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Útdráttur 
Í ritgerð þessari verður tísku- og útlitsfyrirbærið “konur í jakkafötum” skoðað í tengslum 
við kvenréttindabaráttu vestrænna kvenna. Í tilraunaskyni til þess að skilja merkingu og 
umfang þessa fyrirbæris betur verður litið á tíma sem einkenndist mikið af breytingum í 
sögu kventískunnar. Um er að ræða aldamótin 1900 en áberandi þróun innan klæðaburðar 
kvenna í vestrænu samfélagi átti sér stað um það leyti. Skoðað verður hvort áfangar innan 
tísku og frelsisbaráttu kvenna í vestur hluta heimsins tengist og hvernig. Tilraun verður 
gerð til að greina fyrirbærið samkvæmt kenningum um ímynd sem og sjálfsmynd vestrænu 
konunnar. Hver er samfélagslega hugmyndin um konuna? Og hvað er það sem gerir konu 
að konu? 
 Út frá slíkum vangaveltum verður skoðað hvernig staða, hlutverk og ímynd konunnar 
tengist útliti hennar. Einnig verður gerð tilraun til að færa rök fyrir því að útlit vestrænu 
konunnar hafi mikið gildi fyrir hvernig samfélagið upplifi hana og hafi þar með áhrif á 
hvernig staða hennar er í samfélaginu.  
Ákveðnar konur sem hafa klæðst jakkafötum á opinberum vettvangi á 21. öld verða 
skoðaðar út frá kenningum Judith Butler og Simone de Beauvoir um sjálfsmynd konunnar. 
Þær konur sem notaðar verða sem dæmi hafa notað jakkafötin til yfirlýsinga og sem 
einhversskonar mótmæli. Þannig verður einnig reynt að færa rök fyrir því að fatnaður og 
útlit geti verið notað sem tól til að sýna fram á málefnalegar skoðanir.  
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Inngangur 

Kvenjakkaföt sem tískufyrirbæri hefur fylgt konum síðan á 19. öld og kemur ennþá fyrir í dag á 

mjög svo alþjóðlegum vettvangi innan tískuheimsins. En þau koma einnig fram í uppreisnarskyni 

þegar kemur að notkun þeirra. Í ritgerð þessari mun ég rannsaka tískufyrirbærið “konur í 

jakkafötum”. Ég mun sérstaklega skoða þær konur sem í vesturhluta heimsins hafa búið sér til 

einhversskonar ímynd með því að klæðast ítrekað jakkafötum og hverskonar gildi jakkafötin 

öðlast þegar konur klæðast þeim, þar sem jakkaföt eru álitinn vera karlaklæðnaður. Jakkafötin 

verða þannig að einhversskonar einkennisbúning fyrir ákveðna ímynd sem þessar konur eru að 

varpa út á við. Skoðað verður hvernig konur innan vestræna samfélagsins hafa gegnum tíðina 

notast við það að samsvara sig karlmönnum í uppreisnarskyni gegn staðalímyndum kynjanna og  

hvernig þær hafa í gegnum tíðina notað jakkaföt til að berjast fyrir málefnum sínum. 

 

Til að gera grein fyrir sögu þessa fyrirbæris mun ég líta stutt yfir sögu kventískunnar  til þess að 

reyna að skilja uppruna kvenjakkafatanna betur. Litið verður sérstaklega á tímabilið í kringum 

aldamótin 1900 en sá tími felur í sér mikla breytingu á kvenfatnaði í vesturheiminum. Ég mun 

skoða hvort það séu tengsl milli breytinga innan tísku kvenna og þróun í frelsisbaráttu þeirra. Ég 

mun gera tilraun til þess að færa rök fyrir því að barátta kvenna fyrir breyttum klæðaburði hafi 

verið þó nokkuð mikilvægur liður í baráttu þeirra fyrir auknum réttindum. Síðan mun ég styðjast 

við kenningar Simone de Beauvoir heimspekings og Judith Butler kynjafræðings í tilraunaskyni 

til þess að greina sjálfsmynd konunnar í vestrænu samfélagi en einnig hvernig ímynd hennar 

birtist út á við.  

 

Áhugi minn á efninu vaknaði við mínar eigin hugleiðingar um útlitslegar kröfur sem gerðar eru 

til kvenna. Ég hef mikið verið að hugsa um hvaðan fyrirmyndirnar koma og hvernig þær hafa 

áhrif. Ég sem nútímakona í vestrænu samfélagi upplifi mjög skýrar kröfur úr umhverfinu 

allastaðar í kringum mig um hvert útlit mitt og hegðun skuli vera. Konur sem berjast meðvitað 

gegn þessum fyrirmyndum og staðalímyndum vekja því áhuga minn.  

 

Í tilraunarskyni til að sýna fram á hve stórar breytingar hafa átt sér stað innan klæðaburðar 

kvenna í vestur hluta heimsins verður litið á áberandi tímamót innan sögu tískunnar en það er um 
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aldamótin 1900. Tilraun verður gerð til þess að gera grein fyrir hvernig klæðaburður kvenna fyrir 

þann tíma gerði konum erfitt að taka virkan þátt í samfélaginu. Þar með verður reynt að 

undirstrika mikilvægi þeirrar þróunnar sem átti sér stað innan kvenklæðnaðar í byrjun 20. aldar 

en fjallað verður um þessar breytingar í fyrsta kafla ritgerðarinnar. 
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1. Kafli: Frelsunin úr lífstykkinu 

 

1.1 Kventíska á 19. öld 

Þegar litið er á sögu vestrænu kventískunnar er áberandi að um aldamótin 1900 urðu miklar 

breytingar og þróun á henni. Tíska kvenna á 19. öld einkenndist af hönnun sem takmarkaði 

hreyfigetu og þægindi kvenna. Klæðnaður þeirra var samansettur af mörgum lögum, þar á meðal  

nærfötum og undirpilsum, grindum, lífstykkjum, þungum efnismiklum pilsum og stórum 

formum sem þrengdu óeðlilega að mitti og rifjum og breyttu þar með útlínum líkama þeirra. Á 

vissan hátt þurfti að breyta kvenlíkamanum til að passa í fötin en ekki öfugt.1 

Mikil þyngd fylgdi því að klæðast svo mörgum lögum efnis en allir þessir þættir gerðu meðal 

annars það að verkum að konur gegndu mun aðgerðarlausara hlutverki en karlmenn í 

samfélaginu. Þær áttu erfitt með að ganga hvað þá hlaupa en voru einnig í erfiðleikum með að 

halda jafnvægi þar sem pilsin sem héngu á grindum á mittum þeirra voru afar þung.2 Hið 

svokallaða lífstykki sem var einhverskonar belti sem þrengt var utan um rifbein og mitti 

kvennanna var sannkallað pyntingartól. Lífstykkið var til dæmis orsök margra alvarlegra 

heilsufarsvandamála sem konur stríddu við í þá tíma.3 Ef kosið er að líta svo á er nokkuð skýrt að 

konum hafi verið haldið niðri með ýktum klæðaburði og þar með kúgaðar til að taka afar 

takmarkaðan þátt í því sem átti sér stað í samfélaginu. Þær voru meira eins og skraut eða 

einhversskonar andlit út á við fyrir fjölskylduna en voru ekki virkar í uppbyggingu samfélagsins, 

meðal annars sökum klæðaburðar.4  

 

