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Sjálfsöryggi og brjóstagjöf 

Prófun mælitækis 

Hildur Sigurðardóttir 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) 
leggja til að börn nærist eingöngu á brjósti fyrstu 6 mánuði ævinnar og síðan til tveggja 
ára aldurs með annarri næringu (World Health Organization, 2000). Ýmsir þættir svo 
sem bakgrunnsbreytur hafa verið nefndir sem áhættuþættir fyrir styttir brjóstagjöfum 
en nýlegar heimildir hafa einblínt sérstaklega á breytanlega þætti eins og sjálfsöryggi 
sem mögulegt er að hafa áhrif á í þeim tilgangi að stuðla að lengri brjóstagjöf (Blyth 
o.fl., 2002; Dennis, 2006).  

Dennis (1999) setti fram fræðilegt líkan og þróaði mælitæki um sjálfsöryggi við 
brjóstagjöf (Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES)) út frá námskenningu Albert 
Bandura. Margir rannsakendur hafa sýnt fram á ákveðið forspárgildi sjálfsöryggis við 
brjóstagjöf þ.e.a.s. hærra sjálfsöryggisstig leiði auknar líkur að því að börn séu höfð 
lengur almennt eða eingöngu á brjósti (Dennis, 2006, Gregory, Penrose, Morrison, 
Dennis og MacArthur, 2008; McCarter-Spalding og Dennis, 2010; Oriá, Ximenes, 
Almeida, Glick og Dennis 2009; Tokat, Okumus og Dennis, 2008; Zubaran, 2010).  

Samkvæmt kenningu Dennis (1999, 2006), eru konur sem skynja sig sjálfsöruggar 
við brjóstagjöfina líklegri til þess að hefja brjóstagjöf, standa af sér erfiðleika við 
brjóstagjöfina, temja sér frekar jákvæðan og sjálfshvetjandi hugsunarhátt og bregðast á 
jákvæðan hátt við erfiðleikum við brjóstagjöf. Einnig hefur komið í ljós að konur sem 
skynja of litla mjólkurmyndun eru líklegri til þess að vera óöruggari við brjóstagjöf 
(Blyth o.fl., 2004; Hill og Humenick, 1996; Blyth o.fl., 2004; Otsuka, Dennis, Tatsuoka 
og Jimba, 2008). Of lítil mjólkurmyndun er oftast nefnd sem ástæða fyrir ákvörðun 
um að hætta brjóstagjöf snemma og ef lítið sjálfsöryggi er undirliggjandi orsakaþáttur 
er mikilvægt að geta unnið með mæðrum til þess að stuðlað að auknu sjálfsöryggi 
þeirra við brjóstagjöf (Blyth o.fl., 2002; Dennis, 2006). Aðrir þættir sem einnig geta 
skýrt orsök ónógrar mjólkurmyndunar tengjast brjóstagjafatækni og áhrifum á örvun 
mjólkurmyndunar þar sem sjálfsöryggi mæðra getur vissulega haft áhrif (Wight, 2001). 

