrir umræður um störf dúlna. Sérstaklega var 
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skoðað hver upplifun íslenskra kvenna er af því að hafa verið með dúlu með sér í 

fæðingarferlinu og hvort að sú reynsla geti tengst félagsráðgjöf, eða þeim úrræðum sem 

félagsráðgjafar nota, á einhvern hátt. 

1.1 Rannsóknarspurningar og markmið rannsóknar 

Eitt helsta markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort að konur sem glíma við 

félagslega erfiðleika beri sérstakan ávinning af þjónustu dúlna, að athuga hvort að hægt 

sé að nýta dúlur sem félagslegt úrræði og að skapa vettvang fyrir umræður um störf 

dúlna. Þá er ætlunarverk þessarar rannsóknar einnig að skoða hvort og þá hvernig 

félagsráðgjafar geta stigið inn í barneignarferlið og stutt enn frekar við bakið á 

barnshafandi konum í félagslegum erfiðleikum, með því að auka aðgengi þeirra að 

þjónustu dúlna.  

 Í rannsókninni verður ljósi varpað á upplifun íslenskra kvenna af því að hafa verið 

með dúlu og sú upplifun svo skoðuð í tengslum við hugmyndafræði og störf 

félagsráðgjafa. Með ofangreind markmið í huga var eftirfarandi rannsóknarspurning sett 

fram: „Er hægt að nota dúlur sem félagslegt úrræði?“ en til að geta svarað þeirri 

spurningu voru jafnframt settar fram tvær undirspurningar; „tengjast dúlur 

félagsráðgjöf?“ og „hver er upplifun íslenskra mæðra af því að hafa verið með dúlu?“. 

Hinn rauði þráður rannsóknarinnar er að skoða hvort að hægt sé að nota dúlur sem 

félagslegt úrræði en litið var á hugsanleg tengsl við félagsráðgjöf og upplifun íslenskra 

kvenna af þjónustunni sem tvo leiðarvísa í leitinni að svarinu.  

1.2  Val á viðfangsefni og mikilvægi rannsóknar 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var valið með hliðsjón af einlægum áhuga rannsakanda á 

konum í barneignarferlinu og þeim stuðningi sem hægt er að veita þeim. Í janúar 2017 

hóf rannsakandi jafnframt sjálf nám til þess að verða dúla og býr því yfir persónulegri 

þekkingu og reynslu af starfinu, en náminu verður gerð frekari skil síðar í rannsókninni.  

 Þetta rannsóknarverkefni er það fyrsta sinnar tegundar hér á landi og er það von 

rannsakanda að það komi til með að auka fjölbreytileika þeirra félagslegu úrræða sem í 

boði eru á Íslandi í dag, sem og að auka vitneskju og aðgengi fólks að dúlum. Rannsóknir 

sýna að samfelldur stuðningur við barnshafandi konur getur skipt sköpum fyrir bæði 

móður og barn og er það því athyglisvert að sjá hvort dúlur tengist félagsráðgjöf á 

einhvern hátt og enn fremur hvort félagsráðgjafar geti beitt sér á ötulli hátt fyrir 
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barnshafandi konur. Einnig er það von rannsakanda að rannsókn þessi eigi eftir að vekja 

áhuga annarra fræðimanna til þess að rannsaka dúlur frekar á Íslandi. Bindur þó 

rannsakandi fyrst og fremst vonir við það að rannsóknin eigi eftir að gagnast konum í 

barneignarferlinu á einn eða annan hátt og að umræðan í samfélaginu um stuðning við 

barnshafandi konur eigi eftir að aukast. Ávinningur þessarar rannsóknar getur því orðið 

umtalsverður en lítil umfjöllun hefur verið hér á landi um störf dúlna samanborið við 

Bandaríkin og önnur Norðurlönd. 

1.3 Uppbygging rannsóknar 

Í fyrsta kafla hefur verið greint frá rannsóknarspurningu, markmiði og mikilvægi 

rannsóknarinnar, sem og rökum rannsakanda fyrir vali á rannsóknarefni. Í öðrum kafla 

verður sjónum vikið að því hvernig fæðingarumhverfi og aðbúnaður í fæðingum hefur 

þróast undanfarna eina og hálfa öld í hinum vestræna heimi, ásamt því að hin 

læknisfræðilega nálgun sem einkennt hefur fæðingar á síðast liðnum áratugum verður 

reifuð.  

 Þriðji kafli samanstendur af fræðilegri umfjöllun sem er skipt niður í fjóra hluta. 

Fyrsta hluta þriðja kafla verður varið í það að skilgreina tvö megin hugtök 

rannsóknarinnar; dúlur og konur í félagslegum erfiðleikum. Til þess að setja viðfangsefni 

rannsóknarinnar í fræðilegt samhengi verður greint frá fjórum kenningum, í öðrum hluta 

þriðja kafla. Fjöldinn allur af rannsóknum hafa verið gerðar víða um heim og er þess 

vegna vert að gera grein fyrir niðurstöðum nokkurra þeirra er tengjast 

rannsóknarspurningum og viðfangsefni þessarar rannsóknar. Verður það gert í þriðja 

hluta þriðja kafla. Í fjórða og jafnframt síðasta hluta þriðja kafla verður farið yfir 

lagaumhverfi og önnur úrræði, aðgengi og kostnað er tengist dúlum á Íslandi í dag. 

Fræðilega umfjöllunin er byggð á heimildum fengnum úr ritrýndum greinum, bókum, 

lögum, reglugerðum, veraldarvefnum og munnlegum frásögnum. 

 Þessi rannsókn er af eigindlegum toga en aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar, ásamt takmörkunum og siðferðilegum álitamálum, verður gerð frekari 

skil í fjórða kafla. Gert verður grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í fimmta kafla en 

umræða um niðurstöðurnar fer fram í þeim sjötta. Sjöunda og síðasta kafla þessarar 

rannsóknar verður varið í lokaorð. Viðauki I inniheldur kynningarbréf sem þátttakendur 

rannsóknarinnar fengu til upplýsinga og viðauki II inniheldur kynningarbréf sem 
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félagsráðgjafi á kvennadeild Landspítalans fékk, í sama tilgangi. Samþykkisyfirlýsing sem 

allir þátttakendur skrifuðu undir má sjá í viðauka III en viðtalsrammarnir sem stuðst var 

við í viðtölunum má finna í viðaukum IV og V.  
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2 Sjúkdómsvæðing fæðinga 

Undanfarna áratugi hafa mannfræðingar verið ötulir í því að rannsaka fæðingar og 

umgjörðir þeirra í mismunandi samfélögum. Þeir hafa komist að því að fæðing er ekki 

einfaldlega líkamlegur viðburður sem snýst um stærð mjaðmagrindar eða staðsetningu 

fóstursins, heldur einkennast fæðingar alls staðar í heiminum af hefðum og gildum hvers 

samfélags fyrir sig (Davis-Floyd og Sargent, 1997; Kitzinger, 2005). Í hinum vestræna 

heimi og í sífellt fleiri þróunarríkjum er menningin, samkvæmt ákveðnum 

fræðimönnum, í kringum fæðingar orðin sjúkdóms- og tæknivædd (Kitzinger, 2005). Hér 

verður í grófum dráttum farið yfir umgjörð fæðinga í sögulegu samhengi, ásamt því að 

helstu einkenni læknisfræðilegrar nálgunar í fæðingum verða útlistuð.  

 Meginþorri kvenna í vestrænum samfélögum í dag fæða á sjúkrahúsum og er 

Ísland þar hvergi undanskilið. Samkvæmt skýrslu frá fæðingarskráningunni var 

heildarfjöldi fæðinga á Íslandi árið 2015, 4.026 fæðingar en þar af fóru 3.952 fæðingar 

fram á sjúkrastofnun, sem gerir rúmlega 98% allra fæðinga á því ári (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, Guðrún Garðarsdóttir, Alexander K. Smárason, Þórður Þórkelsson og Eva 

Jónasdóttir, 2017). Allt frá fyrstu skipulögðu mæðraverndinni, sem talið er að hafi verið 

stofnuð árið 1834, hefur læknisfræðileg nálgun verið einkennandi fyrir þjónustuna 

(Hildur Kristjánsdóttir, 2004). Eitt sinn var venjan sú að konur fæddu börn sín heima en 

upp úr 1850 fóru læknar að sýna sífellt meiri áhuga fyrir því að vera viðstaddir og taka 

þátt í fæðingum en fyrir þann tíma voru ljósmæður í aðalhlutverki (Davis-Floyd og 

Sargent, 1997).  

 Þá var litið á fæðingu sem viðburð sem fyrst og fremst konur tóku þátt í en þær 

konur sem stóðu hinni verðandi móður hvað næst voru vanar að styðja og aðstoða hana 

í fæðingunni. Gjarnan er talað um að „náttúrulegar“ fæðingar séu á öndverðu meiði við 

læknisfræðilega nálgun í fæðingum, en þær voru ríkjandi áður en læknar fóru að stíga í 

meira mæli inn í fæðingar. Í náttúrulegum fæðingum er móðirin við stjórnvölinn, 

umhverfið er eins og hún kýs að hafa það, þeir viðstaddir sem hún vill hafa og aðgerðir 

hennar og hreyfingar stjórnast eingöngu af innri hvötum og líkamlegum þörfum (Klaus 

o.fl., 2012). Þá er einnig lögð áhersla á það í náttúrulegum fæðingum að móðirin veiti 
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upplýst samþykki um öll þau utanaðkomandi inngrip sem framkvæmd eru í fæðingunni, 

ólíkt því sem þekkist víða í hinni læknisfræðilegu nálgun (Kay, 1982).  

 Samkvæmt Davis-Floyd og Sargent (1997) hófu fæðingarlæknar skipulagða 

herferð um aldamótin 1900, sem miðaði að því að ryðja úr vegi helsta samkeppnisaðila 

þeirra; ljósmæðrunum. Sú herferð náði hámarki árið 1960 og nær útrýmdi ljósmæðrum 

á þeim tíma. Fram til ársins 1930 var megin áhersla á meðgöngu og í fæðingu lögð á að 

tryggja öryggi móður, enda var líf fóstursins ekki metið að verðleikum eins og það er í 

dag (Oakley, 1986). Kay (1982) heldur því fram að með tilkomu læknisfræðilegrar 

nálgunar á barneignir hafi áherslan aftur á móti færst yfir á fóstrið og að velferð þess sé 

gjarnan sett ofar móðurinnar, með tilheyrandi verklögum og valdbeitingu sem sagt 

verður frá síðar í kaflanum.  

 Sjöundi og áttundi áratugur 20. aldar varð samkvæmt Davis-Floyd og Davis 

(1997) fyrir áhrifum hippa sem reyndu að endurvekja náttúrulegar fæðingar en 

verklagsreglur nútíma fæðinga einkennast einna helst af stjórnunaraðferðum sem er 

beitt með kennivaldi (e. authoritative knowledge), tækjum, tólum og hinu eiginlega 

yfirvaldi; klukkunni. Kitzinger (2005) heldur því fram að tíminn ráði ríkjum í nútíma 

fæðingum og hafi gífurleg áhrif jafnt á upplifun móður í fæðingu sem og á starfshætti 

ljósmæðra. Er það vegna þess að yfirleitt er miðað við ákveðnar tímalengdir í þeim 

inngripum og verklögum sem eru til staðar í fæðingum. Sjúkdómsvæðing barneigna á 

20. öld varð þannig til þess að meðganga og fæðing voru endurskilgreind á 

læknisfræðilegan máta þar sem lítið tillit var tekið til félagslegra þátta í fæðingu (Elva 

Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009).  

 Að mati Hildar Kristjánsdóttur (2004) lítur læknisfræðileg nálgun ekki á 

meðgöngu og fæðingu sem náttúrulegt ferli í lífi kvenna, heldur sjúkdómsástand sem 

þarf að fylgjast grannt með og jafnvel meðhöndla. Þannig er litið á hið eðlilega ferli 

meðgöngu og fæðingar sem áhættu, þar til annað kemur í ljós, og hinn eiginlegi 

sérfræðingur í sínu ástandi, það er móðirin, missir tilfinninguna fyrir því að vera við 

stjórnvölinn yfir til „sérfræðinganna“. Rétt eins og á öðrum stöðum í samfélaginu þróast 

ákveðin menning inni á sjúkrahúsum en þar skera viðmið samfélagsins og 

læknisfræðilegar ályktanir úr um hverjir séu sjúklingar og hvernig þeir eiga að haga sér. 

Menningin og verklagið í kringum fæðingar sem verða til inni á sjúkrahúsum eru oft 
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byggð á gagnreyndum aðferðum en í sumum tilfellum hefur það komið í ljós seinna meir 

að skaðsemin var í raun meiri en ávinningurinn. Sem dæmi má nefna lyfjamenninguna 

sem viðgengst enn á flestum sjúkrahúsum í hinum vestræna heimi (Kitzinger, 1978), 

röntgenmyndatökur af fóstrum (Oakley, 1986), rakstur á kynfærum, úthreinsun þarma, 

spangarklippur (e. episiotomy), skikkun kvenna í rúm og ístöð, ásamt fleiru. Flestar af 

ofangreindum aðferðum eru í dag taldar úreltar og hafa þess í stað verið skipt út fyrir 

aðrar og „betri“ aðferðir. Margar konur eru þó bundnar við sjúkrahúsrúmið í fæðingu 

enn þann dag í dag, þar sem mænurótardeyfing, æðaleggir, fósturhjartsláttarrit í 

fæðingu og fleira sem talið er vera móður og barni til góðs er notað og kemur í veg fyrir 

að hún geti hreyft sig frjálslega um (Kitzinger, 2005). Hreyfing er talin vera gífurlega 

mikilvæg í fæðingu, fyrst og fremst til þess að auðvelda framgang fæðingarinnar og til 

þess að auka þægindi móður (Klaus o.fl., 2012). Þegar kemur að sjálfræði telur 

Vilhjálmur Árnason (2004) að tæknivætt stofnanaumhverfi og sjúkdómsvædd sýn 

heilbrigðisstétta séu á meðal þeirra þátta er tryggja að óhjákvæmilega verði sjálfræði 

þeirra sem nýta sér þjónustu heilbrigðisstétta takmarkað á einhvern hátt.  

 Helsti tilgangur mæðraverndar er að tryggja heilbrigði móður og barns, að stuðla 

að öryggi og vellíðan foreldra, að veita fræðslu og ráðgjöf um meðgöngu, fæðingu og 

sængurlegu og síðast en ekki síst að bregðast við þeim áhættuþáttum sem geta komið 

upp (Hildur Kristjánsdóttir, 2004). Stórfelld lækkun í dánartíðni mæðra og barna á 

meðgöngu, í fæðingu og eftir fæðingu er óumdeilanlega tilkomin vegna aðkomu lækna 

og fjölgunar í inngripum (Vilhjálmur Árnason, 2004). Davis-Floyd og Sargent (1997) halda 

því fram að þær fjölbreyttu verkjastillandi aðferðir og mismunandi inngrip sem fæðandi 

konum stendur til boða séu við fyrstu sýn tilkomumikil, en að oftar en ekki gera konur 

sér ekki grein fyrir því hver hinn raunverulegi kostnaður er, ef svo má að orði komast, 

fyrir þjónustuna. Vilhjálmur Árnason (2004) tekur undir með þeim og segir að „gjaldið“ 

sem ófrískar konur hafa þurft að greiða fyrir þetta aukna fæðingaröryggi sé meðal 

annars það að vera undir skipulögðu eftirliti og læknisfræðilegum kröfum því tengdu.  

 Davis-Floyd og Davis (1997) halda því fram að læknisfræðilega líkanið gangi út frá 

því að kvenlíkaminn sé vél sem er gjörn á að bila og að eingöngu sé hægt að gera 

fæðingar „betri“ með því að tengja konuna við aðrar og áreiðanlegri vélar. Einnig telja 

þeir nútíma samfélagið meta vélar ofar manneskjum og tækni ofar náttúrulegum ferlum. 
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Að vera beintengdar við nýjustu tækni og vísindi gefur mörgum konum þá fullvissu að 

verið sé að hugsa vel um þær og að þær séu öruggar. Konur á barneignaraldri í dag hafa 

jafnframt alist upp við það að sjúkrahús sé eðlilegasti og jafnvel eini valkosturinn fyrir 

örugga fæðingu (Elva Björg Einarsdóttir og Ólöf Ásta Ólafsdóttir, 2009). Kitzinger (1978) 

heldur því fram að með því að losa konur undan sársaukanum sem fylgir fæðingum, með 

þeim afleiðingum að samfelldur stuðningur annarra kvenna hefur minnkað, hefur 

nútíma samfélagið tapað meiru en það hefur grætt. Samkvæmt Davis-Floyd og Davis 

(1997) eru ekki allar konur jafn sannfærðar um öryggis- og notagildi tæknivæddrar 

fæðingar og því ef til vill mikilvægt að hafa gamla málsháttinn „af fortíð skal hyggja ef 

framtíð á að byggja“ í huga þegar kemur að því að skapa jákvætt og öruggt 

fæðingarumhverfi fyrir konur. 

 Það er freistandi að líta á tæknivætt umhverfi fæðinga inni á sjúkrastofnun sem 

„eðlilegt“ en ef horft er á fæðingar í sögulegu samhengi og með hliðsjón af þeim 

breytingum sem gerðar hafa verið er samkvæmt Kitzinger (2005) ljóst að læknisfræðileg 

nálgun nútímans er í rauninni undarleg og alls ekki eðlileg. Hér hefur verið farið yfir þau 

stakkaskipti sem hafa orðið á fæðingarumhverfi kvenna undanfarna eina og hálfa öld en 

ljóst er að breytingarnar eru umtalsverðar og margir sem telja gagnsemi margra þeirra 

umdeilanlega. Að því sögðu er vert að setja fæðingarumhverfi kvenna á 21. öld í 

samhengi við fjórar kenningasmíðar, en fyrst verða tvö meginhugtök þessarar 

rannsóknar, dúlur og konur í félagslegum erfiðleikum, skilgreind.  
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3 Fræðileg umfjöllun  

3.1 Skýringar á hugtökum 

Hér á eftir verða skýringar á lykil hugtökum þessarar rannsóknar sett fram en þau eru 

dúlur og konur í félagslegum erfiðleikum.  

3.1.1 Dúlur 

Hér á eftir verður farið ýtarlega yfir það hvað dúla er, hvað hún gerir, fyrir hverja hún 

starfar, hvernig viðkomandi gerist dúla og hvaða hugsjónum hún vinnur eftir. 

Rannsakanda er aðeins kunnugt um eina karlkyns dúlu, þó svo ekki sé útilokað að fleiri 

séu starfandi einhvers staðar í heiminum. Til einföldunar verður þess vegna vitnað í 

dúlur sem kvenkyns einstaklinga í þessari rannsókn.  

 Dúlur eins og við þekkjum þær í dag voru fyrst skilgreindar af mannfræðingnum 

Dönu Raphael í bók hennar The tender gift: breastfeeding. Þar var hugmyndin um 

viðurvist konu sem væri eins konar „móðir móðurinnar“ í fæðingu fyrst sett fram og því 

jafnan lýst hvers vegna orðið doula hafi orðið fyrir valinu. Orðið er grískt og rekur 

uppruna sinn til tíma Aristótelesar en þá þýddi það kvenkyns þræll. Seinna var það 

notað til þess að lýsa konu sem aðstoðar móður sem hefur nýlega eignast barn við hvers 

kyns heimilisstörf, aðstoðar hana við umönnun barnsins og veitir henni sálfélagslegan 

stuðning, en sú kona var oftar en ekki vinkona móðurinnar, skyldmenni eða nágranni. 

Þannig hefur starf dúlu þróast frá því að vera sjálfboðavinna góðviljaðrar konu í 

nærumhverfi móðurinnar yfir í að vera ýtarlega skilgreind starfsgrein (Raphael, 1973). 

Doula hefur ekki verið þýtt yfir á íslensku enn sem komið er en orð eins og 

„fæðingaraðstoð“, „nærkona“, „fylgja“ og fleiri hafa ýmist verið notuð. Í þessari 

rannsókn verður aftur á móti farið eftir fordæmi Hrafnhildar Margrétar Bridde (2009), 

sem skrifaði um dúlur í kandidatsritgerð sinni. Eins og fyrr kom fram verður orðið dúla 

beygt hér líkt og kvenkynsnafnorðið kúla.  

 Klaus, Kennell og Klaus hafa verið ötul í því að rannsaka og skrifa jafnt greinar 

sem bækur um samfelldan stuðning á meðgöngu og í fæðingu en þau framkvæmdu 

jafnframt fyrstu rannsóknirnar sem gerðar voru á því viðfangsefni, sem greint verður frá 

í kafla 3.3.1. Samkvæmt Klaus o.fl. (2012) er einfaldast að útskýra hvað það er sem dúla 
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gerir með því að byrja á því að útlista það sem hún gerir ekki. Dúla er ekki ljósmóðir, 

hjúkrunarfræðingur eða læknir og hún tekur enga klíníska ábyrgð á neinum tímapunkti 

meðgöngu, í fæðingu eða sængurlegu. Dúla er aftur á móti kona sem hefur 

yfirgripsmikla þekkingu á fæðingum og þeim fjölbreytta stuðningi sem hægt er að veita í 

mismunandi aðstæðum tengdum fæðingum, bæði fyrir móður og aðstandanda hennar. 

Eitt helsta markmið dúlunnar er að móðirin upplifi þá fæðingu sem hún sjálf kýs að eiga 

og að hún, móðirin, yfirgefi fæðinguna með jákvæða fæðingarsögu í farteskinu. 

 Samfelldur stuðningur, sem er kjarni þeirrar vinnu sem dúlan sinnir, felst 

samkvæmt Klaus o.fl. (2012) fyrst og fremst í upplýsingagjöf, ásamt félags- og líkamlegri 

aðhlynningu og hefst strax á meðgöngu og lýkur nokkrum vikum eftir að barnið er fætt. 

Félagslegi stuðningurinn sem dúlan veitir getur verið margþættur enda er meðganga og 

fæðing tími mikilla umróta í lífi móðurinnar sem kallar á mismunandi stuðningsþarfir, 

jafnt líkamlegar sem andlegar. Dúlunni er ekki ætlað að draga vinnulag og starf annarra 

fagaðila í efa, heldur aðstoðar hún móðurina við það að fá allar þær nauðsynlegu 

upplýsingar sem hún þarf á að halda í fæðingarferlinu. Að vera vel upplýst gefur 

móðurinni ákveðið vald sem styrkir hana og valdeflir í fæðingunni. Móðirin fær þannig 

bæði upplýsingar frá dúlunni sjálfri og dúlan aðstoðar hana við það að fá frekari 

upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki með því að hvetja móðurina til þess að spyrja eða 

hreinlega með því að spyrja fyrir hönd móður.  

 Væntumþykja og góðvild er einkennandi fyrir dúluna en hún ber hagsmuni 

móðurinnar ætíð fyrir brjósti og hagar vinnuaðferðum sínum eftir hennar óskum og 

þörfum. Í fæðingunni sjálfri leggur dúlan áherslu á að skapa hvetjandi, jákvætt og rólegt 

andrúmsloft fyrir móðurina. Samfelldur stuðningur í fæðingu felur í sér það að dúlan sé 

ætíð við hlið móðurinnar, án truflana, allt frá upphafi fæðingar þar til barnið er komið í 

heiminn. Hún gætir þess einnig að makinn upplifi sig aldrei sem óþarfan en reynir þess í 

stað að styrkja hann í sínu hlutverki þar sem einlæg ást og væntumþykja maka í garð 

móðurinnar getur skipt sköpum fyrir hana í fæðingunni (Klaus o.fl., 2012).  

 Ef móðirin hefur valið einhvern til þess að vera viðstaddan fæðinguna er sá hinn 

sami ósjaldan tilfinningalega tengdur móðurinni sem gerir honum eða henni oftar en 

ekki erfitt fyrir að hugsa og bregðast rökrétt við í jafn krefjandi aðstæðum og fæðingar 

geta verið. Yfirgripsmikil þekking og víðtæk reynsla eru jafnframt sjaldan til staðar hjá 
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aðstandandanum þar sem hugtakið „æfingin skapar meistarann“ á einnig við um 

fæðingar og eðli málsins samkvæmt gefst sjaldan tækifæri til þess að æfa sig áður en á 

hólminn er komið. Mjög algengt er að fólk óttist að dúlan eigi eftir að taka yfir hlutverk 

aðstandandans þannig að viðkomandi upplifi sig sem óþarfan og jafnvel fyrir. Í þjálfun 

sinni fá dúlur kennslu í því að gera aðstandendur að virkum þátttakendum og hjálpa 

þeim þar með að hjálpa móðurinni (Klaus o.fl., 2012). Svipar þessi aðferð að mörgu leyti 

til hugmyndafræðinnar um hjálp til sjálfshjálpar sem flestir félagsráðgjafar þekkja vel og 

farið verður yfir síðar í rannsókninni.  

 Til þess að auka vellíðan móður á meðgöngunni getur dúlan mælt með ýmis 

konar aðferðum sem geta komið að gagni. Má þar meðal annars nefna hreyfingu sem 

hentar líkamsbyggingu og getu móður, fjölbreyttu mataræði, betri líkamsstöðu, 

yfirgripsmikla fræðslu um barneignir og nýbura og svona mætti áfram telja. Sá 

stuðningur sem vegur oftast þyngst hjá verðandi mæðrum er í formi samtals en dúlur 

gefa sér iðulega góðan tíma til þess að fara vandlega yfir andlega líðan móður og ávarpa 

þau vandamál sem geta komið upp þegar nær dregur fæðingu. Ákjósanlegast er að 

móðirin og aðstandandi hennar kynnist dúlunni strax á meðgöngunni svo að traust og 

öruggt samband sé á milli þeirra þegar að stóra deginum kemur. Dúlan notar þá tímann 

fram að fæðingunni til þess að fara yfir væntingar þeirra gagnvart fæðingunni, læra inn á 

móðurina og þær slökunaraðferðir sem gætu virkað fyrir hana og aðstoðar hana við það 

að setja sér raunhæfar væntingar fyrir fæðinguna (Klaus o.fl., 2012). Samkvæmt Klaus 

o.fl. (2012) er sjálfstraust og sjálfsöryggi dúlunnar það mikið að móðirin getur verið 

fullviss um að það sem hún segi eða geri í fæðingunni hafi ekki áhrif á dúluna, enda eigin 

meðferð og sjálfsvinna hluti af því námi sem dúlur ganga í gegnum. Nánar verður sagt 

frá því námi sem dúlur þurfa að sækja til þess að verða slíkar, síðar í rannsókninni.  

 Þó svo að starfið sem dúlur sinna geti virst við fyrstu sýn náskylt 

ljósmæðrastarfinu eru þau í raun gjörólík á sinn hátt. Margir hafa jafnvel velt því fyrir sér 

hvort að dúlum sé ekki hreinlega ofaukið í fæðingarstofunni. Eins og Sigrún Júlíusdóttir 

(2006) bendir á í tengslum við aðkomu félagsráðgjafa að heilbrigðisstofnunum, þá er 

það úrelt hugsun að eitthvert eitt starfssvið eigi eitthvert þekkingarsvið eða 

starfsvettvang og að fagfólki beri að fagna fjölbreytileikanum, því þegar starfsstéttir 

vinna saman í þágu skjólstæðinga sinna, án þess að vera ógnað hver af annarri, er fyrst 
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hægt að tala um sanna fagmennsku. Ef fagstétt er samvinnuhæf er henni ekki ógnað af 

nýjum starfsstéttum, heldur veit hún hvers hún er megnug og tekur auknum 

sveigjanleika á milli starfssviða opnum örmum. Sé ríghaldið í ákveðinn vettvang er hætta 

á stöðnun í starfi og að fagmenn missi sjónar á raunverulegu takmarki starfseminnar 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Þó svo að Sigrún Júlíusdóttir hafi þarna verið að tala um 

samskipti félagsráðgjafa við aðrar fagstéttir innan heilbrigðisstofnana er vel hægt að 

setja aðkomu dúlna inn í barneignarferlið í álíka samhengi. 

