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Útdráttur  

 
Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er fatnaður í samhengi við samfélagið og 

ímyndarsköpun. Hvernig okkur er stjórnað af hlutverkum okkar innan samfélagsins. 

Farið er yfir fatnað í tengslum við kyn, atvinnu og samfélagshópa og athugað hvort 

frjálst val eigi við þegar kemur að fatnaði eða hvort vali okkar sé stýrt af þeim 

hlutverkum sem við tilheyrum. Einnig eru mismuandi hópar rannsakaðir í tengslum 

við fatnað, bæði starfsstéttir og öfgahópar eru teknir fyrir og áhrifavaldar þeirra. 

 Hverjir eru helstu áhrifavaldar samfélagsins þegar kemur að mótun tísku og stefna? 

Til þess að svara því eru helstu miðlar nútímasamfélags skoðaðir og aðferðir þeirra til 

þess að ná til mismunandi kynslóða. Miðlar tileinka sér ýmsar aðferðir til þess að selja 

varning sem hafa annaðhvort góð eða slæm áhrif á einstaklinga og samfélög, miðlar 

skapa ímyndir sem eiga það þó til að brengla raunveruleikann. 

Niðurstaða ritgerðarinn er sú að hugtakið tíska má finna í öllum hópum samfélagsins. 

Hvernig tískan kemur fram er þó mismunandi. Í niðurstöðunni kemur einnig fram að 

tíska er persónuleg tjáning sem verður fyrir þrýstingi frá samfélaginu sem aftrar því 

að manneskjan geti verið fullkomlega frjáls í fatavali. 
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Inngangur 
 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um áhrif tísku á sjálfsmyndina og hvernig við tjáum 

okkur með klæðnaði. Að auki mun ég freista þess að rannsaka áhrif kynjahlutverka og 

samfélagsins.  

Sjálfsmynd er sú mynd sem einstaklingurinn hefur af sjálfum sér; útlit, hárlitur, 

líkamsbygging og síðast en ekki síst klæðnaður. Sjálfsmyndin mótast í takt við tíma, 

þroska og umhverfi. Í nútíma samfélagi erum við mötuð á upplýsingum um það 

hvernig við „eigum” að líta út og haga okkur. Það er mismunandi eftir því hvaða 

hópum við tilheyrum hvers er ætlast til af okkur. Öll höfum við mismunandi 

væntingar til sjálfra okkar og þær væntingar mótast af umhverfinu. Hvernig við lítum 

út og komum fram ræðst af hugarfari.  

Margir þættir í samfélaginu ákvarða hvernig við klæðum okkur. Við gegnum öll 

ófáum hlutverkum sem við klæðum okkur út frá. Klæðaburður er jú ákveðinn 

tjáningarmáti og við tjáum gjarnan skoðanir okkar og líðan með klæðnaði. Ég mun 

skoða hvaðan við verðum helst fyrir áhrifum í klæðarburði. Hversu neikvætt eða 

jákvætt sem það er byrjar fólk að dæma um leið og það sér aðra manneskju og m.a. 

útfrá klæðnaði mótar það sér ákveðna skoðun á henni. Þessi „dómur” á sér rætur í 

þess eigin samfélagi. Fordómar birtast þegar fólk dæmir aðra út frá skoðunum sínum 

og umhverfi án þess að taka tillit til samfélagsmótunar hins einstaklingsins. Fordómar 

eru uppspretta rangra skoðana og ályktana.   

Til að byrja með mun ég ræða kyngervi einstaklinga, hvernig við verðum fyrir 

áhrifum kynja, bæði í líffræðilegri og félagslegri merkingu. Þá mun ég skoða reglur í 

klæðaburði og rannsaka hvernig okkur er stýrt af samfélaginu. Út frá því mun ég velta 

fyrir mér hvort við séum einhversstaðar svo frjáls að við getum klætt okkur eins og 

okkur sýnist. Einnig mun ég rannsaka áhrifavalda, hverjir þeir eru og hvort þeir séu 

góðir eða slæmir.  

Öll fylgjum við tískunni en sjáum við sjálf um að velja fötin okkar eða er því stjórnað 

af þeim hlutverkum sem við gegnum og/eða sækjumst eftir að gegna? Flestir hafa sinn 

persónulega smekk og stíl en hver og einn mótar sinn persónulega stíl út frá þeirri 

stöðu sem hann tilheyrir. Flest teljum við okkur frjáls til þess að klæðast því sem við 

viljum hverju sinni en þar sem fatnaður er mikilvægur ,hluti persónuleikans er hann 

eflaust ekki eins frjálst val og við teljum dagsdaglega. Ólíkur klæðnaður mismunandi 
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stétta samfélagsins gefur til kynna að áhrif starfs og stöðu hafi áhrif á einstaklinginn, 

hvort sem um er að ræða kvenmenn, karlmenn, alþingismenn, starfsfólk í 

stórmörkuðum eða starfsmenn stofnana sem er skylt að klæðast einkennisfatnaði við 

vinnu. Ég mun rannsaka klæðnað út frá stöðu og einnig það frelsi sem við teljum 

okkur búa við þegar kemur að vali. Einnig skoða ég hvort hugtakið „frjálst val” eigi 

rétt á sér þegar kemur að klæðaburði.  

Hvaðan koma áhrifin sem ákveða hvaða mynd við gefum af sjálfum okkur? 
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1. Kyngervi 
 

„Hugtakið kyngervi (gender) er ekki bara um kynin í lífræðilegri og félagslegri 

merkingu, heldur um hvernig kyn er notað til að tákngera valdamun og 

virðingarröð menningarlegra fyrirbæra. Hugtakið er því notað sem greinartæki til 

dæmis í stríðrekstri, saumaklúbbum og fjármálastjórn. Gender budget fjallar til 

dæmis um kynjaða hagstjórn.”1 

Segja má að allt frá blautu barnsbeini sé okkur raðað skipað á félagslegan bás. Strax 

við fæðingu fáum við ákveðin hlutverk, annaðhvort erum við strákur eða stelpa, 

einkabarn eða í systkinaröð o.s.frv. Við erum svo alla ævina að átta okkur á þessum 

hlutverkum. Erum við of upptekin af þessum hlutverkum, of lítið upptekin af þeim 

eða tilheyrum við þeim ef til vill alls ekki? 