Um aldamótin 1900 varð nokkursskonar vitundarvakning varðandi hamlandi klæðnað kvenna 

meðal margra mismunandi hópa innan vestræna samfélagsins. Vilji og áhugi fyrir breytingu á 

þessu sviði varð áberandi innan þessa mismunandi samfélagshópa. Nefna má að útlit kvenna 

hafði ótrúlegt vægi á þessum tíma og sagði til um stöðu þeirra og fjölskyldu þeirra út á við. Í 

mörgum löndum ríkti mikil stéttaskipting en haldið er fram að konur úr öllum stéttum hafi fylgt 

straumum tískunnar. Staðlar þessa tíma földu flóknar reglur í sér um hver klæðaburður skildi 

                                                        
1 Catherine Smith and Cynthia Greig, Women in Pants: Manly Maidens, Cowgirls and other Renegades, Harry N. 
Abrams Inc., New York, 2003, bls. 19. 
2 Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850-1920: Politics, Health and Art, The Kent State 
University Press, Ohio, 2003, bls. 35. 
3 Catherine Smith and Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 19. 
4 Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850-1920, bls. 1-5. 
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vera við hvert tilefni, hvers staðar og á hvaða tíma. Talið var afar mikilvægt að fylgja þessum 

reglum til að hljóta einhversskonar viðurkenningu og pláss í samfélaginu og fá að vera hluti af 

heildinni. Af því að klæðaburður kvenna hafði svo gríðarlegt vægi innan samfélags þessa tíma er 

jafnvel talað um að konur hafi á vissan hátt verið “þrælar tískunnar”. Með breyttri hugsun um 

hvert hlutverk kvenna væri og vaxandi þátttöku þeirra í atvinnulífi, menntun, stjórnmálum og 

fleiru þýddi að kventískan þyrfti á mikilli breytingu að halda.5  

 

Með stærri breytingum og nýjungum innan kventísku 20. aldar í vesturhluta heims voru buxur. 

Þá voru buxur ætlaðar konum í fyrsta skipti kynntar á markaðinn sem tískuvara. Fyrst um sinn 

klæddust konur buxum í uppreisnarskyni og mótmælum gegn þeirri kúgun sem þær máttu líða 

vegna klæðaburðar hingað til.6 Þegar er litið tilbaka á þær konur sem voru brautryðjendur í 

framúrstefnulegum klæðaburði og þar á meðal fyrstar til að klæðast buxum er nauðsynlegt að  

líta lengra tilbaka í tímann. Konur klæddust nefnilega buxum langt fyrir aldamótin 1900 þó svo 

að þær hafi ekki orðið þekktar fyrir það. Áætlað er að um ein milljón kvenna hafi unnið við hlið 

karlmanna í Bandaríkjunum árið 1860 við ýmis líkamlega erfið störf. Til eru ótal ljósmyndir frá 

þessum tíma sem sýna fram á að þessar vinnandi konur hafi meðal annars klæðst buxum.7 Tillit 

verður að taka til þess að á 19. öld og fyrir þann tíma, var klæðaskipting kynjanna mjög skýr og 

þótti alls ekki við hæfi að annað hvort kynið klæddist fötum sem þóttu henta gagnstæðu kyni. 

Vestræni heimurinn var allt annar en hann er í dag og stjórnaðist mjög mikið af skýrum reglum 

um alla hegðun fólks. Þá má einnig nefna að buxur féllu í dálk karlmannlegs fatnaðar og engan 

veginn í dálk kvenfatnaðar. Erfitt er að ímynda sér hversu framúrstefnulegar og miklir 

brautryðjendur þessar hugrökku konur voru. Þær voru ítrekað ásakaðar um róttæka hegðun og 

þóttu jafnvel hættulegar. Allt vegna þess að þær klæddust fötum sem þóttu einungis henta 

karlmönnum.8 Hvað var það sem samfélag þess tíma óttaðist við þessar breytingar innan 

kvenfatnaðar? Eflaust má greina sem svo að mjög margar ástæður séu á bakvið þann ótta. Á 

þessum tíma var mikið ójafnvægi í samfélaginu milli kynja og ríkti afskaplegt óréttlæti í garð 

kvenna. Þeim var einfaldlega haldið niðri frá allri alvöru þátttöku í samfélaginu. Það væri hægt 

að kalla þessskonar samfélag einhversskonar karlaveldi. Konur höfðu mjög takmörkuð réttindi 

                                                        
5 Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850-1920, bls. 1-5. 
6Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850-1920, bls. 31. 
7 Catherine Smith and Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 10. 
8 Catherine Smith og  Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 13-15. 
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og tækifæri. Öll lög voru kynjamiðuð og skapaði það mjög skýr skil á milli karla og kvenna. 

Getur verið að karlaveldi 19. aldarinnar hafi hræðst þessar breytingar á klæðnaði kvenna vegna 

þess að óttast væri að konur myndu ef til vill öðlast meira vald með nýju útliti? Með því að 

klæðast eins og karlmenn myndu þær kannski krefjast sömu réttinda og karlmenn.9  

 

Þar sem buxur voru, eftir langa baráttu á 19. öld, orðnar að viðurkenndri tískuvöru í byrjun 20. 

aldar voru mörg dæmi um konur sem urðu þekktar á alþjóðlegum vettvangi fyrir það að klæðast 

karlmannlegum fötum. Þó svo að buxur fyrir konur væru orðnar algengari við sum tilefni, ýmsa 

líkamsþjálfun og íþróttir sem dæmi, þá þótti það alls ekki við hæfi að konur skyldu klæðast eins 

róttækum klæðaburði sem buxum, karlmannlegum jökkum og öðru á almannafæri.10 Þetta kann 

að hljóma þversagnarkennt en staðan var einfaldlega sú að þó svo að buxur væru í “tísku” við 

vissar athafnir voru alls ekki allir sem samþykktu þær sem kvenfatnað. Konur úr mörgum 

mismunandi stéttum og starfssviðum notuðu buxur og annan “ókvenlegan” klæðnað til að ná 

einhverju fram. Til eru dæmi um konur sem klæddust karlmannlegum fatnaði til að ráða sig í vel 

launaðar vinnur, leikkonur léku oft karlmenn á sviði og klæddust þar með karlmannsfötum og 

svo eru til dæmi um að leikkonur og aðrar konur, sem baðaðar voru sviðsljósinu, byrjuðu að 

ganga í fatnaði einungis kenndan við karlmenn fyrir utan sviðið.11 Ótal konur urðu þekktar fyrir 

að klæðast herramannsfötum á meðal almennings. Manneskja sem klæðist ítrekað fötum sem 

álitinn er tilheyra gagnstæða kyninu er oft kennd við hugtakið klæðskiptingur. Þær Frida Kahlo 

myndlistarkona, Marlene Dietricht söng- og leikkona, Katharine Hepburn leikkona, og franski 

rithöfundurinn Sidonie-Gabrielle Colette, til að nefna nokkrar, notuðu allar karlmannlegan 

klæðaburð í uppreisn gegn staðalímynd samfélagsins um konur og til að lýsa yfir sjálfstæði en 

settu þar með einnig ótal spurningamerki við sjálfsmynd kynjanna.12 Á 19. öld ríkti skýr 

hugmyndfræði um kynin og hlutverk þeirra beggja og mótaði þar með staðalímynd þeirra. 