3.1.2 Konur í félagslegum erfiðleikum 

Félagslegir erfiðleikar er fremur víðfeðmt hugtak sem hefur reynst mörgum 

fræðimönnum erfitt að skilgreina. Ástæður þess felast fyrst og fremst í því að hvert og 

eitt samfélag er með ólík viðmið um viðunandi samfélagslegar aðstæður. Félagslegir 

erfiðleikar eru þó iðulega skilgreindir af valdamiklum meirihlutahópum hvers samfélags 

fyrir sig og fela í sér skort á andlegum og/eða veraldlegum gæðum. Skortur á gæðum á 

sér einna helst stað innan minnihlutahópa. Í því skyni hafa þættir eins og kyn, fátækt, 

kynþáttur, aldur, kynhneigð, fjölskyldutengsl, menntun, atvinnuleysi, afbrotahegðun, 

geðraskanir, vímuefnaneysla og fleiri, áhrif á það hvort að einstaklingur teljist til 

minnihlutahópar og sé þá í aukinni hættu á því að upplifa félagslega erfiðleika (Eitzen og 

Zinn, 1989).  

 Að horfa á einstaklinginn út frá heildarsýn er grundvallaratriði í allri 

félagsráðgjafarvinnu, eins og skýrt verður frá síðar í rannsókninni. Með heildarsýn er 

meðal annars átt við að taka þurfi tillit til fjölbreyttra félagslegra þátta líkt og aldurs, 

hjúskaparstöðu, atvinnu, búsetu, tekna og stuðningsnets fjölskyldu og/eða vina hvers og 

eins, í þeirri vinnu sem félagsráðgjafi innir af hendi (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og 

Svava Stefánsdóttir, 2006). Með félagslegum erfiðleikum er í þessari rannsókn einkum 

verið að vísa til þeirra erfiðleika sem geta komið upp í tengslum við ofangreinda 

félagslega þætti. Þá er átt við fjárhagserfiðleika, húsnæðiserfiðleika, lélegt stuðningsnet, 

lágt menntunarstig, afbrotahegðun, vímuefnaneyslu og/eða atvinnuleysi. Með lélegu 

stuðningsneti er átt við sambands- og/eða samskiptaleysi við barnsföður, fjarverandi 

fjölskyldumeðlimi og fáa einstaklinga sem styðja við bak móðurinnar. Lágt 

menntunarstig vísar einna helst til grunnskólaprófs eða minna. Einnig er ungur aldur 

móður ákveðinn áhættuþáttur sem getur leitt til frekari félagslegra erfiðleika.  
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 Þá hefur verið gerð grein fyrir hugtökunum dúlur og konur í félagslegum 

erfiðleikum og því ekkert því til fyrirstöðu að líta á fjögur kenningakerfi sem er ætlað að 

setja viðfangsefni rannsóknarinnar í fræðilegt samhengi.  

3.2 Kenningar 

Þessi rannsókn er byggð á fjórum kenningum sem er ætlað að varpa skýrara ljósi á 

rannsóknarefnið og rannsóknarspurningarnar. Um er að ræða tengslakenningar, 

kenningar um félagsráðgjöf, kenningar um valdeflingu og femínískar kenningar.  

3.2.1 Tengslakenningar 

Sálgreinirinn John Bowlby hefur lengi verið titlaður sem „faðir tengslakenningarinnar“ 

en tengslakenningin byggir á þeirri hugmynd að þau tengsl sem einstaklingur myndar í 

frumbernsku við aðal umönnunaraðila sinn, gjarnan móður, gefa vísbendingar um það 

hvernig honum eigi eftir að vegna síðar meir í lífinu (Bowlby, 1969). Hægt er að horfa á 

tengsl við umönnunaraðila sem nokkurs konar tilfinningalegt akkeri, uppsprettu öryggis 

eða, eins og ein af samstarfskonum Bowlby, Mary Ainsworth, kallaði það; örugga höfn. 

Fylgjendur tengslakenningarinnar halda því fram að rót fjölmargra vandamála sem koma 

upp á lífsleiðinni, megi rekja til stopulla tengsla í frumbernsku. Einnig telja þeir 

tengslamyndun í frumbernsku vera beintengda við geðheilbrigði á fullorðinsárum, 

getuna til þess að stofna til nýrra sambanda, foreldrahæfni og hæfileikann til þess að 

takast á við missi (Beckett og Taylor, 2010). 

 Ólíkt mörgum dýrategundum sýna mennskir nýburar engin augljós merki um 

tengsl strax eftir fæðingu. Þetta þýðir samt sem áður ekki að tengsl séu ekki að þróast, 

því þau gera það strax frá fyrstu mínútunni (Beckett og Taylor, 2010). Ef að foreldrar eru 

styrktir í hlutverki sínu og þeim kennt að lesa rétt í barnið sitt er til mikils að vinna, bæði 

fyrir foreldra og barnið. Foreldrar geta þurft á margvíslegum stuðningi að halda, sem 

felst meðal annars í hvíld, hvatningu, aðstoð við að greiða úr þeim tilfinningum sem upp 

koma við fæðingu nýs barns, nærveru við aðra fullorðna manneskju og fleira. Miklu máli 

skiptir að móðirin sé næm og lagin í því að lesa barnið sitt rétt en líkamleg nánd og hlýja 

eru ekki nóg ein og sér. Því öflugri sem móðirin er í hlutverki sínu því auðveldara á hún 

með að bregðast við þörfum barnsins síns á viðeigandi hátt. Hins vegar eru óöruggar 

mæður ekki jafn næmar á börnin sín og bregðast þar með sjaldnar rétt við þörfum 

þeirra. Til þess að barn læri að standa á eigin fótum þarf það fyrst að læra að stóla sig á 
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aðra. Tengslin fyrstu árin gefa þannig til kynna hvernig barn á eftir að hugsa um og 

annast sjálft sig síðar á lífsleiðinni (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

 Frá því að tengslakenningin var fyrst sett fram á fimmta áratugi síðustu aldar 

hefur hún verið gagnrýnd á ýmsa vegu en nýlegar rannsóknir í taugalíffræði (e. 

neuroscience) leggja sífellt meiri áherslu á þá tengslamyndun sem á sér stað strax frá 

fæðingu og hefur gífurleg áhrif á hugræna og tilfinningalega starfsemi, ásamt þroska 

heilans. Í fyrstu ritum sínum setti Bowlby fram hugtakið „móðurskortur“ (e. maternal 

deprivation) sem felur í sér móðurmissi eða aðskilnað frá móður en hugtakið á einnig við 

um ofbeldi og/eða vanrækslu af hendi móður. Hugtakið, og þá sér í lagi heiti þess, hefur 

sætt talsverðri gagnrýni fyrir það fyrsta að vera eingöngu beint að mæðrum og það 

seinna, að vera allt of víðtækt. Þeir fræðimenn sem héldu áfram að þróa 

tengslakenninguna tóku mið af þessari gagnrýni. Mary Ainsworth var ein þeirra en hún 

gerði frekari tilraunir á tengslum mæðra við börnin sín og setti fram þrjár tegundir 

tengsla; 1) örugg tengsl, 2) óörugg tengsl og 3) tvíbend tengsl. Fræðimenn hafa síðan þá 

bætt við fjórðu tegundinni; óskipulögð tengsl, og loks þeirri fimmtu; engin tengsl 

(Beckett og Taylor, 2010).  

 Bowlby kom af stað umtalsverðum samfélagsbreytingum á sínum tíma en hann 

skoraði meðal annars á heilbrigðisstarfsfólk til þess að hætta að aðskilja mæður og 

nýbura strax eftir fæðingu, eins og venjan var þá. Lýsti hann þessu aðskilnaðar verklagi 

sem „vitfirringu vestræna samfélagsins“ (e. madness of western society). Taldi hann 

þörfina fyrir tengsl á milli barns og umönnunaraðila vera eitt af grundvallaratriðum 

líffræðilegra þarfa. Sagði hann móðurástina vera jafn mikilvæga fyrir geðheilsu barns 

eins og vítamín og prótein væru mikilvæg fyrir líkamlega heilsu. Börn þróa með sér 

mismunandi hegðunarmynstur út frá aðstæðum þeirra, til þess að tryggja sér eins 

mikinn stuðning og þau geta fengið. Sum börn alast upp við aðstæður þar sem enga 

örugga höfn er að finna. Bowlby taldi þessi börn vera í varanlegu ástandi ófullnægðra 

þarfa. Eru það gífurlega erfiðar aðstæður til þess að vera í og börnin þess vegna líkleg til 

þess að þróa með sér ólíka varnarhætti sem minnka aðskilnaðarkvíða og/eða reyna að 

finna stuðning annars staðar frá. Barn sem á í öruggum tengslum við umönnunaraðila 

sinn upplifir sig verðskulda ást og athygli og ætlast til þess að aðrir séu áreiðanlegir og 

bregðist rétt við þeim. Aftur á móti þróar barn sem hefur verið hafnað af 
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ófyrirsjáanlegum umönnunaraðila ákveðin bjargráð sem útiloka ákveðnar hliðar 

raunveruleikans. Þessi bjargráð gagnast ef til vill barni í erfiðum aðstæðum en þegar til 

lengri tíma er litið eiga þau eftir að taka sinn toll. Á fullorðinsárum hafa tengslin sem 

áttu sér stað í bernsku djúpstæð áhrif á val okkar á maka og samskiptin við hann/hana, 

tengslin sem myndast við okkar eigin börn og tengslamyndun þeirra við foreldra sína. 

Tengslin sem myndast á fyrstu æviárunum hafa þannig áhrif á og móta hegðun og 

sambönd það sem eftir er ævinnar (Beckett og Taylor, 2010). 

 Sæunn Kjartansdóttir (2009), sálgreinir og ein af stofnendum Miðstöðvar 

foreldra og barna, leggur áherslu á það að horft sé á heildarmyndina í stað þess að 

einblína á það að orsök vandamála sem upp geta komið, liggi annað hvort hjá móður 

eða barni. Því þarf að skoða tengslin þeirra á milli og greina brestina sem þar gætu 

leynst. Fyrstu tengslamynstrin eiga sér stað þegar barnið er algjörlega ósjálfbjarga og 

heili þess er enn í mótun. Þess vegna eru þau gífurlega áhrifamikil enda er þeim í 

flestum tilfellum viðhaldið yfir áralangt tímabil við sömu foreldrana og komu á 

tengslunum í upphafi. Vissulega geta þessi fyrstu tengsl breyst síðar á lífsleiðinni en vert 

ber að nefna að börn sem eru með örugg tengslamynstur sýna meiri seiglu, frumkvæði, 

einbeitingu, félagslega færni, eru í betra tilfinningalegu jafnvægi og hafa betri 

sjálfsmynd, samanborið við jafnaldra þeirra með óörugg tengsl. 

 Fjöldi femínískra fræðimanna hafa gagnrýnt Bowlby fyrir það að „binda konur við 

heimilið“ með því að gefa það til kynna að ef mæður yfirgefi börnin sín, jafnvel í skamma 

stund, muni það valda börnunum langtíma skaða. Ofur áherslan á sambandið á milli 

móður og barns hefur einnig sætt gagnrýni en sú hugmynd var talin grafa undan þeim 

tengslum sem barnið hafði myndað við aðra, eins og föður, ömmu, afa og systkini 

(Beckett og Taylor, 2010).  

 Tengslakenningin leggur þannig megináherslu á mikilvægi þess að börnum sé 

gefið tækifæri til þess að tengjast umönnunaraðila sínum sem eykur þar með farsæld og 

vellíðan þeirra jafnt í bernsku sem og á fullorðinsárum. Þó svo að fyrstu hugmyndir 

Bowlby séu að mörgu leyti barn síns tíma hefur tengslakenning hans reynst lífsseig og er 

til að mynda ein af grundvallarkenningum félagsráðgjafar. Hugmyndafræði og 

kenningarammi félagsráðgjafar eru einmitt umfjöllunarefni næsta kafla, þar sem 

kastljósinu verður sérstaklega beint að því hvernig félagsráðgjafar á kvennasviði starfa. 
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3.2.2 Kenningar um félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf sem fræðigrein fór að stíga sín fyrstu skref á fyrsta áratug 20. aldarinnar. 

Greinin varð til og hélt áfram að þróast fyrst og fremst vegna þess að hún tekur á 

mannlegum þörfum og reynir að mæta og bregðast við þeim kröfum sem samfélagið 

setur um viðunandi lífskjör. Aðal áherslan í félagsráðgjöf er að draga úr vandamálum í 

félagslegum samskiptum og að bæta lífsgæði fólks með auknum félagslegum gæðum 

(Farley, Smith og Boyle, 2009). Félagsráðgjafar starfa víðs vegar í samfélaginu en hér 

verður farið yfir undirstöðuatriði greinarinnar, ásamt því að starf félagsráðgjafa á 

sjúkrahúsum og enn fremur kvennadeildum verður skoðað. 

Félagsráðgjöf byggir á þremur grunnforsendum en þær eru 1) að hver og einn 

einstaklingur sé mikilvægur, 2) að vandamál einstaklinga komi til vegna samskipta við 

annað fólk og séu persónuleg, fjölskyldutengd eða samfélagsleg og 3) að ætíð sé 

eitthvað hægt að gera til þess að ráða bót á vandamálum og auðga líf einstaklingsins. 

Þannig eru uppbyggjandi starf, fyrirbyggjandi félagslegar aðgerðir, ásamt útvegun á 

upplýsingum, allt mikilvægir þættir í starfi allra félagsráðgjafa. Að fyrirbyggja félagsleg 

vandkvæði felur í sér snemmtæka íhlutun, staðfestu og útrýmingu á ástandi og 

aðstæðum sem geta komið í veg fyrir farsæla félagslega virkni (Farley o.fl., 2009).  

Félagsráðgjöf er fjölbreytt starf og verkefnin margvísleg en sérstök áhersla er 

lögð á heildarsýn, að mæta skjólstæðingnum þar sem hann er staddur og að 

félagsráðgjafinn búi yfir yfirgripsmikilli þekkingu á samfélagslegum úrræðum. Eins og 

nafnið gefur til kynna skipta félagslegir þættir megin máli í þeirri vinnu sem 

félagsráðgjafar sinna. Sambandið á milli félagsráðgjafans og skjólstæðingsins er 

lykilatriði enda reynir félagsráðgjafinn að gera skjólstæðingi sínum kleift að leysa úr 

sínum eigin vandamálum upp á eigin spýtur með því að deila með honum þekkingu og 

reynslu og sýna honum skilning í tilfinningalega traustu sambandi. Þetta ferli er einnig 

kallað hjálp til sjálfshjálpar. Fleiri þættir sem félagsráðgjafar temja sér og felast jafnframt 

í starfinu eru mikilvægi fjölskyldunnar, tilvísanir á aðrar fagstéttir, forvarnarstarf, auðugt 

líf fyrir alla, teymisvinna, áhersla á skilning, valdefling og fleira. Félagsráðgjafinn sjálfur 

er verkfærið sem hann vinnur með og þess vegna er lögð áhersla á handleiðslu í starfi, 

sem og á stöðuga sjálfsskoðun (Farley o.fl., 2009).  

Félagsráðgjafar þurfa að þekkja til þeirra margvíslegu kenninga er lúta að 

mannlegri hegðun, vera upplýstir um þau úrræði sem eru að finna í samfélaginu og skilja 
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hvernig einstaklingar bregðast við umhverfi sínu og öfugt. Margir félagsráðgjafar líta á 

það sem hluta af faglegri skyldu sinni að taka þátt í félagslegum og pólitískum samtökum 

til þess að hafa áhrif á stjórnsýslu og stefnumótun samfélagsins og þar með stuðla að 

samfélagslegri þróun (Lára Björnsdóttir, 2006). Flestir félagsráðgjafar geta verið 

sammála um það að þó svo að fylgja þurfi stefnum og straumum stofnana eru ótal 

tækifæri til staðar til þess að efla þjónustuna við notendur og koma á fót nýjum 

verkefnum (Farley o.fl., 2009).  

 Frá því að félagsráðgjafar tóku fyrst til starfa hefur þróast sú aðferð bæði í námi 

og starfi að horfa á viðfangsefnið hverju sinni út frá heildarsýn. Sú hugmyndafræði felst í 

því að hver og einn lifir og hrærist í samneyti við aðra, hvort sem það er fjölskyldan, 

vinir, vinnufélagar eða samfélagið í heild sinni. Þess vegna þarf að horfa á einstaklinginn 

í samhengi við umhverfi sitt, án þess að gleyma því að hver og einn er einstakur (Lára 

Björnsdóttir, 2006). Á Íslandi fengu félagsráðgjafar starfsheiti sitt lögverndað árið 1975, 

fyrstir allra félagsráðgjafa á Norðurlöndunum. Starfsleyfið er gefið út af landlækni og er 

félagsráðgjöf þess vegna formlega skilgreind sem heilbrigðisstétt (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006).  

 Taka þarf félagsleg vandkvæði með inn í myndina þegar kemur að því að greina 

og meðhöndla veikindi. Sé það ekki gert er læknisfræðileg meðferð í flestum tilfellum 

dæmd til þess að mistakast. Verkefni félagsráðgjafa á sjúkrahúsum felast meðal annars í 

því að bæta þá þjónustu sem þar er veitt með því að fá fagmenn frá mismunandi sviðum 

til þess að deila þekkingu sinni hver til annars. Einnig tengja þeir þau úrræði sem 

sjúkrahúsið býður upp á við önnur úrræði í samfélaginu, taka þátt í 

stefnumótunarferlum og framkvæma rannsóknir til þess að auka við þá þekkingu sem 

fyrir er til þess að gera þjónustuna árangursríkari. Félagsráðgjafar eru í einstakri og 

öfundsverðri stöðu þegar kemur að því að auka forvarnarstarf, enda eru þeir beinir 

tengiliðir við einstaklinga í þjóðfélaginu og stuðningskerfin sem samfélagið býr yfir. Þeir 

eru oftar en ekki fyrstir til þess að verða varir við vankanta og bresti í þjónustu við 

einstaklinga (Farley o.fl., 2009).  

 Það hefur sýnt sig og sannað að samstarf ólíkra faghópa sé notendum til góðs en 

félagsráðgjafar gegna mikilvægri miðlægri stöðu í teymissamstarfinu. Þeirra hlutverk er 

meðal annars að fá ólíka faghópa til þess að vinna saman að heildrænni lausn fyrir 

notandann. Heildarsýn, áhersla á líf-sálfélagslega nálgun og að taka mið af 
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einstaklingnum í þeim aðstæðum sem hann er staddur hverju sinni eru allt hornsteinar 

hugmyndafræði félagsráðgjafar. Eitt af markmiðum félagsráðgjafar á heilbrigðissviði er 

að afla grunnþekkingar á þörfum einstaklinga en í því samhengi má nefna þá þróunar- 

tilrauna og verkefnavinnu sem félagsráðgjafar sinna, með áherslu á nýsköpun úrræða í 

þjónustunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2006).  

 Félagsráðgjöf á kvennasviði hefur haslað sér völl síðan árið 1973 en þá var fyrsti 

félagsráðgjafinn ráðinn til starfa á kvennadeild Landspítalans. Á kvennasviði eru 

félagsráðgjafar mikilvægir tengiliðir á milli félags- og heilbrigðisþjónustu en þeir hafa alla 

tíð verið ötulir talsmenn þess að ef að árangur eigi að nást þurfa læknisfræðilegar og 

félagslegar aðgerðir að vera samhæfðar. Þegar þungun á sér stað, hvort sem hún er 

tilætluð eða ekki, bregst fólk mismunandi við en viðbrögðin eru oft háð þeim aðstæðum 

sem einstaklingurinn býr við. Félagslegar og tilfinningalegar aðstæður hvers og eins geta 

þannig orsakað líkamleg sjúkdómseinkenni. Þeir þættir sem spila þar inn í eru meðal 

annars aldur, persónuleiki og nánasta umhverfi viðkomandi. Sem dæmi um erfiðar 

aðstæður sem geta verið íþyngjandi fyrir konu á meðgöngu má nefna fjárhagserfiðleika, 

fjölskylduvandamál, húsnæðisvanda, einmanaleika og sambandserfiðleika (Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006), samanber skilgreininguna á konum í 

félagslegum erfiðleikum sem sett var fram hér að ofan. Þessar aðstæður geta valdið 

tilfinningalegum og líkamlegum veikindum en ýmis sjúkdómseinkenni á meðgöngutíma 

geta verið af félagslegum toga (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 

2006).  

 Þungaðar, einhleypar konur og einstæðar mæður með nýfædd börn eru stór 

hópur þeirra sem leita til félagsráðgjafa á kvennasviði. Vandi þessara kvenna getur verið 

af mjög ólíkum toga. Sumar búa við betri félagslegar aðstæður en aðrar, en allar eiga 

þær það sameiginlegt að þurfa nauðsynlega á tilfinningalegum stuðningi að halda. Það 

fylgir því aukið álag að vera ein/n með nýfætt barn. Einnig hefur fjöldi mála þar sem 

mæður eru í neyslu aukist undanfarin ár en þar þarf vitaskuld að veita enn meira aðhald 

en ella. Í starfi sínu verða félagsráðgjafar á kvennasviði varir við ýmis áföll og/eða 

kreppur hjá skjólstæðingum sínum. Má þar til dæmis nefna óöryggi og ótta gagnvart 

meðgöngu, fæðingu og umönnun barnsins, áfallasögu eftir fyrri meðgöngu eða fæðingu, 

sálarkreppur tengdar veikindum og/eða dauða barns og þannig mætti áfram telja. Í 
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þessu sem öðru koma félagsráðgjafar á kvennasviði, í samstarfi við fleiri fagstéttir, að 

sem virkir stuðningsaðilar (Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 

2006).  

 Félagsráðgjafar á kvennasviði geta gert skjólstæðingum sínum og fjölskyldum 

þeirra auðveldara fyrir með því að vísa þeim á réttar leiðir í kerfinu og styðja þau í 

gegnum barneignarferlið. Mikilvægt er að heilbrigðisstéttir starfi saman á þann veg að 

skjólstæðingar og aðstandendur beri hag af. Einn af lykilþáttunum í samstarfinu er 

samstarf við skjólstæðinginn sjálfan þar sem notast er við virka hlustun, komið er fram 

við viðkomandi á jafningjagrundvelli og sú staðreynd er viðurkennd að skjólstæðingurinn 

sjálfur er sérfræðingur í sínu ástandi en starfsfólkið sérfræðingar í sínu fagi (Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Svava Stefánsdóttir, 2006).  

 Stiklað hefur verið á stóru um áherslur og markmið félagsráðgjafar þar sem 

sérstaklega var horft til verkefna innan sjúkrahúsa og enn fremur hjá félagsráðgjöfum á 

kvennasviði. Næst verður kenningin um valdeflingu kynnt en hún er eins og áður sagði 

einn af hornsteinum félagsráðgjafar og eitt af megin markmiðum í starfi dúlna. 

3.2.3 Kenningar um valdeflingu 

Valdefling spratt ekki upp frá einu fræi heldur þróaðist hugtakið út frá mismunandi 

kenningum sem tengdust sálfræði, femínisma og fullorðinsfræðslu en allt frá sjöunda 

áratugi 20. aldarinnar hefur hugtakið verið notað iðulega í tengslum við réttindabaráttu 

kvenna og ýmissa minnuhlutahópa. Valdefling er margslungið fyrirbæri sem felur í sér 

mismunandi áherslur eftir því hvert fræðasviðið er. Innan félagsvísinda snýst hugtakið 

að mestu leyti um getu einstaklingsins til þess að taka stjórn á eigin lífi, með skírskotun 

til mannréttinda og lífsgæða, ásamt þeirri sannfæringu að hægt sé að ná jöfnuði, þrátt 

fyrir erfiðar aðstæður. Valdefling getur sprottið upp úr grasrótinni, komið ofan frá með 

stefnumörkun stjórnvalda eða orðið til fyrir tilstilli félagslegra þjónustustofnana. Á 

Íslandi hefur lítið verið skrifað um valdeflingu en enska orðið „empowerment“ hefur 

ýmist verið þýtt sem „sjálfsefling“ eða „valdefling“ (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) telur sjálfseflingu vera fólgna í valdeflingu og kaus 

þess vegna að nota orðið valdefling í sínum fræðiskrifum, en það verður einnig gert hér.  

 Kenningin um valdeflingu felur bæði í sér aðferðir og hugmyndir en í tengslum 

við félagsráðgjöf leggur hún upp með að skoða hvernig einstaklingur getur öðlast meiri 



32 

stjórn á eigin lífi, sem leiðir oft til þess að ákveðnir hópar fái þörfum sínum fullnægt. 

Einnig hefur verið fjallað um valdeflingu sem ákveðna aðferð sem félagsráðgjafar nota til 

þess að auka vald þeirra sem skortir það. Valdefling á sér jafnframt stað þegar 

einstaklingur, hópur og/eða heilt samfélag öðlast færni til þess að taka stjórn á eigin 

aðstæðum og ná settum markmiðum sem veldur því að lífsgæði aukast (Adams, 1996). 

Þannig snýst ferli valdeflingar um að bregðast við aðstæðum sem einkennast af 

undirokun, mismunun og ósanngirni og að fólk hafi getu til þess að hafa áhrif á þær 

kringumstæður sem það er statt í (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

 Deilt hefur verið um það á meðal félagsráðgjafa hvort að valdefling flokkist sem 

kenning eða ferli. Margir félagsráðgjafar hafa sammælst um það að valdeflingu sé best 

lýst sem kenningalegum ramma sem aðstoðar fólk við að öðlast meiri stjórn á eigin lífi 

(Turner og Maschi, 2015). Adams (1996) tekur undir það að mörgu leyti en samkvæmt 

honum er valdefling ekki eitthvað sem er gert við einhvern heldur er það umbreyting 

sem hver og einn þarf að vinna í með sjálfum sér. Aðkoma fagfólks felst þá í því að 

aðstoða viðkomandi í valdeflingarferlinu en ekki að valdefla viðkomandi út af fyrir sig. 

Bætir hann því við að til þess að hægt sé að aðstoða einstaklinga með valdeflingu er 

mikilvægt að grunnþekking á kenningum um mannlega hegðun sé til staðar því 

valdefling er fyrst og fremst huglægt ferli (Adams, 1996). Eins og fram kom í kaflanum 

hér að ofan felst starf félagsráðgjafa í margvíslegum þáttum en einn sá mikilvægasti snýr 

að valdeflingu skjólstæðingsins (Farley o.fl., 2009). Félagsráðgjafar sem hafa valdeflingu 

til hliðsjónar í starfi sínu öðlast bæði þekkingu, gildi og hæfni sem stuðlar að auknum 

mannréttindum og félagslegum jöfnuði. Sú staðreynd að valdefling tekur bæði til 

einstaklinga og samfélagsins í heild gerir hana sérstaklega mikilvæga fyrir félagsráðgjafa. 

Valdefling í félagsráðgjöf er því bæði persónuleg og pólitísk (Turner og Maschi, 2015). 