Kyn er það sem skilgreinir okkur einna helst í samfélaginu en stór þáttur af okkur 

sjálfum snýst um að tilheyra því kyni sem við fæðumst í og að hegða okkur 

samkvæmt því. „Við erum öll annaðhvort karlar eða konur og þess vegna erum við 

sífellt vegin og metin út frá ríkjandi kynjaímyndum.”2 Enginn kemst undan því kyni 

sem hann eða hún tilheyrir, m.a. vegna þess að dómar annarra um okkur eru iðulega 

háðir kyni.  

Skólabækurnar geyma einnig dulda kenningu sem á við um líffræðilegt eðli okkar: 

Karlmenn hafa valdið og framkvæma verkin en konurnar eru sjaldan nefndar sem 

áhrifavaldar í sögubókum eða jafnvel í líffræðibókum.  

Hér að neðan er textabrot úr kennslubók sem inniheldur karllæga lýsingu á 

manneskjunni, hlutlaust náttúrulegt ferli í getnaði er kyngervt.  

,,[Frjóin] þjóta áfram með miklum hraða, sveifla halanum til og frá, bora sér í gegnum 

legmunnann og komast alla leið upp í leg. Er það óravegur fyrir svo örsmáar verur."3 

Þarna er sæðisfruman upphafin, hetjan sem kemur öllu af stað á meðan egg konunnar 

bíður og hefur eiginlega ekkert betra að gera, enda visnar egg hennar ef karlmaðurinn 

frjóvgar það ekki.  

Klassísku ævintýrin á borð við Mjallhvíti, Rauðhettu og Þyrnirós innræta stúlkum að 

þær séu falleg blóm sem þurfi á prinsi að halda til þess að geta lifað „hamingjusamar 

til æviloka” eða yfirhöfuð lifað. Allar eiga þessar stúlkur það sameiginlegt að leggjast 
                                       
1 Gunnar Hersveinn, Hnotskurn: Skilgreining á kynjafræði, óbyrt grein.  
2 Þorgerður Þorvaldsdóttir, Hvað er Kynímynd?, Vísindavefurinn, 2002, sótt 10. desember 2012, 
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2628. 
3 Jóhann Sæmundsson, Mannslíkaminn og störf hans, Reykjavík, 1940, bls. 15. 
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í dá og enginn nema draumaprinsinn getur vakið þær, hvorki fjölskylda né vinir. 

(Damsel in distress).   

 

„Kynjaímyndir, birtingarmyndir hugmynda um karlmennsku og kvenleika í 

samfélaginu, eru hvarvetna sýnilegar. Auglýsinga- og fjölmiðlaheimurinn, 

dagblöð og tímarit, útvarp og sjónvarp eru liðtækir miðlar við að skapa og 

viðhalda tilteknum kynjaímyndum. Það gera þessir miðlar með því að framleiða 

myndefni og texta, þar sem „eðlileg kynjahlutverk“ eru sett á svið, sýnd og 

staðfest. Í einhverjum tilfellum er hins vegar brugðið á leik með ríkandi 

kynjaímyndir og þeim á einhvern hátt ögrað og breytt.”4 

Bókaútgáfan Setberg gaf út bækurnar „Bleika bókin mín” og „Bláa bókin mín” fyrir 

jólin 2012, en þær bækur eru ætlaðar sitthvoru kyninu og fjalla um hlutverkin sem 

þeim „tilheyra”. Gamaldags úrelt hlutverk eru dregin upp og áhugamálum sem 

tilheyra kynjunum raðað á bása. „Allir hafa sín hlutverk” er heiti á kafla í bókunum. Í 

þeirri bleiku eru hlutverk stúlknanna m.a. að sópa gólf, skúra, baka og sinna fleiri 

heimilisstörfum en drengirnir eru hvattir til þess að kanna geiminn, risaeðlur, stóra 

bíla og fleira. Ein þraut í þeirri bleiku er að finna rétta límmiða sem passa fyrir 

prinsessur og á þeim eru hlutir á borð við spegla og skart en í þeirri bláu eru 

drengirnir fengnir til þess að tengja aðra drengi við plánetur sem þeir gætu heimsótt.  

Þrautir drengjanna tengjast vinnusemi og krafti og virðast eiga að auka áhuga á 

almennri þekkingu á meðan þrautir stúlknanna tengjast heimilisiðnaði, fegurð og 

fallegum hlutum. „Mér finnst frekar vandræðalegt fyrir þetta forlag að svona 

gamaldags og ófrumlegar hugmyndir sleppi í gegn hjá þeim í samfélagi þar sem karlar 

eru löngu búnir að læra að skúra heima hjá sér og konur löngu farnar að skreppa út í 

geim,“5 sagði Helga Þórey Jónsdóttir, femínisti, í viðtali við dv.is þegar umræddar 

bækur vöktu fyrst umtal stuttu eftir útgáfu þeirra. Bækurnar vöktu hörð viðbrögð 

fólks, bæði reiði og hneykslan. Kynin eru sett í úrelt hlutverk þar sem stúlkur eiga að 

sjá um heimilishald og útlit sitt en drengir að kanna heiminn.  

 

                                       
4 Þorgerður Þorvaldsdóttir, Hvað er Kynímynd?, Vísindavefurinn, 2002, sótt 10. desember 2012, 
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2628. 
5 Ritstjórn DV, „Það má alveg græða á betri bókum en þetta”, í DV, 8. Nóvember 2012, sótt 29. 
desember 2012, http://www.dv.is/frettir/2012/11/8/mer-finnst-thetta-var-kreatift-gjaldthrot/ 
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Mynd 1. Hlutverk kynjanna samkvæmt bleiku og bláu bókunum. 

