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Útdráttur 

Brjóstagjöf er margslungið fyrirbæri sem helst má líkja við marghliða tening. Brjóstamjólk 

er yfirleitt fyrsta næring sem barn fær á ævi sinni, og rannsóknir sýna að brjóstamjólkin 

sé mjög mikilvæg fyrir þroska og þróun barna. Markmið ritgerðarinnar er að skoða 

mismunandi viðhorf fræðanna til brjóstagjafar. Tvíhyggja stillir konunni upp sem 

tilheyrandi náttúrinni, hún helgar sig barneignum og brjóstagjöf. Síðan er brjóstagjöf 

skoðuð út frá þremur mismunandi kenningarlegum sjónarhornum, fyrst frá 

félagsmannfræðilegu sjónarhorni, næst frá sjónahorni líffræðilegrar mannfræði, og að 

lokum frá kynjafræðilegu sjónarhorni, ásamt því að orðræða brjóstagjafar er rædd. Þá er 

sjónum beint að brjóstagjöf á Íslandi, þar sem saga brjóstagjafar er skoðuð, og hvernig 

tíðni brjóstagjafar hefur breyst í gegnum tíðina. Því næst er brjóstagjöf á Íslandi 

samtímans skoðuð, þar sem áhersla er á að skoða og fjalla um mismunandi reynslu og 

viðhorf íslenskra kvenna til brjóstagjafar. Að lokum eru niðurstöður kynntar og ræddar. 

Abstract 

Breastfeeding is a complicated phenomenon, and a multi-sided topic. Breast milk is 

usually the first form of food that a baby receives in its life and studies show that breast 

milk is very important for the development of babies. The goal of this essay is to look at 

what different viewpoints the researching disciplines have of breastfeeding. Dualism sets 

the woman up as if she belongs to nature, and she devotes herself to childbearing and 

breastfeeding in relation to breastfeeding is discussed, in order to gain a deeper 

understanding of breastfeeding in an academic context. After that, theories about 

breastfeeding are discussed from three different academic viewpoints. Those viewpoints 

were social anthropology, biological anthropology and gender studies. The discourse of 

breastfeeding is also discussed. Then breastfeeding in Iceland is explored, where the 

history of breastfeeding in Iceland is discussed, and how the frequency of breastfeeding 

has changed in Iceland through the years. Then breastfeeding in modern Iceland is 

explored, where we listen to different experiences from Icelandic women about 

breastfeeding. Lastly, there is a discussion about the topic, where the conclusions are 

introduced. 
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1 Inngangur  
Mannfræði er fræðigrein um manninn, og öllu því sem honum viðkemur. Upphaf 

mannsins, fæðing barns og aðhlynning þess á fyrsta æviskeiði er því eitthvað sem er 

órjúfanlegur hluti mannsins og mannfræðinnar. Brjóstagjöf er fyrirbæri sem flestir þekkja 

og vita hvað er. Hún hefur fylgt manninum frá örófi alda og segja má að hún sé 

órjúfanlegur hluti af þróun  manneskjunnar. Allar mannverur verða til og fæðast af konu 

og framleiða þær nánast allar mjólk í kjölfarið. Það virðist svo vera að margir geri sér ekki 

grein fyrir hvað felst í raun í því að gefa brjóst og hvaða tilgangur liggi þar raunverulega 

að baki. Brjóstagjöf hefur valdið miklum deilum og ágreiningi, varðandi tilgang hennar, 

eða hvort hún sé raunverulega nauðsynleg í nútímasamfélagi.  

Að tengja líkama kvenna við náttúruna hefur verið gert í mörg þúsund ár, en vegur 

þar þyngst eiginleiki kvenna að bera og fæða barn, og gefa brjóst. Það er ekkert 

náttúrulegra í heiminum en að gefa brjóst, eða hvað? Markmið ritgerðarinnar er að öðlast 

betri skilning á eðli brjóstagjafar, hugmyndir um brjóstagjöf á Íslandi og hvaða reynslu 

íslenskar konur hafa af henni. Það verður gert með því að skoða kenningar um brjóstagjöf 

út frá sjónarhorni félagsmannfræði, líffræðilegrar mannfræði og kynjafræði. Skoðað 

verður hvað er líkt og hvað er ólíkt í viðhorfum þessara sjónarhorna til brjóstagjafar. Þá 

er fjallað um brjóstagjöf á Íslandi. Þar verður saga hennar skoðuð og viðhorf í dag, og að 

lokum eru kynntar nokkrar reynslusögur íslenskra kvenna, og hvernig þeirra brjóstagjöf 

hefur gengið. Loks eru umræður og efni ritgerðar dregið saman í lokaorðum.  

2 Menning og náttúra 

2.1 Tvíhyggja  
Tvíhyggja (e. dualism) er sú hugsun að heimurinn sé að ýmsu leyti tvískiptur, eitt eða 

annað, svart eða hvítt. Tvíhyggjusinnar halda því fram að hægt sé að skipta hlutum í 

heiminum í tvær algjörar andstæður. Dæmi um tvíhyggjusinna í okkar heimi eru til dæmis 

að sumt kristið fólk trúir á guð og djöfulinn (Robinson, 2017). Tvíhyggjukenning er gjarnan 

kennd við heimspekinginn René Descartes. Hann hélt því fram að heimurinn skiptist í 

tvennt, annars vegar hið líkamlega og hins vegar hið sálræna. Það sálræna taldi Descartes 

vera í huganum hjá manneskju, og huginn væri sá hluti mannsins sem hafði rökhugsun og 
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tók allar ákvarðanir. Þá var líkaminn sagður vera án vilja, og eini tilgangur líkamans væri 

að vera verkfæri hugans. Líkaminn og hugurinn eru sitthvor hluturinn, en tengjast að því 

leyti að þeir vinna saman, og samskipti eru límið sem heldur líkama og sál saman (Baker 

& Morris, 1996). 

Samanburður á hugtökunum menning (e. culture) og náttúra (e. nature) er mjög 

þekkt dæmi um tvíhyggjukenningu. Skipting þessara tveggja hugtaka hefur verið 

rannsökuð mikið, og þá sérstaklega grundvallaratriðin bakvið þau og þeir þættir sem 

skerast á. Hugtökin í sjálfu sér hafa sinn eigin margbreytileika, hugtakið menning er í sjálfu 

sér efni sem hefur lengi vel verið rannsakað til þess að öðlast sem dýpstan skilning á því. 

Í grein sinni Is Female To Male as Culture is to Nature? fjallar Sherry B. Ortner (1974) um 

þessi hugtök og flækjustigið bakvið þau. Ortner heldur því fram að öll menningarsvæði í 

heiminum aðskilja hugtökin menning og náttúra, og skilgreiningarnar á orðunum eru 

alltaf gjörólíkar, þrátt fyrir að erfitt sé að skilgreina einhvern raunverulegan mun á þeim 

(Ortner, 1974). Hún telur hugtakið menningu oft vera hugsað sem táknfræðilegt fyrirbæri, 

sem leiðir til þess að óreynt auga á erfitt með að greina hugmyndafræðina að baki 

fyrirbærisins. Það getur því reynst snúið að öðlast dýpri skilning á hugtakinu menningu. 

Margir fræðimenn hafa deilt um hugtakið og eru ekki alltaf sammála. Ortner vill þó líta á 

menningu sem einmitt það, tákn fyrir eitthvað - fyrir manninn, þar sem maðurinn býr til 

sína eigin menningu og skilgreinir hana sjálfur. Manninum má líkja við dýr sem er fast í 

mörgum mismunandi vefjum, sem er manngerður, líkt og menning sjálf. Þá er ekki að 

furða að menning sé einn af þessum vefjum sem toga í manninn (Ortner, 1974, bls. 73–

74). Menning hvers samfélags samanstendur af öllu því sem maður þarf að vita eða trúa 

til að geta orðið raunverulegur hluti af því samfélagi. Í því felst einnig að menning er talin 

vera töluvert mikilvægari fyrir samfélagið heldur en náttúran. 

Tvíhyggja sem kenning er hugsun sem er mjög sterk í menningu margra. Hún er 

kenning sem hefur mikið verið notuð til þess að útskýra tilvist mannsins, eins og dæmið 

um kristni sem var nefnt hér að ofan. Þrátt fyrir þetta hefur tvíhyggja nýverið orðið fyrir 

mikilli gagnrýni vísindamanna. Tvíhyggja er gjarnan talin vera úrelt á vísindasviðinu í þeirri 

merkingu sem hún er oftast notuð í, og nú til dags er talið að engin aðgreining sé á milli 

samfélags og náttúru (Gísli Pálsson, 2007, bls. 232). Þetta á líka við um tvískiptingu hugans 

og líkamans, og sálfræðingurinn Neeta Mehta (2011) segir að sú tvíhyggja hafi einu sinni 
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verið hentug, en nú til dags virki hún ekki vel. Tvíhyggja huga og líkama hefur tekið 

einbeitingu okkar burt frá hversu breytilegt mannfólk er, sambandi okkar við umhverfið, 

og hefur því að einhverju leyti komið í veg fyrir að við getum komið almennilega í veg fyrir 

þetta álit (Mehta, 2011). 

Tvíhyggja er hugtak sem hefur verið notað í sambandi við brjóstagjöf. 

Hjúkrunarfræðingurinn Jacqueline Elizabeth van Wijlen (2019) rannsakaði áhrif tvíhyggju 

á hugmyndir um brjóstagjöf. Hún var hjúkrunarfræðingur fyrir nýbura, og notaði þá 

reynslu í rannsókninni, ásamt því að skoða orðræðu brjóstagjafar yfir nokkrar 

mismunandi fræðigreinar (van Wijlen, 2019). Tvíhyggja Descartes hefur í sjálfu sér haft 

mikil áhrif á heilbrigðisþjónustu okkar samfélags. Samkvæmt van Wijlen sá Descartes 

mannslíkamann fyrir sér sem vél, og sú hugsun hefur ennþá mikil áhrif á læknisfræði 

nútímans (van Wijlen, 2019, bls. 1024). Þessi áhrif teygja sig svo yfir í hugsanir 

samfélagsins og læknisfræðinnar um brjóstagjöf og umhirðu nýbura. Ef að nýfætt barn 

þarf að fara á gjörgæslu, þá eru móðirin og barnið yfirleitt aðskilin, oft beint eftir fæðingu. 

Van Wijlen gefur í skyn að þetta sé áhrifum tvíhyggjunar að kenna, og segir að þótt að 

stofnunin krefjist þess eflaust að barnið og móðirin séu aðskilin, sé þetta samt mjög líklega 

ómeðvituð hunsun á tilfinningalegum þörfum móðurinnar og barnsins (van Wijlen, 2019, 

bls. 1026). Að lokum segir van Wijlen að jafnvel þótt það virðist vera ómögulegt að losna 

við hugmyndir tvíhyggjunar, þá sé samt mikilvægt að þekkja áhrifin sem hún getur haft á 

samfélagið okkar. Að þekkja þessi áhrif geta verið okkar fyrstu skref í að þróa betri 

hugmyndir og aðferðir heldur en tvíhyggja Descartes býður uppá (van Wijlen, 2019, bls. 

1029). 