Bandura (1994) skilgreinir fjóra meginþætti sem hafa áhrif á sannfæringarmátt 
einstaklinga á eigin getu þá bendir Dennis á mikilvægi þess að vinna með konum út frá 
þessum þáttum í þeim tilgangi að styrkja sjálfsöryggi þeirra við brjóstagjöf: (1) Fyrri 
persónulegur árangur eða afrek sem höfða meðal annars til fyrri reynslu. Ef konan hefur 
reynslu af árangursríkri brjóstagjöf styrkir það væntanlega sjálfsöryggi hennar við 
upphaf brjóstagjafar næsta barns en erfið reynsla getur að sama skapi dregið úr 
sjálfsörygginu (Blyth o.fl., 2002; Dennis, 1999, 2006). (2) Áhrif er koma frá reynslu 
annarra/áhrif fyrirmynda eða staðgengla. Reynsla annarra kvenna af brjóstagjöf getur haft 
áhrif á sjálfsöryggi við brjóstagjöf hvort sem um er að ræða myndefni eða lifandi 
fyrirmyndir. Eins og Bandura bendir á hafa fyrirmyndir samt mismikil áhrif eftir því 
hve vel viðkomandi getur samsamað sig fyrirmyndinni og sett sig í spor hennar 
(Bandura, 1994; Dennis, 1999). (3) Sannfæringarkraftur annarra) um getu konunnar til 
þess að hafa barnið á brjósti hefur jákvæð áhrif á sjálfsöryggi konunnar. Hér getur til 
dæmis verið um að ræða stuðning og hvatningu frá maka, brjóstaráðgjafa, hjálpar-
mæðrum, ljósmóður, nánum vinkonum, vinum eða skyldmennum (Dennis, 2006). (4) 
Lífeðlisfræðilegt og tilfinningalegt ástand. Það er vitað mál að líðan móður hvort sem er 
líkamleg eða tilfinningaleg hefur áhrif á gang brjóstagjafar. Verkir, þreyta, streita, kvíði 
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eða önnur vanlíðan getur til dæmis truflað eðlilega losun hormónsins oxytocins sem 
stjórnar mjólkurlosun og getur haft þau áhrif að barnið fær ekki næga næringu, verður 
óvært og brjóstagjöfin gengur erfiðlega. Eins og Bandura bendir á, getur vanlíðan 
konunnar einnig haft neikvæð áhrif á sýn hennar á eigin getu til brjóstagjafar og þannig 
haft bein áhrif á sjálfsöryggi við brjóstagjöf (Dennis, 1999; Ystrom, Niegel, Klepp og 
Vollrath, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæða fylgni á milli þunglyndis-
einkenna mældum með EPDS kvarðanum og sjálfsöryggisskora samkvæmt BSES (Dai 
og Dennis, 2003; Dennis, 2003; Zubaran o.fl., 2010). Samkvæmt rannsókn Thome, 
Alder og Ramel, (2006) leiða aukin þunglyndiseinkenni til þess að íslenskar mæður 
hætta frekar fyrr með börn sín á brjósti eingöngu.  

Í rannsókn sinni, þar sem úrtakið var 522 konur, leitaðist Dennis við að búa til 
skýringarlíkan sem spáð gæti fyrir um þætti sem hafa áhrif á sjálfsöryggi mæðra við 
brjóstagjöf fyrstu vikuna. Þrátt fyrir að margar breytur sýndu marktæk tengsl við 
sjálfsöryggi þá kom í ljós að færri þeirra höfðu forspárgildi þegar fjölbreytu aðhvarfs-
greiningu var beitt. Eftir stóðu átta breytur og vísbending um að sem heild skýrðu þær 
breytileika BSES stiga um sjálfsöryggi mæðra við brjóstagjöf (Dennis, 2006). Þættirnir 
átta voru eftirfarandi: 

Menntun mæðra. Af lýðfræðilegum breytum í rannsókn Dennis (2006) virtist 
eingöngu menntun mæðra skipta máli til að spá fyrir um sjálfsöryggi við brjóstagjöf. 
Þetta samræmist niðurstöðum rannsókna Oriá og félaga (2009) og Tokat og félaga 
(2008). Nokkrar rannsóknir hafa samt ekki sýnt fram á tölfræðilegan mun á sjálfs-
öryggisstigum við brjóstagjöf eftir menntunarstigum (Gregory o.fl., 2008; Wutke og 
Dennis, 2007; Zubaran o.fl., 2010). Í íslenskri rannsókn Mörgu Thome og félaga 
(2006), kom í ljós að minni menntun mæðra leiddi til þess að þær hættu fyrr með 
börnin eingöngu á brjósti. Velta má fyrir sér hvort sjálfsöryggi hafi þar verið 
undirliggjandi áhrifaþáttur.  

