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Útdráttur 

 
Í þessari ritgerð er fjallað um áhrifamátt klæðaburðar á samfélagið, þá sérstaklega á kvenmenn. 

Sjónarhorn ritgerðarinnar byggist á femínískum kenningum um kyngervi, kyn og feðraveldið. 

Einnig eru skoðaðar kenningar Stuart Hall og Jacques Derrida um andstæðuvenslin til þess að 

útskýra hvernig kvenmenn hafa beðið lægri hlut í samfélaginu. Í ritgerðinni er greint hvernig 

frelsi kvenna tengist klæðaburði hvers tímabils, bæði í dag og fyrir 100 árum. Enn fremur er 

varpað ljósi á hvernig tíska og félagslega mótaðar kynímyndir hafa haft áhrif á frelsi kvenna.  

Til að greina frekar hlutverk klæðnaðar sem áhrifavaldur í kvenréttindabaráttunni er 

mikilvægt að skoða muninn á kyni og kyngervi. Kyn er skilgreint sem líffræðilegi munurinn á 

konum og körlum og kyngervi er menningarbundni munurinn. Kvenleiki hefur lengi verið 

talinn neikvæður. Karlmaðurinn er viðmiðið og verður því karlmennska sjálfkrafa jákvæður 

eiginleiki. Í baráttu fyrir auknu sjálfstæði hafa konur í gegnum tíðina reynt að nýta sér ímynd 

karlmennskunnar, þannig hafa þær oft klætt sig í karlmannlegan fatnað til þess að sýna fram á 

sjálfstæði sitt. 

Tískan verður ekki til í tómarúmi, hún þróast með samfélagslegum hugmyndum og 

breytingum. Tíska hefur alltaf á einhvern hátt samfélagslega lagt línurnar fyrir konur. Hægt er 

að greina sjálfstæði kvenna á hverju tímabili fyrir sig útfrá klæðaburði. Til að rökstyðja þetta 

verða nefnd nokkur dæmi úr sögunni: 19. öld, aldamótunum 1900, fyrri og seinni 

heimsstyrjaldirnar og eftirleikur þeirra. 

Enn í dag eru konur að berjast fyrir réttindum sínum. Í vestrænum samfélögum í dag 

snýst baráttan aðallega um líkama kvenna, hvernig konan má klæða sig og hvað er talið siðlegt 

þegar kemur að líkama kvenna. Nefnd verða nokkur dæmi sem hafa verið mikið í umræðunni 

undanfarið, t.d. klæðnað múslimakvenna, skólabúningareglur, druslugönguna og svo 

#FreeTheNipple. Frá unga aldri er konum sagt að líkami þeirra sé eitthvað sem þarf að reyna 

að hafa stjórn á. 
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Inngangur 

Í gegnum aldirnar hefur ítrekað verið reynt að stjórna því hvernig konur eiga að hegða sér, og 

hvernig þær eiga að líta út. Þar er klæðaburður kvenna engin undantekning. Nýjasta dæmið um 

það hvernig reynt er að stjórna fatavali kvenna er t.d. umræðan og bönnin í kringum búrkini í 

Frakklandi og klæðaburð múslimakvenna. Einnig hefur drusluskömmun verið mikið í 

umræðunni undanfarið en klæðaburður kvenna er nátengdur þeirri umræðu. Klæðnaður er oft 

á tíðum mikilvægt tjáningarform fyrir manneskjur, fötin sem við klæðumst segja umheiminum 

hver við erum og hvernig við viljum að aðrir sjái okkur. Fatnaður er þýðingarmikið tákn fyrir 

einstaklinginn þar sem hann sýnir oft fram á  samfélagslega stöðu, starf, hlutverk, sjálfsöryggi, 

vitsmuni, fylgispekt við ríkjandi gildi, einstaklingseinkenni og önnur skapgerðareinkenni. Þar 

sem klæðnaður hefur mikið vægi í því hvernig við tjáum persónuleika okkar og þannig hvernig 

aðrir sjá okkur getur hann haft mikil áhrif á félagslega stöðu einstaklinga. Hann getur bæði 

verið notaður sem félagslegt taumhald, enn einnig sem tæki í baráttu fyrir auknum réttindum. 

Í ritgerðinni mun ég nýta mér hugmyndafræði femínískra kenninga sem eiga rætur að rekja til 

svokallaðrar mótunarhyggju, en fjallað verður nánar um hana hér að neðan. 