Hlutverk kvenna var alfarið innan heimilisins þar sem þær áttu að sjá fyrir börnunum og 

heimilinu sjálfu.13   

 

                                                        
9 Catherine Smith og Cynthia Greig, Women in Pants, 12-14. 
10 Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850-1920, bls. 64-65. 
11 Catherine Smith og Cynthia Greig, Women in Pants, bls 7. 
12 Catherine Smith og Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 7-15. 
13 Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion 1850-1920, bls. 42. 
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Fyrir tíð 19. aldarinnar höfðu mjög strangar og skýrar reglur verið settar gagnvart 

klæðskiptingum og þeirri gjörð að klæðast fötum gagnstæðs kyns. Á Bretlandi á 17. öld hlaut 

fólk allt að dauðarefsingu fyrir það eitt að stunda þetta. Skýr tengsl ríktu milli ríkis og kirkju á 

þeim tímum og var oft vitnað í heilög rit eins og Biblíuna til að rökstyðja slíkar löggjafir. Ef litið 

er á stóra samhengið hér þá má sjá hversu ótrúlega margir þættir innan samfélagsins hafi verið 

alfarið á móti því að konur gætu öðlast sömu tækifæri og menn.14 Það á líka við klæðaburð 

þeirra. Þessar konur sem urðu þekktar fyrir það meðal annars að vera klæðskiptingar voru 

samfélaginu mikil ögrun og gáfu öðrum konum um allan heim hugrekki og von til að stíga inn í 

baráttuna með þeim. Baráttan varðaði nefninlega ekki bara tísku og útlit. Baráttan varðaði 

hlutverk, réttindi, tækifæri, tilgang og frelsi konunnar.  

 

1.2 Samspil frelsisbaráttunnar og tísku 

Eins og fram kemur í ofangreindum texta er ekki vafamál að kynin hafi í gegnum tíðina ekki 

notið sömu réttinda og að konum hafi verulega verið mismunað meðal annars í gegnum klæðnað 

og þeim reglum sem fylgdu klæðaburði fyrri alda. Þegar talað er um baráttu eða hreyfingu sem 

vann markvisst gegn þessari mismunun er átt við kvenréttindabaráttuna eða kvenfrelsisstefnuna. 

Kvenréttindabaráttan er flókin og margþætt hugmyndafræðileg og málefnaleg stefna sem felur í 

sér mörg ólík markmið og tekst á við ýmisskonar vandamál sem misrétti kynjanna hafa ollið. 

Óteljandi konur hafa barist fyrir réttindum sínum vegna mismununnar í vestrænu samfélagi 

margar aldir aftur í tímann en talað er um að hin eiginlega fyrsta hreyfing innan 

kvenréttindabaráttunar hafi hafið markvissa starfsemi sína í kringum aldamótin 1900.15 

Þó svo að um mjög breiða og margþætta stefnu sé að ræða felur grunnhugsun stefnunnar það í 

sér að berjast fyrir jafnréttum kynjanna. Að bæði kyn njóti sömu réttinda á öllum sviðum.   

 

Talað er um að kvenréttindabaráttan eigi sér tvær stórar bylgjur eða hreyfingar og eins og nefnt 

var áður gerðist sú fyrsta um aldamótin 1900 en seinni bylgjan er oft kennd við tímabilið 1960-

1970 í vestræna heiminum.16 Þessar bylgjur eru þau tímabil sem kvenréttindabaráttan hefur verið 

mest áberandi. Markmið og málstaðir innan baráttunnar eru í sífelldri þróun og eru einnig mjög 

                                                        
14 Catherine Smith og Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 12-13. 
15 Margaret Walters, Feminism: A very short Introduction, Oxford University Press, New York, 2005, bls. 6-55. 
16 Catherine Redfern og Kristin Aune, Reclaiming the F word: The New Feminist Movement, Zed Books Ltd., 
London, 2010, bls. 12-13. 
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einstaklingsmiðaðir þó svo að mikil samstaða ríki meðal þeirra sem fást við baráttuna. Þeir þættir 

sem barist var fyrir voru mjög ólíkir hverju sinni en vert er að nefna að það voru og eru málstaðir 

tengdir heilsufari kvenna, kosningarétti kvenna, menntunarmöguleikum, atvinnu- og 

launatengdir málstaðir, almenn réttindi í lögum og reglum samfélagsins og ekki síst kröfur á útlit 

kvenna og klæðaburð þeirra. Áhugavert er að sjá hvernig baráttan fyrir auknum réttindum og 

baráttan fyrir breyttum klæðaburði tengjast og styðja við hvor aðra og eru jafnvel tveir þættir 

innan baráttu sem byggir á sömu hugsjónum. Svo ótal margar merkar konur úr ólíkum stéttum, 

starfsviðum og heimshlutum hafa komið að kvenréttindabaráttunni á einhvern hátt. Meðal þeirra 

sem höfðu sterka rödd eru rithöfundar, listakonur, sálfræðingar, lögfræðingar, hugsjónarkonur, 

kennarar, mæður, dætur, fatahönnuðir, leikkonur, þekktar og óþekktar en þær stuðluðu allar að 

þeirri þróun sem kvenfrelsisstefnan hefur haft í för með sér.17 Ein þessara kvenna hafði gríðarleg 

áhrif á hvernig útlitslegar kröfur til kvenna breyttust í byrjun 20. aldar en það er franski 

tískuhönnuðurinn Coco Chanel. Hennar hugsjón og hæfileiki færði konum margt fallegt en 

hennar gjöf var ekki bara fallegur fatnaður heldur var hún einn helsti frumkvöðull í endursköpun 

kvenímyndar 20. aldarinnar með framúrstefnulegri hönnun og umfram allt þægilegum fatnaði 

fyrir konur.18 Gabriel Chanel sem er betur þekkt sem Coco Chanel hafði byltingarkennd áhrif á 

kventísku síns tíma.19 Hún byrjaði á að skera sig úr hópnum sem ung kona bara við að klæða sig 

öðruvísi en venjan var. Coco Chanel átti það til að stela flíkum frá elskendum sínum og 

kærustum og breyta þeim og aðlaga að sjálfri sér og skapa þar með snið sem höfðu ekki sést á 

kvenlíkama áður. Chanel var með einstaklega næmt auga fyrir sniðum og samsetningu efna og 

flíka en þess má geta að hún saumaði og föndraði mikið af sínum persónulegu fötum og munum 

sjálf. Mjög ung skapaði Chanel sér sinn eigin fatastíl sem átti áratugum seinna eftir að verða 

einkennandi fyrir hönnun samnefnds stórtískuhúss, Chanel. Hennar persónulegu stíleinkenni  