Adams (1996) fullyrðir einnig að valdefling sé kjarni allrar félagsráðgjafarvinnu, hún sé 

grundvallaratriði bæði í námi og starfi. Ef skortur er á valdeflingu í starfi félagsráðgjafa 

er að hans mati einfaldlega verið að byggja hús á sandi.  

 Valdefling á sér stað í samskiptum fólks og er félagslegt ferli en samanber stofn 

orðsins er það nátengt valdi sem er eitt af megin viðfangsefnum femínista. Vald í sinni 

einföldustu mynd er skilgreint sem yfirráð einhvers yfir öðrum. Femínistar hafa gagnrýnt 

þá skilgreiningu fyrir ofureinföldun og hafa þess í stað endurskilgreint vald og 
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valdeflingu sem ferli frekar en fyrirbæri. Hafa femínistar jafnframt gefið valdi nýjar víddir 

með því að tala um „vald til“, „innra vald“ og „vald með“. Skilgreiningar femínista á valdi 

og valdeflingu byggja á margbreytileika, ólíkum tengslum kynjanna og flóknum 

valdatengslum þeirra á milli (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Kenningin um 

valdeflingu og femínismi eiga margt sameiginlegt, sér í lagi áhersluna á að skoða yfirráð 

og undirgefni. Bæði femínismi og valdefling leggja kapp á að breyta ójöfnum aðgangi að 

valdi og auðlindum samfélagsins (Turner og Maschi, 2015).  

 Valdefling er margslungið fyrirbæri og hafa fræðimenn ekki enn komið sér saman 

um hvernig beri að skilgreina það á einn og sama háttinn. Jafnframt er erfitt að fjalla um 

valdeflingu án þess að hugmyndir femínismans fylgi með, þar sem sameiginlegar 

áherslur kenninganna eru margar, en femínískum kenningum verður gerð frekari skil í 

næsta kafla.  

3.2.4 Femínískar kenningar 

Um helmingur mannkynsins eru karlmenn. Hinn helmingurinn eru konur. Þess vegna er 

ekki hægt að segja að konur séu minnihlutahópur vegna fjölda, eins og til dæmis 

samkynhneigðir, innflytjendur eða fatlaðir. Það er samt sem áður staðreynd að 

reynsluheimur karla og kvenna er mjög ólíkur, þar sem réttindi kvenna eru frekar brotin 

heldur en karla. Þessi réttindi eru vissulega breytileg eftir heimshlutum en á vestrænum 

slóðum má enn sjá merki um aukin forréttindi karla á kostnað kvenna.  

 Sú tilgáta hefur verið sett fram, meðal annars af Shulamith Firestone (1970), að 

kúgun kvenna byggi á getu þeirra til þess að bera afkvæmi. Ummerki þess má sjá víða í 

feðraveldi síðast liðinna alda en ummæli á borð við þau að kona sem ber ekki afkvæmi 

sé gagnslaus, rétt eins og land sem ber enga uppskeru hafa ósjaldan fallið í einni eða 

annarri mynd. Á enskri tungu var til að mynda sama orðið, barren notað fyrir ófrjóa 

konu og landssvæði sem bar enga uppskeru. Konur voru lengi taldar framleiðsluvélar 

fyrir börn þar sem konan var verksmiðjan, legið var vinnutækið, læknar voru vélvirkjar 

og börnin voru varan eða útkoma verksmiðjunnar (Corea, 1985; Davis-Floyd og Davis, 

1997; Martin, 1987). Í svipuðu samhengi má benda á að enska orðið labour hefur allt frá 

16. öld verið notað bæði yfir verknaðinn við það að koma barni í heiminn og yfir þá 

vinnu sem karlar og konur inna af hendi með það að markmiði að framleiða vörur til 

eigin nota eða markaðsskipta (Martin, 1987). Samkvæmt íslenskri samheitaorðabók lýsa 
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sum orð er tengjast þungun jafnframt sjúkdómsástandi, eins og ófrísk, óhraust, vanheil 

og vanfær (Svavar Sigmundsson, 2012). Áróður feðraveldisins má sjá víðar en ekki er 

rými til þess að fara nánar út í það hér. Aftur á móti verður hér fjallað nánar um eitt 

helsta andsvarið við járnhnefa feðraveldisins; femínismann.  

 Fyrstu ummerki femínismans komu fram á seinni hluta 19. aldar í tengslum við 

réttindabaráttu hvítra millistéttarkvenna til þess að kjósa. Ölduna lægði eftir það og fór 

ekki af stað aftur fyrr en um miðja 20. öld, meðal annars með útgáfu Hins kynsins eftir 

Simone de Beavoir og The feminine Mystique eftir Betty Friedan, sem fönguðu báðar 

gremjuna sem bjó í brjósti margra kvenna á þeim tíma. Seinni aldan fór að skoða 

feðraveldi samfélagsins á þeim tíma og yfir- og undirokunina sem virtist nátengd kyni en 

femínistarnir fóru þá að leggja enn meiri áherslu á það að enginn ætti að þurfa að sitja 

undir mismunun og kúgun (Turner og Maschi, 2015). 

 Femínismi hefur verið skilgreindur sem „kenningakerfi sem lítur svo á að konur 

búi við kerfisbundið misrétti í nútíma samfélögum og berst fyrir jöfnum tækifærum karla 

og kvenna“ (Abercrombie, Hill og Turner, 1994). Sjónir femínista beinast fyrst og fremst 

að valdamismun sem er kominn til vegna kyns og þeim kynjamisrétti sem birtist með 

margvíslegum hætti á ólíkum sviðum. Femínistar nota aðferðir vísindanna til þess að 

ögra rótgrónum venjum og hefðum í þeim tilgangi að auka þekkingu á samfélaginu 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Femínískar rannsóknir eru ekki ákveðin aðferð heldur 

ákveðið sjónarhorn sem hægt er að beita á fyrirliggjandi aðferðir, eða til þess að þróa 

nýjar aðferðir. Mikil áhersla er á kynferði sem er talið vera félags- og menningarlega 

skapað, byggt á valdakerfi, og reynt er að afhjúpa kynjamisrétti sem felst í miðlægni 

karla í samfélaginu. Þannig telja femínistar kynferði og völd nátengd og að ekki sé hægt 

að tala um annað án þess að hitt fylgi með. Femínískar rannsóknir eiga ekki eingöngu að 

vera um konur heldur fyrst og fremst fyrir konur (Rannveig Traustadóttir, 2013).  

 Þannig er hægt að færa rök fyrir því að rannsókn sem þessi sé af femínískum 

toga, enda áherslan á reynsluheim kvenna, en einnig mætti segja að rannsóknin sé fyrst 

og fremst framkvæmd fyrir konur, þar sem fæðingar eru ferli sem þær einar þekkja. 

Forvitnilegt væri að sjá hvort að fæðingarferlinu væri öðruvísi háttað, þá með afbragðs 

þjónustu og yfirgripsmiklum stuðningi í fæðingum, ef karlmenn þyrftu að fæða börn en 

ekki konur. Bindur rannsakandi vonir við það að tengslin á milli kenninganna sem settar 
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voru fram hér að ofan og niðurstaðna þeirra rannsókna sem á eftir fara munu birtast 

lesanda á næstu blaðsíðum. Farsælli tengslamyndun, valdefling, hjálp til sjálfshjálpar, 

umfangsmikill stuðningur og jákvæðari fæðingarupplifun eru nefnilega á meðal þeirra 

niðurstaðna sem hafa fengist úr rannsóknum á samfelldum stuðningi, líkt og þeim sem 

dúlur veita.  

3.3 Rannsóknir 

Allt frá seinni hluta síðustu aldar hafa verið gerðar rannsóknir á samfelldum stuðningi í 

fæðingu, sem hafa sýnt fram á margvísleg jákvæð áhrif þess á bæði mæður, nýbura, 

maka og heilbrigðisstarfsfólk. Þessar rannsóknir hafa meðal annars verið gerðar í 

löndum á borð við Frakkland, Belgíu, Suður- Afríku, Grikkland, Bandaríkin, Mexíkó, 

Kanada, Finnland og fleiri (Hodnett, Gates, Hofmeyr og Sakala, 2013). Höfundi er 

einungis kunnugt um eina rannsókn sem hefur verið gerð á Íslandi er tengist dúlum en 

um var að ræða lokaverkefni til kandídatsprófs í ljósmóðurfræðum og bar heitið Dúlur: 

áskorun eða ógnun við ljósmæður? (Hrafnhildur Margrét Bridde, 2009). Hér á eftir 

verður fjallað um þær rannsóknir sem hafa verið gerðar er tengjast 

rannsóknarspurningum og markmiði þessarar rannsóknar. Eftir ýtarlega yfirferð valdi 

rannsakandi að fjalla um eftirfarandi rannsóknir út frá fræðilegu vægi þeirra, tengslum 

við rannsóknarspurningar og markmið þessarar rannsóknar, en fjölmargar rannsóknir 

hafa verið gerðar á dúlum og var því af mörgu að taka. 

3.3.1 Fyrstu rannsóknirnar 

Ein af fyrstu rannsóknunum sem gerð var um dúlur var framkvæmd í Gvatemala árið 

1980 en þar var markmiðið að skoða áhrif dúlu á samskiptin milli móður og barns eftir 

fæðingu, ásamt lengd fæðingarinnar sjálfrar. 40 heilbrigðar gvatemalskar konur tóku 

þátt í rannsókninni, 20 tilheyrðu tilraunaúrtaki og 20 samanburðarúrtaki. Báðir hóparnir 

fengu þá hefðbundnu heilbrigðisþjónustu sem veitt var á sjúkrahúsinu en tilraunaúrtakið 

fékk auk þess samfelldan stuðning frá dúlu, allt frá innlögn fram að fæðingu (Sosa, 

Kennell, Klaus, Robertson og Urrutia, 1980).  

 Stuðningurinn var í formi líkamlegrar snertingar, samtals og samveru við dúluna, 

sem móðirin hafði þó ekki hitt áður. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að tíminn 

frá innlögn móður fram að fæðingu barnsins var marktækt skemmri í tilraunaúrtakinu en 

í samanburðarúrtakinu (8,8 klukkustundir á móti 19,3 klukkustundir að meðaltali). Þær 
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mæður sem voru með dúlu viðstadda fæðinguna voru einnig marktækt vakandi lengur 

eftir fæðinguna, struku, brostu til og töluðu meira við börnin sín en konurnar í 

samanburðarhópnum. Þessar niðurstöður undirstrikuðu mikilvægi þess að hafa mannleg 

samskipti við fæðandi konur og greindu rannsakendur frá því að ef að niðurstöður þeirra 

hlytu frekari staðfestingu gæti það haft í för með sér áhrifamiklar breytingar fyrir mæður 

og nýbura framtíðarinnar. Þær breytingar gætu samkvæmt rannsakendunum komið sér 

sérstaklega vel fyrir efnaminni, einstæðar og/eða ungar mæður sem hafa ekki ríkulegt 

stuðningsnet í kringum sig. Bentu þeir jafnframt á að kostnaðarlítið úrræði líkt og dúlur 

gæti verið einföld leið til þess að stytta lengd fæðinga og fækka læknisfræðilegum 

inngripum fyrir mæður og nýbura (Sosa o.fl., 1980).  

 Sökum lítillar úrtaksstærðar ákváðu Klaus, Kennell, Robertson og Sosa (1986) að 

endurtaka leikinn sex árum síðar og framkvæmdu aðra rannsókn á gvatemölsku 

sjúkrahúsi þar sem 186 konur voru í tilraunaúrtaki og 279 konur í samanburðarúrtaki. 

Konurnar í samanburðarhópnum fengu hefðbundna umönnun á sjúkrahúsinu en þar 

sem 50 til 60 fæðingar áttu sér stað á hverjum sólarhring fengu þær engan samfelldan 

stuðning. Konurnar í tilraunaúrtakinu fengu aftur á móti samfelldan stuðning og 

samveru frá einni af þremur dúlum sem tóku þátt í rannsókninni. Fengu þær félagslegan 

stuðning allt frá innlögn á sjúkrahúsið þangað til fæðingin var yfirstaðin, ásamt hinni 

hefðbundnu þjónustu sem sjúkrahúsið veitti. Í fæðingunni var stuðningurinn bæði 

andlegur og líkamlegur og fól meðal annars í sér baknudd, þétt handtak, upplýsingaöflun 

og hvatningu. Sýndu niðurstöðurnar fram á það að konurnar í tilraunaúrtakinu þurftu 

marktækt færri inngrip eins og keisaraskurð og inngjöf af oxýtósín hormónalyfi og færri 

nýburar voru lagðir inn á vökudeild spítalans, borið saman við konurnar í 

samanburðarhópnum. Af þeim konum sem þurftu engin inngrip í fæðingu áttu þær 

konur sem voru með dúlu marktækt styttri fæðingu eða 7,7 klukkustundir að meðaltali, 

miðað við 15,5 klukkustundir hjá þeim sem ekki voru með dúlu. Enn og aftur tóku 

rannsakendurnir það fram að ef fleiri rannsóknir yrðu gerðar á viðfangsefninu gætu 

verklagsreglur fæðingardeilda víða um heim tekið umtalsverðum breytingum. 

3.3.2 Yfirlitsrannsóknir 

Í ofangreindum rannsóknum hafði verið sýnt fram á það í fyrsta sinn með vísindalegum 

hætti að mannleg samvera getur skipt sköpum fyrir fæðandi konur en það hafa verið 
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gerðar tugir rannsókna allt fram til dagsins í dag sem bæði styðja og bæta við þessar 

upprunalegu niðurstöður frá 1980. Tæpum áratug eftir að fyrstu rannsóknirnar voru 

framkvæmdar var gerð samantektarrannsókn á 12 mismunandi rannsóknum sem báru 

saman fæðingar og sængurlegu hjá konum sem annars vegar voru með aukinn stuðning 

í fæðingu og hins vegar konum sem fengu hefðbundna þjónustu í fæðingarferlinu. Í 

þessum 12 rannsóknum fengu mæðurnar í tilraunaúrtakinu þjálfaða dúlu, ljósmóður eða 

ljósmóðurnema sem veitti samfelldan andlegan og líkamlegan stuðning í gegnum 

fæðinguna. Andlegi stuðningurinn fól í sér hrós, hvatningu og hughreystingu en 

líkamlegi stuðningurinn var í formi þægindaráðstafana, aðstoðar við að finna og skipta 

um stellingar og líkamlegrar snertingar eins og baknuddi og faðmlagi á meðan á 

samdrætti stóð. Einnig voru veittar upplýsingar um þær framfarir sem höfðu átt sér stað 

í fæðingunni og hvað væri í raun og veru að eiga sér stað meðan á fæðingunni stóð 

(Scott, Klaus og Klaus, 1999).  

 Niðurstöður samantektarrannsóknarinnar voru þær að andlegur- og líkamlegur 

stuðningur styttir marktækt lengd fæðingarinnar, fækkar tíðni keisarafæðinga, fækkar 

notkun tanga og sogklukkna og minnkar notkun á oxýtósín hormónalyfi sem og öðrum 

deyfilyfjum. Þær mæður sem fengu aukinn stuðning upplifðu jafnframt minni sársauka í 

fæðingunni en þær sem fengu hefðbundna þjónustu. Borinn var saman stuðningur af 

hendi maka við fyrrgreindan stuðning og svo virtist sem stuðningur maka skilaði ekki 

sambærilegum niðurstöðum. Átta af þessum 12 rannsóknum sýndu jafnframt fram á 

sálfélagslegan ávinning þess að vera með stuðningsaðila líkt og dúlu með sér. Annars 

vegar var um að ræða ávinninga sem birtust fljótlega eftir fæðingu í formi minni kvíða, 

jákvæðari tilfinninga gagnvart fæðingarreynslunni og farsælli brjóstagjöf. Hins vegar var 

fjallað um ávinninga sem komu fram síðar meir sem fólu í sér færri einkenni þunglyndis, 

bættu sjálfsáliti, barni sem nærðist eingöngu á brjóstamjólk og aukinni getu móður til 

þess að bregðast við og mæta þörfum barnsins. Niðurstöður rannsóknanna 12 bentu 

sterklega til þess að aukinn stuðningur væri ómissandi liður í fæðingum. Höfundar 

samantektarrannsóknarinnar ítrekuðu jafnframt að álíka stuðningur gæti verið 

sérstaklega mikilvægur fyrir mæður í áhættuhópum sem hafa takmarkað stuðningsnet í 

kringum sig (Scott o.fl., 1999).  
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 Árið 2017 voru síðan niðurstöður 27 rannsókna frá 17 löndum með samtals 

tæplega 16.000 þátttakendum greindar og bornar saman í rannsókn á vegum Cochrane 

gagnagrunnsins sem heldur úti kerfisbundnum yfirlitsrannsóknum í heilbrigðisþjónustu 

(e. systematic review in health care). Rannsóknirnar áttu það sameiginlegt að bera 

samfelldan, einstaklingsbundinn stuðning saman við hefðbundna þjónustu hjá fæðandi 

konum. Samfelldi stuðningurinn í þessum rannsóknum var ýmist veittur af ljósmæðrum, 

hjúkrunarfræðingum, dúlum eða einstaklingum sem mæðurnar höfðu persónuleg tengsl 

við. Niðurstöður samantektarrannsóknarinnar voru á þá leið að þær konur sem höfðu 

fengið samfelldan, einstaklingsbundinn stuðning voru marktækt líklegri til þess að fæða í 

gegnum leggöng án utanaðkomandi áhrifa, voru ólíklegri til þess að upplifa neikvæðar 

tilfinningar gagnvart fæðingunni og ólíklegri til þess að nota deyfilyf í fæðingunni. Þar að 

auki tóku fæðingarnar að meðaltali styttri tíma, konurnar voru ólíklegri til þess að 

gangast undir keisaraskurð, áhöld á borð við tangir og sogklukkur voru síður notuð, færri 

mænurótardeyfingar voru lagðar og minni líkur voru á lágu Apgar stigi hjá barninu 

(Bohren, Hofmeyr, Sakala, Fukuzawa og Cuthbert, 2017). Apgar stig eru fengin með 

prófum sem eru framkvæmd fljótlega eftir fæðingu barns og mæla vellíðan þess með 

tilliti til hjartsláttar, öndunar, blóðflæðis og taugasvörunar. Flest börn fá sjö eða hærri 

Apgar stig á prófinu en tíu er hámarkið (Kitzinger, 1996).  

 Vísbendingar um minni líkur á fæðingarþunglyndi voru einnig til staðar, þó að 

ekki hafi verið hægt að sýna fram á það með marktækum hætti, sökum þess hversu 

ólíkar rannsóknirnar voru sem höfðu verið gerðar á viðfangsefninu. Samfelldi, 

einstaklingsbundni stuðningurinn hafði ekki áhrif á það hvort að barnið þyrfti að fara á 

vökudeild eða ekki, ásamt því að enginn munur fannst á hópunum tveimur þegar kom 

að brjóstagjöf við átta vikna aldur barnsins. Þess má geta að engin neikvæð áhrif vegna 

stuðningsins voru fundin en aftur á móti voru gæði samantektarrannsóknarinnar lítil 

sökum takmarkana í rannsóknarsniðinu (e. limitations in study design) og breytileika 

hverrar rannsóknar fyrir sig (Bohren o.fl., 2017).  

 Ofangreindar rannsóknir sýna fyrst og fremst fram á læknisfræðilegan ávinning 

þess að vera með dúlu eða sambærilegan stuðning en næst verður farið yfir rannsóknir 

sem skoðuðu dúlur í tengslum við félagsráðgjöf og félagslega stöðu mæðra.  
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3.3.3 Rannsóknir á dúlum í tengslum við félagslega stöðu mæðra 

Félagsráðgjafarnir Phillips og Kelly (2014) greina frá því að þrátt fyrir að dúlur hafi verið 

mikilvægur liður í fæðingarstuðningi og gagnast mæðrum víðs vegar um heiminn svo 

kynslóðum skiptir, ásamt því að gagnsemi þeirra hafi verið staðfest með fjölda 

rannsókna, hefur fagsvið félagsráðgjafar látið lítið í sér heyra varðandi þennan 

mikilvæga stuðning í barneignarferlinu. Leit þeirra á leitarsíðum á borð við Social Science 

Abstract, Google Scholar, Social Work Abstracts, Academic Search Complete og fleirum, 

með leitarorðunum „doulas“ og „doulas and social work“ skilaði aragrúa niðurstaðna á 

sviði hjúkrunarfræði og fleiri heilbrigðissviða en engum á sviði félagsráðgjafar. Höfðu 

Phillips og Kelly einnig samband við dúlur víðs vegar um Bandaríkin sem könnuðust ekki 

við það að skjólstæðingar þeirra hefðu fengið stuðning frá eða átt í samskiptum við 

félagsráðgjafa. Segja Phillips og Kelly að þar sem augljós ávinningur þess að vera með 

dúlu hafi verið staðfestur með ótal rannsóknum, eins og ofangreindir kaflar gefa einnig 

til kynna, ættu félagsráðgjafar að leggja mun meiri áherslu á það að fjölga dúlum, þjálfa 

þær vel og gera þær aðgengilegar öllum konum.  

 Greina Phillips og Kelly jafnframt frá því að enn hafi langtíma áhrif þess að hafa 

verið með dúlu ekki verið vísindalega staðfest og ættu því félagsráðgjafar að sameinast 

öðrum heilbrigðisstéttum í framkvæmd slíkra rannsókna. Langtíma rannsóknir eru 

iðulega tímafrekar, kostnaðarsamar og flóknar en þær eru þó grundvallarþáttur í því að 

skapa forvarnarstarf og að fá fjármagn fyrr inn í málaflokka sem getur þar með stuðlað 

að snemmtækri íhlutun. Eins og áður sagði eru félagsráðgjafar í lykilstöðu þegar kemur 

að forvarnarstarfi og því mikilvægt að þeir séu virkir í þróun og mótun starfsins. Dúlur 

eru jafnframt tiltölulega kostnaðarlítið úrræði og þess vegna er það áhugavert að sjá 

hvort að hægt sé að spara samfélaginu tíma og fjármagn, með því að gera langtíma 

rannsóknir á áhrifum þeirra með tilliti til fylgni við neyslu móður, úrsagnar úr skóla, 

ótímabærrar þungunar, afbrotahegðunar og fleira (Phillips og Kelly, 2014). Þess má geta 

að farið verður ýtarlegar yfir kostnaðinn sem fylgir því að ráða sér dúlu síðar í 

rannsókninni. 

 Samkvæmt Phillips og Kelly eru að minnsta kosti þrjár ástæður fyrir því að 

félagsráðgjafar ættu að vera í nánu samstarfi við dúlur. Þær eru í fyrsta lagi til þess að 

stuðla að forvörnum og sjálfseflingu einstaklinga, í öðru lagi til þess að kanna betur 

langtíma áhrif þess að vera með dúlu og í þriðja lagi til þess að stuðla að aukinni 
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þjónustu fyrir allar mæður, og þá sérstaklega mæður sem eru í félagslegum erfiðleikum. 

Allt frá því að fyrstu félagsráðgjafarnir tóku til starfa hefur verið lögð ríkuleg áhersla 

innan fræðinnar á forvarnarstarf fyrir viðkvæma hópa. Einnig höfðu þessir sömu 

frumkvöðlar félagsráðgjafar mikinn áhuga á heilsu mæðra og barna þeirra og þeim 

stuðningi sem þær fengu. Dúlur eru gott dæmi um það að félagsráðgjafar nútímans geti 

lagt meiri áherslu á forvarnir og valdeflingu hjá mæðrum og börnum þeirra, eins og gert 

var í árdaga fagsins. Það liggur beint við að þessi samfélagshópur mæðra komi öllum 

félagsráðgjöfum við, enda eru stuðningur og jafnrétti eitthvað sem að brennur í hjörtum 

flestra, ef ekki allra félagsráðgjafa (Phillips og Kelly, 2014).  

 Félagsráðgjafar búa yfir fjölmörgum hæfileikum, bjargráðum og aðferðum sem 

geta skipt sköpum í því að auka aðgengi allra kvenna að dúlum. Til að mynda geta þeir 

sótt um styrki eða notað aðrar fjármögnunar aðferðir til þess að bjóða upp á 

kostnaðarminni þjónustu fyrir mæður sem ekki hafa tök á því að greiða fyrir hana. 

Félagsráðgjafar eru margir hverjir í reglulegum samskiptum við mæður í félagslegum 

erfiðleikum og eru þess vegna í tilvalinni stöðu til þess að koma á þjónustunni fyrir þær 

sem þyrftu á að halda. Þar með væri félagsráðgjafinn orðinn nokkurs konar tengiliður á 

milli móður og dúlu. Einnig gætu félagsráðgjafar sett af stað grasrótarhreyfingu til þess 

að auka almenna vitneskju á dúlum og jafnvel fengið stjórnmálamenn til þess að setja 

fjármagn í málaflokkinn og hugsanlega komið í veg fyrir frekari heilbrigðis- og félagsleg 

vandkvæði með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið (Phillips og Kelly, 2014). 

 Rannsókn Gruber, Cupito og Dobson (2013), sem gerð var á mæðrum í 

félagslegum erfiðleikum, benti til þess að reynd dúla valdefli móðurina til þess að láta 

þarfir sínar og skoðanir í ljós, en hún eykur einnig líkurnar á því að draumur móðurinnar 

um heilbrigða og jákvæða fæðingarreynslu verði að veruleika. Rannsókn þeirra benti til 

þess að útkoma fæðinga hjá mæðrum með félagslega erfiðleika geti breyst til hins betra, 

sé þeim boðinn yfirgripsmikill heilsufars- og sálfélagslegur stuðningur. Að bjóða upp á 

þjónustu dúlu allt frá meðgöngu, telja þau vera eina leið til þess að valdefla mæður í því 

að taka virkan þátt í undirbúningi fæðingarinnar og til þess að virkja þær í því að taka 

ábyrgð á eigin heilsu á meðgöngu. Campbell, Lake, Falk og Backstrand (2006) komust 

jafnframt að þeirri niðurstöðu að efnalitlar mæður sem fengu kost á því að hafa dúlu 

með sér í fæðingu upplifðu hana styttri heldur en samanburðarhópurinn.  
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 Sama ár gerði Arat (2013) eigindlega rannsókn á mæðrum með félagslega 

erfiðleika og dúlunum þeirra. Markmiðið var að skoða áhættu- og verndandi þætti hjá 

einstæðum, ungum mæðrum með félagslega erfiðleika. Tekin voru sex eigindleg viðtöl 

við þrjár dúlur og þrjár einstæðar mæður, unnið var með gögn úr málaskrám, 

vettvangsnótur voru skrifaðar og farið var í 12 heimavitjanir. Mæðurnar voru allar að fá 

félagslega aðstoð frá félagsþjónustunni í Pittsburgh þegar fæðingarnar áttu sér stað. 