Fatnaður er líka ein fljótlegasta leið okkar til þess að sjá hvernig líkamar okkar eru 

kyngerðir. Þannig lesum í við í kyn einstaklinga út frá fatnaðinum sem þau klæðast, en þótt við 

teljum kyngervi einstaklingsins sína fram á kyn þeirra er það ekki alltaf svo. Karlmennska og 

kvenleiki eru ekki jafn einföld hugtök og þau virðast vera við fyrstu sýn. Að tengja konur við 

allt sem er kvenlegt og karlmenn við allt sem er karlmannlegt er einföldun á raunveruleikanum. 

Það er nær lagi að segja að kvenleiki og karlmennska eru eiginleikar sem búa í öllum 

manneskjum. Eins og Jacques Derrida og Stuart Hall benda á í kenningum sínum, þá er 

kvenleiki og karlmennska andstæðuvensl. Þannig hefur kvenleiki, t.d. kvenlegur fatnaður, lengi 

verið talinn neikvæður eiginleiki vegna þess að hann er tengdur við konur. Þar sem karlmaður 

er viðmiðið verður karlmennska sjálfkrafa jákvæður eiginleiki. Þess vegna hafa konur í 

gegnum tíðina nýtt sér ímynd karlmennskunnar þegar þær hafa barist fyrir auknu sjálfstæði. 

Þannig hafa þær oft klætt sig í karlmannlegan fatnað til þess að sýna fram á sjálfstæði sitt. 

Klæðaburður kvenna hefur alltaf haldist í hendur við frelsi þeirra. Þegar reynt er að 

halda konum í skefjum er oft reynt að stjórna því hverju þær klæða sig, t.d. með því að setja 

reglur um klæðaburð. Þannig hafa föt og tíska haft áhrif á kvenréttindabaráttuna og almennt 

frelsi kvenna. Til þess að greina samfélagsleg áhrif fatnaðar er gott að rýna í söguna. Áður fyrr 

tóku konur lítið þátt í samfélagi fyrir utan heimilið og var hægt að sjá það á þeim fatnaði sem 

þær klæddust; hann var oft umfangsmikill og óþægilegur, og var bókstaflega heftandi fyrir 
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konuna sem klæddist honum. Fatnaður er því mikilvægur þegar konur hafa barist fyrir 

sjálfstæði. Eins og nánar verður fjallað um í ritgerðinni er Coco Chanel ein af mikilvægustu 

hönnuðum þegar kemur að byltingu í kvenkyns tísku. Hún neitaði að klæða sig í óþægileg og 

heftandi föt. Hún byrjaði að hanna föt fyrir konur útfrá fatnaði karlmanna sem var miklu 

hagnýtari og þægilegri en fatnaður kvenna. Í dag má segja að frelsisskerðing kvenna snúist 

fyrst og fremst um stjórnun og eftirliti samfélagsins á líkama þeirra. Margar konur vilja 

hinsvegar ekki taka þátt í samfélagi sem hlutgerir þær og gerir þannig lítið úr öllu því sem þær 

gera. Ungar konur eru að berjast á móti þessu mikla eftirliti sem samfélagið hefur á líkömum 

þeirra, en þær nota m.a. samfélagsmiðla sem valdeflandi tæki í baráttunni.  

Í ritgerðinni mun ég nýta mér hugmyndafræði femínískra kenninga sem eiga rætur að 

rekja til svokallaðrar mótunarhyggju, sem verður útskýrð nánar hér að neðan. Til þess að 

útskýra hvernig kvenleiki og karlmennska hafa áhrif á okkur mun ég styðjast við kenningar 

Stuart Hall og Jacques Derrida um andstæðuvenslin. Í ritgerðinni mun ég leitast við að útskýra 

hvernig frelsi kvenna tengist klæðaburði hvers tímabils, bæði í dag og fyrir 100 árum. Enn 

fremur mun ég reyna að varpa ljósi á hvernig tíska og félagslega mótaðar kynímyndir haft áhrif 

á frelsi kvenna. 
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1.  Fræðilegur kenningarrammi 

Þar sem þessi ritgerð mun aðallega fjalla um stöðu kvenna, frelsi þeirra og fataval tel ég 

mikilvægt að skoða fatnað útfrá femínískum kenningum og sjónarhorni. Femínismi á rætur að 

rekja í mótunarhyggju. Mótunarhyggjan „lítur á veruleikann sem félagslega mótaðan og háðan 

tíma og samhengi.“1 Pólitískir og efnahagslegir straumar hvers tímabils setja einnig mark 

félagslegan raunveruleika okkar samkvæmt mótunarhyggjunni. Mótunarhyggjan byggir á 

póstmódernískum hugmyndum um veruleikann, en póstmódernistar efast um sannleiksgildi 

módernismans. Módernisminn var byggður á algildislögmálinu, þar sem talið er að valdið eigi 

uppsprettu á einum stað og þannig sé til ein heildstæð lausn sem geti upprætt allan ójöfnuð í 

heiminum. Póstmódernistar telja heiminn aftur á móti vera mun flóknari en svo að til sé ein 

lausn á öllum vandamálum samfélagsins.2 

Femínískar kenningar og kynjafræði byggjast upp á nokkrum lykilhugtökum. 