3 Mannfræði og kenningar um brjóstagjöf  

3.1 Félagsmannfræði  

Félagsmannfræði (e. social anthropology) og menningarmannfræði (e. cultural 

anthropology) eru tvö sérsvið mannfræðinnar sem eru náskyld, en fara ítarlegar inn í 

mismunandi þætti af eðli og hegðun mannsins. Samkvæmt American Anthropological 

Association, þá skoðar menningarlega mannfræðin hvernig fólk býr og upplifir heiminn á 

mismunandi hátt á mismunandi stöðum. Menningarlega mannfræðin leitast við að skilja 
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hvað fólki finnst vera mikilvægt, og reglurnar í samfélaginu sem fólk býr til sem stjórnar 

því hvernig samskiptin eiga að vera inn í samfélaginu („What is Anthropology?“, e.d.).  

3.1.1 Kenningar innan félags- og menningarmannfræði 

Mannfræðingar, sem hafa rannsakað orðræðu brjóstagjafar eins og hún birtist í því efni 

sem gefið er út um brjóstagjöf hafa nálgast viðfangsefnið á mismunandi hátt. Nokkrar 

mismunandi hugmyndir hafa sprottið upp meðal mannfræðinga um það efni sem gefið er 

út varðandi brjóstagjöf, og möguleg neikvæð áhrif sem það getur haft á mæður sem gefa 

ekki brjóst, hvort sem það er valkvætt eða ekki. Hins vegar er ekki til mikið af rannsóknum 

um þær konur sem leitast eftir því að gefa brjóst. Nokkrir fræðimenn tóku saman höndum 

og skoðuðu niðurstöður þriggja rannsókna annarra fræðimanna, sem gerðar voru í 

Bretlandi og Bandaríkjunum á brjóstagjöf. Fyrsta rannsóknin var um hlutdeilingu 

brjóstamjólkur (e. breastmilk sharing) með öðrum (2012-2016), önnur rannsóknin var um 

brjóstagjöf að nóttu til í Bandaríkjunum (2006-2009), og sú þriðja var um langvarandi 

brjóstagjöf í Bretlandi (2008-2009) (Tomori, Palmquist, & Dowling, 2016). 

Í þessum þremur rannsóknum áttu mæðurnar allar það sameiginlegt að þær gáfu á 

brjóst, en á annan hátt en venjan segir til um. Aðferðirnar eru ekki samþykktar 

lífeðlisfræðilega séð og/eða ekki samþykktar í samfélaginu. Mæðurnar þurfa að lifa með 

því að vera stimplaðar sem skrýtnar fyrir að fylgja ekki því sem er samþykkt í samfélaginu. 

Þrátt fyrir að flestar mæðurnar í rannsóknunum byggju við góðar aðstæður, bæði 

samfélagslega og efnahagslega séð, þá vildu þær ekki leita til lækna eða félagsráðgjafa, 

þar sem þeim fannst erfitt að reiða sig á þá (Tomori o.fl., 2016). Einnig hefur kynlífsvæðing 

brjóstagjafar greinilega neikvæð áhrif á hvernig þessar mismunandi athafnir við 

brjóstagjöf eru stimplaðar. Til dæmis er það ekki samfélagslega samþykkt að deila 

brjóstamjólk vegna þess að hræðsla ríkir í samfélaginu um að kynsjúkdómar, sem og aðrir 

sjúkdómar geti mögulega smitast í gegnum brjóstamjólk, og einnig því að tengslin sem 

eiga að myndast við brjóstagjöf séu svo sterk. Litið er niður á að gefa brjóst á næturnar 

vegna þess að litið er á svefnherbergið sem vettvang kynlífs, og langvarandi brjóstagjöf er 

litin hornauga því það þykir einkennilegt að sjá eldri börn á brjósti (Tomori o.fl., 2016, bls. 

183). 
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3.1.2 Áhrif menningar á brjóstagjöf  

Þrátt fyrir að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization, skammstöfun 

WHO) mæli með því að gefa barni eingöngu brjóstamjólk fyrstu 6 mánuði af ævi barnsins 

þá er ennþá útlit fyrir að brjóstagjöf allt að 85% mæðra um allan heim sé ekki í samræmi 

við þessa alþjóðlegu stefnu. Af hverju ætli það sé? Jonathan Wells (2006) heldur því fram 

að menningarlegir þættir hafi mikil áhrif á hvernig, hversu mikið, og jafnvel hvort að 

mannfólk gefi brjóst. Því verða þeir sem vilja hafa áhrif á hegðun mæðra að skilja hverjir 

þessir menningarlegu þættir eru (Wells, 2006). Wells bendir á að simpansar, sem eru 

næstu fjölskyldumeðlimir okkar þegar kemur að prímötum, sýni að bæði hefðir og það 

sem barnið lærir hefur mikil áhrif á þroskaferli barnsins þegar kemur að mataræði. Því er 

hægt að segja að næring simpansa sé menningarbundin, þar á meðal í gegnum 

brjóstamjólkina - simpansar læra frá öðrum sem hafa áður lært það sama (Wells, 2006, 

bls. 40). 

Samkvæmt Wells hefur hinn menningarlegi þáttur brjóstagjafar tvær hliðar, sem eru 

báðar virkar, og stangast á við hvor aðra. Annarsvegar þá er brjóstagjöf ekki eðlislæg fyrir 

mæður eða börn, sem þýðir að góð ráð frá eldri kynslóðinni geta verið mjög dýrmæt. Hins 

vegar er hægt að segja að reglur, siðir og ráðgjöf tákni þá lífpólitík sem karlmenn nota til 

þess að hafa stjórn á sjálfsmynd og hegðun kvenna. Þegar horft er til fyrra sjónarhornsins 

er hægt að hugsa um þær mörgu hefðir og siði sem við mannfólkið höfum sem einfalda 

leið til að geyma og bera þekkingu á milli kynslóða, sérstaklega í fyrri tíma 

menningarheimum, þar sem skrifleg rit voru ekki notuð. Seinna sjónarhornið sýnir að 

brjóstagjöf er einn af mörgum þáttum sem eru mismunandi í líffræði kynjanna, sem þýðir 

að brjóstagjöf hefur líklega verið lengi notuð sem vígvöllur lífpólitíkur í gegnum 

mannkynssöguna (Wells, 2006, bls. 45). 

Brjóstagjöf hefur verið túlkuð á alla mismunandi vegu sem hægt er að hugsa sér. 

Margir vilja meina að brjóstagjöf snúist eingöngu um næringuna sem barnið fær. Aðrir 

segja að brjóstagjöf snúist að mestu leyti um næringuna, en það séu þó einhver sálræn 

tengsl sem myndast við hana. Vanessa Maher (1992b) segir að það sé rangt að draga þá 

ályktun að brjóstagjöf snúist að mestu leyti um næringu. Ástæðan fyrir að svo algengt sé 

að viðhalda þeirri ranghugmynd að brjóstgjöf snúist einvörðungu um næringu barns er að 

bæði læknisfræðin og aðrar konur hafa ekki náð að taka afstöðu gegn þessari röngu 
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nálgun. Ef að þessi hugsunarháttur væri réttur, þá væri brjóstagjöf nákvæmlega eins út 

um allan heim, sem er einfaldlega rangt (Maher, 1992b). 

3.2 Líffræðileg mannfræði  

Líffræðileg mannfræði fjallar um manneskjuna á annan hátt en sú félagslega, en þar er 

hugsað mun meira um tæknilega þáttinn hjá manninum. Markmið líffræðilegra 

mannfræðinga, samkvæmt American Anthropological Association, er til dæmis að skilja 

hvernig mannfólk aðlagast að mismunandi umhverfi, ásamt því að skilja hvað veldur 

sjúkdómum og hvernig fólk þróaðist út frá forfeðrum þeirra. Þeir rannsaka líkama 

mannsins, ásamt því að skoða líkama prímata og líkama forfeðra mannsins. Ætlunin er að 

öðlast dýpri skilning og þekkingu á hvaðan mannfólkið kemur, og hvers vegna þróun 

mannsins fór þá leið sem hún fór. Einnig skoðar hún hvaða eiginleikar manneskjunnar hafi 

hjálpað henni til að lifa af á jörðinni („What is Anthropology?“, e.d.). 

3.2.1 Kenningar innan líffræðilegu mannfræðarinnar  

Í dýraríkinu er það þekkt fyrirbæri að kvenkyns spendýr, sem sagt mæður, gefi afkvæmum 

sínum mjólk að drekka úr líkama sínum. Það er oft fyrsta og eina fæðan sem afkvæmið 

fær í byrjun æviskeið síns. Það er ansi einfalt dæmi, móðir gengur með afkvæmi sitt, fæðir 

það í heiminn og að lokum hugsar hún um það eftir að það er komið í heiminn. Spendýr, 

og þá sérstaklega prímatar hafa þann eiginleika, eða kannski frekar hafa þann djöful að 

draga, að það tekur óra tíma fyrir ungana að þroskast. Það á sérstaklega við afkvæmi 

mannsins, vegna hins gríðarlega stóra heila sem hann hefur. Það er þá ekki skrýtið að 

maðurinn stundi brjóstagjöf.  

Samkvæmt Amanda Veile og Valerie Miller (2019) má skipta brjóstagjöf flestra 

spendýra í þrjú mismunandi stig. Fyrsta stigið snýst um að barnið fái eingöngu næringu í 

gegnum brjóstagjöf, alveg frá fæðingu (e. exclusive breastfeeding). Líffræðilega séð er 

þetta mjög hentugt fyrir móðurina sérstaklega, þar sem í flestum tilfellum þurfa dýr ekki 

að hafa mikið fyrir því að gefa brjóst. Jafnvel þótt einhverjar tegundir af spendýrum, og 

þá sérstaklega mannfólk, séu hætt að gefa eingöngu brjóstamjólk á fyrstu stigum lífsins 

hjá ungabarni, þá vilja margir meina það að brjóstamjólk sé ennþá lífsnauðsynleg fyrir 

þróun barnanna. Eftir um það bil 6 mánuði, minnkar ávinningurinn af brjóstagjöfinni, 

ungabarnið þarfnast meiri orku en hægt er að fá úr brjóstamjólkinni, og að auki er 

framleiðsla mjólkurinnar ekki endalaus. Annað stig brjóstagjafa spendýra einkennist af 
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brjóstagjöf að hluta til (e. partial breastfeeding). Þetta merkir það tímabil sem að barnið 

er kynnt fyrir öðruvísi mat og drykk, sem það nærist á til viðbótar við brjóstamjólkina. 

Þetta stig er notað til þess að auðvelda barninu að hætta á brjóstamjólkinni, og er það 

mjög mismunandi hversu lengi þetta stig stendur yfir. Þriðja og lokastigið er næringarlegt 

sjálfstæði (e. nutritional independence). Þegar þessu stigi er náð er búið að venja barnið 

af brjóstinu, og það borðar eingöngu fasta fæðu. Hjá spendýrum merkir þetta að barnið 

sé orðið nógu stórt til þess að útvega sér mat sjálft, en sömu sögu er ekki að segja um 

mannfólkið. Þegar við hættum á brjósti erum við ekki enn orðin nógu þroskuð til að útvega 

okkur sjálf mat, þannig að við stólum enn á mat frá foreldrum eða forráðamönnum. Á 

þessu stigi þurfa börn á orku-og næringarríkum mat að halda til þess að tryggja að heilinn 

stækki, en hann getur haldið áfram að stækka til 7 ára aldurs hjá mannfólki (Veile & Miller, 

2019). 