Stuðningur frá öðrum mæðrum. Hvað félagslegan stuðning varðar spáði skynjaður 
stuðningur frá öðrum mæðrum fyrir um BSES stig. Hér að framan er greint frá 
áhrifum fyrirmynda á skynjað sjálfsöryggi mæðra við brjóstagjöf en stuðningur 
hjálparmæðra eða stuðningshópa mæðra hefur verið nefndur sem dæmi um árangurs-
ríkar leiðir til þess að hafa jákvæð áhrif á sjálfsöryggi (Dennis 1999, 2006; Dennis, 
Hodnett, Gallop og Chalmers, 2002).  

Verkjameðferð í fæðingu, umönnun í sængurlegu, og tegund fæðingar. Ef konurnar voru 
sáttar við verkjameðferð í fæðingu, umönnun í sængurlegu, og tegund fæðingar voru 
marktækt meiri líkur á hærri BSES stigum sem þýðir að þessir þættir spáðu fyrir um 
aukið sjálfsöryggi. Þetta kemur ekki á óvart miðað við fyrri rannsóknir (Lowe, 2000). 
Mæður sem gengust undir keisaraskurð höfðu lægra sjálfsöryggi við brjóstagjöf en 
konur er fæddu um fæðingarveg. Einnig var athyglisvert að ánægja með verkjameðferð 
í fæðingu skyldi einnig spá fyrir um sjálfsöryggi við brjóstagjöf og er spurning hvort 
ástæðuna megi rekja til sálrænna áhrifa verkjaupplifunar kvennanna.  

Skynjun móðurinnar á því hvernig brjóstagjöfin gekk hafði mesta forspárgildið á sjálfs-
öryggi. Ásetningur mæðranna eða áætlaður tími um lengd brjóstagjafar hafði einnig marktæk 
jákvæð áhrif á sjálfsöryggi. Samkvæmt Bandura (1994) þá getur jákvætt og hvetjandi 
hugarástand einstaklinga, eða eigin sannfæringarkraftur, haft áhrif á skynjað sjálfs-
öryggi sem aftur hefur áhrif á þau markmið sem einstaklingurinn setur sér. Þeir sem 
hafa meiri trú á eigin getu setji sér háleitari markmið og leggi meira á sig til þess að ná 
þeim. Nokkrir rannsakendur hafa einmitt stutt niðurstöður um tengsl áætlaðs og raun-
verulegs tíma sem börn eru höfð á brjósti (Blyth o.fl., 2004; Tokat o.fl., 2008).  

Mæling á kvíða. Þegar aðlögun móður að breyttum aðstæðum var skoðuð kom í ljós 
að mæling á kvíða hafði marktækt forspárgildi um sjálfsöryggi við brjóstagjöf og 
samræmist það mjög vel kenningu Bandura (1994). Hann bendir á að samband sé á 
milli kvíða og sjálfsöryggis þannig að ef einstaklingur er kvíðinn skynjar hann síður 
getu sína til þess að takast á við ákveðin verkefni. 
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Það sem var meðal annars athyglisvert við niðurstöður rannsóknar Dennis (2006) 
var að þrátt fyrir að fyrri reynsla af brjóstagjöf hefði marktæk tengsl við sjálfsöryggi 
við brjóstagjöf þá virtist fjöldi barna ekki hafa ráðandi áhrif í líkaninu, sem gefur til 
kynna að aðrar undirliggjandi breytur óháðar fyrri reynslu skýri þarna áhrif á sjálfs-
öryggi. Hugsanlegt er að neikvæð fyrri reynsla hafi einnig eitthvað að segja. Í rannsókn 
Oriá og félaga (2009) kom einmitt fram að fjöldi barna hafði ekki marktæk áhrif á 
sjálfsöryggi við brjóstagjöf en árangursrík brjóstagjafarreynsla gaf marktækt hærri 
sjálfsöryggistig miðað við erfiða reynslu. 

Markmið þeirra rannsókna sem hér verða kynntar var að prófa íslenska útgáfu 
sjálfsöryggskvarða Dennis (1999), (Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES))  
Sjálfsöryggi við brjóstagjöf. 