Munurinn á kyni (e.sex) og kyngervi (e.gender) er eitt af mikilvægust hugtökum seinni tíma 

femínískra kenninga. Kyn er skilgreint sem hinn líffræðilegi eðlismunur og á konum og 

körlum. Kyngervi felur hinsvegar í sér að munurinn á milli kynjanna sé menningarbundinn en 

ekki eitthvað sem er líffræðilegt. Þau kynjuðu valdatengsl sem eru til grundvallar í hverju 

samfélagi tákngerast í kyngervinu. Fræðikonan Joan W. Scott hefur lagt hugtakið til 

grundvallar sínum rannsóknum og telur hún „kyngervi manneskju móta sjálfsmynd hennar og 

skynjun, hefur áhrif á samskipti fólks og sköpun samfélagslegra stofnanna.“3 Munurinn á 

kyngervi og kyni er mikilvægur þar sem hann sýnir fram á að munur er á milli hins líffræðilega 

og hins menningarlega. Skilgreiningar á því sem er kvenlegt og karlmannlegt eru mismunandi 

eftir því hvar við erum stödd í heiminum. Þannig er hægt að sýna fram á að kvenleiki og 

karlmennska er menningarlegt fyrirbæri.4 Feðraveldið er einnig lykilhugtak í femínískum 

fræðum en samkvæmt því hugtaki byggist samfélagið upp á karllægri hugsun. Þannig hafa 

„sjónarmið, þekking og völd karla öðlast meira vægi í gegnum söguna en þekking og völd 

kvenna.“5 Feðraveldinu fylgir oft hugmyndin um nauðgunarmenningu. Nauðgunarmenning er 

það kallað þegar konur eru beittar ofbeldi, og er þeim svo kennt um að hafa valdið ofbeldinu. 

                                                             
1 Guðný Gústafsdóttir, „Kvenleiki sem orðræða,“ í Söguþing 2012. Ráðstefnurit, Reykjavík: Sagnfræðistofnun, 
2013, bls. 2-3, sótt 30. september 2016 af http://skemman.is/item/view/1946/15839. 
2 Guðný Gústafsdóttir, „Kvenleiki sem orðræða,“ bls. 2. 
3 Guðný Gústafsdóttir, „Kvenleiki sem orðræða,“ bls. 4. 
4 Joanne Entwistle, The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory, Cambridge: Polity Press, 
2000, bls. 143. 
5 Guðný Gústafsdóttir, „Kvenleiki sem orðræða,“ bls. 5. 
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Það er þeim að kenna ef einhver beitir þær ofbeldi eða nauðgar þeim, þar sem þær hefðu geta 

komið í veg fyrir það með því að hegða sér og klæða sig á ákveðinn hátt.6  

Femínískar kenningar sem snúa að tísku leggja oft áherslu á að tíska hefti frelsi kvenna 

með því að afvegaleiða þær frá því sem skiptir raunverulega máli. Félagsfræðingurinn Yuniya 

Kawamura heldur því m.a. fram að „tíska sé til þess gerð að halda konum á sínum stað í 

samfélaginu.“7 Elizabeth Wilson, aktívisti og rithöfundur, telur hinsvegar að tíska sé jákvætt 

afl fyrir konur þar sem að tískan í dag neitar að fylgja reglum inngróinna staðla fegurðar í 

samfélaginu. Tískan leikur sér oft að því að brjóta upp mörk kynjanna og storkar þannig 

stöðluðum stereótýpískum ímyndum kynjanna. Þannig gerir tískan okkur meðvituð um 

grímuna sem umlykur kvenleikann. Tískan er einnig valdeflandi að því leiti að henni er stjórnað 

af konunum sjálfum og veitir þeim þannig vald yfir eigin líkama og ákvörðunum.8  

Fræðimennirnir Jacques Derrida og Stuart Hall hafa fjallað um menningarlega 

flokkunarkerfið andstæðuvensl. Stuart Hall bendir á í bók sinni The Spectacle of the ‘Other’ 

að fólk sem er öðruvísi en meirihlutinn á einhvern hátt, á það til að vera flokkað sem ‘hin’ og 

meirihlutinn, venjulega fólkið, er flokkað sem „við“. Á þennan hátt verða til andstæðuvensl – 

gott/slæmt, siðmenntaður/frumstæður, ljótur/fallegur o.s.frv. Það getur stundum verið hjálplegt 

að einfalda hluti á þennan hátt, en segir samt frekar lítið um heiminn sem við búum: 
 