Niðurstöður Arat sýndu fram á fjögur þemu: 1) dúlur koma að góðum notum fyrir 

einstæðar mæður í barneignarferlinu, 2) félagsleg einangrun er áhættuþáttur þegar 

kemur að meðgöngu, 3) stuðningur er verndandi þáttur hjá einstæðum mæðrum og 4) 

að stunda nám og að þróa starfsferilinn eru þættir sem einstæðar mæður sækjast í eftir 

barnsburð. Í viðtölunum við dúlurnar kom fram að eitt mikilvægasta verksvið þeirra væri 

að aðstoða mæðurnar við það að sækja sér þá þjónustu sem samfélagið býður upp á, 

vegna þess að iðulega hafa mæðurnar ekki þekkingu á því hvaða þjónusta er í boði eða 

hvernig eigi að sækja um hana (Arat, 2013). Svipar þessi aðstoð mikið til þeirrar þjónustu 

er félagsráðgjafar veita, þegar kemur að því að aðstoða skjólstæðinga við að nálgast þau 

margvíslegu úrræði sem samfélagið býður upp á. Dúlurnar í rannsókn Arat greindu þá 

frá því að ungar mæður hafa að þeirra mati oft á tíðum ekki nægilega mikinn stuðning í 

kringum sig en skortur á stuðningi eykur hættuna á því að einstæðar mæður verði 

félagslega einangraðar þegar þær eignast barn. Stærsti verndandi þáttur einstæðra 

mæðra er því samkvæmt rannsókn Arat stuðningsnetið þeirra (Arat, 2013).  

 Augljós ávinningur fyrir móður og barn ætti þannig að gefa félagsráðgjöfum 

hvata til þess að leggja meiri áherslu á það að ráða, þjálfa og auka aðgengi að dúlum 

fyrir barnshafandi konur og sér í lagi þær konur sem glíma við félagslega erfiðleika 

(Phillips og Kelly, 2014). Farið hefur verið yfir það hvernig félagsráðgjöf tengist dúlum og 

hvernig dúlur geta breytt fæðingum hjá mæðrum í félagslegum erfiðleikum. Fjórða og 

jafnframt síðasta kaflanum um rannsóknir á dúlum verður varið í það að skoða 

rannsóknir er lúta að upplifun mæðranna sjálfra af því að hafa verið með dúlu, enda ein 

af undirspurningum þessarar rannsóknar „hver er upplifun íslenskra mæðra af því að 

hafa verið með dúlu?“.  
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3.3.4 Rannsóknir á upplifun kvenna af því að hafa verið með dúlu 

Campero o.fl. (1998) báru saman upplifanir átta frumbyrja sem höfðu verið studdar af 

dúlum, tilraunaúrtakið, saman við upplifanir átta frumbyrja sem höfðu fengið 

hefðbundna þjónustu, samanburðarúrtakið, á mexíkósku sjúkrahúsi. Tekin voru 

eigindleg viðtöl við allar 16 mæðurnar sama dag eða degi eftir fæðingu í þeim tilfellum 

þar sem keisaraskurður var framkvæmdur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

mæðurnar í tilraunaúrtakinu lýstu jákvæðari fæðingarreynslu en mæðurnar í 

samanburðarúrtakinu. Mæðurnar sem voru með stuðning frá dúlu voru líklegri til þess 

að vera með jákvætt hugarfar í eigin garð, það er þeim leið vel með það sem þær höfðu 

áorkað í fæðingunni. Þær töldu sig hafa tekið virkan þátt í eigin fæðingu og að barnið 

hafi fæðst þökk sé þeirra eigin þrautseigju og styrk, en ekki fyrir tilstilli starfsfólksins á 

sjúkrahúsinu.  

 Mæðurnar í tilraunaúrtakinu voru meðvitaðar um það sem var að eiga sér stað í 

fæðingarferlinu og sáu fyrir endann á fæðingunni þannig að sársaukinn var að þeirra 

sögn að skila árangri. Það sem að mæðurnar kunnu hvað mest að meta var samfelldi 

stuðningurinn sem þær fengu frá umhyggjusamri manneskju en þær greindu frá því að 

dúlurnar hjálpuðu þeim að halda ró sinni og að hugsa jákvætt. Með öðrum orðum, 

mæðurnar sem voru með dúlu upplifðu sig sem þátttakendur í eigin fæðingu og voru 

með meiri sjálfsvirðingu (Campero o.fl., 1998). Að vera við stjórn er einn af 

lykilþáttunum í því að mæður telji fæðingarupplifunina vera ánægjulega en samkvæmt 

Campero o.fl. (1998) setur heilbrigðisþjónustan líffræðilegar hliðar fæðinga gjarnan í 

forgang á kostnað félags- og tilfinningalegu hliðanna. Þess vegna telja þau nauðsynlegt 

að endurskilgreina fæðingar sem fjölþættan viðburð sem horfa þarf á út frá öllum 

hliðum.  

 Árið 2005 framkvæmdi ljósmóðirin Ginger Breedlove rannsókn á upplifun mæðra 

á táningsaldri af því að vera með dúlu, en þar voru tekin 24 viðtöl við ungar mæður sem 

höfðu fengið stuðning frá dúlu í gegnum samfélagsleg samtök (e. community-based 

doulas). Þátttakendur voru sammála um það að dúlan hafði jákvæð áhrif á stuðningsnet 

þeirra en þær upplifðu meðal annars aðgengilega þekkingu á barneignarferlinu, 

stuðning í gegnum fæðinguna og að þær næðu fyrr tengslum við nýburann, eftir að hafa 

verið með dúlu. Umhyggjan sem mæðurnar fengu frá dúlunum vó að þeirra sögn þungt, 
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enda hafði innihaldsríkt samband þeirra á milli skapast strax á meðgöngu, sem varði allt 

þar til nokkrum mánuðum eftir fæðingu. Takmarkanir þessarar rannsóknar fólust fyrst 

og fremst í skorti á samanburði við mæður sem höfðu fengið hefðbundna þjónustu, 

skorti á upplýsingum varðandi fyrri fæðingar þátttakenda og skorti á upplýsingum frá 

dúlunum sjálfum. Þar sem um viðtöl var að ræða er heldur ekki hægt að yfirfæra þessar 

niðurstöður á stærra þýði þó að þær gefi vissulega vísbendingar um þjónustuþörf og 

árangur dúlna. Benti Breedlove þá á að sökum þess að dúlur taka yfirleitt gjald fyrir þá 

þjónustu sem þær veita í fæðingarferlinu, er til staðar stór hópur mæðra sem hefur ekki 

kost á því að nýta sér þjónustuna vegna þess að þær hafa ekki tök á því að greiða fyrir 

hana. Að auka réttindi kvenna til þess að fá þá bestu þjónustu sem völ er á, sérstaklega 

kvenna í viðkvæmum stöðum, er að hennar mati ein leið til þess að bæta heilsu og 

framtíð fjölskyldna í áhættuhópum (Breedlove, 2005).  

 Niðurstöður Breedlove (2005) staðfestu niðurstöður fyrri rannsókna sem gerðar 

voru á fullorðnum mæðrum og sýndu fram á að tilkoma dúlu veitti þeim þá upplifun að 

vera tilfinningalega studdar og í góðri umsjá í fæðingu, tengsl við barnið áttu sér fljótt 

stað og sjálfstraust mæðranna jókst við það að vera með dúlu. Þessar sömu rannsóknir 

benda til þess að samfelldur stuðningur dúlu hafi jákvæð áhrif á bæði móður og barn og 

að konur sem hafa verið með dúlu greina frá auknu sjálfsáliti og hafa meiri mætur á 

börnum sínum (Klaus og Kennell, 1997; Klaus o.fl., 1986).  

 Í eigindlegri rannsókn Gentry, Nolte, Gonzalez, Pearson og Ivey (2010) sem gerð 

var á áhrifum dúlna á tánings mæður kom í ljós að mæðurnar upplifðu dúlurnar gjarnan 

sem eins konar félagsráðgjafa. Dúlurnar veittu þá ungu mæðrunum meðal annars 

aðstoð við að finna félagslegt húsnæði, aðstoð við að fá greitt meðlag, þær aðstoðuðu 

mæðurnar við það að skilja kosti og galla þess að þiggja fjárhagsaðstoð og aðstoðuðu 

einnig suðuramerískar mæður sem ekki voru með bandarískan ríkisborgararétt við það 

að nálgast hann. Önnur félagsráðgjafamiðuð vinna sem dúlurnar sinntu var að koma 

mæðrunum aftur í nám, finna möguleg atvinnutækifæri fyrir þær og benda þeim á 

örugga, viðráðanlega dagvistun fyrir börnin. Dúlurnar tóku þar með á sig frekari 

hlutverki en hefðbundin dúla, og studdu þar með enn frekar við ungu mæðurnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að ungmenni sem ganga í gegnum 

ótímabæra þungun hljóti gífurlegan ávinning af því að vera með dúlu að því leytinu til að 
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dúlurnar hjálpa þeim við að koma jafnvægi á sumar andlegu og líkamlegu hindranirnar 

sem þungunin felur í sér, sem og fæðingin sjálf og sængurlegan.  

 Deitrick og Draves (2008) gerðu rannsókn á verkefni sem sett var af stað árið 

1999 sem var fjármagnað af bandaríska ríkinu og fól í sér fræðslu, tilvísanir, 

heimavitjanir, einstaklingsráðgjöf og þjónustu dúlu fyrir mæður í áhættumeðgöngu í 

Tampa, Flórída. Verkefnið bar heitið „The Central Hillsborough Healthy Start Program“, 

eða CHHS verkefnið. Áhættumeðganga var skilgreind sem slík hjá tilteknum mæðrum 

vegna kynþáttar, neyslu, aldurs, fjárhags, fyrri áhættumeðgöngu, hjúskaparstöðu, 

menntunar og fleira. Dúlurnar veittu andlegan og líkamlegan stuðning frá 32. viku 

meðgöngu fram á sjöttu viku eftir fæðingu. Þær voru jafnframt við hlið mæðranna frá 

upphafi til enda fæðingarinnar og hvöttu þær meðal annars áfram.  

 Í rannsókn Deitrick og Draves (2008) voru tekin 18 eigindleg viðtöl við mæður 

sem höfðu verið með dúlu, 10 símaviðtöl voru tekin við hjúkrunarfræðinga 

fæðingardeildarinnar og níu eigindleg viðtöl voru tekin við dúlurnar sjálfar. Þær aðferðir 

sem dúlurnar notuðu og mæðurnar lýstu sem hjálplegar voru skráðar en 91 prósent 

mæðranna sögðu dúluna hafa aukið við gildi fæðingarreynslunnar og 87 prósent 

mæðranna sögðust vilja hafa dúlu með sér í síðari fæðingum. Nokkrar mæðranna töldu 

upplifunina hafa verið jákvæða en að enn betur hefði getað farið ef að sama dúlan hefði 

verið með þeim fyrir og eftir fæðinguna. Allar 18 mæðurnar töldu það góða reynslu að 

hafa verið með dúlu. Aðeins ein móðir lýsti yfir vandamáli sem kom upp en sagði að þar 

fyrir utan hafi upplifunin verið ánægjuleg. Allar mæðurnar sögðust geta mælt með dúlu 

fyrir vini og fjölskyldumeðlimi.  

 Það sem að mæðurnar töldu hafa gagnast sér mest í CHHS verkefninu var 

augnsambandið við dúluna, að þiggja vatnsglas frá henni, öndunaræfingarnar sem þær 

gerðu saman, handtakið á milli þeirra og skiptin á rúmfatnaði fyrir þær. Þeir þættir sem 

mæðurnar töldu veita stuðning var vingjarnlegt fas dúlunnar, viðleitnin til þess að svara 

spurningum, vinsemdin í garð annarra stuðningsaðila og samveran í gegnum fæðinguna. 

Makar lýstu þá einnig yfir ánægju sinni í garð dúlnanna. Í fæðingunum valdefldu 

dúlurnar konurnar til þess að taka þátt í ákvarðanatökum fæðingarinnar, í samráði við 

starfsfólk spítalans. Dúlurnar voru sérstaklega nærgætnar og hjálpsamar í því að aðstoða 

við það að skapa þá fæðingarupplifun sem mæðurnar sjálfar vonuðust eftir. 
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Takmarkanir rannsóknarinnar fólust fyrst og fremst í því að úrtakið var ekki valið af 

handahófi og lítilli úrtaksstærð. CHHS verkefnið endurskapaði að mörgu leyti hið 

„náttúrulega“ fæðingarferli þar sem þekkingarmikil kona styður við móðurina, eins og 

mannfræðingar hafa greint frá að eigi sér stað í frumstæðari menningarkimum 

jarðarinnar (Deitrick og Draves, 2008). Að veita rólega, hljóðláta og nærandi viðveru er 

samkvæmt niðurstöðum Deitrick og Draves (2008) eitt mikilvægasta hlutverk dúlunnar.  

 Hér hefur verið farið yfir niðurstöður nokkurra rannsókna sem hafa verið gerðar 

á dúlum en sýnt hefur verið fram á gagnsemi þeirra allt frá árinu 1980. Þess má geta að 

rannsakandi fann engar vísbendingar um að dúlur hafi skaðleg áhrif í fæðingarferlinu, 

hvorki á mæður, börn, maka, né annað heilbrigðisstarfsfólk. Ofangreindar rannsóknir 

voru allar framkvæmdar erlendis og er því ef til vill erfitt að setja þær í samhengi við 

íslenskar aðstæður. Erlendar rannsóknir gefa þó vissulega ákveðna innsýn í notagildi 

dúlna og upplifun kvenna annars staðar í heiminum af þjónustunni. Til þess að rannsókn 

þessi geti nýst í íslenskum aðstæðum, verður sjónum því næst beint að íslenskum 

veruleika dúlna. 

3.4 Íslenskur veruleiki 

Til að skýrari mynd fáist af stöðu dúlna á Íslandi í dag verður næst farið yfir það hvað 

lagabókstafurinn segir um þau úrræði sem eru í boði fyrir konur í barneignarferlinu, 

hvernig hægt er að gerast dúla á Íslandi í dag og kostnaðinn sem fylgir því að ráða sér 

slíkt úrræði. 

3.4.1 Lagarammi og úrræði 

Á Íslandi var um áratuga skeið höfð sú venja að fjalla um félags- og heilbrigðisþjónustu 

sem tvö aðskilin og hér um bil óskyld málefni. Mátti það meðal annars sjá út frá setningu 

laga, skipan og skipulags ráðuneyta, umræðu fagaðila og almennri umfjöllun í 

samfélaginu (Lára Björnsdóttir, 2006). Ef litið er til Forsetaúrskurðar um skiptingu 

stjórnmálaefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 15/2017 má sjá að 

Velferðarráðuneytið fer bæði með heilbrigðis- og félagsmál landsins og því augljóst að 

einhverjar breytingar hafa átt sér stað síðan að Lára Björnsdóttir skrifaði um málefnið 

árið 2006. Lára Björnsdóttir (2006) var jafnframt á meðal þeirra sem héldu því fram að 

stefnumótun þessara náskyldu málaflokka heilbrigðis- og félagsmála yrði að haldast í 

hendur og að sú stefnumótun þyrfti jafnframt að endurspeglast í skipulagi þjónustunnar 
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og framkvæmd hennar. Í skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO), sem 

Ísland er aðili að, á heilbrigði segir að það taki til andlegra, líkamlegra og félagslegra 

þátta en skilgreiningu á heilbrigði er ekki að finna í íslenskum lögum. Aftur á móti segir í 

lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 að allir landsmenn skulu eiga kost á 

fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita hverju sinni, til verndar andlegu, 

líkamlegu og félagslegu heilbrigði. Þau úrræði sem eru nú þegar í boði fyrir börn og 

fjölskyldur landsins og eru fjármögnuð af ríki og sveitarfélögum verða nú skoðuð, með 

sérstakri áherslu á þjónustu til kvenna, og þá fyrst og fremst kvenna í félagslegum 

erfiðleikum, í barneignarferlinu.  

 Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er markmið 

félagsþjónustunnar í hverju sveitarfélagi fyrir sig að tryggja fjárhagslegt og félagslegt 

öryggi íbúa og stuðla að velferð þeirra. Skal það gert meðal annars með innleiðingu 

fyrirbyggjandi aðferða til þess að koma í veg fyrir félagsleg vandamál, með því að tryggja 

þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna og með því að bæta lífskjör þeirra 

sem standa höllum fæti. Enn fremur segir í barnaverndarlögum nr. 80/2002 að markmið 

laganna sé að öll þau börn er búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu 

sinni og þroska í hættu fái viðeigandi aðstoð. Þessu markmiði skal náð með því að 

styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til verndar einstökum 

börnum þegar það á við. Þau úrræði sem kveðið er á um í barnaverndarlögunum taka til 

1) leiðbeininga til foreldra um uppeldi og aðbúnað barns, 2) að samvinna sé höfð við 

aðrar stofnanir og að úrræðum annarra laga verði beitt sé þess þörf, 3) að útvega barni 

viðeigandi stuðning eða meðferð, 4) að útvega barni eða fjölskyldu persónulegan 

ráðgjafa, tilsjónarmann eða stuðningsfjölskyldu og 5) að aðstoða foreldra eða þungaða 

konu við það að leita sér meðferðar vegna veikinda, áfengis- eða vímuefnasýki eða 

vegna annarra persónulegra vandamála. Önnur úrræði taka til vistunar barns í fóstur, 

vistunar á heimili eða stofnun, úrskurðar um að eftirlit sé haft með heimili barns, krafna 

um aðbúnað á heimili, framlengdrar vistunar barns og loks forsjársviptingar.  

 Þá er barnaverndarnefndum skylt að beita þeim úrræðum sem 

barnaverndarlögin greina frá og heppilegust þykja, til þess að tryggja hagsmuni og 

velferð barna, ásamt því að aðstoða foreldra við það að gegna forsjárskyldum sínum. 

Leiði könnun barnaverndarnefndar það í ljós að lífi ófædds barns sé stefnt í hættu með 
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líferni og/eða hátterni móður, ber barnaverndarnefnd að beita þeim úrræðum sem áður 

var greint frá til þess að tryggja öryggi þess. Lögin heimila jafnframt Barnaverndarstofu 

að bjóða barnaverndarnefndum landsins að nýta sér aðra sérhæfða þjónustu, dugi þau 

úrræði sem fyrir eru ekki til þess að auðvelda barnaverndarnefndum starf sitt 

(Barnaverndarlög, 2002). 

 Á meðal þeirra stuðningsúrræða sem íslensk sveitarfélög bjóða upp á fyrir börn 

og ungmenni er samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 ekki að sjá nein sem snúa 

að sérstökum stuðningi við barnshafandi konur og/eða mæður með nýbura. Þó er 

ekkert sem bendir til þess í íslenskum lögum að ekki sé hægt að nýta dúlur sem 

félagslegt úrræði. Listinn yfir önnur úrræði, sem ekki er getið um í barnaverndarlögum, 

og fyrirfinnast á höfuðborgarsvæðinu fyrir þennan samfélagshóp er ekki langur. 

Rannsakandi gerði óformlega könnun um hvað væri í boði og leitaði einna helst á 

veraldarvefnum. Má þar nefna Foreldrar, meðganga, barn eða FMB teymi Landspítalans, 

en sú þjónusta er fyrir foreldra sem eiga von á barni eða eru með barn á fyrsta aldursári, 

sem eiga við alvarlega geðræna erfiðleika að stríða, og/eða hafa áhyggjur af 

tengslamyndun við barnið (Landspítali, e.d.). Miðstöð foreldra og barna sinnir foreldrum 

í svipaðri stöðu en leggur sérstaka áherslu á tengsl og tengslamyndun við nýburann 

(Miðstöð foreldra og barna, e.d.). Sú þjónusta sem kemst ef til vill næst því að vera 

stuðningur við konur í barneignarferlinu er svokallaði Stuðningurinn heim hjá 

Reykjavíkurborg eða Áttan uppeldisráðgjöf hjá Kópavogsbæ. Sú þjónusta miðar að því 

að ráðgjafi komi inn á heimili fólks þar sem hegðunarerfiðleikar eru til staðar, einu sinni 

til tvisvar í viku og ráðleggi foreldrum og börnum um hvernig bæta megi samskipti, 

uppeldi og aðbúnað barnanna (Barnaverndarstofa, e.d.). Önnur og óformlegri þjónusta 

sem er í boði er til að mynda á vegum Hins hússins, Þjóðkirkjunnar, Félags einstæðra 

foreldra og fleira.  

 Ofangreind upptalning tekur einungis til höfuðborgarsvæðisins en rannsakandi 

kannaði ekki stuðningsúrræði annarra sveitarfélaga, sökum umfangs og tímaskorts. 

Barnaverndarstofa er stofnun sem þjónar öllum börnum landsins en eins og áður sagði 

er lítið um úrræði á þeirra vegum sem þjóna þeim tilgangi að styðja við konur, hvað þá 

konur í félagslegum erfiðleikum, í barneignarferlinu. Telur rannsakandi það því ólíklegt 

að önnur sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins búi yfir úrræðum ætluðum konum í 

barneignarferlinu.  
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3.4.2 Dúlur á Íslandi 

Á Íslandi er hægt að verða dúla með því að sækja nám sem er í dag í höndum Soffíu 

Bæringsdóttur, dúlu, og er viðurkennt af DONA, alþjóðlegum dúlusamtökum. Námið 

getur tekið allt að tvö ár og felst í fjórum vinnusmiðjum, skyldulestri á fjölmörgum 

bókum og verkefnavinnu í kringum þær, verkefnum er tengjast íslensku 

fæðingarumhverfi og mikilvægi stuðnings, eigin meðferð og viðveru í minnst þremur 

fæðingum, með tilheyrandi verkefnavinnu og skýrslum eftir þær (Hönd í hönd, 2017).  

 Árlega sitja um það bil tíu konur dúlunámið sem lýst var frá hér að ofan en um 

það bil fjórar til fimm útskrifast úr hverjum hópi. Frá árinu 2011 hefur dúlunámið farið 

fimm sinnum fram en ekki eru allar útskrifaðar dúlur starfandi sem slíkar í dag (Soffía 

Bæringsdóttir munnleg heimild, 18. október 2017). Árið 2014 voru Dúlusamtök Íslands 

stofnuð í þeim tilgangi að veita dúlum stuðning og aðhald, ásamt því að fræða og 

upplýsa almenning um dúlur með því að skapa vettvang fyrir umræður og upplýsingar. 

Dúlusamtök Íslands eru jafnframt með aðild að European Doula Network sem tengir 

dúlur saman alls staðar að í Evrópu (Doulusamtök Íslands, e.d.). Eins og áður sagði þurfa 

dúlunemar að vera viðstaddir að minnsta kosti þrjár fæðingar til þess að ljúka náminu en 

dúlunemar taka gjarnan lægra gjald fyrir þjónustuna heldur en útskrifaðar dúlur, eins og 

skýrt verður frá í næsta kafla.  

3.4.3 Kostnaður 

Ein reyndasta dúlan á Íslandi í dag er Soffía Bæringsdóttir en hún hefur starfað frá árinu 

2009 og verið viðstödd við meira en 50 fæðingar, aðstoðað á annað hundrað foreldra í 

barneignarferlinu og upplifað flest af því sem dúlu starfið hefur upp á að bjóða. 

Þjónustan sem Soffía veitir felst í því að hitta móður og maka, sé hann/hún til staðar, að 

minnsta kostir tvisvar sinnum á meðgöngunni, að vera á bakvakt allt frá 38. 

meðgönguviku móður þangað til barnið er fætt, að veita samfelldan einstaklingsbundinn 

stuðning í fæðingunni, óháð tímasetningu og lengd hennar og að lokum að hitta 

móðurina að minnsta kosti tvisvar sinnum eftir að barnið er fætt. Gjaldið sem Soffía 

tekur fyrir ofangreinda þjónustu er 85.000 krónur en óski móðirin eftir frekari þjónustu 

og nánari stuðningi er gjaldið 105.000 krónur (Soffía Bæringsdóttir, munnleg heimild 06. 

október 2017).  
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 Rannsakandi hafði samband við þrjár aðrar dúlur sem eru búsettar á 

höfuðborgarsvæðinu en engin þeirra var í núverandi starfi sem dúla. Dúlunemar taka 

yfirleitt gjald fyrir þjónustuna, en þó ekki alltaf, og er því gjaldið hjá þeim frá núll til 

40.000 krónur. Er þjónustan sem dúlunemar veita mjög mismunandi eftir hverri og einni 

(Soffía Bæringsdóttir, munnleg heimild 06. október 2017) og ekki rými til þess að fara 

nánar ofan í saumana á því hér. 

 Rannsakandi hafði þá samband við fjögur stéttarfélög til þess að kanna hvort að 

félögin hefðu fengið fyrirspurn um niðurgreiðslu á þjónustu dúlu og hvort að sú 

niðurgreiðsla hefði fengist. Ekkert stéttarfélag kannaðist við að hafa fengið slíka 

fyrirspurn áður, en tvö þeirra bentu á að ætíð væri hægt að sækja um og að umsóknin 

yrði þá tekin fyrir á fundi. Aftur á móti benti eitt stéttarfélaganna á svokallaðan 

fæðingarstyrk sem er veittur til foreldra sem hafa verið í fullu starfi og borgað 

félagsgjöld, en í ljós kom að fleiri stéttarfélög eru með slíkan fæðingarstyrk, sem 

foreldrar geta nýtt á þann hátt sem þeir kjósa. Er það mismunandi eftir stéttarfélögum 

hversu lengi meðlimir hafa þurft að borga í félagið en algengt er að miðað sé við sex til 

tólf mánuði. Að öllu jöfnu þurfa félagsmenn að vera með gildan ráðningarsamning við 

upphaf fæðingarorlofs, skila inn fæðingarvottorði og launaseðli sem sýnir fram á 

starfshlutfall, en einnig þarf barnið að eiga lögheimili hjá því foreldri sem sækir um. 

Hljóðar fæðingarstyrkurinn hjá sumum stéttarfélögum upp á allt að 240.000 krónur fyrir 

skatt og er því um ágætis búbót að ræða (Bandalag háskólamanna, 2017; Styrktarsjóður 

BSRB, 2017).  

 Af ofangreindu má sjá að þjónusta dúlu er ekki á færi allra, enda fremur 

kostnaðarsöm, fyrirspurnir til stéttarfélaga um niðurgreiðslu á þjónustu dúlu sjaldgæfar 

og fæðingarstyrkur eingöngu í boði fyrir þá sem uppfylla skilyrði stéttarfélaganna sem 

bjóða upp á hann. Þau úrræði sem getið er um í barnaverndarlögum nr. 80/2002 taka á 

takmarkaðan hátt til kvenna í barneignarferlinu og lítið er um önnur stuðningsúrræði 

fyrir þennan samfélagshóp. Kemur þá aftur að tilgangi og markmiði þessarar 

rannsóknar, að kanna hvort að dúlur geti nýst sem félagslegt úrræði og að auka 

umræðuna um viðeigandi stuðning í barneignarferlinu. Víkur þar með að næsta hluta 

rannsóknarinnar sem snýr að aðferðafræðilegum forsendum, takmörkunum 

rannsóknarinnar og siðferðilegum álitamálum.  
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4 Aðferðir og framkvæmd 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni ákvað rannsakandi eins og áður sagði að setja 

einnig fram tvær undirspurningar. Önnur þeirra, „hver er upplifun íslenskra mæðra af því að 

hafa verið með dúlu?“ þjónar þannig þeim tilgangi að athuga viðhorfið til þjónustunnar, og 

þar af leiðandi kanna hvort að nægileg ánægja sé á meðal mæðra, til þess að raunhæft sé að 

nýta dúlur sem félagslegt úrræði. Þannig var ákveðið að taka viðtöl við fimm íslenskar konur 

sem deildu allar þeirri reynslu að hafa verið með dúlu. Jafnframt var tekið viðtal við 

félagsráðgjafa á kvennadeild Landspítalans til þess að kanna viðhorf hennar til þjónustunnar, 

tengslin við félagsráðgjöf og hennar sýn á það að nýta dúlur sem félagslegt úrræði. Næstu 

blaðsíðum verður þannig varið í það að útlista þær aðferðir sem stuðst var við í 

gagnasöfnunarferlinu, það er hvernig þátttakendur voru útvegaðir, hvernig unnið var úr 

gögnunum, hverjar helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru sem og önnur siðferðileg 

álitamál. 