Aðferð 

Þátttakendur og gangasöfnun 
Við þáttagreiningu sjálfsöryggiskvarða Dennis var notast við sameinað gagnasafn 
beggja rannsókna frá 2003 og 2008 (n=194). Rannsóknirnar náðu báðar til kvenna er 
fæddu á Landspítala og útskrifuðust heim með heilbrigð börn. Fyrri rannsóknin náði 
til 140 kvenna er fæddu á tímabilinu janúar–febrúar 2003 og seinni rannsóknin til 200 
kvenna er fæddu á tímabilinu september 2007 til janúar 2008. Fyrri rannsókninni var 
fylgt eftir ári síðar þar sem spurt var nánar út í brjóstagjafarreynslu en í því úrtaki var 
61 kona (61/84=72,6%). Um kerfisbundin líkindaúrtök var að ræða. Í báðum rann-
sóknum var póstlagður spurningalisti og gagnasöfnun fylgt eftir með tveimur 
ítrekunarbréfum. Svarfhlutfall úr fyrri rannsókninni var 60% (n=84) og 59% (n=118) 
úr þeirri seinni.  

Mælitæki 
Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES-SF). 
Það mælitæki sem hér verður einkum lagt til skoðunar er íslensk útgáfa af styttri 
sjálfsöryggiskvarða Dennis við brjóstagjöf (BSES–SF). Dennis hefur þróað bæði lengri 
(BSES) og styttri útgáfu (BSES-SF) af mælitækinu um sjálfsöryggi. Lengra mælitækið 
inniheldur 33 fullyrðingar en styttri útgáfan 14 fullyrðingar. Eins og Bandura hefur lagt 
til þá höfða þær allar á jákvæðan hátt til sjálfsöryggis við brjóstagjöf og eru 
svarmöguleikarnir á 5 punkta likert kvarða þar sem 1 merkir alls ekki sjálfsörugg og 5 
mjög sjálfsörugg. Samanlagður stigafjöldi getur verið á bilinu 33-165 fyrir lengri 
útgáfuna en 14-70 fyrir þá styttri og eftir því sem stigin eru fleiri því sjálfsöruggari er 
konan við brjóstagjöfina. Dennis þróaði fyrst lengri útgáfu mælitækisins og byggði 
hugmyndasmíð þess á kenningu Albert Bandura, fyrri rannsóknaniðurstöðum, við-
tölum við mæður og fagaðila sem mátu innihaldsréttmæti hans. Eftir meginhlutaþátta-
greiningu listans og áreiðanleikaprófun voru 18 spurningar sem höfðu lægsta fylgni við 
kvarðann teknar úr og eftir stóð styttri útgáfan, BSES-SF. Ensk útgáfa af lista Dennis 
hefur reynst áreiðanleg með hátt innra samræmi (α=0,96). Meðaltal heildrastiga 
kvarðans var 55.8. 

Styttri útgáfan (BSES-SF) er 14 spurninga likert kvarði og hefur mælitækið verið 
þýtt og prófað í ýmsum löndum, svo sem Kanada (Dennis, 2003), Spáni (Torres, 
Torres, Rodriguez og Dennis, 2003), Bretlandi (Gregory o.fl., 2008), Pólandi (Wutke, 
og Dennis, 2007), Tyrklandi (Tokat o.fl., 2008) og Bandaríkjunum (McCarter-Spalding 
og Dennis, 2010). Í þessum rannsóknum hefur mælitækið reynst áreiðanlegt (α= 0,86 
- 0,96) og mæling á sjálfsöryggi við brjóstagjöf spáð fyrir um þann tíma sem börn eru 
höfð á brjósti.  



Hildur Sigurðardóttir 

109 

Við þýðingu á BSES-SF var leitast við að viðhalda hugtakaréttmæti listans og var 
hann því þýddur af fagaðila, yfirfarinn af íslenskufræðingi, bakþýddur af enskufræðingi 
og þýðingin borin undir höfund listans. 
 