 

 

2. Reglur í klæðaburði 

„Tíska: Siður, venja, breytileg eftir breytilegum smekk, ríkjandi um skemmri eða 

lengri tíma, einkum í klæðaburði eða snyrtingu.”6 

Þegar kemur að klæðaburði gilda ákveðnar reglur í öllum samfélögum  sem mótast á 

einhvern hátt með tilliti til trúarbragða, vinnu eða einfaldlega þíns hóps. 

Öll erum við jú hluti af ákveðnum samfélagshópum, bæði minni- og meirihlutahópum 

sem móta sýn okkar á heiminn. Fatasmekkur einstaklings er vissulega aðferð til 

tjáningar en öll veljum við okkar fatastíl til þess að endurspegla ákveðinn karakter. En 

er fatastíll frjálst val hvers og eins eða er fyrirfram búið að velja fyrir okkur hverju við 

eigum að klæðast? 

Klæðaburður fólks er ólíkur, öll höfum við okkar persónulega stíl, smekk og álit sem 

endurspeglast í því hvernig við komum fram og klæðum okkur.  

Fatastíll er ákveðin tjáning því að klæðnaður okkar er það sem við sýnum öllum. Það 

fyrsta sem við getum dæmt aðra manneskju út frá er útlit og klæðaburður. Við getum 

lesið margt í manneskjuna bara með því að horfa á hana. Sjálfsmynd og virðingu er 

hægt að lesa úr klæðnaði og framkomu, þ.e.a.s ef einstaklingur hefur sig til og er ekki 

sama um útlitið gefur hann til kynna að hann beri virðingu fyrir sjálfum sér og gefi sér 

tíma til þess að hugsa um útlit sitt frekar en sá sem hefur sig ekkert til áður en hann 

fer út meðal fólks. En þrátt fyrir að einstaklingurinn sé kannski ekki með góða 

sjálfsmynd eða njóti virðingar í hópnum fær hann ef til vill aðra til þess að trúa því 
                                       
6 Mörður Árnason ritstjóri, Íslensk Orðabók, M-Ö, þriðja útgáfa, Edda útgáfa, Reykjavík, 2002. 
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með betri klæðnaði. Það má segja að hversdagsfatnaður tengist á vissan hátt 

leikhúsbúningum þar sem einstaklingar klæða sig upp við ákveðin tilefni en þeir geta 

einnig skapað ákveðinn karakter með fatnaði, tjáð líðan og falið ákveðna hugsjón. 

Tjáningu í fatnaði er hægt að vinna með á margvíslegan máta. Ef okkur líður vel í 

þeim fatnaði sem við kjósum að klæðast hefur það áhrif á hvernig við högum okkur. 

 

Framkoma og útlit hafa vissulega áhrif og skipta sköpum, hvort sem það er 

viðurkennt eða ekki. Við höfum ákveðna ímynd í huga þegar við horfum á fólk. Hvort 

sem um er að ræða óreglufólk eða háttsetta embættismenn drögum við sjálfkrafa 

ákveðnar ályktanir út frá útliti og fatnaði.  

 

Þann 7. janúar 2013 var þátturinn Málið undir stjórn Sölva Tryggvasonar sýndur á 

sjónvarpsstöðinni Skjá Einum. Umfjöllunarefni þáttarins var útigangsfólk í 

Reykjavík. Tekin voru viðtöl við félagsráðgjafa og aðra aðstandendur útigangsfólks 

ásamt útigangsfólkinu sjálfu. Sölvi Tryggvason kaus að sýna raunveruleika 

útigangsfólks í Reykjavík og tók viðtölin í umhverfi þess. Sölvi hitti einn viðmælanda 

sinn á barnum Mónakó sem er yfirleitt sóttur af óreglufólki. Í þessu atriði þáttarins má 

sjá að Sölvi tekur klæðarburð sinn alvarlega enda klæðist hann mjög ólíkt því sem 

hann gerir venjulega. Hann klæðist hvorki í skyrtu né jakka. Hann er íklæddur 

þunnum bol, peysu yfir, með trefil og það sem vakti helst athygli mína er húfa sem 

hann ber inni á dimmum bar um hábjartan dag. Þessa húfu hefur Sölvi sennilega 

útvegað sér til þess að virðast ekki of fínn og tengja klæðaburð sinn örlítið meira við 

viðmælendur sína og umhverfið. 
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Mynd 2. Sölvi Tryggvason á Mónakó. 

 

Ég nefni nokkur dæmi úr atvinnulífinu. Yfirmenn stórra fyrirtækja ráða hæft 

starfsfólk. Þar er um að ræða einstaklinga með menntun sem hæfir ákveðinni stöðu en 

einnig stíl og framkomu, ákveðinn „front” sem hentar fyrirtækinu og er góð viðbót í 

heildina. Starfsmaður á að geta komið fram sem fulltrúi fyrirtækisins, verið 

snyrtilegur og borið virðingu fyrir sjálfum sér og starfinu.  

Stórmarkaðir koma ákveðnum skilaboðum á framfæri með einkennisbúningum 

starfsmanna. Í verslunarkeðjunni Bónus klæðast starfsmenn svörtum  víðum 

flíspeysum með Bónus vörumerkinu áföstu eða bol, einnig með áprentuðu Bónus 

merki. Á meðan þeir eru að vinna eru þeir ekki fulltrúar fyrirtækisins, þeir eru 

vörumerkið. Starfsmaðurinn fær ekki að tjá sig í gegnum fatnað vegna ímyndar 

stofnunarinnar, persónuleikinn er strokaður út. 