Landlæknir ráðleggur að barn eigi að fá brjóstamjólk ekki mikið seinna en klukkustund 

eftir fæðingu. Ástæðan fyrir því er að það er talið mikilvægt fyrir barnið að fá þá mjólk 

sem nefnist broddurinn eða broddmjólk. Landlæknir segir þetta hafa áhrif á tengslin milli 

barns og móður og eigi eftir að auka líkur á jákvæðri reynslu af brjóstagjöf. Einnig er þessi 

hluti brjóstamjólkurinnar, broddurinn, alveg stútfullur af góðum efnum sem eiga að 

vernda glænýja kroppa gegn ýmsum sýkingum, og þar af leiðandi minnka líkur á 

ungbarnadauða. Það er ekki alltaf eins auðvelt og margir myndu halda að gefa barni á 

brjóst. Þrátt fyrir að það sé talið vera náttúrulegt, og ástæðan fyrir að konur séu nú með 

brjóst, þá gengur það oftar en ekki brösulega, og þá sérstaklega í byrjun þegar móðir og 

barn eru að læra inná þetta ferli. En þrátt fyrir að brjóstamjólk sé það eina sem er mælt 

með fyrir barnið fyrstu sex mánuði lífs barnsins þá er það ekki alltaf nóg. Það getur komið 

fyrir að ekki sé nóg af einhverjum ákveðnum efnum sem eiga að auka líkur á að barnið 

dafni vel, þá er oft mælt með að barnið fái ábót, en þó er nauðsynlegt að hafa varann á 

því brjóstagjöf er viðkvæmt ferli og gæti hin minnsta breyting haft mikil áhrif á velgengni 

brjóstagjafar (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir & Bryndís Elfa Gunnarsdóttir, 2012). 

Svefn ungbarna (e. infant sleep) er málefni sem hefur verið rannsakað af mörgum 

fræðigreinum, þar á meðal líffræðilegri mannfræði. Rannsóknin Mother–Infant 

Cosleeping, Breastfeeding and Sudden Infant Death Syndrome: What Biological 

Anthropology Has Discovered About Normal Infant Sleep and Pediatric Sleep Medicine 
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fjallar um hvaða áhrif til dæmis brjóstagjöf hafi á svefninn hjá ungbörnum, einnig er 

skyndidauði ungbarna (e. sudden infant death syndrome) skoðaður, orsakir hans og 

hvernig er hægt að koma í veg fyrir hann. Skyndidauði ungbarna, einnig þekkt sem SIDS, 

er þegar ungabarn deyr skyndilega í svefni, og þrátt fyrir krufningu og rannsóknir er 

einfaldlega ekki hægt að útskýra hvers vegna barnið lést (McKenna, Ball, & Gettler, 2007, 

bls. 141). Rannsóknin sýndi fram á að fólk sem sefur með ungbörnunum sínum (e. co-

sleeping) er líklegra til að koma í veg fyrir SIDS. Samsvefn hefur einnig mjög góð áhrif á 

tengslamyndun barns og foreldra, og er samsvefn talinn minnka líkur á kvíða og öðrum 

kvillum sem barnið gæti verið að fundið fyrir (McKenna o.fl., 2007, bls. 149).  

Sama rannsókn og lýst er hér að ofan sýnir að samsvefn getur haft mjög jákvæð áhrif 

á brjóstagjöf. Niðurstöður hennar eru að ungabörn sem deila rúmi með foreldrum sínum 

eru líklegri til að vera lengur á brjósti, að drekka meira á kvöldin frekar en á nóttunni og 

er barnið þá mun meira að leitast eftir því að drekka og aukast soparnir við það (McKenna 

o.fl., 2007, bls. 149). Það þarf þó að stunda samsvefn með mikilli nærgætni þar sem það 

getur verið hættulegt að deila til dæmis rúmi með ungabarni þar sem “auðvelt” væri að 

rúlla sér vitlaust og í raun kæfa barnið án þess að taka eftir nokkru, vegna þess að foreldrið 

er steinsofandi. 

Samsvefn er fyrirbæri sem hefur mikið verið rannsakað. Í lok 20. aldar hóf 

mannfræðingurinn Helen Ball rannsóknir sínar á orsökum og afleiðingum þess að stunda 

samsvefn. Hún vildi skoða hvaða erfiðleika fólk var að lenda í þegar þau voru að nota 

þessa aðferð, hvaða erfiðleikar blossuðu upp við brjóstagjöf og áhrif mismunandi 

svefnfyrirkomulags. Aðal markmið hennar voru að finna út hvernig ætti að gera samsvefn 

hættulausan og öruggaran, og einnig að gera reynslu mæðra af brjóstagjöf auðveldari og 

ánægjulegri (McKenna o.fl., 2007, bls. 150). 

3.2.2 Áhrif líffræðinnar á brjóstagjöf 

Brjóstamjólk hefur mörg næringarefni, sem eru mikilvæg fyrir litla kroppa að fá, en það 

er þó ekki eina ástæðan fyrir að brjóstagjöf sé talin vera mikilvæg. Rannsóknir sýna að 

brjóstamjólkin hefur einnig mikið af öðrum kostum, eins og til dæmis sálrænan, 

félagslegan, efnahagslegan og náttúrulegan ávinning. Í orði þarf bara brjóstið og barnið 

til þess að gefa brjóstamjólk, en í langflestum tilfellum er það þó ekki það auðvelt. En sem 
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fyrsta fæða barnsins er það góð uppspretta af mikilvægum vítamínum og steinefnum 

(Imdad, Yakoob, & Bhutta, 2011).  

Þegar barn er lagt á brjóst þá er það ekki eingöngu að fá sér að borða, heldur er það 

að taka þátt í öflugum, líffræðilegum tvíhliða samskiptum. Þegar brjóstagjöf á sér stað þá 

eiga sér stað líkamleg, lífefnafræðileg og sálfélagsleg samskipti, þar sem bæði barnið fær 

næringu og nær að mynda líffræðileg og sálfræðileg tengsl við móðir sína sem eru 

varanleg (Raju, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að brjóstagjöf hafi mjög jákvæðar 

afleiðingar fyrir þroska barnsins og hefur hún áhrif á hvernig það vex og dafnar, og jafnvel 

hefur það áhrif á hvernig heilastarfsemin virkar og þroskast. Einnig hefur brjóstagjöfin 

áhrif á og minnkar líkur á ýmsum krónískum sjúkdómum sem gætu komið upp, svo sem 

niðurgangi, svo eitthvað megi nefna. Auðvitað er gott að nefna að brjóstagjöf hefur 

gríðarlega mikil áhrif á ónæmiskerfi barnsins og minnkar líkur á alls konar sýkingum, 

allavega dregur hún verulega úr líkum á þeim (Imdad o.fl., 2011, bls. 1–2). 

Aðferðarfræðilega séð eru stórar takmarkanir í rannsóknum á brjóstagjöf, þar sem til 

dæmis er mögulegt að konur sem kjósa að gefa brjóst gætu verið í eðli sínu ólíkar þeim 

konum sem kjósa að gera það ekki (Raju, 2011, bls. 257). Annað deiluefni tengist fátækum 

mæðrum, en til eru kenningar um að fátækar mæður í samfélögum með háa tíðni 

barnadauða og mikla frjósemi vanræki börn sín, sérstaklega ef þau eru veik eða þykja ekki 

vera lífvænleg (Jónína Einarsdóttir, 2000, bls. 193). Mannfræðingurinn Jónína Einarsdóttir 

(2000) rannsakaði viðbrögð  mæðra við barnadauða hjá tilteknum þjóðernishópi í Gíneu-

Bissá, en þar er frjósemi mikil og tíðni barnadauða há. Hún telur að í þessu samfélagi horfi 

mæður til dæmis á brjóstagjöf sem nauðsynlega fyrir heilsu barnsins, og börn sem eru 

vannærð eru höfð lengur á brjósti en þau sem eru hraustleg (Jónína Einarsdóttir, 2000, 

bls. 195). 

WHO mælir með að ungabörn eigi eingöngu að fá brjóstamjólk fyrstu sex mánuði lífs 

síns, og Landlæknisembættið á Íslandi fylgir þeim fyrirmælum. Þetta sé til þess að barnið 

geti stækkað eins mikið og það á að gera, og svo það verði heilsuhraust. WHO segir einnig 

að eftir þessa sex mánuði skuli barnið kynnt fyrir fastri fæðu, en brjóstagjöf geti og eigi að 

halda áfram alveg fram til tveggja ára aldurs. Þrátt fyrir þessa ráðgjöf er frekar óalgengt í 

næstum öllum löndum að gefa eingöngu á brjóst (Imdad o.fl., 2011, bls. 1). En miðað við 

líffræðilega mynstrið á meltingarkerfi ungbarna þá hefur langvarandi brjóstagjöf mjög 
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líklega verið venjan hjá forfeðrum okkar (Veile & Miller, 2019, bls. 1). Langvarandi 

brjóstagjöf er einnig mjög venjuleg í flestum samfélögum veiðimanna og safnara í dag. 

Rannsókn Veile og Miller sem var minnst á hér á undan rannsakaði 113 mismunandi 

samfélagshópa veiðimanna og safnara, og brjóstagjafavenjur þeirra. Niðurstöðurnar voru 

að meðalaldur ungbarna þegar þau voru kynnt fyrir föstum mat var fjórir mánuðir, á 

meðan meðaltímabil brjóstagjafar ungabarna var 10 mánuðir (Veile & Miller, 2019). 

Í dag er komið upp nýtt fyrirbæri sem var áður óþekkt, það er kennsla í brjóstagjöf, 

þar sem brjóstagjöf er töluvert flóknari en margur myndi halda. Þá eru í boði alls konar 

námskeið, bæði fyrir hópa og einstaklinga. Einnig er boðið uppá þátttöku í ýmiskonar 

styrktarhópum til að halda utan um mjólkandi mæður. Þetta er allt saman gert til þess að 

auka líkur á jákvæðri reynslu af brjóstagjöf, vegna þess að mæður eru líklegri til að gefa 

brjóst þegar það er til staðar nægilega gott tengslanet til þess að halda utan um þær, og 

þeim er sýndur góður stuðningur til þess. Það hefur sýnt sig að þegar brjóstagjöf gengur 

sem best þá líður móður og barni almennt mun betur en þegar barni er ekki gefið brjóst 

(Imdad o.fl., 2011, bls. 3). Til eru nokkur dæmi um námskeið á Íslandi um brjóstagjöf og 

meðgöngu. Það er til dæmis hægt að fara bæði á heilsugæslu og fá þar fræðslu um 

brjóstagjöf („Fræðsla um brjóstagjöf“, e.d.), og einnig eru til stofnanir eins og 9 Mánuðir 

sem sérhæfa sig í meðferð og námskeiðum fyrir alla í barneignarferlinu („Um okkur“, e.d.) 