4.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Það sem ákvarðar hvort að viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð henti eður ei eru fyrst og fremst 

rannsóknarspurningarnar, aðferðafræðilegar forsendur og fræðilegur tilgangur 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í 

upphafi rannsóknarinnar eru af þeim toga að eigindleg viðtöl eru sú gagnasöfnunaraðferð 

sem rannsakandi taldi besta til þess fallna að svara þeim.  

 Eigindleg viðtöl byggja á því að safna gögnum um upplifun þeirra einstaklinga sem 

viðtöl eru tekin við og hafa þann kostinn að hægt er að kafa ofan í kjölinn á því sem er verið 

að rannsaka. Áherslan er á að fá fram heildarmynd af tilteknu fyrirbæri þar sem reynt er að 

skilja fyrirbærið en ekki að spá fyrir um það (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Sem gagnasöfnunaraðferð henta viðtöl vel þegar rannsaka á skynjun, 

viðhorf og upplifun fólks og eru þau gjarnan notuð í fyrirbærafræðilegum rannsóknum. 

Viðtöl fela í sér öflun rannsóknargagna með notkun tungumálsins og eru flóknar félagslegar 

athafnir sem byggja á samskiptum rannsakanda og viðmælanda. Eigindleg viðtöl hafa fyrst og 

fremst þann tilgang að lýsa og reiða fram skilning á fyrirbærum í tilveru fólks. Þannig er 

leitast við að skilja reynslu þátttakenda út frá þeirra upplifun og mála upp mynd sem 
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skiljanleg er fyrir aðra. Í viðtölum er umræðuefnið fyrir fram ákveðið af rannsakanda en 

komið er hvarvetna fram við þátttakendur á jafnréttisgrundvelli í þeim samræðum sem 

viðtölin felast í. Tungumálið er lykilþáttur í gagnasöfnuninni því það endurspeglar reynslu, 

þekkingu, hugsanir og fyrra líf einstaklingsins. Gögnin verða þá til þegar þátttakendur setja 

hugsanir sínar í orð og eru ólík sjónarmið skoðuð til þess að framkalla eins mörg misbrigði og 

mögulegt er. Með eigindlegum viðtölum er leitast við að ná fram dýpt í umræðurnar um 

viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir, 2013). Takmarkanir eigindlegra rannsókna eru fyrst og 

fremst við breiddina vegna fárra viðmælenda en aftur á móti fást gjarnan dýpri upplýsingar 

um fyrirbærið fyrir vikið (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

 Stuðst var við rannsóknaraðferðir Vancouver- skólans í fyrirbærafræði sem reistur er 

á eigindlegum grunni og hefur það markmið að auka skilning á mannlegum fyrirbærum, 

meðal annars með þeim tilgangi að bæta mannlega þjónustu á vettvangi eins og 

heilbrigðissviði. Aðferðin gerir ráð fyrir því að hver og einn sjái heiminn með sínum eigin 

augum og því er reynsla og sýn sérhvers einstaklings mótuð á ólíkan hátt (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Í fyrirbærafræði (e. phenomenology) er áhersla lögð á að skilja 

merkingu einhvers og að koma auga á þemu til að lýsa reynslu fólks. Fundin eru mynstur í 

hugsun og þankagangi fólks, samhliða því að rannsakandinn leggur sínar eigin hugmyndir til 

hliðar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

4.2 Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Í maí 2017 var hafist handa við það að nálgast þátttakendur fyrir rannsóknina en byrjað var á 

því að hafa samband við þrjár mismunandi dúlur á höfuðborgarsvæðinu, í þeim tilgangi að 

nálgast fyrrum skjólstæðinga þeirra. Settu dúlurnar sig þá í samband við þá skjólstæðinga er 

þær töldu líklega til þess að vilja taka þátt í rannsókninni og létu rannsakanda því næst fá 

upplýsingar um áhugasama þátttakendur. Dúlurnar voru þar með í hlutverki hliðvarða (e. 

gatekeepers).  

 Hliðverðir eru gjarnan notaðir í eigindlegum rannsóknum en þeir eru oftar en ekki í 

lykilstöðu innan ákveðinna hópa eða samfélaga, búa yfir nákvæmri þekkingu á meðlimum og 

eru nægilega áhrifamiklir til þess að fá meðlimi hópsins eða samfélagsins til þess að taka þátt 

í rannsóknum. Þegar kemur að því að nálgast þátttakendur í eigindlegum rannsóknum eru 

kostir þess að vera með hliðverði margþættir. Má þar nefna að hliðverðir búa gjarnan yfir 

mikilvægum upplýsingum um hagi og hátterni hópmeðlima sem geta skipt sköpum þegar 
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kemur að því að velja viðeigandi viðmælendur fyrir rannsóknir. Einnig geta þeir haft töluverð 

áhrif á vilja fólks til þess að taka þátt, enda reynist það mörgum rannsakendum eigindlegra 

rannsókna erfitt að sannfæra viðmælendur til þátttöku. Helsti ókosturinn við það að fá 

aðstoð frá hliðvörðum er sá að þeir velja yfirleitt þá viðmælendur sem þeir myndu helst vilja 

hafa í rannsókninni (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Nánar verður fjallað um takmarkanir 

og siðferðileg álitamál í tengslum við dúlurnar sem hliðverði í samnefndum kafla.  

 Haft var samband við starfandi félagsráðgjafa á kvennadeild Landspítalans í ágúst 

2017 með tölvupósti og henni boðið að taka þátt í rannsókninni. Féllst hún á það og fór 

viðtalið fram um mánuði síðar á skrifstofu hennar.  

 Í júlí 2017 var tilkynning send til Persónuverndar með upplýsingum um rannsóknina 

en skilyrðum laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga var fylgt 

eftir í hvívetna. Einnig var fyrirspurn um tilkynningarskyldu send til Vísindasiðanefndar en í 

ljós kom að eingöngu þurfti að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar. Var það og gert án 

nokkurra athugasemda frá Persónuvernd. 

 Nokkrar af þeim konum sem dúlurnar tengdu rannsakanda við lýstu yfir áhuga í 

byrjun en drógu svo þátttöku sína til baka með því að svara ekki tölvupóstum eða mæta ekki 

í viðtalið. Áætlað var að ljúka gagnasöfnun fyrir 15. september 2017 en sökum þess að tveir 

viðmælendur drógu þátttöku sína til baka, þurfti rannsakandi að lengja þann tímaramma til 

11. október 2017. Fyrirhugaður fjöldi viðmælenda var upphaflega sex en varð á endanum 

fimm. Nánari umfjöllun um þátttakendur og úrtaksstærð má sjá í næsta kafla.  

4.2.1 Úrtak og þátttakendur 

Þarfir rannsóknarinnar voru hafðar til hliðsjónar við öflun viðmælenda og því eingöngu 

þátttakendur sem höfðu víðtæka, persónulega reynslu af rannsóknarefninu sem komu til 

greina. Nefnist sú úrtaksaðferð hentugleikaúrtak. Ytra réttmæti hentugleikaúrtaka er yfirleitt 

talið lágt sem þýðir að erfitt er að yfirfæra niðurstöðurnar á stærra þýði. Aftur á móti gefa 

niðurstöður rannsókna þar sem notast er við hentugleikaúrtak ákveðna innsýn inn í 

hugarheim viðmælanda og henta því ágætlega þegar rannsaka á upplifun fólks (Yegidis og 

Weinbach, 2009), samanber rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar. Reynt var eftir 

bestu getu að nálgast viðmælendur með ólíka reynslu og í ólíkri félagslegri stöðu, til þess að 

koma í veg fyrir úrtaksskekkju. Var það gert með því að hafa samband við þrjár ólíkar dúlur, 

sem og að láta þær vita að fjölbreyttur bakgrunnur þátttakenda væri ákjósanlegur. 
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Úrtaksskekkja er þegar heildarmynd fyrirbærisins skekkist vegna þess að ómissandi breidd 

skortir í úrtakið. Er þá úrtaksskekkja ein helsta ógnin við bæði innra og ytra réttmæti 

eigindlegra rannsókna (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 Eins og áður sagði var haft samband við þrjár mismunandi dúlur og rannsóknin kynnt 

fyrir þeim í þeim tilgangi að nálgast fyrrum skjólstæðinga þeirra. Leitast var við að tala við 

mæður sem höfðu verið hjá ólíkum dúlum til þess að fá frekari breidd í úrtakið. Upprunaleg 

skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni voru eftirfarandi:  

• Að hafa verið með dúlu 

• Að vera yngri en 30 ára 

• Að liðnir séu að minnsta kosti sex mánuðir frá fæðingu en ekki lengra en fimm ár 

Tvær af þeim mæðrum sem dúlurnar bentu rannsakanda á greindu frá því að lengra en fimm 

ár voru liðin frá því að fæðingin með dúlu hafði átt sér stað. Einnig voru tveir þátttakendur 

orðnir eldri en 30 ára. Sökum þess hversu torvelt það reyndist að nálgast þátttakendur ákvað 

rannsakandi því að víkka seinasta lið ofangreindra skilyrða í tíu ár og aldursviðmið 

þátttakenda í 40 ár.  

 Samkvæmt Katrínu Blöndal og Sigríði Halldórsdóttur (2013) þurfa þátttakendur að 

hafa haft tíma til þess að vinna úr reynslu sinni til þess að geta síðan tjáð sig um hana á 

merkingarbæran hátt. Vancouver- skólinn í fyrirbærafræði mælist til þess að tekin séu viðtöl 

við minnst fimm viðmælendur en rannsóknir geta misst trúverðugleika sinn ef of lítið úrtak 

er valið svo að mettun náist ekki. Að sama skapi getur rannsakandinn átt það á hættu að ná 

ekki að skoða rannsóknargögn sín nægilega vel og fanga margbreytileika þeirra, séu 

viðmælendurnir of margir (Sigurður Kristinsson, 2003).  

 Mettun (e. saturation) á sér stað þegar nýjar upplýsingar varðandi fyrirbærið hætta 

að birtast rannsakandanum úr gögnum hans (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Svarið við því hversu margir viðmælendur eiga að vera í eigindlegum 

rannsóknum felst þannig í því hvenær mettun er náð (Hennink o.fl., 2011). Þegar fjórða 

viðtalinu var lokið var rannsakanda orðið ljóst að ákveðin mettun hafði fengist og að sex 

viðmælendur væru þar af leiðandi of margir, en til þess að ganga úr skugga um algjöra 

mettun var ákveðið að þátttakendurnir yrðu fimm.  
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4.2.2 Gagnasöfnun 

Sú leið var farin að notast við hálfstöðluð eigindleg viðtöl við öflun gagna en þá er stefnu 

viðtalsins gjarnan stjórnað af svörum og áherslum viðmælandans, fremur en viðtalsramma 

rannsakandans. Femínískir fræðimenn telja hálfstöðluð viðtöl afar hentuga leið til þess að 

rannsaka reynsluheim kvenna, sem og annarra jaðarhópa, þar sem konur fengu lengi vel ekki 

tækifæri til þess að tjá sig um eigin upplifanir og skoðanir. Hálfstöðluð viðtöl eru jafnframt 

persónulegri en margar aðrar gagnasöfnunaraðferðir og er því hægt að fá dýpri innsýn í 

hugarheim viðmælanda en með öðrum aðferðum (Esterberg, 2002). Viðtalsramminn í 

hálfstöðluðum viðtölum samanstendur af spurningum sem rannsakandinn styður sig við en 

hann er yfirleitt byggður á kynningu á viðfangsefninu, bakgrunnsspurningum, 

lykilspurningum og niðurlagsspurningum (Hennink o.fl., 2011).  

 Viðtölin fóru ýmist fram á Landsbókasafni Íslands, kvennadeild Landspítalans, með 

notkun samskiptaforritsins Facetime eða í heimahúsi og voru þau öll hljóðrituð á fartölvu 

rannsakanda. Áður en að viðtölin hófust skrifuðu bæði þátttakendur og rannsakandi undir 

svokallaða samþykkisyfirlýsingu, sem finna má í viðauka III. Viðmælendur héldu einu eintaki 

og rannsakandi öðru. Viðtölin voru á bilinu 40 til 60 mínútur en til þess að hægt væri að 

vinna úr þeim voru þau rituð orðrétt upp, en nánar verður fjallað um úrvinnslu gagna í næsta 

kafla.  

4.2.3 Úrvinnsla gagna 

Þegar rannsakandi hafði lokið hverju viðtali fyrir sig voru þau rituð orðrétt upp, enda tekin 

upp með samþykki þátttakenda, og að því búnu prentuð út. Samanlagt magn gagna var 148 

blaðsíður. Persónugreinanleg einkenni voru þá afmáð en þátttakendum voru einnig gefin 

dulnefni. 

 Fyrsta skrefið í því að vinna úr eigindlegum viðtölum er samkvæmt Esterberg (2002) 

að kóða þau. Markmið kóðunar er að koma auga á þemu og skapa hugsanlega merkingu úr 

gögnunum. Þrjú megin skref kóðunar felast í því að taka eftir fyrirbærum sem skipta máli, að 

safna dæmum um viðkomandi fyrirbæri og að greina þau. Í þessari rannsókn var notast við 

opna kóðun, þar sem rannsakandinn nálgast gögnin með opnum huga og skráir frjálslega hjá 

sér þau atriði, gjarnan kölluð kóð, sem þátttakendur ræða um og vekja áhuga rannsakandans 

við úrvinnslu gagnanna. Gögnin eru jafnframt skoðuð margsinnis þannig að kóðin taka 

sífelldum breytingum, þau eru sameinuð öðrum eða þeim hreinlega eytt (Esterberg, 2002). 
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Þegar gögnin hafa verið skoðuð gaumgæfilega og fjölmörg kóð komin í ljós er næsta skref hjá 

rannsakanda að skoða þau þemu sem hægt er að mynda úr kóðunum. Þemu eru annars 

vegar fengin út frá orðræðunni sem þátttakendur sjálfir nota og hins vegar út frá þeim 

svörum sem þátttakendur gefa við spurningum sem settar eru upp í viðtalsramma (Hennink 

o.fl., 2011). Þegar þemun hafa tekið á sig ákveðna mynd sem rannsakandi telur ásættanlega, 

til að mynda þegar gögnin eru orðin ein heild og ákveðinn skilningur farinn að myndast, 

getur rannsakandi fyrst sett þau upp á skipulegan hátt (Esterberg, 2002). Verður það gert í 

niðurstöðukafla þessarar rannsóknar. 

4.3 Takmarkanir og siðferðileg álitamál 

Erfitt og flókið getur verið að meta réttmæti eigindlegra rannsókna og er það því enn 

mikilvægara en ella að gera þeim aðferðum sem ætlað er að tryggja réttmæti 

rannsóknarinnar góð skil og framfylgja þeim. Viðmið um réttmæti og áreiðanleika eigindlegra 

rannsókna eru samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur og Sigurlínu Davíðsdóttur (2013) 

trúverðugleiki, yfirfærslugildi, traustleiki og staðfestanleiki. Í eigindlegum rannsóknum er 

rannsakandinn sjálfur jafnframt mælitækið svo að hans eigin færni og nákvæmni í 

rannsóknarvinnunni skiptir sköpum fyrir gæði rannsóknarinnar. Rannsakandinn þarf að vera 

meðvitaður um eigin viðhorf og fyrir fram gefnar hugmyndir um viðfangsefnið og mikilvægt 

er að hæfileiki til þess að taka vel eftir í hegðun og tali sé til staðar (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013).  

 Þeir rannsakendur sem nota eigindlegar aðferðir bera umfram ábyrgð á rannsóknum 

sínum, því ekki eru til marktektarpróf sem að sýna fram á gæði þeirra (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). Tæknilegar aðferðir við að tryggja réttmæti duga ekki einar og sér þar sem viðtöl fela í 

sér mannleg samskipti. Ef rannsakandi leggur sig fram við að vera trúr þátttakendum, 

heiðarlegur og nákvæmur og fylgir þeim aðferðafræðilegu og fræðilegu forsendum sem hann 

ætlaði sér, leggur hann hönd á plóg við að tryggja réttmæti og siðferðileg gæði 

rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2013). 

 Til þess að rannsókn geti borið nafn með rentu þurfa siðferðilegar kröfur að vera 

uppfylltar til jafns á við þær aðferðafræðilegu. Huga þarf vel að fjórum höfuðreglum siðfræði 

í heilbrigðisgreinum en þær eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og 

réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2003). Ekki verða reglunum gerð frekari skil hér en 

reynt var að fylgja þeim eftir í hvívetna við framkvæmd rannsóknarinnar. 
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 Val þátttakenda til þess að taka þátt í rannsóknum þarf að vera eins frjálst og 

óþvingað og hægt er. Upplýsa þarf þátttakendur um hver sé að framkvæma rannsóknina, 

hvaða tilgang hún hefur, í hverju þátttaka felst, hver er áhætta og ávinningur þátttöku, á 

hvaða tímabili áætlað er að vinna rannsóknina, hvernig nafnleynd verði tryggð og 

persónugreinanlegar upplýsingar meðhöndlaðar og með hvaða hætti niðurstöður verða 

birtar. Til þess að rannsókn standi undir nafni verða þátttakendur einnig að veita upplýst 

samþykki. Er það ein leið rannsakandans til þess að segja frá ætlunum sínum á heiðarlegan 

hátt og er því liður í því að auka traust þátttakenda til rannsakandans (Sigurður Kristinsson, 

2003). Til þess að tryggja upplýst samþykki þátttakenda var þeim afhent kynningarbréf sem 

inniheldur ofangreinda þætti. Þar sem viðmælendur rannsóknarinnar voru annars vegar 

konur sem höfðu verið með dúlu og hins vegar félagsráðgjafi á kvennadeild Landspítalans var 

um tvö ólík kynningarbréf að ræða. Kynningarbréfin má sjá í viðaukum I og II.  

 Á þeim tíma sem rannsóknin var unnin var rannsakandi sjálf í dúlunámi á vegum 

Soffíu Bæringsdóttur, sem greint var frá fyrr í rannsókninni. Persónuleg tenging og tileinkun á 

hugmyndafræði dúlna var þannig ákveðin ógn við réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar, 

þar sem rannsakandi hefði hæglega getað túlkað gögnin og sett fram niðurstöður út frá 

persónulegum skoðunum. Með því að vera meðvituð um eigin hugsanir, vonir og væntingar 

til niðurstaðna þessarar rannsóknar reyndi rannsakandi að koma í veg fyrir að áreiðanleika 

og réttmæti rannsóknarinnar yrði ógnað. Hugsanlegar takmarkanir og siðferðileg álitamál 

voru þannig ætíð ofarlega í huga rannsakanda sem lagði sig í hvívetna fram við að leggja eigin 

tilfinningar og viðhorf til hliðar við gerð rannsóknarinnar.  

 Dúlurnar sem rannsakandi hafði samband við til þess að nálgast þátttakendur voru 

eins og áður sagði í hlutverki hliðvarða. Einn af ókostunum við hliðverði er samkvæmt 

Hennink o.fl. (2011) sá að hliðverðir velja gjarnan þátttakendur út frá eigin hagsmunum 

frekar en rannsóknarinnar. Þannig má leiða líkur að því að dúlurnar hafi bent rannsakanda á 

fyrrverandi skjólstæðinga sína, sem þær voru fullvissar um að hafi átt jákvæða upplifun af 

þjónustu þeirra. Að því sögðu hefði hlutlausari öflun þátttakenda ef til vill verið ákjósanlegri, 

til þess að tryggja með óumdeilanlegum hætti viðunandi hlutleysi og breidd í úrtakið. Er þá 

umfjöllun um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar lokið og verður því kastljósinu 

næst beint að sjálfum niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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5 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar en þær eru byggðar á 

eigindlegum viðtölum sem tekin voru við fimm konur sem höfðu verið með dúlu, sem og á 

eigindlegu viðtali sem tekið var við félagsráðgjafa á kvennadeild Landspítalans. Viðtölin voru 

þemagreind með rannsóknarspurningar, markmið rannsóknarinnar og fræðilega umfjöllun til 

hliðsjónar en út frá frásögnum kvennanna fimm bar rannsakandi kennsl á sex megin þemu. 

Þau eru félagsleg staða, læknisfræðileg nálgun í fæðingu, skortur á upplýsingum og/eða 

þjónustu, viðhorf og vitneskja um dúlur, upplifun þátttakenda af því að hafa verið með dúlu 

og tenging við félagsráðgjöf.  

 Viðtalið við félagsráðgjafa á kvennadeild Landspítalans var aftur á móti greint í þrjú 

megin þemu. Þau eru opinber kerfi, skortur á þjónustu og viðhorf gagnvart dúlum. Nánar 

verður fjallað um þemun í eftirfarandi köflum og þau rökstudd með tilvísunum úr frásögnum 

þátttakenda. Áður en lengra verður haldið er þó vert að rifja upp rannsóknarspurninguna 

sem sett var fram í upphafi rannsóknarinnar: „Er hægt að nota dúlur sem félagslegt úrræði?“ 

og jafnframt undirspurningarnar tvær: „Tengjast dúlur félagsráðgjöf“ og „hver er upplifun 

íslenskra mæðra af því að hafa verið með dúlu?“ 

5.1 Félagsleg staða 

Spurt var um félagslega stöðu þátttakanda í þeim tilgangi að athuga hvort að konurnar sem 

höfðu verið með dúlu ættu eitthvað sameiginlegt á því sviði. Til þess að fá skýrari mynd af 

aðstæðum kvennanna voru upplýsingar um það á hvaða meðgöngu þátttakendur voru með 

dúlu, hvaða ár barnið fæddist og hvar barnið fæddist settar upp í töflu 1. Fæðingarnar áttu 

sér stað frá árinu 2008 til ársins 2017 og fóru bæði fram á sjúkrahúsum og í heimahúsum en 

vert ber að minna á að nöfn þátttakenda eru öll dulnefni.  

Tafla 1 Upplýsingar um meðgöngu og fæðingu þátttakenda 

Nafn Meðganga númer Fæðingarár barns Fæðingarstaður 

Hrefna  3 2009 Sjúkrahús 

Katrín 2 2016 Sjúkrahús 

Stella 1 og 2 2008 og 2017 Sjúkrahús 

Arna 1 2014 Heimahús 

Gréta 3 2009 Heimahús 
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Út frá töflu 1 má sjá að fæðingarstaður og númer meðgöngu með dúlu voru afar ólík á meðal 

þátttakenda og lítið um sameiginleg einkenni. 

 Í töflu 2 má sjá félagslegar aðstæður þátttakenda á tíma meðgöngunnar en samband 

við barnsföður var skilgreint sem annars vegar gott og hins vegar slæmt eftir eigin frásögn 

þátttakenda. Húsnæðisstaða var skilgreind út frá leigu- eða eigin húsnæði og fjárhagsstaða 

sem ýmist mjög góð, ágæt eða slæm, út frá mati rannsakanda á frásögnum þátttakenda. Í 

töflu 2 má einnig sjá hvort að þátttakendur hafi verið í samskiptum við félagsþjónustuna 

einhvern tímann á lífsleiðinni. 

Tafla 2 Félagsleg staða á meðgöngu 

Nafn Samband við 
barnsföður 

Húsnæðisstaða Fjárhagsstaða Samskipti við 
félagsþjónustu 

Hrefna Slæmt Eigið húsnæði Ágæt Nei 

Katrín Gott Eigið húsnæði Mjög góð Nei 

Stella Gott Eigið húsnæði Mjög góð Nei 

Arna Slæmt Leiguhúsnæði Ágæt Nei 

Gréta Slæmt Leiguhúsnæði Slæm Já 

 

Út frá töflu 2 má sjá að félagsleg staða kvennanna var fremur ólík sem gefur til kynna að 

ákveðin breidd hafi verið í úrtakinu. Gréta var jafnframt sú eina sem hafði verið í samskiptum 

við félagsþjónustuna áður og var það þegar hún fékk úrræðið Stuðninginn heim til þess að 

aðstoða sig með miðjubarn sitt.  

 Rannsakandi sá þannig ekkert mynstur í félagslegri stöðu þátttakenda þar sem dúlan 

var fengin ýmist hjá fyrsta, öðru eða þriðja barni, konurnar eignuðust börn sín ýmist á 

sjúkrahúsi eða í heimahúsi, húsnæðisstaða þeirra var mismunandi sem og fjárhagsstaða. 

Einnig var samband þeirra við barnsföður breytilegt. Gefur það ákveðnar vísbendingar um að 

ekki sé hægt að gera ráð fyrir því að þær konur sem ákveða að ráða sér dúlu séu í svipaðri 

félagslegri stöðu eða að röð barns, fæðingarár eða fæðingarstaður hafi afgerandi áhrif á 

ákvörðunina um að hafa dúlu með sér í barneignarferlinu. 

5.2 Læknisfræðileg nálgun í fæðingu 

Allir þátttakendur bjuggu yfir þeirri reynslu að hafa verið settar inn í kassa heilbrigðiskerfisins 

á einn eða annan hátt þannig að valdið var tekið af þeim og þær upplifðu að einhver annar 
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en þær sjálfar væri við stjórnvölinn í barneignarferlinu. Rannsakandi tengdi þannig frásagnir 

þátttakenda við læknisfræðilega nálgun í fæðingu en undirþemað femínismi var einnig 

skilgreindur út frá orðræðu þeirra.  

 Katrín eignaðist sitt fyrsta barn árið 2012 en í þeirri fæðingu var henni sagt að leggjast 

á bakið, þrátt fyrir gagnstæðan vilja, en hún upplifði sig ekki í aðstöðu til þess að mótmæla: 

Ég var til dæmis mjög ósátt með það að ég lá á bakinu í lokin, var mjög ósátt með það en 

ég þú veist samt einhvern veginn vildi ég ekki vera að mótmæla eitthvað þá þú veist, 

vissi ekki að ég ætti frekar kannski bara að segja að ég vildi það ekki og vera bara alveg 

hörð á því. 

Árið 2016, á sinni seinni meðgöngu, upplifði Katrín ákveðið vantraust af hendi starfsfólksins á 

fæðingardeildinni, þegar hún fór þangað með fjóra í útvíkkun en hún lýsti upplifun sinni 

svona: „[hjúkrunarfræðingurinn] var ekkert alveg að nenna að hafa mig þarna inni, eða þú 

veist hún var svona að ýja að því að ég hefði átt að vera lengur heima.“ Skemmst er frá því að 

segja að Katrín var búin að fæða barnið sitt 90 mínútum síðar. Mæðraeftirlitinu á sömu 

meðgöngu lýsti hún svona: 

Ljósmóðirin í þarna mæðraeftirlitinu var frekar leiðinleg eða þú veist, hún var ekkert 

sérstök, […] hún bara svona nennti ekkert að spjalla voða mikið. Hún var svolítið bara 

svona að þú veist tala um vítamín og fá prufurnar. 

 Gréta var með dúlu á sinni þriðju meðgöngu en á fyrri tveimur setti umhverfið henni 

veruleg takmörk, og fékk hún því ekki að fæða á þann veg sem hún hefði helst kosið: 

Ég hefði svo gjarnan viljað hafa dúlu með mér í fæðingunni inni á Landspítalanum sko, 

sérstaklega fæðingu tvö […] mig langaði að eiga heima alltaf en var einhvern veginn 

stoppuð af sko umhverfinu, ég var svo ung þegar ég átti fyrsta barnið að þá bjó ég bara 

heima hjá foreldrum mínum og þau bara aftóku það algjörlega.. […] og síðan með 

strákinn sko sem var númer tvö að þá átti ég hann á Hreiðrinu og þú veist mig langaði að 

eiga heima en þá vildi maðurinn minn það ekki.  