 

Það hefur gríðarleg áhrif í atvinnuviðtölum að líta vel út. Þrátt fyrir að það sé örlítið 

ósanngjarnt dæma yfirmenn umsækjendur út frá fatnaði á fyrstu tveimur 

sekúntunum.7  

Þrátt fyrir að mikill fjöldi umsækjenda sé með mjög góða ferilskrá og 

meðmælendabréf virðast snyrtilegir og vel til hafðir einstklingar komast frekar að en 

aðrir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk sem klæðir sig snyrtilega er talið meira 
                                       
7 Adrian Ackerman, Dress for the job you want, Briefcases Direct LLC, USA, 2010, bls. 6. 
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aðlaðandi, viðkunnanlegra og betur skipulagt.8  

Í bókinni „Dress for the job you want” segir að sölufólk klæði sig gjarnan eins og það 

sjálft sé mikils virði, dýrt í rekstri. Þrátt fyrir að bíla- og fasteignasalar viti sennilega 

minna um vöruna sem þeir eru að selja en t.d. bifvélavirkjar og smiðir eru það þeir 

sem klæða sig fagmannlega og snyrtilega og selja mest.9  

 

Í reglugerð um einkennisfatnað lögreglunnar sem Innanríkisráðuneytið gaf út fjallar 

16. grein alfarið um snyrtilegt útlit og er þar fjallað um einkennisfatnað sem hluta af 

ásýnd lögreglunnar gagnvart almenningi. Lögreglumönnum er skylt að vera 

snyrtilegir í útliti og bera virðingu fyrir sjálfum sér og einkennisbúningi lögreglunnar.  

„Hár skal vera hreint, vel klippt og snyrtilegt. Óheimilt er að lita það 

óvenjulegum eða skærum litum. Hár karla má ekki ná yfir skyrtukraga. Hár 

síðhærðra kvenna skal við störf vera tekið upp í hnút eða í eina fasta fléttu eða 

tagl í hnakka. Skegg skal vera vel snyrt. Af öryggisástæðum má það ekki vera 

sítt. Óheimilt er að lita það í óvenjulegum eða skærum litum.”10  

Í textabrotinu hér að ofan má sjá vísun í kyngervi. Hár karla má ekki ná niður fyrir 

skyrtukraga en hár síðhærðra kvenna verður að vera tekið aftur. Uppbyggingin er 

gamaldags hefðbundinn erkitýpa af karli með stutt  hár í náttúrulegum lit og konan  er 

síðhærð með fléttu. Spyrja má hvers vegna karl má ekki vera með tagl eða fléttu. 

 

Lögreglan er hluti af framkvæmdarvaldi ríkisins, hún er boðberi laganna sem 

löggjafarvaldið setur. Frumvarpið sem minnst var á hér að ofan setur fram 

ákjósanlega lýsingu á klæðnaði og  

 
 

 

                                       
8 Adrian Ackerman, Dress for the job you want, Briefcases Direct LLC, USA, 2010, bls. 6. 
9 Sama rit, bls. 7.  
10 Innanríkisráðuneytið, Reglugerð um einkennisfatnað lögreglunnar, 6. desember 2011, sótt 6. 
desember 2012, 
http://www.stjornartidindi.is/DocumentActions.aspx?ActionType=Open&documentID=2C18EECC-
621E-448D-99D5-CEE99206FCB9  
. 
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Mynd 3. Einkennisfatnaður lögreglunnar. 

 

útliti og þetta er svo fest með reglugerð.  

„Kynjaímyndir gera hvorttveggja í senn, þær móta sýn okkar á samfélagið, og 

móta sýn samfélagins á okkur”.11 

„Það eru reglur í þinginu um snyrtilegan klæðaburð og auðvitað getur verið mikið 

matsatriði á hverjum tíma hvað telst snyrtilegt,"12 sagði Katrín Jakobsdóttir 

menntamálaráðherra í samtali við Fréttablaðið en henni var skipað af forseta þingsins 

að afklæðast lopapeysu á Alþingi. Bæði Katrín og Árni Johnsen þingmaður klæddust 

lopapeysum þennan dag á Alþingi og fengu ábendingu um að fara úr þeim. Árni fór í 

jakka í staðinn en Katrín varð að vera á bolnum. Þennan dag var sett lopapeysubann á 

Alþingi. Í fyrrnefndu viðtali við Fréttablaðið rifjar Katrín það upp að Vigdís 

Finnbogadóttir hafi klæðst lopadragt eftir að þjóðin kaus hana sem forseta Íslands árið 

1980. Íslenska lopapeysan er hefðbundinn fatnaður sem má rekja langt aftur í tímann. 

 

Alls staðar má gera grein fyrir óskrifuðum reglum í klæðaburði fólks. Starfsfólk 

                                       
11 Þorgerður Þorvaldsdóttir, Hvað er Kynímynd?, Vísindavefurinn, 2002, sótt 10. desember 2012, 
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2628 
12 Gunnþóra Gunnarsdóttir, „Bíður eftir að verða fjallkona”, 22. desember 2012, Helgin, bls. 24. 
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Alþingis, bankanna og fleiri virtra stofnana ber skylda til að klæðast jakkafötum og 

drögtum (Power suit) dagsdaglega en þessi klæðnaður undirstrikar á vissan hátt 

ábyrgð, staðfestu og traust, að líta vel út og miðla réttri ímynd.  

Á öðrum, örlítið afslappaðri vinnustöðum gæti þessi ákveðni klæðarburður eflaust 

þótt ruglandi og jafnvel ógnandi við aðra starfsmenn. Einstaklingur sem klæðist 

jakkafötum er líklegri til þess að vera á leið á mikilvægan fund, í vinnu hjá virtri 

stofnun eða á leið í jarðaför.  

Þannig má segja að starfstétt og störf móti hvernig við klæðum okkur og það sem við 

gerum endurspeglast í því hvernig við klæðum okkur. Allt frá stjórnmálamönnum til 

öfgahópa gilda ákveðnar reglur um klæðaburð og útlit.  

 

Nefna má mótorhjólafélög þar sem meðlimum er skylt að ganga í ákveðnum 

leðurvestum, sérsaumuðum með ýmsum merkjum og táknum sem veita þeim ákveðna 

virðingu innan félagsins. Þessi virðing skilar sér ekki endilega til listamanna eða 

húsmæðra en hún gildir þó innan ákveðins hóps.  