Miklar deilur hafa sprottið upp um áhrif brjóstagjafar á tengslamyndun barna og 

mæðra. Ýmsar viðvaranir hafa komið, bæði frá hinu hefðbundna læknasamfélagi og þeim 

sem trúa eingöngu á náttúrulegar fæðingar, sem eru þess efnis að ef móðir gefi barni sínu 

ekki brjóst fyrsta klukkutímann munu þær ekki mynda tengsl við barnið sitt (Kukla, 2008, 

bls. 76). Einnig eru margar handbækur foreldra sem halda því fram að börn megi alls ekki 

fá að drekka úr „gervi-geirvörtu”, eða flösku. Þær segja að ef barnið sjúgi einu sinni á 

gervi-geirvörtu, þá muni það missa hæfileikann á að geta sogið á alvöru brjósti, og 

skemma möguleika móðurinnar til að gefa brjóst. Þá missi barnið einnig af öllum 

ávinningnum sem fylgi brjóstagjöfinni, og endi með lægri greindarvísitölu, 

hegðunarvandamál og missi jafnvel öll tengsl við móðurina. Rannsókn gerð af Rebekka 

Kukla kemst að því að þetta sé að hluta til satt. Börn sem drekki oft úr flösku geti á 

endanum neitað að taka brjóst eða verði ekki jafn góð í að festa sig við brjóstið, en það 
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eru þó engin sönnunargögn sem sýna að börnin missi hæfileika til að sjúga brjóst bara út 

af einu skipti með flösku (Kukla, 2008, bls. 79–80). 

Rannsókn sem Cara Bicking Kinsey og Judith E. Hupcey (2013) framkvæmdu skoðar 

tengslamyndun milli barns og móður. Tengslamyndun barns og móðurs er hugmynd sem 

snertir ýmsar mismunandi fræðigreinar, þar á meðal sálfræði, félagsfræði og fleiri greinar. 

Þrátt fyrir að þetta sé svona dreift hugtak þá, samkvæmt Kinsey og Hupcey, getur það á 

tímum verið yfirborðskennt og   getur verið ruglað við önnur svipuð hugtök. Þær segja að 

fleiri rannsóknir þurfi að vera gerðar til þess að betur skoða tengslamyndun og áhrif 

hennar á barn og móður (Kinsey og Hupcey, 2013, bls. 1319). 

4 Kynjafræði og brjóstagjöf  

4.1 Femínískar kenningar um brjóstagjöf  
Kynjafræðilegt sjónarhorn er mikið notað innan mannfræðarinnar, og því ekki 

óviðkomandi umfjölllun um brjóstagjöf. Í bókinni Feminism Is For Everybody: Passionate 

Politics, segir femínistinn bell hooks (2014) að þegar femínismi samtímans tók sér sess í 

samfélaginu þá voru yfirleitt þau vandamál sem sett voru í forgrunn sömu vandamál og 

áttu helst við um konur sem lifðu við mikil forréttindi. Það er frekar auðvelt að sjá af hverju 

það var, því að þær konur sem bjuggu við þessi forréttindi höfðu mikið meira vald heldur 

en aðrar konur, og áttu því auðveldara með að koma sínum skilaboðum á framfæri. Þessar 

femínista hreyfingar samtímans áttu sér stað stuttu eftir baráttuna fyrir 

borgararéttindum í Bandaríkjunum, ásamt baráttunni fyrir líkamlegu og kynferðislegu 

frelsi kvenna. Því var það í raun eðlileg framþróun að barátta kvenna um eignarétt yfir 

líkama sínum hófst skömmu eftir það (hooks, 2014, bls. 25). 

Fjölmiðlar reyndu gjarnan að draga upp þá mynd að stærstu femínistuhreyfingar hafi 

byrjað með konum sem brenndu brjóstahaldara á Ungfrú Ameríka keppninni og konum 

sem vildu lögleiða fóstureyðingar. Þetta var þó ekki satt, þar sem að eitt af fyrstu 

málunum sem var hvati til stofnunar femínistahreyfingarinnar var kynhneigð, þar sem 

konur vildu fá vald til að velja hvenær og með hverjum þær vildu vera kynferðislega. Þegar 

þessi hreyfing var upp á sitt besta var mikið talað um frjálsa ást (e. free love), sem þýddi 

að mega stunda eins mikið kynlíf og manneskjan vildi með hverjum sem var, en þetta 
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leiddi femínista beint að vandamálinu um óæskilega meðgöngu. Til þess að frjáls ást gæti 

verið raunveruleg, þyrftu konur að fá gott aðgengi að öruggum getnaðarvörnum sem 

virkuðu, og jafnvel fóstureyðingum. Sumar konur höfðu aðgengi að hvoru tveggja, en 

langflestar höfðu það ekki. 

Samkvæmt bell hooks (2014), voru margar konur á þessum tíma dætur kvenna sem 

höfðu eignast börn óvart, og höfðu enga leið til að koma í veg fyrir óléttu. Þetta þýddi að 

þær konur áttu óvænt börn, sem gjörbreyttu lífi þeirra, og oft á neikvæðan hátt. Dæturnar 

urðu því vitni að biturleika og reiði mæðra sinna yfir kerfi sem gerði ekki nóg fyrir þær. 

Þess vegna sögðu þessar konur að ekki væri hægt að vera kynferðislega frjáls ef að konur 

hefðu ekki jafnt aðgengi að getnaðarvörnum og fóstureyðingum (hooks, 2014, bls. 25–

26).  

Duncan Bell, prófessor við stjórnmáladeild Cambridge-háskólans, heldur því fram að 

allir sem skilgreini sig sem femínista hallist sjálfkrafa að frjálslyndisstefnunni (Bell, 2014, 

bls. 689). Frjálslyndisstefna hefur lengi verið umdeild pólitísk stefna. Skoðanir á henni geta 

skipst á marga mismunandi vegu, sumir vilja meina að þessi stefna sé mjög mikilvæg, 

nútímaleg og eftirsóknarverð, á meðan aðrir segja að hún sé martröð fyrir samfélagið, 

sem sýni verstu hliðar kapítalismans. Því er hægt að segja að frjálslyndistefna sé tvíræð, 

og jafnvel sumir sem fylgja henni eru einungis að gera það því þau telja hana vera skásta 

kostinn (Bell, 2014, bls. 683). En hvað er frjálslyndisstefna, og hvað þýðir það að vera 

frjálslyndur? Margir fræðimenn, sem tilheyra mismunandi fræðigreinum, hafa gagnrýnt 

frjálslyndisstefnuna fyrir hversu breytileg hún getur í raun verið. Fólk sem skilgreinir sig 

sjálft sem frjálslyndissinna hafa bæði stutt velferðarríki og afnám þeirra, og sumir standa 

á móti félagslegu réttlæti og aðrir standa fyrir því. Þetta eru bara örfá dæmi um klofningu 

frjálslyndissinna, og því liggur mesta gagnrýnin á þeim í því að frjálslyndisstefna sé nú til 

dags orðið að allsherjarorði, með enga augljósa stefnu bak við trú þeirra sem styðja hana 

(Bell, 2014, bls. 683). 

Áður fyrr voru ekki til margar femínískar rannsóknir á brjóstagjöf, og sumir halda því 

fram að brjóstagjöf hafi ekki verið mikið til umræðu í neinum fræðigreinum fyrr en í 

kringum árið 2000, þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi verið gerðar á móðurhlutverkinu 

og ýmsu tengdu því. Þær fáu rannsóknir sem gerðar voru fyrir þann tíma voru ekki 

umfangsmiklar, og gerðu ekki mikið í baráttunni um að breyta þeim viðhorfum sem uppi 
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voru í samfélaginu varðandi brjóstagjöf. Á þessum tíma var þó skiljanlegt að orðræða 

brjóstagjafar væri ekki mikið rædd, því að femínískar greiningar sem áttu sér stað fjölluðu 

yfirleitt um þá sem framleiða formúlu/þurrmjólk fyrir ungabörn, og hvernig þeir misbeittu 

valdi sínu gegn konum og börnum í þriðja heiminum (Wall, 2001, bls. 592–593). 

Til eru nýleg dæmi um rannsóknir sem fjalla um brjóstagjöf, og má þar nefna íslenka 

rannsókn sem var framkvæmd af Sunnu Símonardóttur (2016). Sunna fjallaði um stöðu 

íslensku móðirinnar í samfélaginu. Hún skoðaði sérstaklega orðræðu á tengslauppeldi, 

ásamt því að skoða vefsíður sem bjóða upp á ráðgjöf við ýmsa þætti móðurhlutverksins, 

þar á meðal brjóstagjöf (Sunna Símonardóttir, 2016, bls. 104). Sunna heldur því fram að 

brjóstagjöf standi ekki lengur bara fyrir næringu, heldur sé hún orðin mikilvægur 

hornsteinn í hugmyndum um tengslamyndun milli móður og barns (Sunna Símonardóttir, 

2016, bls. 106). 

Niðurstöður Sunnu sýna að konur á Íslandi lifa undir mikilli samfélagslegri pressu að 

gefa brjóst. Konum er sagt að þær hafa þá frábæru gjöf að geta búið til þessa mjólk sem 

inniheldur öll næringarefnin sem barnið þarf á að halda, og því er mikilvægt að halda 

áfram brjóstagjöf. Umfjöllunin um brjóstagjöf segir að með meiri brjóstagjöf eiga sterkari 

tengsl að myndast, þar sem að mikil snerting við barnið á að hafa áhrif á 

tengslamyndunina við barnið (Sunna Símonardóttir, 2016, bls. 108).  

4.2 Orðræða brjóstagjafar 

Til þess að geta fjallað um orðræðu brjóstagjafar, þá þarf fyrst að skilgreina hvað hugtakið 

orðræða (e. discourse) er. Síðustu áratugi hefur orðræða orðið að mikilvægu fræðilegu 

sjónarhorni innan félagsvísinda. Greiningar á orðræðu (e. discourse analysis) eru notaðar 

í ýmsum mismunandi rannsóknum, eins og til dæmis hvernig þekking dreifist félagslega í 

kennslustofum og öðrum menntastofnnum (Gee & Green, 1998). Til eru nokkrar 

mismunandi tegundir af orðræðugreiningum, og ein af þeim er gagnrýnin 

orðræðugreining (e. critical discourse analysis). Gagnrýnin orðræðugreining einblínir 

einna mest á orðræðu um valdamisnotkun, og óréttlætið sem því fylgir. Þetta er öðruvísi 

en aðrar orðræðugreiningar, því með því að einblína mest á valdamisnotkun, þá er 

gagnrýnin orðræðugreining ekki rannsóknaraðferð sem er mikið notuð í sambandi við 

einhverja eina ákveðna fræðigrein. Hún fjallar þá aðallega um mikilvæg félagsleg 
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vandamál, sem er svo vonandi hægt að skilja betur með því að greina orðræðuna bakvið 

þau (van Dijk, 1993). 

Ein mikilvægasta forsendan við að nýta sér gagnrýna orðræðugreiningu er að skilja 

eðli félagslegs valds og yfirráða. Félagslegt vald tengist stjórn tiltekins hóps yfir öðrum 

hópum. Með því að varpa ljósi á eðli valdsins er er hægt skilja hvaða áhrif orðræðan hefur 

á viðkomandi  samfélög (van Dijk, 1993, bls. 254). Gagnrýnin orðræðugreining getur 

yfirleitt bara haft mikil áhrif á samfélagið eða pólitík ef að hún getur sýnt hvaða áhrif 

notkun tungumáls eða orðræða hefur á vald, yfirráð og óréttlæti (van Dijk, 1993, bls. 279). 

Orðræða samfélagsins hefur mikil áhrif á tíðni brjóstagjafar. Þær konur sem gefa hvað 

minnst brjóst eru yfirleitt þær sem líða einhvern skort, sem getur verið efnahagslegur, 

skortur á tíma eða skortur á félagslegum stuðningi. Nýlegar rannsóknir hafa þó gefið í 

skyn að einhverjum mæðrum er farið að líða verr en áður á meðan þær gefa brjóst. 