áttu margt að sækja í herrafatnað, þar á meðal hvítar skyrtur með stórum krögum, slaufur og 

bindi og allskyns hattar. Chanel bar virðingu fyrir kvenlíkamanum og vildi hanna flíkur sem 

myndu undirstrikað fegurð hans en ekki pína hann og hefta eins og lífstykki 19. aldarinnar höfðu 

gert.20 Hér er ef til vill við hæfi að nefna að þessar breytingar sem Chanel meðal annars stuðlaði 

                                                        
17 Margaret Walters, Feminism: A very short Introduction, bls. 23-68. 
18 Edmonde Charles-Roux, Chanel and her world, Weidenfeld and Nicolson, London, 1981, bls. 83. 
19 Edmonde Charles-Roux, Chanel and her world, bls. 235. 
20Edmonde Charles-Roux, Chanel and her world, bls. 48-51. 
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að áttu sér stað um sama leyti og fyrsta bylgja kvenréttindabaráttu vesturhluta heims en það var í 

byrjun 20. aldar. Ein megin áhersla fyrstu bylgju kvenfrelsisstefnunnar byggði á baráttu um 

kosningarétt kvenna víðsvegar um vestræn samfélög heimsins. Baráttan bar árangur og á fyrstu 

áratugum 20. aldar fór krafan um kosningarétt kvenna, í mörgum vestrænum löndum, í gegn.21 

Þessi sigur er ákaflega merkur og var hér stigið stórt skref í þessari mikilvægu baráttu. 

Kosningaréttur gaf konum vettvang til að tjá pólitískar skoðanir upp að einhverju marki og pláss 

til að hafa áhrif í stjórnmálum.22  

 

Athugavert er að sjá tengslin milli aukins árangurs innan stjórnmála og aukinna þæginda í 

klæðaburði kvenna. Þægilegri fatnaður hefur eflaust haft mjög frelsandi áhrif á konur þess tíma 

og hægt er að ímynda sér að þeim hafi einnig liðið betur líkamlega og andlega í þægilegri fötum. 

Þannig höfðu þær ef til vill betri tök á að taka meira frumkvæði. Án efa þurfti ákveðið 

frumkvæði til þess að kjósa í fyrsta skiptið og taka þátt í pólítískum umræðum í fyrsta skiptið. 

Þessar breytingar hafa eflaust haft áhrif á að staðalímynd kvenna fyrri aldar gæti þróast. Þær voru 

ekki lengur bundnar í þröng lífstykki og fastar í þungum kjólum. Þær gátu hreyft sig að eigin vild 

og höfðu þar að auki hlotið kosningarétt.  

 

Klæðskiptingar héldu þó áfram að vera áberandi á 20. öld í Bandaríkjunum og Evrópu. Margar 

kvennanna klæddust ekki bara buxum heldur jakkafötum og sumar settu á sig gerviskegg og 

pípuhatt en einnig eru til dæmi um að konur gáfu sig jafnvel út fyrir að vera karlmenn.23 Eins og 

á 19. öld þóttu klæðskiptingar ennþá mikil ögrun. Þrátt fyrir það að samfélagið væri á vissan hátt 

búið að viðurkenna buxur sem kvenkynsfatnað þá þótti þetta ennþá mjög framúrstefnulegt. 

Ástæður kvennanna fyrir þessum klæðskiptum voru margar. Sumar þeirra sáu fram á aukin 

tækifæri og ferðalög og þar með að þær gætu lifað upplýstu og frjálsu lífi í gervi karlmanns.24 

Margar þeirra lifðu í áratugi dulbúnar sem karlmenn. Í sumum tilfellum var ekki einu sinni 

uppgötvað að um klæðskiptinga væri að ræða fyrr en mörgum árum seinna.25 

                                                        
21Margaret Walters, Feminism: A very short Introduction, bls. 73. 
22 Margaret Walters, Feminism: A very short Introduction, bls. 68-74. 
23 Catherine Smith og Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 103-107. 
24 Catherine Smith og Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 114. 
25 Catherine Smith og Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 104. 
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Hér er orðið ennþá skýrara en á 19. öld að konur nýttu sér karlmannlegan klæðnað, í mörgum 

tilfellum jakkaföt, til að endurskapa útlit sitt og jafnvel ímynd sína.   

 

Áratugum seinna hafði kventískan tekist á við margsskonar breytingar en þar sem fjallað er 

sérstaklega um jakkaföt og hvernig konur hafa notað jakkaföt sem tól til yfirlýsinga og ögrunar 

er við hæfi að greina frá fyrstu jakkafötunum sem hönnuð voru sérstaklega á konur. Geta má 

þess að aftur má sjá mjög skýra tengingu milli kvenréttindabaráttunnar og vissra áfanga innan 

sögu kventískunnar.   

 

Heimsfrægi fatahönnuðurinn Yves Saint Laurent kom vestræna heiminum á óvart árið 1966 þar 

sem hann kynnti fyrstu kvenjakkaföt tískuheimsins, en þau bera titilinn Le Smoking en þetta 

tímabil er einnig kennt við seinni bylgju kvenfrelsisstefnunnar sem var 1960-1970.26 Þó svo að 

mörg ár voru liðin frá því að konur höfðu hlotið kosningarétt víðsvegar um heiminn og leikkonur 

vesturhafs höfðu í áravís verið þekktar fyrir að vera klæðskiptingar er þetta talinn afar stór áfangi 

í þágu kventísku. Yves Saint Laurent er talinn hafa veitt konum mikið vald með tilkomu 

hönnunar sinnar á Le Smoking. Nú gátu konur klæðst eins og menn án þess að þurfa að dulbúa 

sig sem karlmenn. Þeim var gefinn möguleiki á að klæðast jakkafötum sem voru sniðin að 

kvenlíkamanum og gátu með útliti sínu krafist sömu virðingu og karlmenn. Yves Saint Laurent 

gerði það að einkenni sínu að hanna nýjan Le Smoking fyrir hverja einustu fatalínu það sem eftir 

var af hans starfsferli. Greina má sem svo að hann skildi hversu mikilvægur áfangi 

kvenjakkafötin höfðu verið fyrir hlutverk nútímakonu 20. aldarinnar.27  

 

Út frá nefndum dæmum má sjá nokkuð skýr tengsl milli þess að þróun af einhverju tagi hafi átt 

sér stað innan klæðaburðar og innan kvenréttindabaráttunar. Fyrsta dæmið er þegar Chanel 

kynnti framúrstefnulegar hugmyndir sínar um fatnað fyrir konur en um svipað leyti fengu konur 

víðsvegar rétt til að kjósa, þetta var í byrjun 20. aldar. Annað dæmið eru kvenjakkafötin hans 

Saint Laurent sem kynnt voru um svipað leyti og önnur bylgja kvenréttindabaráttunar átti sér 

stað, það var um 1960-1970.  