Fór Gréta þá fögrum orðum um ljósmæður en hún sagði þær oftar en ekki vera undir stjórn 

lækna, sem hafi áhrif á starf þeirra. Talaði hún um að vera ætíð lengi að fæða börnin sín og 

að hún hefði ekki viljað fá nein inngrip, en að ekki hafi verið hægt að verða við þeirri ósk: 

[…] þó að þetta séu ljósmæðra stýrðar einingar að þá er alltaf einhvern veginn, það er.. 

þú veist það vofir alltaf yfir þessi læknir sem að er í húsinu.. ég upplifði það þannig að 

ljósmæðurnar þorðu ekki annað en að setja upp dripp af því að þú veist annars yrði 

læknirinn brjálaður þú veist, að vera ekki búnar að grípa inn í […] þrátt fyrir að ég hafi 

sagt fyrir að ég vildi það ekki.  
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 Hrefna hafði svipaða sögu að segja en hún hafði einnig verið með dúlu á sinni þriðju 

meðgöngu. Upplifði hún algjört valdaleysi í sinni fyrstu fæðingu en í þeirri seinni var um mjög 

erfiða og sársaukafulla fæðingu að ræða, þar sem valmöguleikum hennar voru sett einhver 

takmörk: 

Fyrsta barnið, hann er 21 árs, og ég var bara 18 ára, mér var bara sagt að liggja á bakinu 

og rembast.. og mér var gefin deyfing þótt ég vildi ekki deyfingu.. þetta var bara ég fékk 

ekkert að ráða neinu. […] Ég var búin að skrifa fæðingaráætlun og það var ekkert farið 

eftir henni og.. náttúrulega bara fyrsta barn og já, maður upplifði sig sem bara krakka. 

Seinni fæðingin var í baði, en ég mátti ekki eiga í baðinu og hún sneri fram þannig að 

þetta var eiginlega mjög erfið og sársaukafull fæðing. 

 Fyrstu meðgöngu Stellu lauk með bráða keisara þar sem hún var skorin, án þess að fá 

neitt um það að segja. Í framhaldi af því þurfti barnið að vera á vökudeild í um viku en hún 

fann fyrir talsverðri forræðishyggju af hendi starfsfólksins og sagði að hún myndi taka 

öðruvísi á aðstæðunum, myndi hún upplifa þær í annað sinn: 

Ég vildi bara alltaf vera uppi á vökudeild og bara vera með hana í fanginu, mér fannst 

þær svolítið vera einhvern veginn „leyfðu henni núna að hvíla sig“ sögðu þær og mér 

fannst það svo furðulegt sko.. ef ég hefði verið núna, tíu árum seinna, ég hefði bara sagt 

„það besta fyrir barnið mitt er að vera í fanginu á mér“ […] ég hefði ekki hlustað á þær. 

 Arna var með dúlu í sinni fyrstu fæðingu en þegar hún var yfirstaðin þurfti að flytja 

barnið á vökudeild, sökum minniháttar vandkvæða. Lýsti Arna því hversu fegin hún hafi verið 

að vera með dúlu, enda andlegur stuðningur að hennar sögn það fyrsta sem að hverfur, ef 

vandkvæði koma upp í fæðingu. Þá sagði Arna einnig frá hennar viðhorfi gagnvart yfirfærslu 

fæðinga frá heimili til sjúkrahúss: 

Um leið og það er komið eitthvað svona smá sem þú veist.. hérna eitthvað 

læknisfræðilegt, eitthvað svona smá hérna áhyggjuefni að þá er það fyrsta sem fer 

eitthvað svona stuðningur, þessi andlegi stuðningur þú veist, þá eru [ljósmæðurnar] bara 

að spá í einhverju öðru. Þannig það þarf eiginlega að vera einhver svona ein manneskja 

sem er finnst mér, bara í þessu þú veist. […] Ég held að það hafi verið alltaf svona áður 

fyrr þegar fæðingar voru meira á heimilunum.. sem er einhvern veginn búið að breytast 

þegar að fæðingarnar færðust yfir á spítalana og einhvern veginn er fólk kannski að fatta 

það að það vantar eitthvað þú veist inn í það. 

 Þátttakendur voru sammála um að sú þjónusta sem fæst inni á stofnun er ekki sú 

sama og sú sem er veitt í persónulegu umhverfi konunnar. Hrefna taldi þjónustu dúlu vera 

persónulegri en þá sem hún hafði fengið á spítala og að mikill munur sé á því að hitta 

ljósmóður inni á stofnun og að tala við dúlu í sínu náttúrulega umhverfi. Gréta er 
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hjúkrunarfræðingur að mennt og sagðist gjarnan vilja verða ljósmóðir einn daginn en þó 

hafði hún þetta að segja um sjúkrahús í tengslum við fæðingar: 

Þegar maður er inni á stofnun og fólk í hvítum sloppum er að segja manni að maður 

verði að gera eitthvað að þá bara gerir maður það. […] Allar ljósmæður eru 

hjúkrunarfræðingar í grunninn og þær eru aldar upp á Landspítalanum og þar bara gerir 

maður hlutina svona og svona og svona og þú veist.. ég held að það sé oft verið að gera 

hluti sem að þyrfti í rauninni ekki að gera heldur bara af því að það er í 

verklagsreglunum. 

Einnig nefndi Gréta að gjarnan væri skortur á umræðu og gagnrýnni hugsun á hlutina sem að 

verið er að gera innan veggja sjúkrahúsa. Hennar tilfinning er sú að konum sé gjarnan ekki 

treyst til þess að vega og meta þær upplýsingar sem þær fá og að taka upplýsta ákvörðun 

byggða á þeim.  

5.2.1 Femínismi 

Þátttakendur upplifðu margar hverjar að dúlur væru „málefni kvenna“ og þess vegna ef til vill 

erfitt að fá styrk fyrir því að ráða slíka, fá þjónustuna niðurgreidda eða sem einhvers konar 

úrræði á vegum sveitarfélaga. Arna var á þeirri skoðun að konur hefðu orðið undir í aldanna 

rás og að aðeins nýlega væri farið að fjalla um málstað þeirra: 

Mér finnst þetta vera pínu svona eins og með bara margt sem er svona „kvenna“. […] 

Það er svo margt sem að allar einhvern veginn konur sem hafa fætt barn vita og eru 

sammála um þú veist en það er einhvern veginn ekki talað neitt um það. […] Í aldanna 

rás hefur allt verið svona skrifað niður og skráð þú veist bara svona karllægt, það er 

frekar nýlega eða þannig séð í sögunni að eitthvað svona upplifun kvenna sé eitthvað 

sem að er beint svona orðað eða skrifað niður. […] Ég held að þetta sé kannski mögulega 

eitthvað svona hluti af því þú veist, erfitt einhvern veginn að „ég ætla að fá styrk fyrir því 

að fá konu sem er úti í horni að horfa á mig eitthvað þegar ég er að fæða“. 

Bætti Arna því við að í karllægum heimi væri aðstoð álíka þeirri sem dúlur veita ekki hagsýn 

og þess vegna erfitt að fá hana samþykkta af hinu opinbera. Gréta hélt því fram að ef að 

karlmenn þyrftu að fæða börn væru dúlur aðgengilegar öllum: „Ef að karlmenn myndu fæða 

börn þá væru dúlur bara fríar fyrir alla, fyrir og eftir meðgöngu og á meðan og fleiri en ein 

örugglega.“ Að hennar mati eru konur í barneignarferlinu jafnframt ekki nægilega góður 

baráttuhópur, enda meðganga skammur tími og eftir fæðingu færast áherslur kvenna yfir á 

aðra hluti:  

Konur í barneignarferli, við erum svo ótrúlega lélegur svona þarna aktivista hópur eða 

þannig.. af því að við verðum óléttar og við lifum og hrærumst í þessu þú veist á 
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meðgöngu, í fæðingunni og eftir fæðingu […] síðan bara fara börnin á leikskóla og maður 

fer bara að vinna og þá hættir maður einhvern veginn í þessu, […] maður fer ekkert að 

berjast fyrir rétti einhverra annarra kvenna. 

5.3 Skortur á upplýsingum og/eða þjónustu 

Þó svo að rannsakandi hafi ekki spurt beint út í aðgengi að upplýsingum og/eða þjónustu 

nefndu allir þátttakendur að þær hefðu á einhverjum tímapunkti meðgöngu, eða á fyrri 

meðgöngu, upplifað einhvers konar skort á upplýsingum og/eða þjónustu. Katrín hafði þetta 

að segja um fyrstu fæðinguna sína: 

Ég hefði þurft að vita meira fyrir fyrri fæðinguna.. […] ég bara vissi ekki að ég gæti gert 

miklu meira til að gera þetta betra […] og ég óska að allar konur fái að vita [nógu mikið] 

áður en þær eignast fyrsta barnið sitt.. af því að fyrsta fæðingin er náttúrulega svo þú 

veist erfið og þú veist hún er svo stór og mikil og þá er náttúrulega líklegast að þú vitir 

minnst. […] Ég held að aðal vandamálið sé að áður en þú veist mikið um fæðingar þá 

veistu ekki hvað þú vilt vita. 

Arna var á sama máli og fannst einkennilegt að mikilvægar upplýsingar hefðu ekki borist 

henni á meðgöngu og í fæðingunni: „[Það var] margt sem að mér fannst skrítið að hafa ekki 

heyrt þú veist eins og þegar ég var ólétt eða þegar ég var að eignast eða þú veist í 

fæðingunni.“ Að mati Katrínar var einnig skortur á upplýsingum í barneignarferlinu en að 

hennar sögn vantar fyrst og fremst einhvern aðila inn í barneignarferlið sem ræðir jafnframt 

um jákvæðu hliðar fæðinga: 

[…] þegar konan er með hríðir þá ertu ekki að tala um hvað fæðingar geta verið 

frábærar. Konan í mæðraeftirlitinu er heldur ekki að gera það þannig að það vantar 

einhvern annan til að gera það. 

 Skortur á eftirfylgni og þjónustu eftir fæðinguna var í nokkrum tilfellum ábótavant en 

Stella upplifði lítilsháttar kvíða þegar heim var komið með nýja barnið og fannst eins og 

fagaðila hefði vantað til þess að aðstoða hana eftir heimförina. Þegar að ljósmæðurnar höfðu 

lokið sinni eftirfylgd upplifðu þátttakendur gjarnan gat í þjónustunni, eins og sjá má af 

frásögn Grétu: 

[…] ég hefði alveg viljað hafa [dúluna] eftir fæðinguna líka […] ég hefði alveg þegið eða 

þú veist viljað og þegið meiri hjálp eftir fæðinguna.. maður átti rosa erfitt þarna fyrstu 

dagana á eftir […] ég var rosa mikið ein bara með krakkana. 

Í tilviki Grétu fékk dúlan ekki greitt fullt verð fyrir þjónustuna og hafði hún þess vegna aðeins 

tök á því að aðstoða hana í skamman tíma eftir fæðinguna. Gréta hefði að eigin sögn þurft 
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meiri og markvissari aðstoð. Stella nefndi einnig að skortur á eftirfylgni og persónulegum 

tengslum við sama stuðningsaðilann í barneignarferlinu væri ábótavant hér á landi. Var hún á 

þeirri skoðun að með auknum þroska og reynslu í barneignum geri konur sér betur grein fyrir 

hlutverki dúlunnar en að skortur sé á upplýsingum um dúlur og gagnsemi þeirra, áður en 

konur eignast sitt fyrsta barn: 

[..] ég held sko að kannski konur sem eru búnar að fæða og búnar að upplifa þetta, þær 

kannski skilji betur hlutverkið heldur en þær sem að vita ekki alveg hvernig fæðing er 

skilurðu og hvernig manni líður. […] Þetta er náttúrulega bara einhvern veginn held ég 

svo óþekkt hérna, að fólk bara viti ekkert.. viti ekkert þú veist um þennan valkost. 

 Skortur á upplýsingum um fæðingar getur haft veruleg áhrif á þær að mati Katrínar, 

sem telur að miklu máli skipti að fæðingin gangi vel og að hægt sé að hafa veruleg áhrif á 

þær með réttum upplýsingum og stuðningi:  

[…] ég held að fólk fatti ekki hvað það geti breytt miklu þú veist að vita nógu mikið og 

vera með rétta stuðninginn. […] [Að] vita hvað það skiptir miklu máli að fæðingin gangi 

vel og hvað það er hægt að gera rosalega mikið með bara þú veist undirbúningi [og] 

þekkingu til að það gerist. […] Það er það sem ég held að allir þyrftu að vita, að þetta er 

ekkert mál ef þú nærð að slappa af og leyfa líkamanum bara að gera þetta.  

 Voru mæðurnar á einu máli um að frekari upplýsingar um dúlur og þá þjónustu sem 

þær veita þyrftu að koma frá ljósmæðrum í mæðravernd. Gréta var einnig á þeirri skoðun að 

skortur sé á víðtækari upplýsingum frá mæðraverndinni: 

Mér finnst kannski svolítið vanta upp á það að það sé ekki búið að upplýsa áður, þú veist, 

að þarna í meðgöngueftirliti og allt þetta, að það sé þú veist bara búið að fara yfir allt 

einhvern veginn, ræða þú veist hvað getur gerst ef að maður fær mænurótardeyfingu, 

hvað getur gerst í tengslum við keisara, þú veist þannig að konur viti bara og geti tekið 

þessa upplýstu ákvörðun. 

Katrín hélt því einnig fram að skortur væri á þjónustu frá heilsugæslunni og að samfelldan 

stuðning vanti í barneignarferlinu: „Mér finnst náttúrulega bara að það ætti að vera betri 

bara þjónusta hjá heilsugæslunni og að kerfið ætti að vera betur upp sett.“ Aðspurð hvernig 

kerfið gæti verið betur upp sett sagði hún: 

Bara samfelldur stuðningur. Að það sé einhver manneskja sem er með þér þú veist á 

meðgöngunni, kannski ekkert endilega í fæðingunni en kannski einhvern hluta af 

fæðingunni, og síðan aftur eftir að þú ert komin heim. Að það sé sama manneskjan sem 

að þekkir þig þannig að þú sért ekki alltaf að hitta nýja manneskju. 
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Einnig hafði Katrín þetta um mæðraeftirlitið að segja: 

Það væri kannski mjög sniðugt ef að hérna mæðraeftirlitið myndi tala um það snemma 

að það gæti verið góður kostur [að vera með dúlu], alveg eins og þær minnast á 

heimafæðingar og þú veist þær minnast á sundnámskeiðin og yoganámskeiðin. 

Gréta komst að álíka niðurstöðu um mæðraverndina en bætti því við að mikilvægt væri að 

kynna þjónustu dúlna fyrir konum í viðkvæmri stöðu: 

Ég held að ljósmæður ættu að líka að vera bara rosa duglegar að kynna konum sem eru 

svona viðkvæmar, í svona viðkvæmri stöðu þú veist svona kynna [fyrir] þeim hvað þetta 

er.  

Skortur á upplýsingum er vandamál sem allir þátttakendur minntust á en þær voru sammála 

um að mæðraverndin gæti spilað stórt hlutverk í að miðla upplýsingum til kvenna í 

barneignarferlinu um þjónustu dúlna. Fræðsla um fæðingar og almenn vitneskja um dúlur er 

því að þeirra mati af skornum skammti, eins og næsta þema gefur til kynna. 

5.4 Viðhorf og vitneskja um dúlur 

Eins og sagt var frá í ofangreindu þema er vitneskja um dúlur ekki á hverju strái á meðal 

kvenna í barneignarferlinu. Viðhorf þátttakenda og vitneskja þeirra um dúlur var skilgreint 

sem eitt megin þema en tvö undirþemu voru einnig afmörkuð. Þau eru ákvörðunin að hafa 

dúlu og mikilvægi öryggis. Byrjað verður á því að fara yfir vitneskju þátttakenda af dúlum, 

sem og upplifun þeirra af vitneskju annarra, í tengslum við undirþemað ákvörðunin að hafa 

dúlu. Því næst verða viðhorf þátttakenda til dúlna skoðuð en öryggi var þáttur sem allir 

þátttakendur nefndu í sambandi við fæðingar og dúlur. 

5.4.1 Ákvörðunin að hafa dúlu 

Rannsakandi kannaði meðal annars hvernig þátttakendur hefðu haft kynni af dúlum og hvers 

vegna þær hefðu ákveðið að nýta sér þjónustu þeirra. Ein þeirra átti í persónulegum 

tengslum við dúluna, önnur átti sameiginlega vinkonu með dúlunni, dúlan hafði samband við 

eina þegar hún komst að erfiðum heimilisaðstæðum hennar, ein kvennanna fékk dúlu í 

gegnum úrræðið Stuðninginn heim og ein þeirra mundi ekki eftir því hvernig hún hafði frétt 

af dúlum. Upplýsingar um tilvist dúlna komu þannig úr ólíkum áttum hjá þátttakendum.  

 Aðspurðar um vitneskju annarra á dúlum fékk rannsakandi þau svör að hún væri af 

skornum skammti en að iðulega sýndi fólk hugmyndinni um dúlur áhuga. Arna var sú eina 

sem var á öðru máli: „Mér finnst fólk oft svona skeptískt gagnvart bara svona hlutum sem 
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það þú veist hefur ekki heyrt um oft áður. […] Fólk svona einhvern veginn skilur þetta ekki 

alveg.“ 

 Þátttakendur gáfu ólík svör þegar rannsakandi spurði hvers vegna þær höfðu ákveðið 

að vera með dúlu. Fjórir þátttakendur nefndu þó að kvíði hafi átt stóran þátt í því og að fyrri 

saga um erfiða fæðingu vægi þar einnig þungt. Einn þátttakandi hafði hins vegar enga fyrri 

sögu um erfiðleika eða kvíða og taldi dúlu fyrst og fremst vera spennandi valmöguleika. Arna 

var með talsverðan kvíða fyrir fæðinguna en hún ákvað að vera með dúlu til þess að tryggja 

það að allt myndi ganga eins vel og hægt var: „Þetta var einhvern veginn svona hluti af því 

[…] svona tryggja það einhvern veginn […] þannig að þetta bara gangi allt vel.“ Þeir 

þátttakendur sem voru með dúlu eftir að hafa fætt barn áður töluðu um það að þörfin fyrir 

dúluna hefði verið mun meiri á fyrri meðgöngu sökum óöryggis, þekkingarleysis, erfiðra 

félagslegra aðstæðna og/eða ungs aldurs. Þannig hefði vitneskjan um dúlur að þeirra mati 

þurft að berast þeim fyrr um ævina.  

5.4.2 Öryggi í fæðingu 

Arna var eini þátttakandinn sem upplifði neikvætt viðhorf annarra gagnvart dúlum og fannst 

oftar en ekki eins og hún þyrfti að réttlæta þjónustuna fyrir öðrum. Þá bar hún dúlur saman 

við sálfræðinga í því skyni að eitt sinn hafi það þótt feimnismál að þurfa á aðstoð sálfræðings 

að halda: 

Stundum [er ég] eitthvað feimin við að segja frá þessu eins og það sé svona að gefa upp 

eitthvað svona.. þú veist stolt eða eitthvað. Að viðurkenna að maður þurfi hérna aðstoð í 

fæðingu.. samt er ógeðslega eðlilegt að fá sér mænudeyfingu. […] Þetta er kannski bara 

eins og að fara til sálfræðings var fyrir einhverjum árum, þú veist að þiggja svona hjálp. 

Viðhorf þátttakandanna sjálfra til dúlna einkenndust af jákvæðum frásögnum eins og sjá má 

af eftirfarandi ummælum Stellu, sem taldi dúlur fyrst og fremst vera af hinu góða: 

[…] þegar þú ert búin að sko upplifa það þá einhvern veginn þú veist hugsa ég að þetta 

væri eitthvað sem að allir myndu vilja. […] Ég held að þetta sé bara mjög mikið af hinu 

góða.  

Viðhorf Katrínar voru á svipaða leið: 

[Dúlur] eru náttúrulega bara stuðningur, þær eru þú veist ekki að trufla neitt […] og þær 

eru bara þú veist til þess að hjálpa fólkinu.. bara mjög jákvætt. […] ég mæli með þessu 

fyrir allar konur sem ég veit að eiga von á barni. 



68 

 Öryggi er að mati allra þátttakenda gífurlega mikilvægur þáttur í barneignarferlinu og 

sér í lagi í fæðingunni sjálfri en ummæli þeirra um öryggi tengdust oftar en ekki dúlum. Dúlan 

veitti þannig þátttakendum ákveðið öryggi með því að vera til staðar og veita upplýsingar en 

reynsla og þekking hennar varð einnig til þess að þátttakendur upplifðu sig í öruggum 

höndum. Um öryggi í fæðingum hafði Katrín þetta að segja: „Það sem skiptir máli í 

fæðingunni er að konan sé rosalega örugg og þú veist geti treyst mjög vel á fólkið sem er hjá 

henni.“ Stella hafði þetta að segja um viðurvist dúlu í sinni eigin fæðingu: „Mér finnst þetta 

svona öryggis tilfinning“ og bætti eftirfarandi við um dúlur almennt: „[Mæðurnar] eru búnar 

að kynnast [dúlunni], hún er bara til staðar allan tímann, bara þetta öryggi.“ Aðspurð um það 

hvort að hún myndi fá sér dúlu aftur svaraði Arna: „Já upp á það svona að líða.. hérna.. svona 

eins og ég væri örugg.“ Þegar Gréta lýsti sinni fæðingu með dúlu kom eftirfarandi fram: „Mér 

fannst ég allan tímann svo örugg og.. og þarna.. þú veist ég bara gat þetta!“ 

 Þannig er ljóst að öryggi spilar veigamikið hlutverk í barneignarferlinu og að dúlur eru 

að mati þátttakenda í lykilstöðu þegar kemur að því að auka öryggi kvenna. Samkvæmt 

þátttakendum er vitneskja annarra um dúlur takmörkuð, en viðhorf þeirra til þjónustunnar 

er alla jafna jákvætt. Þá verður sjónum næst beint að hinum rauða þræði viðtalanna, sjálfri 

upplifun kvennanna af því að hafa verið með dúlu.  

5.5 Upplifun þátttakenda af því að hafa verið með dúlu 

Önnur af tveimur undirspurningum þessarar rannsóknar var „hver er upplifun íslenskra 

mæðra af því að hafa verið með dúlu?“ og verður því farið ýtarlega yfir frásagnir þátttakenda 

af upplifun sinni, til þess að unnt sé að svara spurningunni á hnitmiðaðan hátt. 

 Samband Hrefnu við barnsföður sinn var afar erfitt en hún skildi við hann á 

meðgöngu. Dúlan kom þannig að hennar sögn í stað maka og aðstoðaði hana við það að 

vinna úr erfiðum sambandsslitum og kvíða eftir fyrri fæðingar en hún lýsti upplifun sinni af 

því að hafa verið með dúlu svona: 

Hún var bara minn svona stuðningsaðili. […] Við áttum bara rosalega gott samband og 

hún hjálpaði mér rosalega og kom mér alveg út úr kvíða. […] Hún fór eiginlega í alla 

óttana og útskýrði rosalega vel hvað væri í gangi. […] Við vorum búnar að ræða alveg 

saman hvernig þetta átti að vera og hverjar mínar óskir væru og mínar væntingar og við 

vorum búnar að fara í gegnum alveg þú veist hvað ég vildi fá út úr fæðingunni. […] Þetta 

bjargaði mér alveg 170 prósent. 
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Hrefna sótti einnig tíma hjá sálfræðingi á meðgöngunni vegna kvíða en að hennar mati 

skilaði samband hennar við dúluna mun meiri árangri. Upplifun hennar af því að hafa verið 

með dúlu fólst jafnframt í eftirfarandi: 

Hún var með mikinn fróðleik, […] hún útskýrði ferlið rosalega vel, […] áhrif kvíða á 

meðgönguna, áhrif hræðslu, áhrif alls á fæðinguna sjálfa […] og ég eiginlega gerði mér 

grein fyrir því hvað ég væri að gera sjálf […] sem sagt af því að ég var svo upp full af 

kvíða. […] Ég gat talað við hana um allan kvíða og ótta, […] það var mjög gott að geta 

talað við einhvern. 

Dúlan aðstoðaði Hrefnu við það að sigrast á óttanum þannig að fæðingin varð á endanum að 

einni mögnuðustu lífsreynslu sem hún hafði upplifað: 

Ég fór úr hræðslu, ótta, kvíða og að fara að standa í þessu ein.. yfir í það að hafa bara 

maka þú veist, hún var bara makinn minn í fæðingunni […] hún gerði allt sem maki átti 

að gera.. Hún var alveg hliðina á mér, við vorum búnar að fara í gegnum þetta allt og hún 

vissi alla mína ótta þannig að hún var alltaf til taks og hún var viðbúin öllu ef eitthvað 

myndi gerast. […] og af því að við vorum svo vel undirbúnar þá gat ég einbeitt mér að 

bara mínu fæðingar ferli.. og ég átti hana í hugleiðslu, verkjalaust og ég tók á móti henni 

sjálf. […] Þetta fór úr slæmum fæðingar reynslum yfir í eina mögnuðust lífsreynslu sem 

ég hef upplifað. 

Frásögn Hrefnu einkenndist einnig af aðdáun og væntumþykju gagnvart dúlunni: 

Ég er svo innilega þakklát dúlunni minni að þú veist hún verður alltaf sett á háan stall hjá 

mér þegar ég hugsa um þessar minningar. Af því að hún gaf mér eitthvað sem að var svo 

ótrúlega ómetanlegt, […] svona upplifun sem maður óskar í rauninni öllum konum bara. 

 Upplifun Stellu af því að hafa verið með dúlu var að hennar sögn jákvæð og fólst í 

miklum fróðleik, góðum ráðum, hughreystingu, trausti, fagmennsku, góðri nærveru og „að 

geta talað við einhvern sem að manni finnst einhvern veginn geta skilið mann“. Þá sagði 

Stella „hún alveg hérna uppfyllti allar mínar væntingar“. 

 Katrín talaði einnig um jákvæða upplifun af því að hafa verið með dúlu og nefndi þar 

einna helst að dúlan hafi verið með mikinn fróðleik fyrir sig og eiginmann hennar, hún kenndi 

slökunaræfingar, fór yfir upplifun þeirra af fyrri fæðingu, var ávallt til staðar, hvatti hana 

áfram, var með þægilega nærveru og veitti henni góðan stuðning eftir fæðinguna. Hún lýsti 

dúlunni svona: „Mér finnst hún bara yndisleg þessi kona!“ 

 Reynsla og þekking dúlunnar hafði jákvæði áhrif á fæðingu Örnu en þar upplifði hún 

rólegt og yfirvegað fas dúlunnar sem staðfestingu á því að allt væri eins og það átti að vera: 
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[…] í fæðingunni þá einhvern veginn alltaf þegar ég horfði upp á hana og hún var bara 

brosandi og róleg þá sé ég og veit að þetta er manneskja sem hefur upplifað alveg fullt af 

fæðingum og ef að það væri eitthvað að þá myndi ég sjá það á henni. […] Hún var konan 

þú veist sem hafði verið viðstödd fullt af fæðingum og veit hvað er eðlilegt og hvað er 

ekki eðlilegt. […] Ég var einhvern veginn svona rosalega róleg þegar ég sá á henni að hún 

var róleg. 