Margar mæður segjast finna fyrir kvíða, pirringi og samviskubiti meðan þær gefa brjóst, 

ásamt því að líða eins og þær séu ekki að ná stöðlunum yfir góðar mæður (Knaak, 2006, 

bls. 412). Til eru margar mismunandi meðgöngubækur sem eru skrifaðar með þeim 

tilgangi að hjálpa mæðrum á meðan á meðgöngu stendur og eftir fæðingu. Allar 

meðgöngubækur fjalla að einhverju leyti um brjóstagjöf, og eru þær margar með 

mismunandi skoðun á brjóstagjöf. Ein bók frá árinu 1950 segir að fyrsta skylda sem móðir 

hefur er að gefa brjóst, og aðeins örfáar aðstæður sé hægt að nota sem afsökun fyrir að 

gefa ekki brjóst. Bókin segir að brjóstamjólkin sé til hagsbóta fyrir vöxt og þroska barnsins 

sem engar aðrar næringarleiðir hafi (Þorbjörg Árnadóttir, 1950, bls. 54). Nýrri bók frá 

árinu 2011 fjallar um brjóstagjöf á svipaðan hátt. Þar segir að brjóstamjólkin sé best því 

hún er sérhönnuð fyrir næringarþarfir barnsins, hún sé til dæmis örugg, örvandi, og hún 

styrkir munninn (Murkoff, 2010, bls. 295–296).  

Jákvæð orðræða um brjóstagjöf er ein af bestu leiðum sem hægt er að nota til að 

fræða foreldra um ýmsa hluti sem varða brjóstagjöf. Hægt er að nota jákvæða orðræðu 

til að tala um hversu mikilvæg og dýrmæt brjóstagjöf getur verið, en mikilvægt er að nefna 

einnig aðra kosti en brjóstagjöf ef hún er ekki að ganga eins og skyldi. Að auki er hægt að 

nota jákvæða orðræðu gegn auglýsingum þeirra sem framleiða þurrmjólk. Ekki síst, þá er 

mikilvægt markmið orðræðu brjóstagjafar að minnka hræðslu samfélagsins við 

brjóstagjöf, því að það virðist sem að samfélag okkar vilji ekki að móðirin geti gefið brjóst 
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hvar sem er (Knaak, 2006, bls. 412–413). Til eru margar rannsóknir sem halda því fram að 

brjóstagjöf verndi gegn sjúkdómum, og einnig að brjóstagjöf hafi góð áhrif á þroska og 

andlega heilsu barnsins (Murphy, 1999, bls. 187–188, Wells, 2006, bls. 40, Imdad o.fl.,  

2011, bls. 1–2). 

Sunna Símonardóttir og Ingólfur V. Gíslason (2016) halda því fram að deilur um 

brjóstagjöf séu mjög algengar í dag, hvort sem þær eru pólitískar eða samfélagslegar, því 

að brjóstagjöf er ennþá mjög umdeilt viðfangsefni. Pólitískar deilur geta jafnvel leitt til 

deilna og stefnubreytinga í sambandi við brjóstagjöf. Hægt er að segja að þessar deilur 

gætu haft einhver tengsl við nýlega útvíkkun á foreldrahlutverkinu, menningarlega séð. 

Nú til dags er foreldrahlutverkið orðið verksvið sem báðir foreldrarnir taka þátt í, og skylda 

er að hafa allar mögulegar upplýsingar um hlutverkið, og vita nákvæmlega af hverju þeir 

gera allt sem þeir gera. Þessu fylgir að brjóstagjafatíðni er mjög há á Íslandi, sem sýnir að 

samfélagslegar og menningarlegar væntingar til kvenna og mæðra eru miklar. Þessi 

málaþróun í sambandi við brjóstagjöf er mjög áhugaverð, og vert er að fylgjast með henni. 

Ísland kemur vel út á alþjóðlegum jafnréttisskölum og er mikilvæg fyrirmynd þegar kemur 

að kynjajafnrétti, þó ennþá sé ýmislegt í samfélaginu okkar sem er alls ekki fullkomið 

(Sunna Símonardóttir & Ingólfur V. Gíslason, 2018, bls. 666). 

4.3 Ímynd líkama kvenna 

Mikilvægt er að hvetja konur til þess að vilja gefa brjóst, og konur þurfa margar hvatningu 

til þess að halda brjóstagjöf áfram. Eitt það mikilvægasta sem hægt er að gera til að hvetja 

konur áfram er að auka kennslu um brjóstagjöf og önnur atriði sem varða hana (Schalla, 

Witcomb, & Haycraft, 2017, bls. 755). Önnur uppspretta af hvatningu við brjóstagjöf getur 

verið einhver af þeim mörgu kostum sem liggja bakvið hana. Einn kostur sem er ekki 

fjallað mikið um í brjóstgjafabókmenntum, en er oft lofaður af mæðrum, er áhrif 

brjóstagjafar á þyngdarmissi. Margar konur segja að brjóstagjöfin sjálf hafi hjálpað þeim 

að komast aftur í sama form og þær voru í fyrir óléttuna. Ástæðan fyrir því að bækur tala 

lítið um þetta er líklegast sú að þetta er talið vera útlitstengdur kostur sem tengist eigin 

líkamsímynd, og því eigi það ekki að vera atriði sem er aðal drifkrafturinn bakvið 

brjóstagjöf. Þó er þetta enn meira viðeigandi í samfélaginu okkar í dag, þar sem útlit og 

líkamsímynd er eitthvað sem skiptir konur miklu meira máli en það hefur gert áður fyrr. 
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Svona kostir geta verið mjög hvetjandi fyrir ungar mæður í dag til að byrja að gefa brjóst 

(Schalla o.fl., 2017, bls. 755). 

Í einni meðgöngubók, Beðið eftir barni, er fjallað um líkama kvenna eftir barnsburð 

og hvernig hann breytist á meðan brjóstagjöf stendur. Þar er einnig fjallað um brjóstin og 

ímynd þeirra, í undirkaflanum Kynferðislegt eða Hagnýtt. Þar fjallar Murkoff um tilgang 

brjóstsins og hvort eigi að líta á það sem kyntákn. Hún nefnir þó að mögulegt sé fyrir 

konuna að hafa tvö hlutverk annars vegar hlutverk móður og hins vegar hlutverk ástkonu 

makans (Murkoff, 2010, bls. 298). Hún nefnir einnig að þetta sé eitthvað sem þarf að hafa 

í huga þegar ákveðið er að vera með barn á brjósti, því erfitt er að viðhalda hvoru tveggja. 

Þetta hljómar eins og líkami móður sé ekki hennar eigin, hún þurfi að velja á milli maka 

eða barns, hvergi er fjallað um að hún geti valið sig eða sitt persónulega pláss, sem hún 

væri í raun að gefa upp með því að stunda brjóstagjöf. 

Rannsókn gerð af Alan F. Dixson og Barnaby J. Dixson (2011) fjallar um hversu 

aðlaðandi fólki í okkar samfélagi finnast fornstyttur af konum, og aldurshópinn sem þau 

halda að stytturnar tilheyra. Stytturnar eru einar af elstu þekktu myndrænu lýsingunum 

á kvenkyns líkama. Rannsóknin gekk út á að þátttakendur voru spurðir um hversu 

aðlaðandi þeim fyndist styttan vera, hversu gömul þau halda að manneskjan sem styttan 

á að lýsa sé, og hvort þau haldi að hún sé ólétt eða ekki (Dixson & Dixson, 2012, bls. 2). 

Lokaniðurstöðurnar í rannsókninni sýndu að fáar styttur voru taldar vera af óléttum 

konum, en þær sem voru sagðar vera ekki óléttar voru almennt sagðar vera eldri, og ekki 

jafn aðlaðandi. Þetta passar frekar vel, þar sem að flestar af þessum gömlu styttum var 

ætlað að sýna frjósemi kvenna (Dixson & Dixson, 2012, bls. 8). Þetta sýnir okkur að í dag 

er ennþá horft á óléttar konur sem aðlaðandi. 

4.4 Togstreita brjóstagjafar  
Nú til dags er athöfnin við að gefa brjóst nánast orðið að söluvöru, og inn eru komin alls 

kyns ný hjálpartæki við brjóstagjöf. Eitt af þessum tækjum er vélknúna brjóstapumpan. 

Julie Stephens (2010) bendir á að þegar brjóstapumpan kom fyrst upp í samfélaginu, þá 

var horft á hana sem óþægilega og jafnvel hrollvekjandi læknatæki. Nú til dags er hún 

orðið að tæki sem margir geyma eins og persónulegan fylgihlut, og oft er hún hönnuð í 

stíl við fræg vörumerki sem hanna öðruvísi fylgihluti. Í Bandaríkjunum, ef að mæður eru í 

vinnu, er þeim oft boðið að fara í sérstaka meðferð þar sem þær setjast í herbergi, og 
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mjólkin er pumpuð úr þeim lengi á meðan þær taka pásu frá vinnunni. Þetta er gert til 

þess að hvetja konur til að snúa aftur til vinnu eins fljótt og hægt er. Konurnar geta jafnvel 

bókað herbergið fyrir fram á netinu. Margir í Bandaríkjunum segja að þessi herbergi á 

vinnustað séu mikilvæg og eftirsótt, og þetta sé mikilvægt merki þess að vinnustaðurinn 

hugsi um sitt fólk. Sum fyrirtæki eru meira að segja farin að nota þetta í staðinn fyrir að 

gefa mæðrunum fæðingarorlof (Stephens, 2010, bls. 77–78). 

Flestar heilbrigðisstofnanir í Bandaríkjunum og víðar mæla með brjóstagjöf fyrsta ár 

barnsins, þar sem til dæmis hin Bandaríska Akademía Barnalækna (e. American Academy 

of Pediatrics) mælir með eingöngu brjóstagjöf fyrstu sex mánuði og svo brjóstamjólk í 

samræmi við annan mat næstu sex mánuði. Þrátt fyrir þessi hollráð fylgja langflestar 

bandarískar mæður þeim ekki. Samkvæmt könnun byrjuðu 80% bandarískra mæðra að 

gefa brjóst, en aðeins 16% fylgdu meðmælunum og gáfu eingöngu brjóst fyrstu sex 

mánuðina (Boyer, 2014, bls. 271–272). Kate Boyer (2014) rannsakaði hvernig breytingar 

hafa verið að eiga sér stað meðal útivinnandi mæðra í Bandaríkjunum. Með því að greina 

ákvæði úr stefnu frá árinu 2011 (e. Affordable Care Act og Reasonable Break Time), sýnir 

hún hvernig væntingar til vinnandi mæðra hafi breyst í Bandaríkjunum. Þessar væntingar 

og stefnubreytingar sýna, að mati Boyer, róttækan mun á Bandaríkjunum og stefnum 

annarra vestrænna landa, sérstaklega hvað varðar brjóstagjöf (Boyer, 2014, bls. 282). 