Formenn mótorhjólasamtaka njóta gífurlegrar virðingar innan samtakanna og hjá 

fleirum sem virða reglur slíkra samtaka. Með því að vinna sig upp virðingarstigann 

öðlast þeir meiri virðingu og þannig betri sjálfsmynd. Háttsettur meðlimur 

mótorhjólaklúbbs nýtur ekki sömu virðingar í fermingarveislu fyrir afrek sín innan 

samtakanna þar sem fáir fjölskyldumeðlimir hafa skilning á reglum hópsins sem hann 

tilheyrir.  

Maður klæddur Hells Angels vesti á mjög erfitt með að komast í gegnum tollgæslu á 

flugvelli og á það jafnvel á hættu að verða sendur „heim” eins og gerst hefur. Sami 

maður ætti þó sennilega auðveldara með að ganga athugasemdalaust í gegnum sömu 

tollgæslu, klæddur fatnaði sem tilheyrir ekki „öfgahóp”.  
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3. Hvar get ég klætt mig eins og mér sýnist? 

 
Erum við einhversstaðar svo frjáls að við getum klætt okkur eins og við viljum? 

Samfélagið stjórnar hegðun okkar að svo miklu leyti, og þar á meðal klæðnaði, að það 

mætti í raun orða það svo að við klæðum okkur fyrir aðra. Við klæðum okkur fyrir 

ákveðin tilefni og mætum ekki á kaffihús í náttfötunum eða í jakkafötum á ströndina.  

 

Til eru hópar sem telja sig ekki taka þátt í tískunni, fólk sem sker sig úr að hluta til og 

kýs að líta „öðruvísi” út en aðrir, vill ekki falla inn í fjöldann. Oft er það gert í 

ákveðnu mótmælaskyni. Sá hópur fólks sem lætur eins og honum sé sama um í hverju 

hann klæðist og hann sé laus við taumhald samfélagsins sem segir okkur hvernig við 

eigum að haga okku. Þessi hópur tekur engu að síður þátt með því að skapa sín eigin 

tískufyrirbrigði. Ákveðin tíska fylgir hverjum hóp, einnig þeim sem vilja ekki taka 

þátt. Anarkistar, hópur stjórnleysingja sem fylgja ekki settum lögum ef það hentar 

þeim ekki, myndu sennilega ekki láta sjá sig í pels eða Chanel dragt. Allt annar 

klæðaburður er samþykktur innan hópsins. Við mótmæli klæðast anarkistar t.d. 

gjarnan svörtu; svörtum hettupeysum og lambhúshettum. Svartur er litur fánans þeirra 

og er sóttur til hugtaksins „black bloc” sem er hreyfing innan anarkismans.13 

                                       
13 Einar Ólafsson, „Karnival mótmælanna- andófsaðgerðir gegn hnattvæðingunni eða 
nýkapítalismanum”, í Veljum öðruvísi veröld, desember 2001, sótt 3. Janúar 2013, 
http://notendur.centrum.is/~einarol/karnival.html 



 

15 

 
Mynd 4. Anarkistar við mótmæli. 

 

Þessir hópar fylgja tísku eins og hverjir aðrir því að innan hópsins ríkja ákveðnar 

reglur. Svo virðist sem siðir og venjur í hverjum hóp feli ávallt í sér tiltekinn klæðnað, 

jafnvel þótt það séu óskráðar reglur ólíkt því sem er hjá Lögreglunni og Alþingi. 

 

Hin svokallaða náttbuxnatíska er dæmi um hvernig lítill hópur samfélagsins getur haft 

mikil áhrif á ungt fólk. Þessi tískubylgja reið yfir meðal ákveðinna hópa unglinga frá 

árinu 2007 og er eflaust ennþá til staðar í vissum hópum. Tískan fólst í því að klæðast 

náttbuxum dagsdaglega.  Þetta er dæmi um að  einstaklingurinn fylgi ákveðinni tísku 

sem snýst um það að „vera alveg sama”. En er það tilfellið? Unglingar eru yfirleitt 

áhrifagjarnari en aðrir og verða frekar fyrir hópþrýstingi þar sem sjálfsmyndin er ekki 

eins sterk á unglingsárunum og seinna meir. Þegar fólk er viðkvæmt fyrir gagnrýni 

sækir það í öryggi og viðurkenningu. Auðveldasta leiðin til að öðlast viðurkenningu 

er að tilheyra ákveðnum hóp en það verður yfirleitt til þess að ungmennin fara að 

fylgja hópnum og tískunni sem ríkir innan hans. Hins vegar er þessi klæðnaður sem á 

að vera ákveðin uppreisn gegn samfélaginu, að nenna ekki að klæða sig fyrir 

skólann,eða að velja þægindi fram yfir útlit, alls ekki svo afslappaður. Þessar ákveðnu 

náttbuxur þurftu helst að vera frá Joe Boxer og með þeim átti að vera hettupeysa og 

þannig skapaðist ákveðið „trend”. Stúlkurnar voru yfirleitt stífmálaðar, með skipulagt 



 

16 

óreiðutagl í hárinu sem leit á engan hátt út eins og þær væru nýstignar upp úr rúminu. 

Svona fæðast „trendin”; einstaklingur/ar sem nýtur ákveðinnar viðurkenningar 

innleiðir nýja og áhugaverða stefnu í tískunni og hinir herma eftir.  

Klæðskiptingar eru minnihlutahópur sem klæðist fatnaði sem tilheyrir gagnstæðu kyni 

, s.s. karlmaður sem klæðist kjól eða kona sem klæðist jakkafötum og bindi. Margir 

klæðskiptingar eiga það til að fela tilhneigingu sína enda hefur þessi hópur verið litinn 

hornauga af samfélaginu. En hvers vegna er ákveðinn klæðnaður eingöngu „leyfður” 

konum eða körlum? Hugtakið klæðskiptingur er ekkert nýtt af nálinni og á t.d.  rætur 

að rekja í fornar bókmenntir.  Í Hrólfs sögu Gautrekssonar segir frá Þornbjörgu, dóttur 

Eireks Svíakonungs. 