Barnsfaðir Örnu var einnig viðstaddur fæðinguna en aðspurð um hans upplifun af því að vera 

með dúlu svaraði Arna: „Hann sagði einmitt eftir fæðinguna að hún hafi verið algjör 

verndarengill fæðingarinnar. […] Ég held að það hafi verið alveg ótrúlega mikilvægt fyrir hann 

að hafa hana.“  

 Upplifun Grétu af því að hafa verið með dúlu samsvarar upplifun hinna 

þátttakandanna en hún lýsir sinni reynslu svona: 

[Ég og dúlan] vorum bara rosa mikið að tala um óttann við fæðinguna og hvernig það 

hafði gengið síðast. […] Stuðningurinn var einhvern veginn.. hún var svona manneskjan 

mín. […] Þetta var svo góð reynsla. 

Um fæðinguna sína hafði Gréta þetta að segja: 

Þetta var erfiðasta fæðingin mín […] líkamlega sko, […] en upplifunin eftir á var bara eins 

og ég væri algjör sigurvegari. […] [Fæðingin] skildi svo mikið eftir hjá mér þú veist, svona 

upp á sjálfstraustið og sjálfsmyndina. […] Ég bara upplifði mig einhvern veginn svo að ég 

gæti þetta og ég eitthvað, hafði þú veist stuðninginn frá [dúlunni] og […] mér fannst allan 

tímann bara þú veist.. ég bara gat þetta. […] Þetta var bara svo mikill sigur. 

 Skemmst er að segja frá því að enginn þátttakandi upplifði þjónustu dúlunnar á 

neikvæðan hátt. Aðspurðar hvort að það hefði verið eitthvað sem að þær hefðu viljað sjá 

öðruvísi í þjónustu dúlunnar tóku tveir þátttakendur það fram að þær hefðu einungis viljað 

hafa dúluna lengur og að þjónustan hefði verið meiri.  

 Arna var sú eina af konunum sem var ekki viss um það hvort að hún myndi vilja hafa 

dúlu viðstadda aftur. Sagði hún að sambandið við makann myndi skera úr um það og þá 

hvort að hún teldi hann geta stutt sig nægilega vel svo að henni liði þægilega og öruggri í 

fæðingunni. Hrefna, Katrín, Stella og Gréta gáfu hins vegar allar afgerandi jákvætt svar, 

aðspurðar að því hvort að þær myndu vilja hafa dúlu með sér í síðari barneignum. Það sem 

einkenndi upplifun þátttakenda einna helst var hvernig dúlan aðstoðaði þær við að umbreyta 

kvíða og ótta gagnvart fæðingunni yfir í tilhlökkun og gleði. Þannig má segja að upplifun 

þátttakenda hafi í öllum tilfellum verið jákvæð en því verður næst reynt að svara hvort dúlur 

tengist félagsráðgjöf á einhvern hátt.  
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5.6 Tenging við félagsráðgjöf 

Í viðleitni sinni til þess að svara því hvort dúlur tengist félagsráðgjöf spurði rannsakandi 

þátttakendur hvort og hvernig dúlurnar hefðu fengið greitt fyrir þjónustu sína og jafnframt 

hvort að þátttakendur væru á þeirri skoðun að dúlur gætu verið sérstaklega gagnlegar fyrir 

einhvern ákveðinn hóp kvenna. Voru svörin greind í tvö undirþemu, kostnaður og 

niðurgreiðsla og félagslegt úrræði sem rannsakandi tengdi við félagsráðgjöf. Einnig kom það 

hvívetna fram í frásögnum þátttakenda að dúlan hafi komið til móts við þarfir þeirra hverju 

sinni, sem svipar til þeirrar hugmyndafræði félagsráðgjafa, að mæta skjólstæðingnum þar 

sem hann er staddur.  

5.6.1 Kostnaður og niðurgreiðsla 

Eins og áður kom fram var fjárhagsleg staða þátttakenda afar ólík en í ljós kom að einungis 

þrír þátttakendur greiddu dúlunni uppsett verð fyrir þjónustuna. Í tveimur tilfellum var dúlan 

þannig í sjálfboðavinnu. Gréta var að eigin sögn „ofboðslega heppin“ að starfsmaðurinn sem 

hún fékk sem „Stuðninginn heim“ reyndist vera dúla og sagði hún meðal annars: „Henni 

fannst það svo góð hugmynd félagsráðgjafanum að þarna fá [dúluna] sem sagt inn til mín af 

því að hún var með þessa menntun“. Lýsti Gréta fjárhagsaðstæðum sínum svona: 

[…] ég hefði aldrei haft efni á því að borga sjálf fyrir dúlu […] en [hún] ákvað að vera 

viðstödd fæðinguna, þú veist bauð mér það. […] Hún náttúrulega fékk borgað frá 

[sveitarfélaginu] fyrir að vera þú veist í þessum heimsóknum fyrir fæðinguna [en] ekki 

fyrir fæðinguna sjálfa. […] Ég hefði aldrei haft efni á því að borga þetta sjálf og þetta 

skipti mig svo ótrúlega miklu máli í fæðingunni. 

 Þá spurði rannsakandi þátttakendur hvort að dúlur ættu að þeirra mati að vera 

niðurgreiddar á einhvern hátt. Hrefna svaraði því á eftirfarandi veg: 

Jú, mér finnst þetta eigi að vera niðurgreitt. Að sjálfsögðu finnst mér að þetta eigi að 

vera niðurgreitt. Mér finnst að allir eigi að geta tekið þátt í þessu. […] Það náttúrulega er 

bara mjög jákvætt ef þetta er niðurgreitt og þá sérstaklega fyrir fólk sem að hefur ekki 

stuðninginn, þá finnst mér það eiginlega vera sjálfsagt. 

Aðrir þátttakendur tóku í sama streng og Hrefna og voru á einu máli um að dúlur ættu að 

vera aðgengilegar öllum konum, sama hver fjárhagur þeirra sé. Einnig nefndu þátttakendur 

að erfitt væri að setja verðmiða á þá þjónustu sem dúlur veita. Sagði Arna meðal annars: 

„Það er svo erfitt einhvern veginn að þú veist setja eitthvað verð á eitthvað svona […] og við 

meira að segja borguðum henni aðeins meira heldur en að hún rukkaði, bara þú veist af 
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þakklæti“. Lýsti Gréta sínum skoðunum á niðurgreiðslu á svipaðan hátt en bætti því við að 

þjónusta dúlu sé einnig fyrirbyggjandi:  

Þú verðleggur ekki að koma í veg fyrir þjáningar þú veist, þú setur ekki peningastimpil á 

það. [...] En það væri algjörlega þess virði þú veist að hafa dúlu, að borga dúlu fyrir að 

styðja konur á þessum viðkvæma tíma sem að fæðing er þú veist og það myndi skila sér 

svo margfalt til baka en þú getur ekki sagt að það sé X krónu virði. 

 Þannig var ljóst að kostnaður getur verið hindrun fyrir margar konur þegar kemur að 

því að ráða dúlu en samkvæmt Hrefnu er dúla ekki það fyrsta sem að kona sem býr við 

fjárhagserfiðleika fjárfestir í. Aðspurð að því hvort að dúlur séu aðgengilegar öllum íslenskum 

konum svaraði Katrín: „Örugglega ekki konum sem eiga ekki pening.“  

5.6.2 Félagslegt úrræði 

Þá voru þátttakendur spurðir að því hvort að þær töldu dúlur gagnast einhverjum ákveðnum 

hópi kvenna frekar en öðrum. Voru aðstæður eins og hjá einstæðum konum, konum sem eru 

hræddar, konum sem hafa ekki stuðning, konum sem glíma við andleg vandamál, erfiðar 

aðstæður og fleira nefnt. Viðhorf Grétu var á þessa leið: 

Já, allar konur. Ég held að allar konur hefðu gagn af því en svona ef ég […] þyrfti að velja 

svona einhverja hópa sjálf að þá held ég að sko konur sem að hafa komið úr einhverjum 

svona brotnum aðstæðum þú veist og hafa kannski ekki stuðning í umhverfinu þú veist 

frá fjölskyldu eða maka.. og þá konur sem hafa orðið fyrir alls konar ofbeldi, bæði 

heimilisofbeldi og kynferðisofbeldi og líka konur sem að hafa sjálfar verið í neyslu. […] En 

náttúrulega bara allar konur held ég, ég held að það myndi gagnast öllum konum en það 

er kannski svolítið útópískur draumur. 

Voru konur sem eru með veikt bakland og/eða konur sem glíma við kvíða þá sérstaklega 

nefndar í því skyni að dúla geti gagnast þeim umfram öðrum konum. Stella komst svona að 

orði um málið: „Sérstaklega einmitt eins og konur sem að upplifa erfiðar fæðingar og kvíða 

og allt það. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt fyrir þannig konur.“ Eftir að hafa fengið dúlu í 

gegnum Stuðninginn heim hafði Gréta þá skoðun að dúlur væru frábær viðbót við úrræðið 

en að hægt væri að útfæra það á þann veg að kostnaðurinn væri í lágmarki: 

Eins og bara svona Stuðningurinn heim, svona úrræði þú veist, það er náttúrulega bara 

almennt ekkert dúlur […] en það var bara brjálæðislega frábært sko. […] Það gæti alveg 

þú veist svona eins og í fæðingum þá kannski þarna.. fæðingar náttúrulega eru allan 

sólarhringinn og örugglega dýrt þú veist úrræði fyrir sveitarfélög að halda úti en svona 

stuðningur í dagvinnu þú veist, að koma heim, þetta spjall og undirbúningur og allt 

skilurðu, það er eitthvað sem að ætti ekkert að vera mjög flókið eða dýrt að koma í 

framkvæmd. 
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Arna óttaðist það aftur á móti að ef að dúlur fengju þann stimpil á sig að vera félagslegt 

úrræði myndu sumar konur ef til vill forðast það að sækja um úrræðið:  

Kannski getur það verið einmitt eitthvað svona stéttarfélag og ekki neinar svona aðrar 

kröfur eða.. í sambandi við það.. fólk náttúrulega leitar sér síður ef það er eitthvað svona 

já, „bara fyrir einstæðar mæður“, eða eitthvað þú veist þá myndi ég alla vega leita síður 

ef það væri eitthvað svona „félagsleg þjónusta“ skilurðu.. en ef það er bara eitthvað 

svona sem er fyrir alla þá kannski myndi maður frekar þú veist sækja um það. 

 Stella var á þeirri skoðun að þær konur sem á þyrftu að halda gætu fengið beiðni og í 

framhaldi af því niðurgreiðslu á þjónustunni. Einnig nefndi hún að niðurgreiðsla frá 

stéttarfélagi væri ef til vill ekki vænlegur kostur þar sem margar konur sem þyrftu á 

þjónustunni að halda greiða ef til vill ekki í stéttarfélag: 

Kannski eina sem ég sæi fyrir mér að væri einhvern veginn líklegt að myndi gerast væri ef 

þú værir með þú veist kvíða eða þú veist einhver svona andleg vandamál, að þá gætir þú 

fengið beiðni og það myndi niðurgreiðast.. […] það er örugglega líka þannig að margar 

konur sem þyrftu á þessu að halda eru kannski ekki með gott stéttarfélag eða þær eru 

kannski atvinnulausar. 

 Þátttakendur voru á einu máli um að dúlan hefði náð að lesa í aðstæðurnar í hvívetna 

og að hún hafi mætt þeim þar sem þær voru staddar hverju sinni. Var það og nefnt að dúlan 

byggi yfir þeim hæfileika að vita hvenær þörf væri á henni og hvenær ekki, eins og sjá má af 

ummælum Örnu: „Hún er með einhvern svona ótrúlegan hæfileika í því að finna hvenær er 

þörf á henni.“ Gréta hafði orð á því sama: „Hún [er] bara svona náttúrulega rosa næm í því 

að lesa mann“. Stella var á þeirri skoðun að hlutverk dúlunnar væri breytilegt eftir hverjum 

skjólstæðingi en að umfram allt sé hún til staðar þar sem hennar er þörf: 

Ég held að hlutverk dúlu sé að hlusta svo mikið á skjólstæðinginn að þú veist hún 

einhvern veginn verður bara að lesa í það hvað þessari manneskju, hvað þessi manneskja 

er að sækjast eftir.. […] það er aldrei eins hlutverkið hjá henni, […] ég held að hlutverk 

dúlu sé svolítið að bara hérna.. vera til staðar þar sem að hennar er þörf. 

Ummæli Stellu um hlutverk dúlunnar svipaði að mörgu leyti til upplifunar Hrefnu: „Hún 

eiginlega fór bara á mitt level held ég.. […] hún mætti mínum þörfum þar sem ég var þá.“  

5.7 Félagsráðgjafi kvennadeildar Landspítalans 

Til þess að kanna viðhorf fagaðila til dúlna og fá þannig upp breiðari mynd af 

rannsóknarefninu ákvað rannsakandi að taka viðtal við starfandi félagsráðgjafa á kvennadeild 

Landspítalans, sem hér verður gefið dulnefnið Berglind. Viðhorf félagsráðgjafans var síðan 
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aðgreint í þrjú þemu en þau eru opinber kerfi, skortur á þjónustu og viðhorf gagnvart dúlum. 

Farið verður nánar yfir hvert þema fyrir sig hér að neðan, með skírskotun í ummæli 

félagsráðgjafans. 

5.7.1 Opinber kerfi 

Berglind lagði áherslu á það að aðstæður þeirra skjólstæðinga sem leita til félagsráðgjafa á 

kvennadeild Landspítalans væru oftar en ekki erfiðari og flóknari en aðstæður þeirra sem 

leita til heilsugæslunnar. Konur í barneignarferli með félagslega erfiðleika álíka þeim sem 

skilgreindir voru fyrr í rannsókninni, leita þá frekar á heilsugæslu og/eða félagsþjónustu en 

konur með erfiðari og flóknari félagslega vanda, eins og til dæmis sögu um neyslu og/eða 

alvarlega geðræna erfiðleika, leita frekar til félagsráðgjafa kvennadeildarinnar. Þá hafa 

félagsráðgjafar á kvennadeild Landspítalans ekki bolmagn til þess að sinna landi og miði, þó 

svo að aðrir fagaðilar leiti gjarnan til þeirra í von um að fá aðstoð við að vinna úr þyngri 

málum. Benti Berglind á að heilsugæsla og félagsþjónusta ættu að þjónusta þær konur sem 

glíma við „einföld“ félagsleg vandkvæði en að kvennadeildin ætti að sinna þeim flóknari. Að 

hennar mati skortir gjarnan samvinnu og samtal á milli heilsugæslu og félagsþjónustu og 

segir hún kerfin gjörn á að vísa hvort á annað: 

Félagsþjónustan og heilsugæslan, mín tilfinning er svolítið að [þau] þú veist henda á milli 

sín sko þú veist þau vísa, þau hafa ekki samræði. Það er ekki þetta samráð eða samtal 

svo mikið heldur „já ég vísa þér til félagsráðgjafa“ en það er ekkert verið að athuga hvað 

yrði gert hjá félagsráðgjafanum. 

Er upplifun Berglindar jafnframt sú að í sumum tilfellum nái kerfin að vinna vel saman þannig 

að móðir og barn bera hag af en í öðrum tilfellum sé ákveðinn skortur á sveigjanleika: 

[…] þar finnst mér kerfið kannski frekar bregðast, þau eru með ákveðin úrræði, það eru 

bara þau úrræði sem eru í boði.. en fjölskyldan þarf kannski allt annað úrræði.. og á 

annan hátt.. þá finnst mér svona.. stundum kerfið bregðast, en stundum finnst mér það 

vera sveigjanlegt, [það] fer svolítið eftir sveitarfélögum. 

 Kvennadeild Landspítalans, heilsugæslan og félagsþjónustan eru þannig þau opinberu 

kerfi sem að gegna því hlutverki að þjónusta konur í barneignarferlinu. Verkefni og 

markhópar kerfanna eru ólík og skortir þar endrum og eins samtal og samvinnu þannig að 

heildræna þjónustu skortir. Myndast þá gjarnan gat í þjónustunni, sem er kjarni næsta þema. 
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5.7.2 Skortur á þjónustu 

Aðspurð um það hvort að konur sem glíma við „væga“ félagslega erfiðleika fái nægilega 

mikinn stuðning sagði Berglind það afar misjafnt og að það fari eftir ýmsu en í einstaka 

tilfellum hefur ekki verið stigið inn í mál, sem hefðu þurft á stuðningi að halda, áður en 

komið var í fæðingu: 

Það fer fyrst og fremst eftir því hvort að heilsugæslan sé virk að nýta félagsþjónustuna, 

fer eftir því hve félagsþjónustan er virk að fara inn.. þannig ég held að það sé mjög 

misjafnt. Við fáum náttúrulega konur hérna inn í fæðingu þar sem er ekkert búið að 

gera. […] Við myndum miklu heldur að málin væri búið að vinna þau áður en þau koma í 

fæðingu.. 

 Félagsráðgjafar á kvennadeild Landspítalans bjóða sjaldan eða aldrei upp á eftirfylgd 

eftir að barnið er fætt, enda stöðugildin fá og skjólstæðingarnir margir. Berglind segir að 

ákveðið gat í þjónustu sé til staðar eftir fæðingu, enda sé erfitt að fá ungbarnaverndina til 

þess að veita umfram þjónustu til þeirra sem á þurfa að halda og að félagsþjónustan sé ekki 

að sinna hlutverki sínu sem skyldi: 

[…] ég held að gatið sé miklu heldur eftir að barnið er fætt [því] þrátt fyrir að eins og ég 

segi að ungbarnaverndin sé þá hefur hún ekki möguleikann til þess að sinna honum eins 

og skyldi því hún er bara að skoða hvort að barnið þrífist, ekki þessu uppeldislega.. 

félagsþjónustan sé ég ekki vera þarna inni […] og ljósmæðurnar eru bara í ákveðinn tíma 

eftir fæðingu, síðan er það bara búið.. og ég held að og ég veit að það eru margar ungar 

konur sem upplifa sig svolítið einar þegar allt þetta er búið. 

Berglind talaði ítrekað um að gat væri í þjónustu eftir að barnið er fætt og að þar sæi hún að 

dúlur gætu stigið inn. Benti hún á að hagsýnt gæti verið að bjóða nýbökuðum mæðrum upp 

á þjónustu dúlna í formi hópmeðferða, til þess að brúa bilið á milli opinberra kerfa og fylla 

upp í gatið sem hefur myndast í þjónustunni:  

Ég held að gatið sé miklu heldur eftir að barnið er fætt, […] í þessum stuðningi, þessum 

extra stuðningi við móðurhlutverkið. […] Þar sé ég gat sem mér finnst dúlur gætu fyllt.. 

[…] ég sé klárlega gat þar og ég sé líka hvernig dúlur gætu verið þar af leiðandi með 

kannski bara hópa fyrir ungar mæður og hópa fyrir nýorðnar mæður og eitthvað 

svoleiðis.. ég sé gat þarna. 

5.7.3 Viðhorf gagnvart dúlum 

Berglind greindi frá því að hún hefði ekki unnið með dúlum í mörgum málum en að reynsla 

hennar af þeim málum þar sem dúlur stigu inn væri aftur á móti mjög góð. Leit hún á dúlur 

sem „svona extra mömmu“ og „milda handleiðslu með foreldrahlutverkinu“. Hún leit svo á 
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að dúlur væru ágæt viðbót við þá úrræðaflóru sem í boði er á Íslandi í dag, en að þær væru 

ekki nauðsynlegar eins og þær væru skilgreindar í dag. Nefndi hún þá að dúlur einblíndu í of 

miklum mæli á fæðingarnar sjálfar en að þörfin á Íslandi væri að hennar mati fyrst og fremst 

fyrir og eftir fæðinguna, þar sem vinsælt sé á meðal fjölskyldumeðlima og vina að vera 

viðstaddir fæðingar. Hennar skoðun var þannig sú að aðlaga þurfi starf dúlna að íslenskum 

veruleika, þar sem skortur á þjónustu sé að hennar mati fyrst og fremst fyrir og eftir 

fæðingar, en ekki í fæðingunum sjálfum. Einnig var Berglind á þeirri skoðun að dúlum væri 

hreinlega ofaukið í „þyngri“ málum þar sem neysla og önnur „erfiðari“ félagsleg vandkvæði 

væru til staðar og að dúlur ættu þannig frekar að taka að sér þau mál sem heilsugæslan 

og/eða félagsþjónustan koma að.  

 Að mati Berglindar ættu dúlur jafnframt að vera samvinnuverkefni á milli heilsugæslu 

og félagsþjónustu en að sama skapi telur hún að það gæti reynst gífurlega erfitt að fjármagna 

úrræði líkt og dúlur: 

Þetta þyrfti í raun og veru að vera svona samvinnuverkefni milli félagsþjónustunnar og 

heilsugæslunnar og loksins að fá þau til þess að finna svona einn sameiginlegan punkt.. 

[…] [en] hausverkurinn er sá að öll svona úrræði, allt sem kostar pening er ofboðslega 

erfitt að fá.. […] Við erum ekki í forvarnarstarfi, það er rosalega lítil forvarnarhugsun, á 

meðan að þetta er klárlega forvörn. Við erum bara í því að slökkva eldana, við erum 

ekkert í því að fela eldspýturnar.  

Í sama skyni nefndi hún að ef til vill væri hægt að bæta dúlum við úrræðið Stuðninginn heim: 

„Það er frekar að maður myndi læða dúlunum inn sem Stuðningur heim, bara sem part af því 

úrræði.“  

 Þá sagði Berglind frá því að í einu tilfelli hafi barnaverndarnefnd ákveðið að nýta sér 

þjónustu dúlu og þar með greitt henni fyrir þjónustuna og að afar vel hafi tekist til. Í öðru 

máli hafði Berglind samband við félagsþjónustuna í því skyni að skjólstæðingur hennar fengi 

styrk fyrir þjónustu dúlu en félagsþjónustan neitaði að veita styrkinn: 

[…] ég reyndi til dæmis með þessa konu, þá reyndi ég að fá félagsþjónustuna til þess að 

borga fyrir [dúluna], félagsþjónustan sagði nei. Þannig að [dúlan] tók hana frítt. Sem mér 

fannst mjög fúlt, ég virkilega reyndi að fá þá til þess að borga. […] Ég virkilega reyndi þar 

sem ég taldi þessa konu þurfa á því að halda. Ég væri ekki að gera þetta af því að ég héldi 

að þetta væri bara skemmtilegra fyrir hana, ég taldi hana þurfa á því að halda. Ég taldi að 

það skipti hana máli í fæðingu að hún væri með einhvern sem að hún væri búin að 

kynnast áður. Ekki bara ljósmóður sem hún myndi hitta og hún væri svo ein í þessu. Þau 

sögðu nei. […] Mér finnst mjög pirrandi að þurfa að, að þær þurfi að fá neitun hjá 
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félagsþjónustunni að fá borgað úrræði sem ég í rauninni var að leggja á borð fyrir þau.. 

sem mjög gott úrræði.  

 Reynsla Berglindar af því að vinna með dúlum er eins og áður sagði ekki mikil en hún 

er samt sem áður góð: „Ég hef ekkert mikla reynslu á dúlum en ég hef góða reynslu af þeim 

[…] og mér finnst þær vera mjög góð viðbót, mér finnst gott að geta leitað til þeirra.“  

 Þá hefur rannsakandi lokið við yfirferð á helstu niðurstöðum rannsóknarinnar en 

niðurstöðurnar sýna að upplifun íslenskra mæðra af því að vera með dúlu er mjög jákvæð. 

Einnig er ljóst er að dúlur eru ekki aðgengilegar öllum íslenskum konum sökum þess að 

gjaldið sem þær taka fyrir reynist mörgum konum ómögulegt að greiða. Einnig virðist skortur 

á upplýsingum til barnshafandi kvenna vera áberandi á Íslandi í dag. Tengslin við 

félagsráðgjöf eru þannig fólgin í því að félagsráðgjafar auki þekkingu og aðgengi að dúlum og 

sjái til þess að allar konur hafi jafna möguleika á því að fæða börnin sín með þeirra aðstoð 

sem þær helst kjósa. Að bjóða upp á dúlu sem félagslegt úrræði er ein leið til þess að auka 

aðgengi kvenna að þjónustunni en það gæti reynst vandasamt að fá fjármagn í slíkt úrræði. 

Stuðningurinn heim er starfrækt úrræði á vegum Reykjavíkurborgar og benda niðurstöður 

þessarar rannsóknar til þess að vænlegt gæti verið að innleiða dúlur í sams konar úrræði. 

Frekari umræða um niðurstöðurnar fer fram í næsta kafla og verða þær jafnframt tengdar 

við fræðilega umfjöllun rannsóknarinnar. 
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6 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að rannsaka dúlur í tengslum við félagsráðgjöf, það er 

hvort og þá hvernig félagsráðgjafar geta stutt við bakið á konum í barneignarferlinu og 

jafnframt hvort að dúlur geti nýst sem félagslegt úrræði. Með þessari rannsókn vildi 

rannsakandi einnig auka umræðu og vitneskju um dúlur í íslensku samfélagi. 

Rannsóknarspurningin sem sett var fram í upphafi rannsóknarinnar var „er hægt að nota 

dúlur sem félagslegt úrræði?“ en til þess að svara þeirri spurningu studdi rannsakandi sig 

einnig við tvær undirspurningar: „Hver er upplifun íslenskra mæðra af því að hafa verið með 

dúlu?“ og „tengjast dúlur félagsráðgjöf?“. Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar 

settar í samhengi við fræðilega umfjöllun og jafnframt fjallað um þær ályktanir sem hægt er 

að draga af niðurstöðunum. Kaflanum er skipt í þrjá hluta, þar sem hver og ein ofangreindra 

spurninga verður tekin fyrir í senn. 

6.1 Hver er upplifun íslenskra mæðra af því að hafa verið með dúlu? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að upplifun þátttakenda af því að hafa verið með 

dúlu er í öllum tilfellum mjög jákvæð en enginn þátttakandi minntist á neikvæð áhrif þess að 

vera með dúlu. Er það í samræmi við niðurstöður Bohren o.fl. (2017) sem greindu frá því að 

ávinningar þess að vera með dúlu eru margvíslegir og að engin neikvæð áhrif hafa fundist til 

dagsins í dag. Rannsóknir Campero o.fl. (1998), Deitrick og Draves (2008), Scott o.fl. (1999) 

og fleiri styðja við þær niðurstöður, enda mælist upplifun kvenna af samfelldum stuðningi líkt 

og dúlu í barneignarferlinu afar jákvæð. Voru þátttakendur á eitt sammála um að dúlur séu 

eingöngu af hinu góða, þjónusta þeirra er einstaklingsmiðuð og persónuleg og felst fyrst og 

fremst í því að vera til staðar fyrir móður og aðstandendur hennar. Þeir þátttakendur sem 

voru með maka í barneignarferlinu lýstu einnig yfir ánægju af þeirra hendi, enda markmið 

dúlunnar samkvæmt Klaus o.fl. (2012), ætíð að styrkja maka í sínu stuðningshlutverki. Þá 

nefndu nokkrir þátttakendur að dúlan hefði eflt sjálfstraust og sjálfsöryggi þeirra, sem 

samsvarar til niðurstaðna Scott o.fl. (1999), Campero o.fl. (1998), Klaus og Kennell (1997) og 

Breedlove (2005) sem greindu einnig frá auknu sjálfsáliti mæðra í sínum rannsóknum. Aukið 

sjálfsálit og sjálfstraust kvenna eru samkvæmt Phillips og Kelly (2014) ein rök fyrir því að 

félagsráðgjafar ættu að sameinast í því verkefni að auka aðgengi kvenna að dúlum.  
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 Læknisfræðileg nálgun hefur sett svip sinn á fæðingar allt frá seinni hluta 20. aldar en 

út frá frásögnum þátttakenda má sjá að læknisfræðileg nálgun í fæðingum sé vissulega til 

staðar í einhverjum mæli á Íslandi í dag. Læknisfræðileg nálgun í fæðingu einkennist meðal 

annars af skorti á samfelldum stuðningi, sem samkvæmt fjölmörgum rannsóknum, stuðlar að 

farsælli meðgöngu, fæðingu og sængurlegu. Dúlur eru starfsstétt sem gegna því hlutverki að 

tryggja móður og maka, sé hann til staðar, samfelldan stuðning í barneignarferlinu en þar 

sem nær allar fæðingar á Íslandi í dag, eða um 98%, fara fram á sjúkrastofnunum 

(Ragnheiður I. Bjarnadóttir o.fl., 2017) er vert að athuga nánar hvort að skortur sé á 

samfelldum stuðningi á Íslandi, líkt og erlendar rannsóknir gefa til kynna að sé til staðar á 

erlendri grundu.  