Á meðan önnur lönd hafa lagt áherslu á heilsu mæðra og barna, þá er hægt að færa 

rök fyrir því að stefnubreytingar Bandaríkjanna leggi meiri áherslu á að auðvelda vinnu 

heldur en að hugsa um heilsuna. Boyer segir að með þessum stefnum þá eigi konur að 

tileinka sér ákveðna blöndu af vinnu- og einkalífi, þar sem er búist við að konur taki fullan 

þátt á vinnumarkaðinum, og á sama tíma að þær hugsi um barnið og að gefi því að borða 

(Boyer, 2014, bls. 282). Þetta er allt öðruvísi en til dæmis á Íslandi, þar sem áherslan er 

sett á fæðingarorlof frekar en að gefa brjóst í vinnunni. Þessi stefnubreyting sýnir þó 

miklar framfarir í Bandaríkjunum, þar sem að þær stefnur sem komu á undan voru ekki 

nálægt því nóg til að fullnægja þörfum kvenna í til dæmis að gefa brjóst á vinnutíma. En 

þrátt fyrir þessar framfarir, segir Boyer að það sé enn meiri vinna sem þarf að leggja í 

stefnumótun í Bandaríkjunum til þess að ná því markmiði að gera brjóstagjöf auðvelda og 

náttúrulega, bæði fyrir vinnandi konur og aðrar (Boyer, 2014, bls. 283). 
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Virginia Schmied og Deborah Lupton (2001) gerðu rannsókn á 25 konum í Ástralíu, og 

sambandi þeirra við brjóstagjöf. Viðtöl voru tekin við konurnar með smá millibili milli 

hvers viðtals, alveg frá því rétt fyrir fæðingu fram að þremur árum eftir fæðingu. 

Spurningarnar tengdust öllu því sem kemur við að vera móðir í fyrsta skipti, þar sem 

brjóstagjöf var bara einn flokkur af spurningum. Það kom þó í ljós að brjóstagjöf var algjört 

aðalatriði hjá öllum konunum. Allar konurnar í rannsókninni trúðu því að brjóstagjöf væri 

náttúruleg og því væri hún æskileg, og mikilvæg fyrir samband mæðranna við börnin, auk 

þess að vera mikilvæg fyrir heilsu barnsins. Einnig sögðu þær að brjóstagjöf væri merki 

þess að vera góð móðir, og flestar voru tilbúnar til þess að þrauka með brjóstagjöfina til 

þess að geta kallað sig mæður sem gefa brjóst (Schmied & Lupton, 2001, bls. 238). 

Konurnar voru allar skuldbundnar til að gefa brjóst, og því byrjaði hver einasta kona í 

rannsókninni að gefa brjóst beint eftir fæðingu. Hægt og rólega hættu margar þó að gefa 

brjóst. Fimm af þessum 25 voru hættar eftir 6-12 vikur, tvær í viðbót hættu eftir sex 

mánuði, og þegar börnin voru orðin 1-2 ára voru bara 12 konur eftir að gefa brjóst. Aðeins 

fjórar af konunum fóru aftur til vinnu á fyrstu sex mánuðunum eftir fæðingu, þar sem 

tvær þeirra vöndu barnið af brjósti áður en þær fóru til vinnu, og hinar tvær gáfu barninu 

brjóst á meðan þær unnu (Schmied & Lupton, 2001, bls. 238). Schmied og Lupton sögðu 

að lokum að gögnin sem þær söfnuðu sýndu augljóslega að mæður horfðu á brjóstagjöf 

á tvo mismunandi vegu. Sumar mæður elskuðu að gefa brjóst, og það var ekkert nema 

ánægjulegt og náin stund með barninu sínu. Einnig fannst þeim það vera mikilvæg leið til 

að mynda tilfinningaleg tengsl við börnin sín. Hinar mæðurnar, sem voru ekki heppnar 

með brjóstagjöfina, líkuðu yfirleitt illa við hana, og fannst þeim brjóstagjöfin einungis 

erfið, óþægileg og truflandi (Schmied & Lupton, 2001). 

5 Brjóstagjöf á Íslandi  

5.1 Sögulegt yfirlit  
Í Norðurlöndunum hefur alltaf verið tiltölulega há tíðni mæðra sem hafa ákveðið að gefa 

brjóst, og hefur hún aukist í gegnum árin, og er enn á uppleið. Hlutfall þeirra sem gefa 

brjóst er mjög hátt, og hafa rannsóknir sýnt að eiginlega allar nýbakaðar mæður reyna 

brjóstagjöf í fyrstu, og eru oftast í línu við meðmæli Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um 
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að gefa brjóst fyrstu sex mánuði barnsins. Í Svíþjóð er brjóstagjöf talin vera það venjulega 

í samfélaginu, og tengt því að vera góð móðir, og því er hægt að gera ráð fyrir því að sama 

álit sé í flestum Norðurlöndunum. Það eru ekki bara Norðurlöndin sem eru þekkt fyrir háa 

tíðni brjóstagjafar, því að í Norður-Evrópu er lengd gjafarinnar mun lengri en á öðrum 

svæðum hnattarins (Sunna Símonardóttir & Ingólfur V. Gíslason, 2018, bls. 668). 

Ísland er eitt af þessum löndum sem eru með góða tíðni brjóstagjafar, og samkvæmt 

landlækni Íslands þá voru 98% barna sem fæddust á bilinu 2004-2008 gefið á brjóst fyrstu 

viku lífsins og 86% fengu eingöngu brjóstamjólk. 86% barna fá svo ennþá brjóstamjólk 

þegar þau verða 3 mánaða, og 67% af þeim fá eingöngu brjóstagjöf. Við sex mánaða aldur 

var 74% barnanna gefið á brjóst, og 27% fyrir börn sem voru orðin eins árs (Sunna 

Símonardóttir & Ingólfur V. Gíslason, 2018). Konur hafa þó ekki alltaf gefið brjóst í gegnum 

söguna á Íslandi. Þrátt fyrir að tíðni brjóstagjafar sé há á Íslandi í dag, þá var hún ekki eins 

há áður fyrr. Það þekktist jafnvel að karlmenn gæfu barni brjóst. Í Flóamannasögu er sagt 

frá því hvernig Þorgils gefur barni sínu á brjóst, þar sem barnið hefur ekki aðgang að 

móðurmjólkinni. Hann byrjaði á því að skera í geirvörtuna sína, og leyfði barninu að 

drekka af blóði sínu. Blóðið blandaðist svo hægt og rólega við mjólk, og að lokum fékk 

barnið hreina brjóstamjólk frá föður sínum, og nærðist af því („Flóamannasaga“, 1947, 

bls. 42). Í kringum 17. og 18. öldina var brjóstagjöf hins vegar nánast óþekkt á Íslandi, 

brjóstagjöf hafði lagst af í sveitum landsins og í verbúðum var lítið um hana. Í verbúðum 

var kúamjólk bætt í brjóstamjólk og jafnvel rjóma. Á þessum tíma var því haldið fram að 

kúamjólkin væri best fyrir börnin, en hún var talin vera mikils virði og mikilsmetin í 

samfélaginu. Mannlega brjóstamjólkin hafði ekkert efnahagslegt virði, og því var hún ekki 

jafn virt í samfélaginu. Mæður vildu augljóslega gera það besta fyrir börnin sín, þannig að 

kúamjólkin var tekin fram yfir brjóstamjólkina (Thorley, 2019, bls. 40). 

Undantekningin við þessa lágu brjóstagjafartíðni voru allra fátækustu konurnar í 

verðbúðunum sem gátu ekki nálgast kúamjólk, og það voru einu tilfellin sem brjóstamjólk 

var gefin (Thorley, 2019, bls. 40). Á þessum tíma voru ýmsir hlutir, bæði líkamlegir og 

andlegir, taldir hafa slæm áhrif á móðurina og brjóstamjólkina sem hún gaf. Þess vegna 

var mælt með að konur sem voru í slæmu skapi áttu aldrei að gefa brjóst (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2002, bls. 152). Nú til dags er tíðni brjóstagjafar mjög há á Íslandi, og 
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brjóstagjöf er talin vera mikilvæg fyrir heilsu ungbarna. Hvaða áhrif hafði það þá á heilsu 

fólks þegar brjóstagjöf var svona óalgeng? 

5.2 Brjóstagjöf og ungbarnadauði 

Ólöf Garðarsdóttir (2002) fjallaði um ungbarnadauða í bókinni sinni Saving the Child: 

Regional, Cultural and Social Aspects of the Infant Mortality Decline in Iceland, 1770-

1920. Hún fjallar um ungbarnadauðann almennt, og hvernig tíðni hans hefur þróast í 

gegnum tíðina á Íslandi. Fram að 1865 var ungbarnadánartíðnin á Íslandi tvisvar til þrisvar 

sinnum hærra en tíðnin í Noregi, og 80-100% hærri heldur en í Danmörku. Sú tíðni lækkaði 

mikið í kringum 1865, og stuttu eftir það var tíðnin á Íslandi lægri en hún var í Englandi og 

Danmörku, og frá 1910 var hún mjög svipuð og tíðnin í Noregi (Ólöf Garðarsdóttir, 2002, 

bls. 20).  

Ólöf skoðaði einnig tíðni ungbarnadauða eftir landshlutum á Íslandi, og komst að því 

að Rangárvallasýsla hafði hæstu dánartíðni ungbarna, ásamt því að vera með lægstu tíðni 

brjóstagjafar. Þetta styður einnig þá tilgátu að kúamjólk var vinsæl til að gefa ungabörnum 

á þessum tíma, því að í Rangárvallasýslu voru flestir nautgripir á landinu (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2002, bls. 143). Þó segir Ólöf að það hafi ekki verið kúamjólkin sjálf sem 

hækkaði ungbarnadánartíðnina, heldur var það frekar maturinn sem kýrnar fengu að 

borða sem hafði slæm áhrif á mjólkina. Kýrnar borðuðu þurrkaðan fisk sem var oft 

myglaður, sem jók líkurnar á ristilssjúkdómum hjá litlum börnum (Ólöf Garðarsdóttir, 

2002, bls. 152). 

Til eru nokkrar mismunandi hugmyndir um ástæður þess að brjóstagjafartíðni var 

svona rosalega lág á þessum tíma. Helgi Þorláksson (1986) heldur því fram að brjóstagjöf 

hafi verið algeng á Íslandi á miðöldum, og hafi líklegast verið venjan á þeim tíma (Helgi 

Þorláksson, 1986, bls. 84). Eitthvað hafi þó breyst í menningunni sem leiddi til þess að 

brjóstagjöf var að mestu aflögð, og Helgi segir að þessi breyting hafi líklegast átt sér stað 

á bilinu 1550-1800. Ef treysta má sögum frá Íslendingum þá var brjóstagjöf aflögð vegna 

þess að álag var of mikið á konum, og að einnig var því trúað að brjóstamjólkin væri ekki 

jafn holl og kúamjólkin. Þó var þessum hugmyndum hafnað af ýmsu fólki sem fjallaði um 

þessi mál á 20. öldinni, og annarra skýringa var leitað. Einn landlæknir sagði að konur 

hefðu verið í of þröngum fötum, og því urðu geirvörturnar flatar og innfallnar sem þýddi 

að börnin gátu ekki sogið brjóstið. Baldur Johnsen læknir benti á að matarskortur ríkti 
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lengi á Íslandi á þeim tíma sem brjóstagjöf lagðist af, og því var líklegt að konurnar, sem 

voru þær sem báru á borðið, settu hina fjölskyldumeðlimina í forgang, og sveltu sjálfar sig 

óbeint. Það leiddi til þess að konur höfðu, samkvæmt Baldri, einfaldlega ekki orku 

framleiða mjólk og að gefa brjóst (Helgi Þorláksson, 1986, bls. 87–88). 