„Hún vandi [..] sik burtreið ok skilmast með skjöld ok sverð. Hún kunni þessa 

list jafnframt þeim riddurum, er kunnu vel ok kurteisliga at bera vápn sín. Eftir 

að faðir hennar gaf henni þriðjung Svíaríkis, settist hún að á Ullarakri. Og svo 

segir í sögunni: Síðan stefnir hún þing fjölmennt ok lætr taka sik til konungs yfir 

þriðjung Svíaveldis, sem Eirekr konungr hafði játat henni til forráða. Þar með 

lætr hún gefa sér nafn Þórbergs; skyldi ok engi maðr svá djarfr, at hana kallaði 

mey eða konu, en hverr, er þat gerði, skyldi þola harða refsing. Síðan gerir 

Þórbergr konungr bæði riddara ok hirðmenn ok gefr þeim mála á einn hátt ok 

Eirekr konungr á Uppsölum, faðr hans. Stendr nú Svíaveldi með þessi skipan 

nokkura vetr."14 

 

Fordómar í samfélaginu verða vissulega til þess að margir þora ekki að lifa 

nákvæmlega eftir sínu höfði og vera þeir sjálfir. Það þarf mikinn kjark til þess að 

viðurkenna að maður tilheyri minnihlutahópi sem ekki er endilega fullkomlega 

viðurkenndur í vestrænu samfélagi. Birgir Þórarinsson er gifur, þriggja barna faðir í 

smáíbúðarhverfinu og meðlimur hljómsveitarinnar GusGus. „Ég man að ég var að 

dufla við nælonsokka þegar ég var sjö ára," segir Birgir blaðamanni DV í viðtali sem 

var tekið við hann árið 2011. Birgi þótti erfitt að viðurkenna að hann væri 

klæðskiptingur. Hann rifjar upp að í æsku hafi  hann fengið þau viðbrögð að þetta 

væri ekki ásættanleg hegðun.15 

                                       
14 Hrólfs saga Gautrekssonar, Netútgáfan, 2009, sótt 12. janúar 2013, http://www.snerpa.is/net/forn/hr-
gaut.htm 
15 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, „Ég er klæðskiptingur”, í DV, 19. ágúst 2011, sótt 11. janúar 2013, 
http://www.dv.is/frettir/2011/8/19/eg-er-klaedskiptingur/ 
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Klæðskiptingar eru hópur fólks sem er eingöngu dæmdur út frá fatnaði. Karlmaður 

klæddur kjól tapar gjarnan virðingu þar sem hann er frávik í samfélaginu. Eina ástæða 

þess að klæðskiptingar eru frávik er sú að þeir klæðast fötum sem ætluð eru 

gagnstæðu kyni. Þó má segja að tíðarandinn sem tíðkast í vestrænu samfélagi nú til 

dags kyndi undir ákveðnum fordómum því að dæmi eru til um margskonar 

„klæðskipti" langt aftur í tímann.  

„Þegar þú skoðar frumstæð samfélög eru karlarnir oft mjög skreyttir, þeir hafa 

þetta í sér alveg eins og konur. Á miðöldum voru karlar með mjög ýkta 

skreytiþörf, málaðir, í háum hælum og uppháum sokkum. Þessi hugmynd var 

tekin af lífi í frönsku byltingunni og tengd spjátrungshætti, hroka, hégóma og því 

sem skipti ekki máli. Eftir það hefur borgaralegur klæðnaður karla verið mjög 

litlaus.“16 

 

 

4. Konur og völd 
 

Konur eru tiltölulega nýfarnar að láta að sér kveða í valdastöðum fyrirtækja. Hinn 

almenni klæðnaður fólks í viðskiptaheiminum er jakkaföt og dragtir. Dragtin er hinn 

hefðbundni klæðnaður kvenna í viðskiptalífinu en hún er skyld jakkafötunum sjálfum. 

Dragtina má í rauninni skilgreina sem kynlausan klæðnað.17 Hún hylur kvenleikann 

og það má velta því fyrir sér hvort tilgangurinn sé að öðlast meiri virðingu í karllægu 

samfélagi (þ.e. viðskiptaheiminum).  

Þegar þáttagerðarmaður KTS Studio í Kyrgyzstan spurði Hillary Clinton, 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hver væri hennar uppáhalds fatahönnuður, svaraði 

hún: „Myndirðu spyrja karlmann þessarar spurningar?"  Svarið sem hún fékk var 

,,Sennilega ekki.” Hillary sagði einnig í sama viðtalsþætti að sennilega fylgdi því 

meira álag að vera kona í valdastöðu þar sem kvenfólk væri frekar dæmt en karlmenn 

                                       
16 Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, „Biggi í GusGus: „Nælonsokkarnir eru bara svo sensúal”, í DV, 20. 
ágúst 2011, sótt 11. janúar 2013, http://www.dv.is/frettir/2011/8/20/biggi-i-gusgus-naelonsokkarnir-
eru-bara-svo-sensual/ 
17 Kate Betts, Michelle Obama and the new Power Dressing, Hearst Communications, 2011, sótt 11. 
janúar 2013, http://www.harpersbazaar.com/fashion/fashion-articles/michelle-obama-fashion-tips 
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fyrir klæðaburð.18 Velta má fyrir sér hvort konur í valdastöðum afneiti persónulegum 

stíl til þess að öðlast frekar virðingu. Svo dæmi sé tekið fékk Agnes Bragadóttir lánuð 

jakkaföt þegar hún þurfti snarlega að ná athygli í viðskiptalífinu.  

 
Mynd 5. Agnes Bragadóttir í karlmannsjakkafötum.  

Það vekur upp blendnar tilfinningar að konur í stjórnunarstöðum þurfi nánast að 

afneita kyni sínu svo að þær séu teknar alvarlega. Vissir fordómar fylgja oft hugtakinu 

tíska. Konur í stjórnunarstöðum kjósa gjarnan kynlausu dragtina svo að þær sýni ekki 

persónueinkenni og eigi á hættu að vera dæmdar út frá tísku og stíl.Þrátt fyrir þetta  

gegna sífellt fleiri konur valdastöðum í heiminum og valdamiklar konur  á borð við 

Michelle Obama, forsetafrú Bandaríkjanna og Önnu Wintour, ritstjóra Vogue, eru  að 

verða nokkurskonar fyrirmyndir viðskiptakvenna  sem forðast ekki að tjá sig í 

gegnum tísku. 