General Self-Efficacy Scale (GSE)  
Sjálfsöryggiskvarði Matthias Jerusalem og Ralf Schwarzer hefur verið þýddur yfir á um 
30 tungumál og notaður til að mæla skynjað sjálfsöryggi eða skynjaða færni fólks til að 
takast á við hin ýmsu krefjandi verkefni. Þessi kvarði inniheldur 10 fullyrðingar á 4 
punkta kvarða og geta heildarskorin legið á milli 10-40. GSE kvarðinn hefur reynst 
áreiðanlegur með Cronbachs alpha á bilinu 0,76-0,90 (Schwarzer og Jerusalem, 1995). 
GSE var þýddur yfir á íslensku af tveimur fagaðilum á sviði ljósmóðurfræði og 
þýðingarnar bornar saman af þeim þriðja. Að lokum var þýðingin yfirfarin af íslensku-
fræðingi. GSE kvarðinn var forprófaður í rannsókninni 2008 og notaður til þess að 
skoða viðmiðsbundið réttmæti BSES-SF. Fyrri rannsóknir hafa meðal annars bent á 
tengsl almenns sjálfsöryggis og þess hvort börn eru á brjósti eða pela. Auk þess hefur 
mæling á almennu sjálfsöryggi stutt fyrri niðurstöður um forspárgildi hvað varðar þá 
tímalengd sem börn eru höfð á brjósti (Ystrom o.fl. 2007). 

Tölfræðilega úrvinnsla  
Við úrvinnslu gagna var SPSS tölfræðiforritið notað. Notast var við lýsandi tölfræði, 
þáttagreiningu, Cronbachs alfa áreiðanleikapróf og marktækni próf s.s. ANOVA og t-
próf, Mann-Witney, auk Pearsons fylgnistuðuls. Tölfræðipróf voru gerð í þeim tilgangi 
að skoða áreiðanleika og réttmæti íslenskrar útgáfu BSES-SF kvarðans. Einnig voru 
skoðuð tengsl ýmissa þátta við heildarsjálfsöryggisstig til að skoða hugtakaréttmæti og 
sambærileika niðurstaðna fyrri rannsókna. 

Niðurstöður 

Einkenni úrtaks 
Í töflu eitt má sjá lýðfræðileg einkenni þátttakanda rannsóknanna 2003 og 2008. Um 
mjög sambærilegan bakgrunn þátttakanda er að ræða í báðum úrtökum.  
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Tafla 1. Lýðfræðileg einkenni þátttakenda í rannsóknunum 2003 og 2008 
 
  Úrtök: 2003 2008 
Aldur   18-41 18-42 
Hjúskaparstaða: einstæðar: 6%  (n=4) 5,9% (n=7) 
  í sambúð: 48,8% (n=41) 55,1% (n=65) 
  giftar: 45,2% (n=36) 38,1% (n=45) 
Menntunarstig: grunnskóla eða minna: 14,5% (n=12) 19,5% (n=23) 
  starfsnám/iðnnám: 15,6% (n=13) 8,5% (n=10) 
  bóklegt í framhaldssk.: 19,8 %(n=16) 18,6% (n=22) 
  háskólanám: 50,6% (n=42) 53,4% (n=63) 
 Fyrri reynsla: frumbyrjur 35,7% (n=30) 40,7% (n=48) 
  fjölbyrjur 64,3% (n=54) 59,3% (n=70) 

Áreiðanleiki BSES-SF og GSE kvarðanna 
Samkvæmt Chronbachs alfastuðli ( α =0,93) reyndist íslensk útgáfa BSES-SF 
áreiðanleg og sýnir gott innra samræmi á milli spurninga. Meðaltal heildarstiga fyrir 
kvarðann var 54,4. Meðalfylgni milli spurninga var góð (r=0,67), og leiðrétt fylgni 
einstakra spurninga mjög ásættanleg (0,529-0,770). Engin spurning dró því áreiðan-
leika kvarðans niður að nokkru marki og ekki þörf á að taka neina þeirra út. 