5.3 Íslenskar konur og brjóstagjöf 

Árið 2004 var tekið viðtal við Geir Gunnlaugsson, þáverandi yfirlækni á Miðstöð 

heilsuverndar barna. Í viðtalinu segir hann að 98% íslenskra barna fái brjóstamjólk við 

einnar viku aldur, sem er gott miðað við sum önnur Evrópulönd, þar sem innan við 

helmingur barna er á brjósti þegar þau eru einnar viku gömul. Geir segir það vera 

mismunandi eftir svæðum og landshlutum hversu algeng brjóstagjöf sé, en þó sé það 

menning og heilbrigðiskerfið hjá viðkomandi landi sem hefur mestu áhrif á algengnina 

(Geir Gunnlaugsson, 2004). 

Á Íslandi er tiltölulega nýtt kerfi sem er notað af ljósmæðrum í sambandi við að hjálpa 

nýjum foreldrum. Þetta er hin svokallaða heimaþjónusta ljósmæðra, og hún byrjaði fyrst 

árið 1993. Sá samningur hefur svo verið endurnýjaður og uppfærður nokkrum sinnum í 

viðbót síðan þá, og viðbrögð kvenna við þessari aðstoð hafa verið yfirgnæfandi jákvæðar. 

Þessi þjónusta felur í sér að konur fá að fara snemma heim af spítalanum, og í staðinn 

kemur ljósmóðir í nokkrar heimsóknir næstu vikurnar eftir fæðinguna til þess að fylgjast 

með að allt sé með felldu (Hildur Sigurðardóttir, 2006). Þannig getur ljósmóðirin hjálpað 

með vandamál sem koma upp við brjóstagjöf. Fyrsta vikan er ótrúlega viðkvæmur tími 

þegar kemur að brjóstagjöf, og því er gott að móðirin geti fengið stuðning og ráðgjöf til 

þess að tryggja að gjöfin gangi smurt fyrir sig. Með ráðgjöf ljósmæðra er hægt að koma í 

veg fyrir ýmsa hluti eins og gulun, því þá fær nýfædda barnið næringuna sem það þarf 

(Hildur Sigurðardóttir, 2006). 

Þegar ljósmæður heimsækja foreldra fá þau ákveðin fyrirmæli um hvað á að gerast í 

þessari heimsókn, þar sem aðalmarkmiðið er að veita foreldrum stuðning fyrstu vikurnar. 

Í fyrsta lagi þarf að fylgjast með að minnsta kosti tveimur mismunandi brjóstagjöfum, í 

öðru lagi þarf að passa að barnið drekki í sirka 10-20 mínútur við hverja brjóstagjöf. Í þriðja 

lagi þarf að vera augljóst að barnið nái að kyngja í að minnsta kosti þriðja til fimmta hverju 

soginu, í fjórða lagi þarf að passa að barnið pissi, og að lokum þarf að passa að þyngdartap 

sé ekki of mikið og að meta barnið vera heilbrigt (Hildur Sigurðardóttir, 2006, bls. 31). 
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Hildur Sigurðardóttir (2006) gerði rannsókn á heimsóknum ljósmæðra, og hvaða áhrif þær 

höfðu á nýjar mæður, þar sem eitt af aðal áhersluatriðunum var brjóstagjöf. Rannsóknin 

sýnir að heimsóknirnar höfðu mjög góð áhrif á árangur og tímalengd brjóstagjafar, og þær 

höfðu miklu betri áhrif heldur en löng dvöl á sjúkrahúsinu eftir fæðingu. Einnig hefur það 

komið í ljós að skipulögð ráðgjöf og þjónusta sem tengist brjóstagjöf hefur almennt mjög 

góð áhrif á tíðni og tímalengd brjóstagjafa. Þetta getur verið námskeið, eða 

heimaþjónusta, eða hvað sem er sem býður upp á markvissa og einstaklingsmiðaða 

fræðslu sem kemur einnig í veg fyrir misvísandi upplýsingar (Hildur Sigurðardóttir, 2006, 

bls. 31). 

Nokkur mismunandi atriði eru talin hafa mest áhrif á tímalengd brjóstagjafar hjá 

konum á Íslandi. Það sem hefur mestu áhrifin er til dæmis sjálfsöryggi mæðranna, ásamt 

hversu jákvætt viðhorf mæðranna hafa til brjóstagjafar. Einnig hafa erfiðleikar við 

brjóstagjöf og léleg mjólkurmyndun slæm áhrif á tímalengd brjóstagjafarinnar. Hildur 

segir að þessar niðurstöður samræmist öðrum rannsóknum vel, og sýna hversu mikilvægt 

það er að styðja og fræða nýjar mæður í sambandi við brjóstagjöf, sérstaklega á meðan 

meðgöngu stendur og strax eftir fæðingu (Hildur Sigurðardóttir, 2006). Rannsóknin sýndi 

einnig að það vandamál sem mæður leituðust oftast eftir aðstoð við var einmitt 

brjóstagjöf, auk þess sem ljósmæður í þessari heimaþjónustu voru nefndar af flestum sem 

hjálplegasti aðilinn varðandi brjóstagjöf. Hildur telur loks að hlutverk ljósmæðra sem 

sinna heimaþjónustu sé mjög mikilvægt, og þess vegna þurfi að samræma allar þær 

leiðbeiningar og öll þau ráð sem eru gefin til að meðhöndla og fyrirbyggja vandamál sem 

geta komið upp við brjóstagjöf. Hún mælir með því að bjóða símenntunarnámskeið fyrir 

ljósmæður til þess að tryggja samræmda og markvissa fræðslu (Hildur Sigurðardóttir, 

2006, bls. 32). 

Fleiri kannanir hafa verið gerðar í sambandi við viðhorf íslenskra mæðra til 

brjóstagjafar. Sunna Símonardóttir, ásamt Ingólfi V. Gíslasyni (2018), náði athygli íslenskra 

mæðra í gegnum hóp á samfélagsmiðlinum Facebook, og fékk þar af leiðandi 77 sögur frá 

íslenskum mæðrum, sem tengdust allar brjóstagjöf (Sunna Símonardóttir & Ingólfur V. 

Gíslason, 2018). Allar mæðurnar sem deildu sinni sögu í þessari könnun byrjuðu á því að 

vilja gefa brjóst, en því miður lentu þær allar í erfiðleikum. Sumar fengu skaddaðar 

geirvörtur, júgurbólgur, sveppasýkingu, eða jafnvel bara slæman sársauka við gjöfina. 
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Þetta þýddi að sumar konurnar náðu ekki að byrja að gefa brjóst vegna erfiðleika, á meðan 

aðrar náðu að byrja en náðu ekki að halda áfram, en flestar náðu að halda áfram í nokkrar 

vikur/mánuði, þrátt fyrir einhverja erfiðleika sem þær lentu í. Brjóstagjöf er sérstaklega 

erfið fyrir þær konur sem ná ekki, eða geta ekki gefið á brjóst, því náttúrulegu viðbrögðin 

eru að kenna sjálfum sér um að gjöfin virkar ekki. Konurnar notuðu  mikla andlega og 

líkamlega orku í viðleitni sinni við að koma brjóstagjöfinni í gang. Þær fengu flestar mjög 

svipuð ráð, einhverjar sögðu að besta leiðin væri að auka tíðni brjóstagjafanna, á meðan 

aðrar mæltu með að prófa brjóstapumpu (Sunna Símonardóttir & Ingólfur V. Gíslason, 

2018, bls. 670). 

5.3.1 Reynsla íslenskra kvenna 

Brjóstagjöf er gríðarlega fjölbreytt fyrirbæri og er reynsla hvers og eins mismunandi. Líkt 

og fæðingin sjálf eru upplifanir jafn ólíkar og þær eru margar. Margar íslenskar konur hafa 

komið fram og líst reynslu sinni af brjóstagjöf og hvaða áhrif sú upplifun hafði. Margar 

hverjar lýsa þessum tíma sem erfiðum en þó gefandi. Hérna á eftir verða kynnt nokkur 

dæmi af reynslusögum íslenskra kvenna, þar sem fjallað er um vandamál við 

brjóstagjöfina, viðhorf fólks til brjóstagjafar á almannafæri, og brjóstagjöf á Alþingi.  

Stofnað var til brjóstagjafaviku árið 2008 og var hún haldin í fjórða sinn árið 2011. 

Soffía Bæringsdóttir, einn af skipuleggjendum brjóstagjafarviku sagði að viðhorf fólks 

varðandi brjóstagjöf hafi farið versnandi síðastliðin ár. Hún lýsir því hvernig konur hafa 

lent í því að vera vísað út af veitingastöðum fyrir að gefa brjóst. Soffía Bæringsdóttir segir 

að mikilvægt sé að konur séu ekki út í horni að gefa brjóst, heldur á þetta að vera sýnilegt 

og venjulegt í samfélaginu (HJH, 2011). Þetta hefur núna farið aðeins batnandi og meðal 

annars hefur áhrifavaldurinn Þórunn Ívars verið mjög opin með sína upplifun í sambandi 

við brjóstagjöf. 

Þórunn deildi sinni brjóstagjafarsögu í tilefni brjóstagjafarvikunnar 2019, átta árum 

eftir umræðu Soffíu, og þar kom í ljós að í hennar tilfelli hafa hlutirnir ekki alltaf verið 

góðir. Hennar stærsta vandamál í sambandi við brjóstagjöfina var offramleiðsla á mjólk, 

þar sem hún þurfti oft að pumpa út mjólk eftir að gefa barninu til þess að koma í veg fyrir 

stíflur sem gætu myndast. Þórunn segir að brjóstagjöf taki algjörlega sinn toll, og að hún 

hafi verið allt annað en hún átti von á, en þrátt fyrir það segir hún að allt þetta tímabil hafi 

verið henni mjög dýrmætt, þó það hafi verið erfitt (Ragnhildur Birna Hauksdóttir, 2019). 
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Annað nýlegt dæmi um sögu sem tengist brjóstagjöf er saga sem kemur beint frá Alþingi. 

Unnur Brá Konráðsdóttir gaf nýfæddu barni sínu brjóst árið 2016, en það merkilega við 

það er að hún stóð í miðjum ræðustól á Alþingi. Þetta var í fyrsta skiptið sem þetta hafði 

gerst á Alþingi, og viðbrögð almennings voru að mestu leyti mjög jákvæð, og mörg falleg 

orð voru látin falla í garð hennar (Hulda Hólmkelsdóttir, 2016). 

Gjafabók: reynslusögur íslenskra kvenna af brjóstagjöf er, eins og nafnið gefur til 

kynna, safnbók með reynslusögum kvenna, sem eru eins mismunandi og þær eru margar. 

Ein kona segir frá sinni reynslu, sem var vægast sagt ekki mjög góð. Hún eignaðist tvo 

stráka, og á þeim tíma sem hún eignaðist þá var mun erfiðara að nálgast upplýsingar í 

sambandi við brjóstagjöf. Hún kunni ekkert á þetta, en vissi þó að brjóstagjöf var talin 

vera mikilvæg fyrir börn. Hún hafði alltaf heyrt að allar konur gætu verið með börnin sín 

á brjósti, og því var mjög erfitt fyrir hana þegar brjóstagjöfin hennar gekk ekki vel. Hún lá 

lengi inni á sængurkvennagangi, fékk litla aðstoð og leið mjög illa. Læknarnir sögðu 

gjarnan við hana að hún væri alveg ómöguleg, og að hún væri með alltof lítil brjóst til að 

hafa svona stóra og stæðilega drengi á brjósti (Aðalheiður Atladóttir, Dagný Ósk 

Ásgeirsdóttir, & Soffía Bæringsdóttir, 2010, bls. 15). 