...er það líka frekar gróf og óvönduð leið til þess að koma fram merkingu. Sem dæmi má 
nefna svart-hvítar ljósmyndir, en í þeim er venjulega aldrei bara hreinn ‘svartur’ eða 
‘hvítur´, heldur bara mismunandi gerðir af gráum lit. Svarti liturinn breytist yfir í hvítan á 
ógreinilegan hátt, rétt eins og karlmenn hafa bæði „karlmannlegar“ og „kvenlegar 
hliðar“[.]9 

 

Með því að greina heiminn á þennan öfgakennda hátt er verið að þurrka út allt sem er þar inná 

milli andstæðuvenslanna. Jacques Derrida benti á að ein andstæðan gnæfir svo yfirleitt yfir 

hina, þannig alltaf hallar á annan væng andstæðuvenslanna.10 Hall bætir því við að þegar búið 

er að flokka fólk á veikari helming andstæðuvensla, rennur það ósjálfrátt í veikari helminga 

annarra andstæðuvensla. Þannig verður t.d. allt sem tengist konum og er kvenlegt þess vegna 

                                                             
6  Kaitlynn Mendes, SlutWalk: Feminism, Activism and Media, Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd., 2015, 
bls. 5, DOI: 10.1057/9781137378910. 
7 Yuniya Kawamura, Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies, Oxford: Berg Publishers, 2005, bls. 
11. 
8 Kawamura, Fashion-ology, bls. 12. 
9 „...are also a rather crude and reductionist way of establishing meaning. For example, in so-called black-and-
white photography, there is actually no pure ‘black’ or ‘white’, only varying shades of grey. ‘Black’ shades 
imperceptibly into ‘white’, just as men have both ‘masculine’ and ‘feminine’ sides to their nature;“  
Stuart Hall, „The Spectacle of the ‘Other’,“ í Representation: Cultural Representations and Signifying 
Practices, Stuart Hall ritstýrði, 225-283, London: Sage Publications, 1997, bls. 235.  
10 Hall, „The Spectacle of the ‘Other’,“ bls. 235. 
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neikvætt í okkar augum á meðan karlmennskan og allt sem tengist körlum verður sjálfkrafa 

jákvætt í þessu samhengi.11 

2. Karlmennska og kvenleiki – menningarlegur mismunur 

Fatnaður er skilvirkasta og fljótlegasta dæmið sem sýnir hvernig líkamar okkar eru kyngerðir.12 

Til þess að fjalla betur um sjálfstæði kvenna í samfélaginu er mikilvægt að skoða hvernig 

kyngervin kvenleiki og karlmennska hafa áhrif á hvernig við sjáum karla og konur. Kenningar 

Jacques Derrida og Stuart Hall fjölluðu um andstæðuvenslin, en kvenmenn og karlmenn er m.a. 

skýrt dæmi um hvernig við flokkum heiminn með andstæðuvenslum. Karlarnir eru viðmiðið, 

og er þess vegna eftirsóknarvert að vera karlmannlegur. Allt sem er kvenlegt verður sjálfkrafa 

neikvætt og er t.d. hlægilegt að karlmaður klæðist kvenlegum fatnaði, t.d. kjólum eða pilsi. 

Karlarnir verða fáránlegir í augum samfélagsins á meðan að kona sem klæðist jakkafötum er 

oft talin vera nýtískuleg og flott.13 Pilsið er í vestrænni menningu eitt af sterkustu táknunum 

fyrir kvenleika. Það er hinsvegar engin líffræðileg eða náttúruleg tengin kvenmanna við pilsið, 

heldur er það eingöngu hluti af kyngervi kvenna í okkar menningu.14  

Í gegnum tíðina, þegar konur hafa reynt að fá aukið sjálfstæði hafa þær oft hermt eftir 

karlmannatísku. Samkvæmt kenningum Stuart Hall verða karlmannleg föt eftirsóknarverð, og 

þar sem karlmennska er tengd við völd, verða fötin sem þeir ganga sjálfkrafa tengd við völd. 