 

 

 

5. Tíska 

 
Heimur tískunnar er gríðarstór og eftirsóttur. Stóru merkin, hátindur tískunnar, sem 

sýnd eru á tískuvikunum víða um heim hafa áhrif á „high street” merkin (Topshop, 

Henniz & Mauritz, Zöru o.s.frv.) sem stæla liti, snið og hönnun og selja ódýrara. 

                                       
18 Hillary Clinton On What Designers She Wears: 'Would You Ever Ask A Man That Question?, 
TheHuffingtonPost.com, 2010, sótt 11. janúar 2013, 
http://www.huffingtonpost.com/2010/12/02/hillary-clinton-style_n_791358.html 
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Þannig verður tískan aðgengilegri og hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað 

tökum við á einhvern hátt þátt í þessu ferli.   

„Andy Sachs: No. No, no. Nothing's... You know, it's just that both those belts 

look exactly the same to me. You know, I'm still learning about all this stuff and, 

uh...  

Miranda Priestly: 'This... stuff'? Oh. Okay. I see. You think this has nothing to do 

with you. You go to your closet and you select... I don't know... that lumpy blue 

sweater, for instance because you're trying to tell the world that you take yourself 

too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know 

is that that sweater is not just blue, it's not turquoise. It's not lapis. It's actually 

cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la 

Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint 

Laurent... wasn't it who showed cerulean military jackets? I think we need a 

jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of eight 

different designers. And then it, uh, filtered down through the department stores 

and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, 

fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of 

dollars and countless jobs and it's sort of comical how you think that you've 

made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're 

wearing the sweater that was selected for you by the people in this room from a 

pile of stuff.”19  

Þetta dæmi úr bíómyndinni The Devil Wears Prada sem byggð er á einni valdamestu 

manneskju tískubransans, Önnu Wintour, sýnir hvernig tískan stýrir okkur. Þetta 

samtal gefur okkur örlítið betri skilning á því hvernig tískan hefur áhrif, líka á þá sem 

telja sig ekki fylgja henni.  Stóru tískuhúsin ákveða línur og „trend” sem þau sýna 

u.þ.b. tíu mánuði fram í tímann. Það eru tvær tískuvikur á hverju ári; vor/sumar línur 

eru kynntar í ágúst og haust/vetrar línur í febrúar. Línurnar eru kynntar svona langt 

fram í tímann til þess að fjölmiðlar fjalli um þær og söluaðilar kynni sér línur hönnuða 

og geti farið að versla inn í búðirnar og undirbúa næsta tímabil.20 

Ódýrar búðirá borð við H&M, Primark og Hagkaup tileinka sér ,,trend” og stíla 

tískuvikunnar og kynna þar afskaplega svipaða hönnun. Þeir sem ætla sér eingöngu að 

                                       
19 David Frankel, leikstjóri, The Devil Wears Prada, kvikmynd, Twentieth Century Fox, USA, 2006. 
20 When do the Winter and Fall Seasons start in Fashion?, Demand Media, sótt 6. janúar 2013, 
http://www.ehow.com/about_5333466_do-fall-seasons-start-fashion.html 
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versla ódýr, falleg föt átta sig oft ekki á því að það sem þeir klæðast dags daglega er 

engu að síður innblásið af tískuvikunum og hönnun og þess vegna erum við öll í 

„tísku”. Einhverntíma var sniðið á buxunum þínum kynnt af helstu tískufrömuðum 

heims.  

 

 

6. Hvað hefur áhrif á okkur?  

 
Fjölmiðlar og auglýsingar eru helsti áhrifavaldurinn í  nútíma samfélagi. Við verðum 

fyrir áhrifum auglýsinga í fjölmiðlum þær skapa fyrir okkur ímynd og kenna okkur að 

meta sjálf okkur og aðra. Aðrir áhrifavaldar eru tískutímarit, sjónvarp og internet. 

Auglýsingar eru nánast allsstaðar þar sem við förum, í búðum, á skiltum, í tímaritum, 

sjónvarpi og á internetinu. Auglýsingar eru hannaðar til þess að selja okkur ákveðna 

vöru.21 Hönnuðir keppast við að búa til auglýsingar sem höfða til sem flestra svo að 

vörurnar seljist sem best. Í auglýsingum fáum við ekki bara að sjá vöruna sem verið er 

að auglýsa heldur er oftar en ekki búin til saga um hana, t.d. bíllin sem keyrir um allt 

landið og fólkið sem er í honum og Ajax brúsinn sem kemur að góðum notum áður en 

tengdaforeldrarnir koma í heimsókn. Þessu er einnig beint að börnum í auglýsingum á 

borð við Kókómjólkur-Klóa. Kókómjólkur-Klói höfðar til barna þannig að 

súkkulaðibragðið af mjólkinni er ekki það eina sem fær þau til að langa í kókómjólk 

heldur fígúran sem er hress og lendir í ævintýrum. Kynjahlutverkin eru gjarnan notuð 

og neytandinn er fenginn til að dást að ákveðnum lífstíl eða ímynd sem varan á að 

geta veitt honum.  

Tískutímarit snúast alfarið um þetta; að búa til ímynd sem selur, með auglýsingum, 

tískuþáttum og umfjöllunum þar sem búinn er til glæstur heimur, fullur af varningi 

sem okkur er talin trú um að okkur vanti.  

Kvenímyndir sem gjarnan eru hafðar að leiðarljósi í auglýsingum hafa verið harkalega 

gagnrýndar þar sem konur eru mjög oft hlutgerðar sem ákveðin kyntákn. Konan er 

gerð að  ákveðnum „hlut” í auglýsingunni sjálfri með djörfum líkamsstellingum eða 

beru holdi en þetta tvennt er oft undirstrikað með slagorði sem er niðrandi og/ eða 

                                       
21 Williamson, Judith, Decoding Advertisements: Ideology and Meaning in Advertising, Marion 
Boyars, London, 1978, bls.12.  
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hlutgerandi fyrir konuna.22 Margar auglýsingaherferðir hafa verið harðlega 

gagnrýndar fyrir að upphefja ofbeldi gagnvart konum og jafnvel nauðganir. 23  Mikið 

hefur verið fjallað um þekkta auglýsingaherferð fyrirtækisins Dolce & Gabbana vegna 

þess hversu lítillækkandi hún þykir fyrir konur.  