Önnur kona segir frá sinni upplifun á brjóstagjöf, og lýsir henni sem mjög erfiðri 

reynslu og ekki það sem hún átti von á. Hún var hjúkrunarnemi og nánast alveg með á 

hreinu hvað fælist í því að gefa brjóst og hversu mikilvæg efni eru í henni og hvað það er 

virkilega gott fyrir barnið. En þrátt fyrir að vera staðráðin að gefa brjóst var endalaust 

reynt á þrautseigju hennar, hún fékk mikið af sárum á geirvörturnar og því fylgdi mikil kvöl 

og pína. Einnig lýsir hún ástandinu á Íslandi á þeim tíma, það er að segja hvernig það var 

að kljást við þessa erfiðleika, án þess að hafa möguleika á neinni ráðgjöf, en á þeim tíma 

var lítið um ráðgjöf við hinum ýmsu vandamálum, svo sem brjóstagjöfinni sjálfri. Hún 

segist þó hafa fengið ráð frá hinum og þessum sem höfðu áður verið með barn á brjósti 

og á endanum gekk allt sem átti að ganga. En þá blossaði upp þunglyndið sem getur fylgt 

brjóstagjöfinni. Þegar allt gengur vel og barnið tekur vel við brjóstinu er ekki mikið sem er 

gert í ótta við að skemma brjóstagjöfina, en móðirin segir frá hvernig líðan var slæm og 

tilfinningin að vera með barnið á brjósti hafi verið eins og að vera fangi í sínum eigin 

líkama. En eftir að hún fékk hjálp við þunglyndinu small allt saman eins og um væri að 
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ræða eitthvað dásamlegt ævintýri sem endaði vel, en hún endaði á því að vera með barnið 

í 26 mánuði á brjósti (Aðalheiður Atladóttir o.fl., 2010, bls. 9–12).  

6 Umræða 
Markmið þessarar ritgerðar er að fá aukinn skilning á eðli brjóstagjafar og hvaða reynslu 

konur á Íslandi hafa af henni í dag. Allar kenningarnar sem fjallað var um í þessari ritgerð 

hafa, að einhverju leyti, mismunandi sýn á brjóstagjöf. Það eru ýmsar nálganir innan 

mannfræðinnar um brjóstagjöf og fer það svolítið eftir því hver er spurður hvaða svar 

maður gæti fengið. Innan félagsmannfræðarinnar eru sú skoðun efst á baugi að margt af 

því sem fylgir brjóstagjöf eigi sér rætur í menningu og einblínir hún á menningu og hvernig 

einstaklingurinn birtist í henni. Líffræðilega mannfræðin leggur áherslu á líkamann, 

einkenni hans og þarfir sem henta líkamanum og því sjónarhorni. Kenningar um tvíhyggju 

telja m.a. að karlar séu tengdari menningu og að konur séu tengdari náttúru. Þess vegna 

eru margar, ef ekki flestar kenningar sem fjalla um brjóstagjöf uppteknar af líffræðilegum 

þáttum, sem og næringarfræðilegum þörfum líkamans. Kynjafræðin fjallar gjarnan um 

mikilvægi þess að konur hafi yfirráðarétt yfir eigin líkama. Orðræða brjóstagjafar skerðir 

þennan rétt m.a. gegnum það hlutverk sem mæðrum er ætlað við brjóstagjöf, til dæmis 

við að telja konum trú um að brjóstagjöf tryggji tengslamyndun móður og barns. 

Mikilvægast er því að einbeita sér ekki einungis að einni kenningu, eða bara einni 

fræðigrein. Til þess að fá góða mynd af brjóstagjöf í fræðilegum skilning þá þarf að blanda 

saman þessum kenningum, sjá hvað passar saman og hvað ekki.  

Þrátt fyrir að við vitum nú í dag að brjóstamjólkin sé mikilvæg, þá var það greinilega 

ekki vitað í gamla daga á Íslandi. Sagan hefur samt gefið til kynna að það væri mikilvægt 

fyrir börnin að fá brjóstamjólk, jafnvel þótt að Íslendingar héldu áður fyrr að kúamjólkin 

væri betri. Nú hefur læknavísindunum fleygt fram og með aukinni almennri þekkingu 

hefur tíðni brjóstagjafar aukist. Samfélagið okkar, bæði á Íslandi og út í heimi, trúir því að 

brjóstagjöf sé það sem er best fyrir börn. Þær mæður sem taka ákvörðun að gefa ekki 

brjóst, eða geta ekki gefið brjóst, eru þá í mikilli samfélagslegri hættu að vera álitnar 

slæmar mæður. 
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Í dag er ekki það eina í stöðunni að gefa brjóst, og áratugum saman hefur verið hægt 

að gefa nýburum þurrmjólk í stað móðurmjólkurinnar. Þurrmjólk inniheldur öll þau efni 

sem barnið þarf fyrstu mánuðina til að lifa af, en móðirin getur ekki alltaf verið viss um að 

brjóstamjólkin sé næg, og þá er nauðsynlegt að barnið fái ábót í formi sérhannaðrar 

ungbarnamjólkur. Í grein sinni Breast-Feeding and Maternal Depletion: Natural Law or 

Cultural Arrangements? segir Vanessa Maher(1992a) að markmið umræðunnar um hvort 

brjóstagjöf sé menningarlegt eða líffræðilegt fyrirbæri sé alls ekki til þess fallið að segja til 

um hvort sé betra eða verra, réttara eða ekki, heldur til þess að gera grein fyrir fjölbreytni 

innan efnisins (Maher, 1992a, bls. 151–154). 

Hvernig mjólkin verður til og hvernig líkami kvenna er rétt fyrir og eftir barnsburð, 

hvernig mjólkurkirtlarnir eru reiðubúnir að framleiða mjólkina fyrir barnið, það er 

líffræðin að segja til um brjóstagjöf. Öll efnin sem eru í mjólkinni er líffræðilegur hluti. Það 

er löngu vitað, en hvers vegna stundum við enn brjóstagjöf þegar tæknin hefur gert okkur 

kleift að sleppa henni? Er það í eðli okkar? Á Íslandi var gríðarlega há tíðni á barnadauða 

á 18. og 19. öld, þá fengu börn ekki brjóst. Í dag er tíðnin meðal þess lægsta sem gerist á 

heimsvísu, og flestar mæður gefa brjóst, eða að minnsta kosti reyna það. En hvers vegna 

voru börn að deyja í gegnum tíðina þar sem brjóstagjöf er sterk ímynd fólksins og mikið 

stunduð? Hver er tengingin? Er það kannski að umönnun ungabarna er svo gríðarlega 

mikil á Íslandi og stutt er í góða læknaaðstoð, annað en í ýmsum öðrum löndum þar sem 

tíðni ungbarnadauða er mjög há. 

Það er ekki umdeilt í dag hvort það eigi að gefa brjóst eða ekki, heldur eru flestir 

sammála um að best sé að gefa brjóst. Aðalatriðið í þessari umræðu er að konur eiga að 

hafa þann rétt, og það vald yfir sínum eigin líkama að fá að velja sjálfar. Konur eiga að 

geta sagt til um hvað sé þeim og þeirra börnum fyrir bestu. Kvenmannslíkaminn er mjög 

pólitískur og hefur lengi, ef ekki alltaf, verið það. Því tvíhyggjan telur konur vera tengdari 

náttúrunni, þar sem konur koma börnunum í heiminn og því er það þeirra hlutverk að sjá 

um og næra þau. En hver er það sem fær konur til að skammast sín fyrir líkama sinn og 

hver er það sem bannar þeim að gefa brjóst á almannafæri? Hver er sá sem móðgast? Er 

það kannski sá sem vill hafa brjóstin sem eitthvað kyntákn? Þarf í raun að velja, hvort kona 

vilji vera móðir eða kynvera? Er ekki hægt að vera bæði, og hvers vegna er móðir ekki 

talin vera sama kynvera og hún var áður en hún eignaðist barnið?  
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Brjóstagjöf er gífurlega umfangsmikið umræðuefni og eru því takmörk á efni þessarar 

ritgerðar, þar sem hún þyrfti að vera töluvert lengri ef allar hliðar málsins væru skoðaðar 

til fulls. Þessi ritgerð einblínir mest á rannsóknir sem voru framkvæmdar í Evrópu og 

Bandaríkjunum og þá sérstaklega Íslandi. Til þess að fá almennilega sýn á mismunandi 

menningarlegar hugmyndir um brjóstagjöf í heiminum er mikilvægt að horfa ekki 

eingöngu á þennan hluta heimsbyggðarinnar, heldur einnig bera kennsl á hugmyndir frá 

öðrum heimshornum. Einnig skoðar þessi ritgerð aðallega hugmyndir út frá mannfræði 

og kynjafræði, en brjóstagjöf er hugtak sem er einnig hægt að skoða frá læknavísindum 

og fleiri fræðum. En alls konar rannsóknir hafa verið gerðar á brjóstagjöf og eru þær 

rannsóknir sem nefndar eru hér að ofan aðeins lítið brot af þeim.  

7 Lokaorð 
Hægt er að horfa á brjóstagjöf út frá mismunandi sjónarhornum mannfræðinnar, það er 

að segja líffræðilegu og menningar- og félagslegum sjónarhornum. Þá hefur kynjafræðin 

einnig beitt sínu sjónarhorni á brjóstagjöfina, ásamt tvíhyggju. Þessi ritgerð hefur fjallað 

um þessi mismunandi sjónarhorn, hvað er líkt með þeim og hvað er ólíkt. Einnig var fjallað 

um hvernig brjóstagjöf hefur þróast menningarlega séð á Íslandi og reynslu kvenna af 

henni. Brjóstagjöf er líffræðilegt fyrirbæri, sú næring sem kemur úr mjólkinni, sú tenging 

sem birtist milli foreldra og afkvæmis, er líffræðileg, það snýst um efnahvörf sem eiga sér 

stað í líkama þeirra. En þrátt fyrir það að brjóstagjöfin sjálf sé líffræðileg þá er allt í 

kringum hana menningarlegt, það er menningarlegt hver ákveður að gefa brjóst, og hver 

ástæðan fyrir því sé eða hvort einstaklingurinn í raun þurfi að gefa brjóst. Þetta er 

teningur með margar hliðar og til þess að skilja efnið til fulls þarf að skoða allar hliðar 

þess. Kynjafræðin segir svo að hlutverk móðurinnar í sambandi við brjóstagjöf getur verið 

pólitískt. Einnig er kynjafræðilegt sjónarhorn á brjóstagjöf enn í mótun. 

Að lokum stendur eftir að þrátt fyrir margar mismunandi kenningar í gegnum söguna, 

og tímabil þar sem brjóstagjöf var ekki talin mikilvæg, eins og til dæmis á Íslandi, þá er 

ekki hægt að horfa framhjá því hversu mikilvæg hún í raun og veru er. Þrátt fyrir að margir 

mismunandi fræðimenn og læknar hafa mismunandi og missterkar skoðanir á brjóstagjöf, 

þá eru lang flestir sammála um eitt. Brjóstagjöf er mjög mikilvæg, sérstaklega þegar 
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kemur að heilsu barnsins, því hún gefur næringarefni sem styrkir ónæmiskerfið hjá 

barninu, og hún eykur líkur á jákvæðri tengingu milli barns og móður. 
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