                                                        
26 Leen Demeester, Fashion Icons: Fashion Trends throughout the Centuries, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2012, 
bls. 157-159.  
27 Leen Demeester, Fashion Icons, bls. 160.  
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Af þessu má sjá að tímabilið 1900-1970 innihélt heilmikla þróun á útlitslegri ímynd og fatnaði 

kvenna í vestrænni menningu. Út frá þessari þróun á klæðnaði kvenna í tengslum við 

kvenréttindabaráttuna má spyrja hvernig útlit kvenna hefur haft áhrif á stöðu þeirra og ímynd 

innan samfélagsins? Hvaðan koma þessar mótuðu hugmyndir um ímynd vestrænu konunnar? 

Rýnt verður í kenningar um slík efni og tilraun gerð til greiningar á klæðskiptingum í næsta kafla. 
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2. Kafli: Ímynd kvenna 

 

2.1 Kenningar varðandi mikilvægi útlitsins 

“Vain trifles as they seem, clothes have, they say, more important offices than merely to keep us 

warm. They change our view of the world and the world’s view of us”.-Virgina Woolf, 

Orlando28   

 

Ýmsar sálfræðilegar rannsóknir um vægi klæðaburðar í vestrænu samfélagi sýna fram á að það 

að fylgja þróun tískunnar skiptir afar miklu máli upp á að einstaklingur upplifi sig sem hluti af 

heild samfélagsins. Þetta á víst sérstaklega við um konur. Þó að staðlar tískunnar hafi breyst 

síðan á 19. öld þá álítur nútíma manneskja klæðnað konu hafa mikla merkingu og gefa í skyn 

hennar siðferðislegu og samfélagslegu skoðanir.29 Út frá þessu mætti segja sem svo að mikið 

álag fylgi klæðavali kvenna. Annað mál gildir þó um hvort allar konur vestrænna samfélaga séu 

meðvitaðar um hversu mikil áhrif klæðnaður þeirra hafi á hvernig aðrir upplifa þær.   

 

Rithöfundurinn Leen Demeester er höfundur bókarinnar: Fashion Icons: Fashion Trends 

throughout the Centuries. Í bókinni gerir hún tilraun til að sýna fram á hvernig saga 

kvenréttindabaráttunnar og saga tískunnar eiga skýra samferð. Í bókinni birtir hún mjög skýrar 

persónulegar skoðanir sem styðja við kenninguna. Demeester vill meina að ímynd kvenna velti 

algjörlega á útliti þeirra. Hún rökstyður kenninguna með þó nokkuð skýrum dæmum um hvernig 

tíska og frelsisbarátta kvenna tengjast greinilega. Líkt og gert var í fyrsta kafla ritgerðarinnar þar 

sem notast er við samanburð ákveðna áfanga innan klæðaburðar og áfanga innan 

kvenréttindabaráttunar vill Demeester einnig meina að slíkur samanburður eigi rétt á sér. Hennar 

skoðun er sú að saga tískunnar sé saga kvenna vestræna heimsins. Þannig að með því að skoða 

hvernig tíska kvenna hefur þróast og breyst sé verið að skoða hvernig hlutverk kvenna hefur 

þróast og breyst. Bókin byggir á því að taka fyrir nokkrar flíkur sem að hennar mati hafa haft 

mikið vægi fyrir ímynd og hlutverk konunnar. Heill kafli fer í að rekja sögu hverjar flíkur og 

tilraun er gerð til að skilja uppruna, merkingu og vægi þeirra. Dæmi um flíkurnar sem Demeester 

                                                        
28 Catherine Smith og Cynthia Greig, Women in Pants, bls. 7. 
29 Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850-1920, bls. 3. 
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skoðar í bókinni eru lífstykkið, brjóstahaldarinn, háir hælar og síðast en ekki síst jakkaföt 

konunnar.30 Ljóst er að Demeester þyki kvenjakkafötin eiga erindi í kvenfrelsisbaráttunni.  

Fyrrverandi elskuhugi Yves Saint Laurent, sem var einnig meðal stofnenda og eigenda 

stórtískuhússins Yves Saint Laurent, lýsti eftirminnilega yfir sinni skoðun á þeim áhrifum sem 

Saint Laurent var valdur af. Að hans mati var það Coco Chanel sem frelsaði konur en Yves Saint 

Laurent sem gaf þeim vald.31 Tískuhönnuðurinn Jean Paul Gaultier hefur einnig haft orð á því 

hversu mikið vald tíska getur haft. Hann hefur sjálfur unnið markvisst að því að sýna fram á 

jafnrétti kynjanna í hönnun sinni.32 Út frá þessu má draga þá ályktun að ýmsir fagaðilar innan 

tískuheimsins séu sammála um það að útlit kvenna sé afar mikilvægur liður í hlutverkasköpun 

þeirra innan vestræns samfélags. Þegar rýnt er í heimildir sem fjalla um samfélagsvirkni vestur 

hluta heims á 19. öld og á fyrri öldum er einnig afar skýrt hver hlutverk kynjanna voru, allavega 

hugmyndafræðilega. Ef til vill frekar hverjar kröfurnar um hlutverk hvers kyns væri.33 En 

hvernig endurspeglast sjálfsmynd kynjanna í þessum hlutverkum? Hverjar eru hinar 

fyrirframgefnu hugmyndir vestræns samfélags um sjálfsmyndir kynjanna?  

 

2.2 Kenningar um sjálfsmynd og ímynd kvenna 

Til eru margsskonar kenningar um hvernig greina megi sjálfsmynd sem og ímynd kynjanna. 

Rithöfundurinn, heimspekingurinn og kvenréttindabaráttukonan Simone de Beauvoir setti meðal 

annars fram skýra afstöðu í kenningu sinni um sjálfsmyndir kynjanna og hugmyndir vestræns 

samfélags um kyn í bók sinni, The Second Sex. Hún vildi meina að við fæðumst ekki konur 

heldur verðum að konum.34 Hún aðgreinir þar með mjög skýrt það að verða kona og það að vera 

kvenkyns. Samkvæmt hennar kenningu fæðumst við kvenkyns en lærum svo að neyða líkamann 

til að verða að sögulegu og samfélagslegu hugmyndinni um konuna og þar með einhversskonar 

menningarlegu tákni. Þetta telur Beauvoir gerast í gegnum endurtekningu ákveðna mynstra þar 

sem við í raun hlutgerum okkur að einhverju sem býr ekki í eðli okkar. Hún telur konu vera  

                                                        
30 Leen Demeester, Fashion Icons, bls. 6-7. 
31 Leen Demeester, Fashion Icons, bls. 159. 
32 Leen Demeester, Fashion Icons, bls. 23.  
33 Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850-1920, bls. 42.  
34 Judith Butler, “Performative Acts and gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory”, í 
Theater Journal, vol. 40, nr. 4, desember 1988, bls. 519-531, sótt 14. febrúar 2013, 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3207893?uid=3739256&uid=2&uid=4&sid=21102041893597, JSTOR. 
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sögulegt fyrirbæri en ekki raunverulegur hluti eðlisins. Hún vill þá meina að kynin séu einungis 

til á líffræðilegu plani -það eina sem skilji kynin að séu líkamlegir mismunir.35 

 

Kynjafræðingurinn Judith Butler vitnar ítrekað í kenningar Beauvoir um sjálfsmynd kynjanna en 

byggir meðal annars á þeim í sínum eigin rannsóknum og kenningum um kynin. Butler leggur 

fram þá kenningu, byggða á kenningum Beauvoir, að það sé einhversskonar leikur sem felist í 

endurtekningu líkamlegra gjörða og uppfyllingu einhversskonar verkefna sem geri kyn að kyni. 