Áreiðanleikapróf GSE kvarðans gáfu til kynna að hann væri áreiðanlegur með 
Cronbachs alpha 0,90, góða meðalfylgni á milli spurninga (r =0,64) og leiðrétta fylgni á 
bilinu 0,487-0,753. Meðalheildarskor kvarðans var 31,71. Í ljós kom að engin 
spurninganna dró áreiðanleika kvarðans niður að einhverju marki.  

Hugtakaréttmæti íslenska BSES-SF kvarðans 
Þáttagreining.  
Sameinað gagnasafn 194 þátttakanda úr báðum rannsóknunum var notað til að 
framkvæma þáttagreiningu og áreiðanleikapróf á íslenska BSES-SF kvarðanum. Þar 
sem KMO (Kaiser–Maeyer-Olikin) var 0,919 og Bartletts prófið leiddi í ljós mjög 
marktæka fylgni á milli spurninga þóttu gögnin hæf til þáttagreiningar (x² =1562,045, 
p<0,001). Ákveðið var að nota meginhlutaþáttagreiningu til að skoða fylgni milli 
spurninga og til að athuga hvort um einsþáttar kvarða væri að ræða líkt og í ensku 
útgáfu Dennis (2003). Eigingildið 1 eða meira var haft til viðmiðunar og hlóðu 
spurningarnar á einn þátt og studdi skriðupróf einnig þessa niðurstöðu. Þátturinn 
skýrði 52,72% af heildardreifingu gagnanna sem telst ásættanlegt. Hleðsla allra 
spurninga á þáttinn var frekar há eða á bilinu 0,588-0,815.  
 
Viðmiðsbundið réttmæti. 
Þar sem GSE kvarðinn reyndist áreiðanlegur var hann notaður til að skoða 
viðmiðsbundið réttmæti BSES-SF kvarðans. Sett var fram sú tilgáta að konur sem 
almennt eru sjálfsöruggar (GSE) séu líklegri til að hafa hærra sjálfsöryggi við 
brjóstagjöf (BSE). Samkvæmt Pearsons fylgnistuðli reyndist vera sterk jákvæð fylgni á 
milli kvarðanna tveggja (r =0,441; p<0,01) og því stóðst tilgátan. 
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Forspárgildi BSES-SF kvarðans og tengsl breyta við sjálfsöryggisstig  
Lýðfræðilegar breytur og tengsl við BSES-SF sjálfsöryggisstig 
Tengsl BSES-SF sjálfsöryggisstiga við lýðfræðilegar breytur sýndu sambærilegar niður-
stöður í báðum rannsóknunum 2003 og 2008, þar sem aldur, menntunarstig, hjú-
skaparstaða og fjöldi fyrri barna höfðu ekki marktæk áhrif á sjálfsöryggi við brjóstagjöf 
(p>0,05).  
 
BSES-SF sjálfsöryggisstig og aðrir áhrifaþættir  
Í rannsókninni frá 2008 kom í ljós að samanborið við frumbyrjur voru fjölbyrjur  
marktækt sjálfsöruggari við brjóstagjöf (p<0,01) en þessi munur kom ekki fram í fyrri 
rannsókninni. Áform kvenna á meðgöngu um lengri og meiri brjóstagjöf sýndu í 
báðum rannsóknum sterk tengsl við aukið sjálfsöryggi við brjóstagjöf (2003: p<0,05; 
2008: p<0,001). Einnig voru niðurstöður rannsókna sambærilegar um skynjun 
kvennanna á of lítilli mjólkurmyndun sem dróg marktækt úr sjálfsöryggi þeirra (2003: 
p<0,05; 2008: p<0,001). Í fyrri rannsókninni komu ekki fram marktæk tengsl annarra 
vandamála við brjóstagjöf og sjálfsöryggis en í þeirri síðari virtust tengslin almennt 
vera mjög marktæk ef konan hafði átt í einhverjum vanda við brjóstagjöfina (p<0.001). 
Verkir í geirvörtum án sára var annað vandamál sem einnig hafði áberandi marktæk 
tengsl við lægra sjálfsöryggi (p<0,001). Varðandi lengd sjúkrahúsvistar kom í ljós að 
konur í báðum úrtökum sem voru sáttar við lengd sjúkrahúsvistar samanborið við þær 
sem fannst hún ýmist of stutt eða löng mældust með marktækt hærri sjálfsöryggisstig á 
BSES-SF (p<0,05). 