 Dúlur starfa jafnframt fyrst og fremst fyrir konur og sjá til þess að þær séu öruggar og 

valdefldar í barneignarferlinu sínu. Þegar heilbrigðisstarfsfólk nálgast fæðingar út frá 

læknisfræðilegri nálgun skapast oft hætta á því að móðirin missi stjórn á aðstæðunum yfir til 

„sérfræðinganna“ (Hildur Kristjánsdóttir, 2004). Valdefling snýst meðal annars um að auka 

færni einstaklinga til þess að taka stjórn á eigin aðstæðum og ná settum markmiðum 

(Adams, 1996) og getur dúla þannig haft umtalsverð áhrif á fæðingarupplifun kvenna. 

Valdefling og femínismi haldast samkvæmt Turner og Maschi (2015) gjarnan í hendur en 

rannsókn þessi var fyrst og fremst unnin fyrir konur og má því segja að hún sé af femínískum 

toga, ef marka má ummæli Rannveigar Traustadóttur (2013) um að femínískar rannsóknir 

eigi ekki aðeins að vera um konur heldur fyrst og fremst fyrir konur. Femínismi var einnig 

skilgreindur sem undirþema í niðurstöðum rannsóknarinnar, enda greindu þátttakendur frá 

skoðunum sínum á ólíkum kjörum kynjanna. Ummæli á borð við þau að ef að karlmenn 

þyrftu að fæða börn myndu dúlur vera aðgengilegar fyrir alla, vakti sérstakan áhuga 

rannsakanda, sem er einnig á sama máli.  

6.2 Tengjast dúlur félagsráðgjöf? 

Þátttakendur voru allir með ólíkan bakgrunn og komu úr fjölbreyttum félagslegum 

aðstæðum, sem rannsakandi taldi afar jákvætt fyrir rannsóknina og gefa til kynna að úrtakið 

hafi verið breiðara en upprunalega var haldið. Rannsakandi óttaðist að skjólstæðingahópur 

dúlna yrði fremur einsleitur, en samkvæmt þessari rannsókn kom í ljós að talsverð fjölbreytni 

er á meðal skjólstæðingahópsins og félagslegar aðstæður jafnframt ólíkar. Þátttakendur 

fengu upplýsingar um dúlur úr mismunandi áttum en allir þátttakendur höfðu orð á því að 
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frekari umfjöllun um dúlur þyrfti að eiga sér stað og að ljósmæður í mæðraverndinni séu á 

meðal þeirra sem eru í afbragðs stöðu til að upplýsa konur um þennan valkost.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að félagsráðgjafar eiga fullt erindi í 

það að kanna betur forsendurnar fyrir því að nýta sér dúlur sem félagslegt úrræði fyrir 

skjólstæðinga sína. Ljóst er að dúlur eru ekki aðgengilegar öllum íslenskum konum þar sem 

að vitneskja um dúlur og fjármagn til þess að greiða þeim er í mörgum tilfellum ekki fyrir 

hendi. Með skírskotun í niðurstöður þessarar rannsóknar telur rannsakandi því félagsráðgjafa 

vera í lykilstöðu til þess að auka vitneskju fólks á dúlum, sem og að finna leiðir til þess að 

tryggja að allar konur sem það kjósa, geti nýtt sér þjónustu þeirra. Niðurstöður Gruber o.fl. 

(2013), Campbell o.fl. (2006), Arat (2013), Deitrick og Draves (2008) og fleiri sýna að konur í 

félagslegum erfiðleikum beri sérstakan ávinning af því að vera með dúlu en þátttakendur 

voru sammála um að konur sem glíma við kvíða, eru einstæðar, með lélegt bakland og/eða 

með geðræna erfiðleika myndu bera umfram hag af þjónustunni. Einnig voru þátttakendur 

sammála um að dúlur ættu að vera aðgengilegar öllum konum, sama hver fjárhagsleg staða 

þeirra sé.  

 Félagsráðgjafar eiga samkvæmt Farley o.fl. (2009) að búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu 

á þeim úrræðum sem samfélagið býður upp á, stuðla að samfélagslegri þróun og vera virkir í 

því að sjá til þess að nýsköpun eigi sér stað á sviðinu. Þannig ættu félagsráðgjafar að vera 

meðvitaðir um dúlur sem eitt af þeim úrræðum sem samfélagið býður upp á, stuðla að því að 

samfélagið þróist í þá átt að konur séu meðvitaðar um valkostinn að vera með dúlu og sjá til 

þess að úrræði líkt og dúlur líti dagsins ljós, leiði frekari rannsóknir það í ljós að þörf sé á slíku 

úrræði á Íslandi í dag. Rannsókn þessi skoðaði fyrst og fremst tengslin á milli félagsráðgjafa 

og dúlna og væri því stuðningsþörf kvenna í félagslegum erfiðleikum í barneignarferlinu 

áhugavert efni í frekari rannsóknir. 

 Félagsráðgjafar eru einnig í lykilstöðu þegar kemur að forvarnarstarfi, enda í beinum 

tengslum við þegna samfélagsins og verða gjarnan varir við aðstæður þar sem hægt er að 

auka forvarnir (Farley o.fl., 2009). Þá má leiða líkur að því að dúlur séu ákveðin forvörn, 

meðal annars vegna þess að þær stuðla að betri tengslamyndun á milli móður og barns, eins 

og niðurstöður Breedlove (2005) og fleiri gefa til kynna, en tengsl við frumumönnunaraðila 

geta samkvæmt Sæunni Kjartansdóttur (2009) haft áhrif á barn alla ævi þess. Einn 

þátttakandi minntist á það að dúlur hefðu talsvert forvarnargildi og félagsráðgjafi 
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kvennadeildar Landspítalans tók einnig í sama streng, en að sama skapi nefndu þær báðar að 

það reynist fagmönnum yfirleitt erfitt að koma nýjum forvarnaraðgerðum á laggirnar.  

 Hugmyndafræði félagsráðgjafar leggur jafnframt upp með að félagsráðgjafar beiti sér 

fyrir jöfnum kjörum samfélagsþegna og auðugu lífi fyrir alla (Farley o.fl., 2009). Vitneskja 

almennings um dúlur þarfnast samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar umbóta en 

félagsráðgjafar, sem og ljósmæður mæðraverndarinnar, gætu séð til þess að upplýsingarnar 

komist áleiðis. Félagsráðgjafar bera samfélagslega ábyrgð á því að stuðla að jafnræði, jöfnu 

aðgengi að samfélagslegum gæðum og farsælli félagslegri virkni og eru konur í 

barneignarferlinu hópur sem ætti þar ekki að vera undanskilinn. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar samsvara þannig grein Philips og Kelly (2014) að því leyti að dúlur tengjast 

vissulega félagsráðgjöf. 

6.3 Er hægt að nota dúlur sem félagslegt úrræði? 

Einn þátttakandi hafði persónulega reynslu af því að fá dúlu í gegnum félagslega úrræðið 

Stuðninginn heim. Hafði hún orð á því hversu heppin hún hafi verið að starfsmaður 

sveitarfélagsins reyndist vera dúla, sem hafði tök á því að þjónusta hana, umfram það sem 

sveitarfélagið greiddi henni fyrir. Að innleiða dúlur í úrræði líkt og Stuðninginn heim var 

tillaga sem félagsráðgjafi á kvennadeild Landspítalans nefndi einnig en samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 eru engin úrræði á Íslandi í dag sem eiga sérstaklega við 

konur í barneignarferlinu. Enn fremur fann rannsakandi ekkert í íslenskum lögum sem benti 

til þess að ekki væri hægt að nýta dúlur sem félagslegt úrræði. Þá segir í lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 að eitt helsta markmið félagsþjónustu á vegum 

sveitarfélaga sé meðal annars að tryggja félagslegt öryggi íbúa og stuðla að velferð þeirra. Til 

þess að tryggja velferð og öryggi barns sem þunguð kona ber undir belti er mikilvægt að huga 

að þeim tengslum sem myndast þeirra á milli, samanber tengslakenningu Bowlby (1969). 

Móðir sem styrkt er í uppeldishlutverki sínu er líklegri til þess að mæta þörfum barnsins, sem 

þar af leiðandi þroskast við aðstæður sem stuðla að heilbrigði og velferð þess (Beckett og 

Taylor, 2010).  

 Eins og áður hefur verið nefnt væri athyglisvert að sjá hvort að íslenskar konur upplifi 

skort á samfelldum stuðningi í barneignarferlinu og er því ef til vill efni í frekari rannsóknir. Í 

því samhengi væri sérstaklega áhugavert að sjá hvernig aðkoma félagsráðgjafa gæti verið. 

Eins og Phillips og Kelly (2014) benda á ættu félagsráðgjafar að einsetja sér að þjálfa, fjölga 
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og auka aðgengi kvenna að dúlum, enda hafa jákvæð áhrif dúlna verið staðfest með ótal 

rannsóknum. Félagsráðgjafar ættu einnig að framkvæma langtíma rannsóknir á dúlum, enda 

gæti þar verið til mikils að vinna fyrir félagslega illa staddar konur samfélagsins, sem 

félagsráðgjafar komast ósjaldan í kynni við. Rannsakandi tekur þar undir með Phillips og Kelly 

enda búa félagsráðgjafar yfir hæfileikum, bjargráðum og aðferðum, tilvöldum til þess að 

koma úrræði líkt og dúlum á laggirnar. Kostar það vissulega tíma og fjármagn en það gæti 

aftur á móti hagnast samfélaginu, sé til lengri tíma litið. Langtíma sparnaður var í upphafi 

þessarar rannsóknar hluti af rannsóknarefninu en sökum umfangs og tímaskorts ákvað 

rannsakandi að afmarka rannsóknarefnið og láta rannsakendur framtíðarinnar um að komast 

að þeirri niðurstöðu. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að hægt er að nota 

dúlur sem félagslegt úrræði, til dæmis með því að innleiða dúlur í úrræði líkt og Stuðninginn 

heim. Þó þarf að huga að kostnaði og væri því hægt að bjóða upp á þjónustu dúlu fyrir og 

eftir fæðingu, þar sem aðkoma dúlu í fæðingunni sjálfri væri ef til vill matsatriði hverju sinni.  
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7 Lokaorð 

Félagsráðgjöf er fræðigrein sem tekur til margvíslegra þátta og eru konur í barneignarferlinu 

þar hvergi undanskildar. Dúlur eru vissulega nýjar af nálinni og fáir sem hafa kynnt sér 

þjónustu og hugmyndafræði þeirra. Í þessari rannsókn hefur verið sýnt fram á að vitneskja 

almennings, og ekki síður barnshafandi kvenna, á dúlum er ekki mikil en á því þarf að ráða 

bót, eigi að tryggja öllum konum landsins bestu mögulegu fæðingarupplifun sem völ er á. 

Telur rannsakandi aukna umfjöllun og innleiðingu dúlna stuðla að jákvæðum 

fæðingarupplifunum, fyrst og fremst vegna þeirra fjölmörgu rannsókna sem hafa sýnt fram á 

afrakstur og notagildi dúlna. Upplifun íslenskra kvenna af því að vera með dúlu er samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar mjög jákvæð en einnig hefur verið sýnt fram á þau tengsl 

sem eru til staðar á milli félagsráðgjafa og dúlna. Felast þau einna helst í því að 

félagsráðgjafar eru í einstakri stöðu til þess að miðla upplýsingum um dúlur til kvenna í 

barneignarferlinu og að félagsráðgjafar eru í aðstöðu til þess að aðstoða þær konur sem ekki 

hafa tök á því að greiða fyrir þjónustuna. Þá benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess 

að hægt væri að nota dúlur í úrræðum líkt og Stuðningurinn heim, til dæmis með því að 

útfæra úrræðið á þann veg að kostnaður væri í lágmarki. Vilji stjórnvalda til þess að 

fjármagna úrræði líkt og dúlur gæti þó verið af skornum skammti, enda dúlur ákveðin 

forvörn, en forvarnir skortir víðar í samfélaginu, og dúlur eru jafnframt fyrst og fremst fyrir 

konur, sem hafa lengi þurft að lúta í lægra haldi fyrir hinu kyninu.  

 Eins og áður hefur komið fram er rannsókn þessi sú fyrsta af sinni tegund hér á landi 

og því heill akur af óplægðum rannsóknarefnum til staðar á þessu sviði fyrir félagsráðgjafa og 

annað fagfólk að takast á við. Þar sem að rannsóknir og vitneskja hér á landi um dúlur eru af 

skornum skammti bjóst rannsakandi við því að mæta einhverju mótlæti í rannsóknarferlinu 

og að hugmyndir annarra fagaðila, sem og almennings, gætu stangast á við niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Veikleikar rannsóknarinnar felast ef til vill í því að hún er sú fyrsta af 

sinni tegund hér á landi og því fátt um viðmið og viðhorf annarra til rannsóknarefnisins. 

Mikilvægt var að rannsakandi héldi hlutleysi sínu til haga, enda skortur á hlutleysi einn af 

hugsanlegum veikleikum þessarar rannsóknar, og var það því reynt í hvívetna. Rannsókn 

þessi er af eigindlegum toga sem gerir það að verkum að erfitt er að yfirfæra niðurstöðurnar 

yfir á stærra þýði. Gefa niðurstöðurnar þó skýrt til kynna að upplifun þátttakenda af því að 
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vera með dúlu er afar jákvæð og að skortur sé á almennri vitneskju um dúlur í íslensku 

samfélagi. Vísar ánægja með þjónustu dúlna og skortur á upplýsingum sem og samfelldum 

stuðningi til þess að hægt sé að nota dúlur sem félagslegt úrræði.  

 Hefur rannsóknin þannig ákveðið hagnýtt gildi, enda mun hún vonandi koma til með 

að auka umfjöllun og vitneskju fólks á dúlum á Íslandi, sem og að vekja félagsráðgjafa til 

umhugsunar um þær leiðir sem hægt er að fara til þess að styðja við bakið á konum í 

barneignarferlinu. Þá gæti rannsókn þessi orðið grunnur að því að breikka þá úrræðaflóru 

sem er til staðar í íslensku samfélagi, með því að gera dúlur að félagslegu úrræði. Sú þekking 

sem þessi rannsókn hefur skapað er ákveðinn stökkpallur fyrir frekari rannsóknir, enda 

hafsjór af rannsóknarefnum til staðar, sem áhugasamir rannsakendur ættu ekki að hika við 

að stinga sér ofan í. Er það einlæg ósk rannsakanda að rannsókn þessi eigi á einhvern hátt 

eftir að stuðla að jákvæðari fæðingarupplifun fyrir mæður, enda er rannsakandi á þeirri 

skoðun að barneignir séu stórfenglegt ferli sem eigi að vera viðurkennt sem slíkt og að styðja 

eigi við konur í barneignarferlinu á þann hátt sem best verður á kosið. Er þessi rannsókn 

vonandi sú fyrsta af mörgum og mun veita fleiri félagsráðgjöfum og öðru fagfólki innblástur 

til þess að rannsaka dúlur enn frekar, þannig að fleiri konur fái tækifæri til þess að segja: 

„Hún var svona manneskjan mín“. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Magnea Steiney Þórðardóttir 
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Viðauki I - Kynningarbréf 

 

Upplifun kvenna af því að hafa verið með dúlu  

- Dúlur sem félagslegt úrræði - 

Kæri viðtakandi, 

Ég heiti Magnea Steiney Þórðardóttir og er meistaranemi á öðru ári við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Haustið 2017 ætla ég mér að skrifa mastersritgerð mína undir leiðsögn Gyðu 

Hjartardóttur, félagsráðgjafa MA., stundakennara og doktorsnema við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands en ritgerðin fjallar um dúlur og tengsl þeirra við félagsráðgjöf. Leita ég þess 

vegna til þín til þess að fá innsýn inn í þá reynslu sem þú býrð yfir eftir að hafa fætt barn með 

aðstoð dúlu. Þetta kynningarbréf er ætlað að veita upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar, 

gagnsemi hennar, í hverju þátttaka felst og hvernig rannsóknin verður framkvæmd. 

 Eitt helsta markmið rannsóknarinnar er að skapa vettvang fyrir umræður um störf 

dúlna og komast að því hvort að konur sem glíma við félagslega erfiðleika beri sérstakan 

ávinning af þjónustu þeirra. Í ritgerðinni verður reynt að varpa ljósi á upplifun íslenskra 

kvenna af því að hafa verið með dúlu og sú upplifun svo skoðuð í tengslum við 

hugmyndafræði félagsráðgjafar. Einnig verður forvarnargildi dúlna skoðað, sem og 

möguleikinn á langtíma sparnaði fyrir hið opinbera með innleiðingu dúlna í félagsþjónustuna. 

Ávinningur þessarar rannsóknar er því mikill en verulega lítil umfjöllun hefur verið hér á landi 

um störf dúlna samanborið við Bandaríkin og önnur Norðurlönd. 

 Áætlað er að taka fimm til átta viðtöl við konur sem eiga það sameiginlegt að hafa 

stuðst við fæðingaraðstoð dúlu. Til þess að geta tekið þátt í rannsókninni þurfa að hafa liðið 

að minnsta kosti sex mánuðir frá fæðingu en ekki lengra en fimm ár. Tekið verður eitt viðtal 

við hvern þátttakanda á tímabilinu 1. september til 15. október en viðtölin verða hljóðrituð 

og rituð upp fyrir úrvinnslu gagnanna. Fyrirhuguð skil ritgerðarinnar eru í nóvember 2017 og 

mun hún koma til með að verða birt á www.skemman.is. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til 
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Persónuverndar og til þess að tryggja það að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til einstaka 

viðmælanda verða persónuleg auðkenni afmáð en fullum trúnaði er heitið af hendi 

rannsakanda, auk þess sem öllum gögnum verður eytt í janúar 2018. Fyrirhuguð lengd viðtala 

er um 40 til 60 mínútur.  

 Með þátttöku samþykkja viðmælendur að koma í eitt viðtal en staðsetning og 

tímasetning þess er samkomulagsatriði milli þátttakanda og rannsakanda. Öllum 

þátttakendum er frjálst að draga þátttöku sína til baka á hvaða stigi rannsóknar sem er, án 

útskýringa. Ef óskað er eftir frekari upplýsingum er þátttakendum velkomið að hafa samband 

við rannsakanda á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er. 

Með von um góðar viðtökur,  

 

Magnea Steiney Þórðardóttir 

Tölvupóstur: mth58@hi.is 

Sími: 866-5026 
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Viðauki II - Kynningarbréf félagsráðgjafa 

 

Kynningarbréf 

Upplifun kvenna af því að hafa verið með dúlu  

- Dúlur sem félagslegt úrræði - 

Kæri viðtakandi, 

Ég heiti Magnea Steiney Þórðardóttir og er meistaranemi á öðru ári við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Haustið 2017 ætla ég mér að skrifa mastersritgerð mína undir leiðsögn Gyðu 

Hjartardóttur, félagsráðgjafa MA., stundakennara og doktorsnema við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands en ritgerðin fjallar um dúlur og tengsl þeirra við félagsráðgjöf. Leita ég þess 

vegna til þín til þess að fá innsýn inn í þá reynslu sem þú býrð yfir eftir að hafa unnið með 

konum sem glíma við félagslega erfiðleika og eiga von á barni. Þetta kynningarbréf er ætlað 

að veita upplýsingar um tilgang rannsóknarinnar, gagnsemi hennar, í hverju þátttaka felst og 

hvernig rannsóknin verður framkvæmd. 

 Eitt helsta markmið rannsóknarinnar er að skapa vettvang fyrir umræður um störf 

dúlna og komast að því hvort að konur sem glíma við félagslega erfiðleika beri sérstakan 

ávinning af þjónustu þeirra. Í ritgerðinni verður reynt að varpa ljósi á upplifun íslenskra 

kvenna af því að hafa verið með dúlu og sú upplifun svo skoðuð í tengslum við 

hugmyndafræði félagsráðgjafar. Einnig verður forvarnargildi dúlna skoðað, sem og 

möguleikinn á langtíma sparnaði fyrir hið opinbera með innleiðingu dúlna í félagsþjónustuna. 

Ávinningur þessarar rannsóknar er því mikill en verulega lítil umfjöllun hefur verið hér á landi 

um störf dúlna samanborið við Bandaríkin og önnur Norðurlönd. 

 Áætlað er að taka fimm til átta viðtöl við konur sem eiga það sameiginlegt að hafa 

stuðst við fæðingaraðstoð dúlu, ásamt eitt eða fleiri viðtöl við fagmenn sem hafa reynslu af 

því að hafa unnið með þunguðum konum sem glíma við félagslega erfiðleika. Tekið verður 

eitt viðtal við hvern þátttakanda á tímabilinu 1. september til 15. október en viðtölin verða 

hljóðrituð og rituð upp fyrir úrvinnslu gagnanna. Fyrirhuguð skil ritgerðarinnar eru í 

nóvember 2017 og mun hún koma til með að verða birt á www.skemman.is. Rannsóknin 
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hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og til þess að tryggja það að ekki verði hægt að rekja 

upplýsingar til einstaka viðmælanda verða persónuleg auðkenni afmáð en fullum trúnaði er 

heitið af hendi rannsakanda, auk þess sem öllum gögnum verður eytt í janúar 2018. 

Fyrirhuguð lengd viðtala er um 40 til 60 mínútur.  

 Með þátttöku samþykkja viðmælendur að koma í eitt viðtal en staðsetning og 

tímasetning þess er samkomulagsatriði milli þátttakanda og rannsakanda. Öllum 

þátttakendum er frjálst að draga þátttöku sína til baka á hvaða stigi rannsóknar sem er, án 

útskýringa. Ef óskað er eftir frekari upplýsingum er þátttakendum velkomið að hafa samband 

við rannsakanda á hvaða stigi rannsóknar sem er. 

Með von um góðar viðtökur,  

 

Magnea Steiney Þórðardóttir 

Tölvupóstur: mth58@hi.is  

Sími: 866-5026 
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Viðauki III - Samþykkisyfirlýsing 

Ég hef lesið og kynnt mér innihald kynningarbréfsins og samþykki með undirskrift minni að 

taka þátt í rannsókninni, meðvituð um að ég geti dregið þátttöku mína til baka hvenær sem 

er. Þátttaka mín felst í einu viðtali, sem verður hljóðritað og eytt að úrvinnslu lokinni. 

Trúnaðarskylda rannsakanda hefur verið kynnt fyrir mér sem og markmið og tilgangur 

rannsóknarinnar. 

 

 

Nafn þátttakanda, dagsetning    Nafn rannsakanda, dagsetning 

 

Með fyrir fram þökk; 

 

Gyða Hjartardóttir 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar 

Félagsráðgjafi hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, stundakennari og doktorsnemi við 

Háskóla Íslands 

Tölvupóstur: gyda.hjartardottir@samband.is 

 

Magnea Steiney Þórðardóttir 

Rannsakandi 

Nemandi í félagsráðgjöf til starfsréttinda við Háskóla Íslands 

Tölvupóstur: mth58@hi.is 
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Viðauki IV - Viðtalsrammi I 

         Kynningarbréf afhent og samþykkisyfirlýsing undirrituð 

         Upptökubúnaður settur af stað 

 

1. Hvenær nýttir þú þér þjónustu dúlu? 

2. Voru fleiri viðstaddir fæðinguna? 

3. Hvernig var stuðningsnetið þitt á meðgöngunni? 

4. Hefur þú einhvern tímann verið í samskiptum við félagsþjónustuna? 

5. Félagslegar aðstæður á meðgöngu:  

 a) Samband við barnsföður 

 a) Húsnæðisaðstæður 

 b) Atvinna 

 c) Fjárhagsaðstæður 

6. Af hverju ákvaðstu að fá þér dúlu? 

 a) Hvernig nálgaðistu hana? 

7. Greiddir þú fyrir þjónustuna og ef svo er hversu mikið? 

8. Ættu dúlur að þínu mati að vera niðurgreiddar að einhverju leyti? 

9. Getur þú lýst fyrir mér þeirri þjónustu sem dúlan veitti þér? 

10. Hvernig var upplifun þín af því að vera með dúlu? 

   a) Hvað fannst þér gagnlegt? 

   b) Hvað gagnaðist þér ekki? 

   c) Hvað hefðir þú viljað sjá öðruvísi? 

11. Myndir þú fá þér dúlu aftur?  
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12. Hefur þú aðra meðgöngu til að bera saman við þar sem þú varst ekki með dúlu? 

13. Finnst þér dúlur vera mikilvægar í fæðingum á Íslandi, samanborið við önnur lönd þar 

sem ljósmæður koma minna að fæðingum? 

14. Heldur þú að dúla gagnist einhverjum ákveðnum konum frekar en öðrum? 

15. Eru dúlur að þínu mati aðgengilegar öllum íslenskum konum? 

a) Finnst þér að dúlur ættu að vera aðgengilegri en þær eru nú þegar? 
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Viðauki V - Viðtalsrammi II 

         Kynningarbréf afhent og samþykkisyfirlýsing undirrituð 

         Upptökubúnaður settur af stað 

 

1. Tekur þú eftir mörgum ungum, óstuddum konum sem glíma við félagslega erfiðleika í 

þínu starfi? 

2. Telur þú að konur sem eru í félagslegum erfiðleikum þurfi meiri stuðning í 

barneignarferlinu en aðrar konur? 

 a) Eru þær að fá nægilega þjónustu núna að þínu mati? 

3. Hversu mikla þekkingu hefur þú á dúlum? 

4. Hvert er þitt viðhorf gagnvart dúlum? 

5. Hversu stór hópur kvenna telur þú að geti nýtt sér þjónustu dúlu? 

6. Er einhver hópur kvenna sem að þér finnst að dúlur ættu að sinna meira heldur en 

öðrum? 

7. Hversu aðgengilegar telur þú dúlur vera á Íslandi í dag? 

8. Heldur þú að dúlur gætu gagnast sem félagslegt úrræði? 

9. Telur þú vera ástæðu til þess að innleiða dúlur inn í félagslega kerfið? 

 a) En heilbrigðis kerfið? 

10. Er eitthvað að þínu mati sem dúlur og félagsráðgjafar eiga sameiginlegt sem fagfólk? 

11. Finnst þér dúlur vera nauðsynlegur liður í fæðingaraðstoð á Íslandi? 

12. Hvar finnst þér samfélagsleg ábyrgð félagsráðgjafa gagnvart dúlum og konum sem 

standa höllum fæti liggja? 

 

 

 