 
Mynd 6. Auglýsing frá Dolce & Gabbana. 

 

Á myndinni hér að ofan sjáum við umrædda auglýsing. Kona liggur fáklædd á bakinu, 

henni er haldið niðri af manni sem er ber að ofan. Í kringum þau standa fjórir aðrir 

karlmenn, sumir eru fáklæddir og einn þeirra virðist vera að afklæðast. Þessari 

auglýsingu svipar helst til nauðgunar. Þarna er konan varnarlaus, henni er haldið niðri 

meðan karlmennirnir horfa lostafullum augum á hana. Myndin minnir helst á 

hópnauðgun. Hvað er það sem fær heimsfræg tískufyrirtæki til þess að framleiða 

slíkar auglýsingar? Takmark auglýsingarinnar virðist eiga að snúast um að „vilja og 

fá.” Þegar neytandinn klæðist kjólnum frá D&G verður hann sjálfkrafa 

kynþokkafullur.  

 

Það má segja að auglýsingar hjálpi til við að halda í ákveðna ímynd kynjanna. 

Tískublöð og tískuþættir nútímans hafa vissulegu öðlast ákveðna jafnréttisvitund og 
                                       
22 Caroline Heldman, Sexual objectification (part 1): What is it?, Socological images, 2012, sótt 4. 
janúar 2013, http://thesocietypages.org/socimages/2012/07/02/sexual-objectification-part-1-what-is-it/ 
23 Francine Rosselli, Julie M. Stankiewicz, Women as Sex Objects and Victims in Print 
Advertisements, 15. janúar, 2008, sótt 2. Janúar 2013, 
http://www.skidmore.edu/classics/courses/2011spring/gw101/Women%20As%20Sex%20Objects%20a
nd%20Victims%20in%20Print%20Advertisements.pdf, bls. 580. 
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„hin sterka kona” er gjarnan upphafin í nútíma tískuþáttum, auglýsingum og 

tímaritum. Þetta er ákveðin ímynd af konu sem er sjálfstæð, kynþokkafull, klár og 

umfram allt fullkomin. Þetta hefur einnig leitt til umræðu um hina svokölluðu 

fullkomnun sem leitast er eftir en með tilkomu forrita á borð við „Photoshop” hefur 

raunveruleikinn brenglast.24  

                                       
24 Stein, Jeannine, „Photoshopped images: the good, the bad and the ugly”, í Los Angeles Times, 2. 
ágúst 2009, sótt 4. janúar 2013, http://www.latimes.com/features/image/la-ig-photoshop2-
2009aug02,0,4042697.story 
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Niðurlag 

Tíska er ekki bara dýr merkjavara heldur lífstíll. Tísku má finna í samfélagshópum 

um allan heim, hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eða ekki. Fatnaður er 

tjáning. Við klæðum okkur takt við samfélagið og sköpum okkur ákveðinn karakter 

með klæðnaði. Föt eru ekki eingöngu til þess að skýla okkur heldur gefa þau ákveðna 

mynd af því hvernig einstaklingar við erum og hvaða samfélagshópum við tilheyrum.  

Við fylgjum óskrifuðum reglum þegar kemur að klæðnaði, samfélagið leggur 

ákveðnar línur sem okkur ber að fylgja. Til eru hópar sem telja sig ekki fylgja þessum 

reglum. Mótorhjólafélög á borð við Hells Angels sem eru vissulega nokkurnskonar 

frávik. Í þeim samtökum skiptir miklu máli að fá samþykki og virðingu innan hópsins 

en meðlimir hópsins standa saman og styðja hvorn annan og þannig eflast slíkir 

frávikshópar. Til eru aðrir frávikshópar í samfélaginu. Sem dæmi má nefna 

klæðskiptinga sem ekki njóta viðurkenningar samfélagsins  vegna fordóma. Þeir lifa 

því meira í felum en aðrir. Fatnaður er vissulega yfirborð manneskjunnar en hann 

getur líka greint frá ýmsu varðandi innihaldið. Það er frjálst val hverrar manneskju 

hvernig hún kýs að koma fram en framkomu og fatavali er þó stjórnað af ýmsum 

hliðum samfélagsins og hópunum sem við tengjumst þar. Öll fylgjum við hópum sem 

hafa vissulega mismunandi sýn á samfélagið. Hlutverk okkar á borð við kyn og 

starfsstétt ætlast til af okkur að við högum okkur og klæðum á ákveðin máta.  

Fatnaður er hluti af ímyndarsköpun einstaklingsins og segir til um hvernig mynd við 

viljum að annað fólk hafi af okkur. Hvort sem við tilheyrum hópi bankamanna eða 

anarkista fylgjum við stöngum óskrifuðum reglum sem hjálpa okkur að öðlast 

samþykki hópsins. 

Þrátt fyrir að fatnaður sé persónuleg tjáning á innra sjálfi er fólk engu að síður undir 

þrýsingi frá samfélaginu hvað varðar klæðaburð, líkt og konur sem reyna að öðlast 

virðingu í viðskiptalífinu eða klæðskiptingar sem þora ekki að tjá sig í gegnum föt á 

þann hátt sem þeir vildu af ótta við fordóma.  

Enginn veit hvað framtíðin mun bera í skauti sér, hvort við eigum eftir að verða 

einsleitari í fatavali og fólk eigi þar af leiðandi eftir að eiga erfiðara með að 

samþykkja frávik í framtíðinni eða hvort tjáning í fatnaði geri okkur kleift að tjá 

perósunleika okkar á ákveðinn máta og efla þar af leiðandi ákveðið frelsi 

einstaklingsins.  
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