Vegna smæðar úrtaka og ójafnrar dreifingar á nokkrar aðrar breytur s.s. fæðingar-
máta, lengd fæðingar fræðslu og aðstoð við fyrstu brjóstagjöf reyndist óraunhæft að 
skoða tölfræðileg áhrif þeirra á sjálfsöryggi við brjóstagjöf. Fræðsla um brjóstagjöf til 
kvennanna kom einungis í 20% tilfella (n =23) frá mæðraverndinni, 28% (n=33) 
foreldrafræðslunámskeiðum vegna fyrri fæðinga, 24% (n=28) foreldrafræðslunám-
skeiðum vegna síðustu fæðingar og einungis 16% (n=18) kom frá sérstökum brjósta-
gjafarnámskeiðum. Ekki kom fram marktækur munur á sjálfsöryggisstigum eftir því 
hvort konurnar sögðust hafa fengið fræðslu eða ekki (p=0,65).  
 
Forspárgildi BSES-SF um lengd og magn brjóstagjafa 
Í rannsókninni 2003 kom í ljós að BSES-SF sjálfsöryggistig spáðu marktækt fyrir um 
lengd brjóstagjafar þar sem sterk jákvæð fylgni kom fram milli sjálfsöryggisstiga fyrstu 
vikurnar eftir fæðingu og þeirrar tímalengdar sem börn voru höfð á brjósti (r =0,488, 
p<0,001). Í seinni rannsókninni kom einnig í ljós að marktækur munur á sjálfsöryggi 
við brjóstgjöf eftir því hvort konurnar voru hættar með börnin á brjósti gáfu þeim 
ábót með brjóstagjöfinni eða voru eingöngu með börnin á brjósti (p<0,001). Aldur 
barna á milli hópanna þ.e. þeirra sem gáfu ábót og þeirra sem voru með börnin ein-
göngu á brjósti var sambærilegur (1-6 mán.). Þau börn sem hætt voru brjóstagjöf 
höfðu gert það í 50% tilfella fyrir 2ja mánaða aldur en öll börnin höfðu hætt á brjósti 
fyrir 6 mánaðar aldur. 

Umræður 

Niðurstöður um áreiðanleika íslensku BSES-SF kvarðans (α=9,3) samræmast mjög 
vel mælingum á ensku útgáfunni (α=9,6) auk þess að meðaltal heildarstiga fyrir 
kvarðann (54,5) var mjög líkt og í rannsókn Dennis (55,8). Þáttagreiningin staðfesti 
einsþáttarkvarða líkt og í upprunalega kvarðanum (Dennis, 2003) sem gefur til kynna 
gott innra samræmi kvarðans og vísar til þess að um mælingu á einu hugtaki er að ræða. 
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Sterk fylgni GSE kvarðans við BSES-SF (r =0,441; p<0,01) gaf einnig til kynna 
viðmiðsbundið réttmæti. 

Ákveðnar niðurstöður rannsóknanna tveggja 2003 og 2008 voru sambærilegar, 
studdu fyrri rannsóknaniðurstöður og féllu vel að kenningu Bandura og skýringarlíkani 
Dennis (2006). Hér er einkum um að ræða niðurstöður varðandi forspárgildi kvarðans 
um það að hve miklu leiti og hve lengi börn eru á brjósti. Í kenningum Bandura (1994) 
og Dennis(1999) kemur fram að fyrri reynsla hafi áhrif á sjálfsöryggi. Í seinni íslensku 
rannsókninni 2008 kom fram að fjölbyrjur voru marktækt sjálfsöruggari en frumbyrjur 
sem vísar sennilega til áhrifa fyrri reynslu og styður við niðurstöður fyrri rannsókna 
(McCarter-Spaulding og Dennis, 2010; Tokat o.fl. 2008; Wutke og Dennis, 2007).  