Án þessara gjörða telur Butler að kyn myndu ekki fyrirfinnast. Í tilraun til að standast þessar 

samfélagslegu og sögulegu kröfur og hugmyndir um hvað það sé að vera kona tökum við þátt í 

“leiknum” algjörlega ómeðvitað. Butler gerir þannig ákveðinn samanburð á kynjum og  

hlutverkum leikara. Þá vill hún meina að karlmenn og konur vestræns samfélags séu ómeðvitað 

föst í því að leika þessa hugmynd um kynið líkt og leikari leikur hlutverk á sviði. Við, fólkið 

innan vestræna heimsins, erum þannig ómeðvitaðir höfundar okkar eigin kyns.36 Ítarlegri 

útskýring á þessum leik kynjanna er samkvæmt Butler sú að líkt og leikarar á sviði þurfa að tjá, 

túlka og fara með æfðan texta eru óskrifuð fyrirmæli allsstaðar í kringum okkur sem gefa ekki 

pláss fyrir efasemdir um hvernig leika eigi kyn sitt. Sem sagt eru reglurnar, mynstrin og 

fyrirmælin eða “æfði textinn” til staðar áður en við “leikararnir” eða kynin hefjum leikinn.37 

Hefðin um leik kynjanna er að mati Butler mjög rótgróin og formföst í vestrænu samfélagi og 

mótar alfarið hugmyndir samfélagsins um hvert kyn fyrir sig. Hvert hlutverk kynjanna er, 

hvernig kynin hegða sér í mismunandi aðstæðum og hver ímynd þeirra er.  

 

Þegar talað er um ímynd er átt við einhversskonar tákn eða fulltrúa einhvers en í þessu tilfelli er 

það í tengslum við kynin.38 Ákveðin flokkun á sér stað um allt sem tengist kynjunum og er það 

hluti af þessum óskrifuðu reglum. Þegar hegðun einhvers eða útlit fer á móti þessum rótgrónu 

hugmyndum vestræna samfélagsins um kynin skapast mikið óöryggi. Það að fara á móti 

“reglum” síns kyns setur ákveðin spurningarmerki við hlutverk kynjanna almennt. Spurningar 

sem leiða til óöryggis um hvað kyn sé og þar með um hvað eðli og raunveruleiki kynjanna sé.39  

 
                                                        
35 Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution”, bls 520-523.  
36 Judith Butler “Performative Acts and Gender Constitution”, bls 522-523. 
37 Judith Butler “Performative Acts and Gender Constitution”, bls. 526. 
38 Árni Böðvarsson ritstjóri, Íslensk Orðabók, Mál og Menning, Reykjavík, 1993, bls 455. 
39 Judith Butler “Performative Acts and Gender Constitution”, bls. 526-527. 
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Ef litið er á ofangreint umfjöllunarefni er hægt að notast við kenningar Beauvoir og Butler í 

tilraunaskyni til greiningar á efninu. Skýr dæmi eru konurnar á 19. og 20 öld sem urðu að athlægi 

fyrir það að klæðast fatnaði gagnstæða kynsins. Mætti líta svo á að þar hefðu verið brotnar 

ákveðnar samfélagsreglur um sjálfsmynd kynjanna og ef til vill þess vegna hafi þessu verið tekið 

svo dómhörðum höndum. Ef litið er á allar þær konur sem brutust gegn þessum stífu 

hugmyndum samfélagsins um konuna og tekið tillit til kenninga Butler er nokkuð ljóst að þær 

voru ekki aðeins að ögra hugmyndum um útlit konunnar. Þær ögruðu einnig þessu rótgróna 

sögulega tákni sem mótaði og þar með rökstuddi allar og einu hugmyndir samfélagsins um hvað 

það væri að vera kona. Sú gjörð að gerast klæðskiptingur eða bara það að klæðast buxum, sem 

þóttu ekki við hæfi kvenna, setti spurningu við allt sem vitað var um reglur um hegðun og 

flokkun kynjanna. Þetta kann að hljóma eins og stórar yfirlýsingar og eflaust eru til margar aðrar 

kenningar sem fara fram á annarsskonar úrskurð. Þar sem hér er notast við kenningar kvenna, 

Butler og Beauvoir, sem báðar hafa verið virkar á einhvern hátt innan kvenréttindabaráttunar 

þjóna kenningar þeirra þar með umfjöllunarefni ritgerðarinnar.  

 

Ef litið er á tískufyrirbærið “konur í jakkafötum” samkvæmt kenningum Butler og Beauvoir er 

nokkuð ljóst að fyrirbærið felur í sér ákveðna uppreisn gegn öllu sem varðar þessa samfélagslegu 

hugmynd um vestrænu konuna. Ef til vill er það þess vegna sem svo margar konur hafa tileinkað 

sér fyrirbærið. Með því að klæðast jakkafötum setja þær fram skýra persónulega afstöðu um ósk 

eftir breytingu varðandi hugmyndir um staðalímynd og hlutverk konunnar. Áður kom fram að 

vestrænt samfélag dæmir konur að miklu leyti út frá klæðaburði þeirra.40 Fjallað er um þær konur 

sem ákváðu að nýta sér þá staðreynd. Þær breyttu útliti sínu til að sýna fram á annarsskonar 

ímynd konunnar og kröfðust þar með að annarsskonar hugmyndir um hlutverk þeirra og staða 

innan samfélagsins myndi skapast. 

 

Þó að það séu áratugir frá því að Yves Saint Laurent hannaði hin fyrstu eiginlegu kvenjakkaföt 

og að það þyki engan veginn byltingakennt að konur klæðist buxum á 21. öld þá eru til mörg 

dæmi um konur sem noti jakkaföt í uppreinsarskyni í dag. Dæmi um hvernig konur nota og hafa 

notað jakkafötin á 21. öld verða skoðuð í næsta kafla.    

 

                                                        
40 Patricia A. Cunningham, Reforming Women’s Fashion, 1850-1920, bls. 3.  
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3. Kafli: Konur í jakkafötum á 21. öld  
 

3.1 Konur í jakkafötum á 21. öld 

Í dag eru til mörg dæmi um konur sem klæðast jakkafötum eða einhversskonar afbrigði þeirra. 