Eins og fram kom í skýringarlíkani Dennis (2006) eru hugsanlega einhverjir undir-
liggjandi þættir sem áhrif hafa á sjálfsöryggi kvenna við brjóstagjöf sem vinna mætti 
sérstaklega með. Áform eða ásetningur kvenna á meðgöngu um þann tíma sem þær 
ætla að hafa börnin á brjósti er einn þeirra. Í kenningu Dennis kemur einnig fram að 
sjálfsöryggi hafi áhrif á það hvort hugsanir kvenna séu uppbyggjandi eða niður-
brjótandi gagnvart brjóstgjöfinni (Dennis 2006). Niðurstöður beggja íslensku rann-
sóknanna 2003 og 2008 styðja þetta tvímælalaust þar sem sterkt tölfræðilegt samband 
fannst á milli áforma um lengri brjóstagjöf og meira sjálfsöryggis við brjóstagjöf. 
Þessar niðurstöður samræmast einnig fyrri rannsóknum (Blyth o.fl., 2002, 2004; 
Dennis, 2006; O´Brien og Fallon, 2005; Tokat o.fl., 2008).  

Eins og Bandura (1994) bendir á getur vanlíðan kvenna haft neikvæð áhrif á sýn 
hennar á eigin getu til brjóstagjafar og þannig haft bein áhrif á sjálfsöryggi við 
brjóstagjöf (Dennis, 1999; Ystrom o.fl, 2008). Í ljós kom í íslensku rannsókninni 2008 
að konur hafi átt í einhverjum erfiðleikum með brjóstgjöf voru með marktækt lægra 
sjálfsöryggi við brjóstagjöf (p<0.001). Þau vandamál sem höfðu áberandi áhrif voru 
skynjun konunnar á of lítilli mjólkurmyndun (p<0,001) og verkir í geirvörtum án sára 
(p<0,001). Áhrif of lítillar mjólkurmyndunar á sjálfsöryggi hafa áður verið staðfest og 
komu þau einnig fram í fyrri íslensku rannsókninni (p<0,05) (Blyth o.fl., 2004; Hill og 
Humenick, 1996; Otsuka o.fl., 2008).  

Af ofangreindu má álykta um mikilvægi stuðnings og undirbúnings brjóstagjafar á 
meðgöngu og áframhaldandi eftirfylgni í kjölfar fæðingar þar sem til dæmis væri hægt 
að beita hugrænni atferlismeðferð, stuðla að uppbyggilegum hugsunum gagnvart 
brjóstagjöfinni í stað niðurrifshugsunum og styrkja þannig sjálfsöryggi kvennanna. 
Varðandi fræðslu á meðgöngu kom ekki fram marktækur munur eftir því hvort og 
hvaðan fræðslan kom. Hlutfallslega fáar konur (20%) segjast fá fræðslu á meðgöngu 
og mætti sannarlega bæta þar úr og nýta tækifærið fyrir einstaklingsmiðaðan stuðning.  

Rannsóknirnar tvær 2003 og 2008 styðja hvor aðra varðandi helstu niðurstöður um 
sjálfsöryggi við brjóstgjöf sem styður við réttmæti BSES-SF kvarðans. Forprófanir 
íslensku útgáfunnar leiddu í ljós að mælitækið er áreiðanlegt og réttmætt og gæti því 
nýst í klíníkum tilgangi til að finna þær konur sem þurfa á meiri undirbúningi og 
stuðningi að halda varðandi brjóstagjöfina. Athyglisvert var að bakgrunnur kvennanna 
hafði ekki marktæk áhrif á sjálfsöryggi þeirra sem bendir til þess að sjálfsöryggis-
kvarðinn geti fundið konur sem þurfa á meiri stuðningi að halda óháð bakgrunni 
þeirra. Æskilegt væri að gera rannsókn á stærra úrtaki í þeim tilgangi að skoða tengsl 
við aðrar breytur svo sem fæðingarreynsluna, stuðning og þjónustuþætti.  
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