Sumar þeirra nota jakkafötin meðvitað sem sögn fyrir eitthvað sérstakt en aðrar ekki. Fyrirbærið 

þykir eflaust ekki jafn framúrstefnulegt og það þótti á 19. og 20. öld en samt sem áður virðist það 

ennþá gilda sem einhversskonar tákn fyrir uppbrot á staðalímynd konunnar. Hér verða skoðuð 

nokkur dæmi um hvernig jakkafötin eru notuð í uppreisnarskyni eða sem ábendingu um stöðu 

konunnar í vestrænu samfélagi í dag.  

 

Bandaríska söngkonan Janelle Monáe hefur undanfarin ár hlotið mikla athygli fyrir vandaða og 

fjölbreytilega tónlist sem og einstaklega áberandi útlitslega ímynd. Monáe kemur alltaf fram í 

sviðsljósinu (í fjölmiðlum, á sviði, í viðtölum og opinberum viðburðum) í jakkafötum. Hún hefur 

sjálf haft orð á því að fyrir henni séu jakkafötin einhversskonar einkennisbúningur ímyndar 

sinnar.41 Einkennisbúningur skilgreinist sem merking eða auðkenni fyrir eitthvað ákveðið.42 Í 

þessu tilfelli klæðist Monáe einkennisbúning til heiðurs því sem einkennisbúningar standa fyrir í 

hennar augum. Foreldrar hennar unnu bæði við störf sem kröfðust einkennisbúnings og gerir 

Monáe tilraun til að sýna virðingu sína fyrir starfsstétt þeirra með sínum eigin búning. Það er þó 

ekki eina ástæðan fyrir klæðavali hennar eða búningavali. Monáe virðist mjög meðvituð um þá 

staðalímynd kvenna sem samfélagið varpar fram á konur og ungar stelpur. Með því að klæðast 

jakkafötum vonast Monáe til að stuðla að endursköpun kvenímyndarinnar eða allavega að ímynd 

konunnar sé fjölbreytt og margsskonar.43 Út frá þessu mætti túlka sem svo að kvenjakkafötin séu 

ennþá einhversskonar tákn eða sögn í vestræna heiminum í dag. Þrátt fyrir að hafa fæðst 

áratugum áður og að fyrirbærið um konur í jakkafötum hafi orðið til löngu fyrir tíma Monáe, þá 

                                                        

41 Greg Kot, “Janelle Monae, the interview: 'I identify with androids'”, í Turn it Up, 26. maí 2010, sótt 14. febrúar 
2013, http://leisureblogs.chicagotribune.com/turn_it_up/2010/05/janelle-monae-the-interview-i-identify-with-
androids.html 
42 Árni Böðvarsson ritstjóri, Íslensk Orðabók, bls. 167-168. 
43 Greg Kot, “Janelle Monae, the interview: 'I identify with androids'”, í Turn it Up, 26. maí 2010, sótt 14. febrúar 
2013, http://leisureblogs.chicagotribune.com/turn_it_up/2010/05/janelle-monae-the-interview-i-identify-with-
androids.html 



 

19 

notar hún það líkt og miðil til að koma skoðunum sínum áfram gegn staðalímynd kvenna. Það 

mætti því segja að Monáe vilji í gegnum klæðaburð ýta undir umburðarlyndi innan vestræns 

samfélags gagnvart fjölbreytilegu útliti konunnar. Einnig er hægt að beita kenningum Beauvoir 

og Butler til að greina hvernig Monáe notar kynímynd sína. Monáe virðist þónokkuð meðvituð 

um samfélaglegu kröfurnar á útlit sitt og ímynd sína sem kona. Samkvæmt Butler mætti greina 

sem svo að hún væri meðvitað að berjast gegn samfélagslegu hugmyndinni um konuna. Þó svo 

að staðalímynd konunnar sé önnur en hún var á 19. öld þá virðist Monáe finna fyrir þörf til að 

berjast fyrir enn meiri þróun hvað þessa samfélagslegu hugmynd um konuna varðar. Með því að 

brjóta þá óskrifuðu reglu um hvernig kona skuli líta út og klæðast er hún að vinna gegn þeim 

hugmyndum og hrista þar með upp í þessu svokallaða hegðunarmynstri kynjanna.44  

 

Í tilraunaskyni til þess að setja hlutina í samhengi við íslenska menningu en einnig í tilraunaskyni 

til þess að gera grein fyrir hversu alþjóðlegt fyrirbærið um konur í jakkafötum er verður hér 

skoðað nýlegt dæmi úr íslenskum samtíma. Á íslensku kvikmyndaverðlaununum Eddunni, sem 

haldin voru um miðjan febrúar á ári þessu, minntu konur á rýran hlut kvenna innan íslenskrar 

kvikmyndagerðar með því að klæða sig upp í jakkafötum. Konur afmarka afar lítinn hluta 

stjórnenda og höfunda innan kvikmyndagerðar á Íslandi og vildu þessar konur benda á þá 

staðreynd. Þær vildu benda á að þessu þurfi að breyta. Til þess að koma máli sínu á framfæri 

ákváðu þær að klæðast jakkafötum, setja á sig skegg og bindi og þar með karlgera sig eða setja 

sig í gervi karlmanna. Að þeirra eigin sögn var tilgangur þessa uppátækis ekki að gera lítið úr 

karlmönnum heldur frekar að benda á ójafnvægi kynjanna innan kvikmyndastarfsstéttarinnar. 

Þær vöktu mikla athygli fyrir þessi “þöglu” mótmæli en virtust einnig ná að koma skilaboðum 

sínum til skila.45 Hér mætti á svo líta að þessar íslensku konur hafi gert tilraun til að gerast 

klæðskiptingar líkt og leikkonurnar og fleiri konur á 19. öld. Ekki er vitað hvort þær hafi 

meðvitað verið að vitna í þessa sögulegu tengingu klæðskiptinga en ljóst er þó að ásetningurinn 

hafi verið afar svipaður í báðum tilvikum. Eins og fram kom í fyrsta kafla notuðu ótal kvenna á 

19. og 20. öldum klæðskiptingafyrirbærið til þess að ná lengra í lífi sínu á einhvern hátt. Íslensku 

konurnar á Eddunni gerðust klæðskiptingar eða dulbjóu sig sem karlmenn til þess að benda á að 

konur væru í veikari stöðu en karlmenn innan síns sviðs.  
                                                        
44 Judith Butler “Performative Acts and Gender Constitution”, bls. 526-527. 
45 Heimasíða Ríkisútvarpsins ohf, Minntu á rýran hlut kvenna, Ríkisútvarpið ohf, 2013, sótt 16. febrúar 2013, 
http://www.ruv.is/frett/minntu-a-ryran-hlut-kvenna  
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3.2 Samanburður á nefndum dæmum 

Með tilliti til alls sem fram hefur komið má geta þess að konur úr mjög ólíkum starfssviðum og 

áttum hafa notað jakkaföt til þess að reyna að koma einhverju til skila. Ýmist í uppreisnarskyni 

eða sem einhversskonar viðbrögð og mótmæli við þeim takmörkum sem staðalímynd kvenna 

hefur sett þeim í gegnum tíð og tíma. Geta má þess að konur hafa nálgast jakkafötin mismunandi 

og gera enn í dag. Monáe til dæmis tekur skýrt fram að með því að klæðast jakkafötum vonast 

hún til að ýta undir fjölbreytileika hvað útlit kvenna varðar.46 Hún er þar með ekki að reyna að 

líkjast karlmanni eða gera sig karlmannlega. Íslensku konurnar á Eddunni 2013 aftur á móti, 

notuðu jakkaföt til ábendingar og nálguðust jakkafötin allt öðruvísi en Monáe. Þær reyndu að 

gerast karlmannlegri og notuðu einnig dulargervi eins og skegg og annað til þess að ýta undir 

karlmannleika en ekki kvenleika.47  

 

 Út frá þessum tveimur dæmum má sjá mjög skýran mismun í áherslum á því hvernig jakkafötin 

eru notuð. Í báðum þessum dæmum mætti þó segja að stigið hafi verið út fyrir það sem þykir 

falla undir samfélagslegu hugmyndina um konuna. Út frá kenningum Butler mætti greina sem 

svo að í báðum tilvikum hafi verið brotnar ákveðnar reglur um hvernig “leika” eigi kyn sitt.48 

Einnig mætti segja sem svo að þessi ögrun gagnvart svokölluðum “leikreglum” kynjanna hafi 

verið býsna meðvituð bæði hjá Monáe og íslensku konunum á Eddunni. Ef til vill segir það til 

um að þróun hafi átt sér stað síðan á 19. öld og að konur séu meðvitaðari í dag en þær voru um 

hvernig þær geti notað útlit sitt til að öðlast jöfn tækifæri.  

 

Eitthvað virðist þó bogið við heim þar sem líkjast verður karlmönnum til þess að öðlast sömu 

virðingu og tækifæri og þeir. Ef skoðað er aftur muninn á klæðskiptingum fyrri alda og 

klæðskiptingum í dag er þónokkuð ljóst að konur dulbúa sig í dag sem karlmenn í tilraunarskyni 

til þess að benda á fáránleikann í ójafnvægi kynjanna. Á 19. og 20 öld fannst konunum ef til vill 

eins og það að gerast klæðskiptingur væri þeirra sterkasti möguleiki á að öðlast betri tækifæri. 

Með tilliti til þessara tveggja dæma má sjá skýra þróun í afstöðu kvenna til jakkafatanna. Meiri 

                                                        
46  Greg Kot, “Janelle Monae, the interview: 'I identify with androids'”, í Turn it Up, 26. maí 2010, sótt 14. febrúar 
2013, http://leisureblogs.chicagotribune.com/turn_it_up/2010/05/janelle-monae-the-interview-i-identify-with-
androids.html 
47  Heimasíða Ríkisútvarpsins ohf, Minntu á rýran hlut kvenna, Ríkisútvarpið ohf, 2013, sótt 16. febrúar 2013, 
http://www.ruv.is/frett/minntu-a-ryran-hlut-kvenna  
48 Judith Butler “Performative Acts and Gender Constitution”, bls. 526-527. 
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meðvitund og vangaveltur um hverjar reglur kynjanna eru býður ef til vill upp á að fleiri þori að 

taka á skarið og ögra þessum reglum eða hugmyndum um kynímyndirnar.  
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Lokaorð  

Lokaniðurstaða rannsóknar og greiningar 

 

Eins og fram kemur er um mjög margslungið og margnotað tísku- eða útlitsfyrirbæri að ræða. 

Konur hafa notað jakkafötin sem tól í tilraunaskyni til þess að breyta stífum samfélagslegum 

hugmyndum um hvað það þýðir að vera kona í vestrænu samfélagi. Sagan sýnir fram á að í 

fyrstu þótti þesskonar hegðun rótæk og skapaði heilmikið óöryggi innan samfélagsins. 

Athugavert er að sjá hvernig kenningar Beauvoir og Butler sýna fram á að slíkt óöryggi gæti hafa 

fæðst í kjölfar þess að þessi svokallaða rótæka hegðun ögraði mjög svo rótgróni samfélagslegri 

hugmynd um kynímyndir. Út frá kenningum Butler mætti einnig segja að fólk innan vestrænna 

samfélaga séu ávalt í einhversskonar hlutverkaleik þar sem hvert kyn virðist mjög upptekið af 

því að “leika” hugmyndina um kyn sitt. Slík kenning vekur margar spurningar. Hvað aðskilur 

rauverulega eðli kynjanna?  

 

Hún leynir sér ekki virðing mín fyrir þessum hugrökku konum sem hafa barist gegn íhaldsemi, 

reglum og hefðum til þess að þróun geti átt sér stað. Án þeirra væri jafnréttisbaráttan ekki jafn 

langt komin og hún er í dag, vil ég sjálf meina. Mér er sjálfri afar ljóst að baráttan fyrir 

fjölbreytilegri klæðnaði fyrir konur hafi verið þónokkuð mikilvægur liður innan frelsisbaráttunar 

í heild sinni. Bæði vegna þess að útlit kvenna hefur gífurlegt gildi í okkar samfélagi og segir til 

um stöðu þeirra en einnig vegna praktísku hliðar málsins. Til þess að geta framkvæmt alla þá 

hluti sem fólst í baráttunni og ná takmörkum hennar svo sem að vinna við ýmis störf á 

atvinnumarkaðinum, stunda íþróttir og einfaldlega hreyfa sig sjálfstætt þá var nauðsynlegt að 

breyta klæðaburði kvenna. Nú er sérlega átt við þær breytingar sem áttu sér stað um aldamótin 

1900. Það að konur í jakkafötum hafi fyrst komið fram á 19. öld og er enn til staðar enn þann dag 

í dag finnst mér benda til þess að um mjög sterkt tákn og málstað sé að ræða. Þó svo að 

málstaður og tilgangur kvenjakkafatana breytist eftir því hver klæðist þeim þá virðast þau ekki 

hafa misst gildi sitt með tímanum.  

Jafnvel þó að fyrirbærið sé margnotað í gegnum tvö aldamót þá virðist það ennþá þjóna 

málefnalegum og baráttukenndum tilgangi í dag. Fyrir mér er ljóst að um magnað fyrirbæri er að 

ræða og enn fremur magnaðar konur sem notast við fyrirbærið. Ég hef sjálf gert tilraun til að nota 

fyribærið í minni eigin listsköpun og mun án efa rannsaka það enn frekar í framtíðinni. 
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Mín eiginlega niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að konur í jakkafötum eiga án efa erindi í 

jafnréttisbaráttu kynjanna. Verum meðvituð um hvernig við klæðum okkur og vanmetum ekki 

mátt tísku, útlits og klæðaburðar. Í stað þess að vera “þrælar tískunnar” getum við meðvitað 

notað hana á málefnalegan og táknrænan hátt.  
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