Konur hafa þess vegna tekið að sér ákveðin karlmannleg tákn. Sem dæmi má nefna að á 

nítjándu öld voru konur nánast ósýnilegar í samfélaginu. Þær höfðu enga pólitíska rödd og var 

klæðnaður nánast þeirra eina leið til þess að tjá sig. Bindi var eitt helsta tákn kvenmanna til 

þess að tjá þrá fyrir aukið sjálfstæði, en bindi var á þessum tíma, eins og í dag, mikilvægt tákn 

um karlmennsku. Þegar konur fóru svo á atvinnumarkaðinn vildu þær klæða sig karlmannlega 

til þess að láta taka meira mark á sér.15   

Fatnaður er ein helsta leið okkar til þess að lesa í kyn einhvers. Til eru allskonar tákn 

sem gefa til kynna um hvort kynið er að ræða. Sem dæmi má nefna bleikan fyrir stelpur og 

bláan fyrir stráka. Í dag finnst mörgum meira en sjálfsagt eða foreldrar klæði börnin sín í þessa 

liti eftir því hvort kynið það er. Þetta gengur svo langt að margir verða hneykslaðir ef 

                                                             
11 Hall, „The Spectacle of the ‘Other’,“ bls. 235. 
12 Entwistle, The Fashioned Body, bls. 141. 
13 Entwistle, The Fashioned Body, bls. 170. 
14 Entwistle, The Fashioned Body, bls. 143. 
15 Diana Crane, Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing, Chicago og London: 
The University of Chicago Press, 2000, bls. 102. 
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stúlkubörn eru klædd í bláan lit og hvað þá ef strákar eru í bleikum fatnaði. Hinsvegar er þessi 

skipting mjög nýleg, en fyrir fyrri heimsstyrjöldina voru strákar yfirleitt í bleiku, en bleikur var 

áður fyrr talinn vera „sterkari“ og „ákveðnari litur“ heldur en blár, sem stelpur voru klæddar í. 

Blár var talinn „viðkvæmari“ og „fíngerðari.“16 Þetta sýnir fram á að táknin, í þessu tilfelli litir, 

sem við teljum  vera „náttúrulega“ kvenleg eða karlmannleg eru það í raun ekki. Þegar við 

hittum einhvern í fyrsta sinn höldum við kannski að við vitum kyn þeirra, en það sem við sjáum 

í raun er kyngervi þeirra.17 

Munurinn á klæðaburði kynjanna hefur ekki alltaf verið svona greinilegur. Á 16. öld klæddust 

t.d. bæði karlar og konur íburðarmiklum fatnaði (mynd 1) sem gerði líffræðilegan mun á 

kynjunum óljósari. Um aldarmótin 1800 varð svo breyting á klæðaburðinum með tilkomu 

borgarastéttarinnar. Karlmenn afneituðu hégómlegum klæðnaði (mynd 2) og vildu bara klæða 

sig á nytsamlegan hátt.18 Munurinn varð svo enn meiri í iðnbyltingunni, en þá varð 

verkaskipting kynjanna enn ýktari en áður fyrr. Karlarnir byrjuðu að vinna í verksmiðjum fyrir 

utan heimilið á meðan konan var heima að sinna börnunum.19 

                                                             
16 Entwistle, The Fashioned Body, bls. 140. 
17 Entwistle, The Fashioned Body, bls. 141. 
18 Entwistle, The Fashioned Body, bls. 152.  
19 Entwistle, The Fashioned Body, bls. 155. 

Mynd 1. Kona og karl í klæðnaði frá 16. öld.   Mynd 2. Kona og karl í kringum 1800. 
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3. Tískusagan í ljósi kyngervis og kynímynda 

Tíska verður ekki til í tómarrúmi. Klæðnaður helst ávallt í hendur við tíðaranda og breytingar 

í samfélaginu valda breytingum á klæðaburði fólks. Áður fyrr var fatnaður ein helsta leið 

einstaklingsins til að koma á framfæri persónuleika, stöðu og stétt á almannafæri. Á sumum 

tímabilum var fatnaðurinn það mikilvægur að hann gat upplýst fólk um starfsstétt, 

trúarskoðanir, hvar fólk bjó og hvaða stétt það tilheyrði.20 Þess vegna er áhugavert að skoða 

sögu tískunnar og greina samfélagslegar breytingar útfrá því hvað var að gerast í tísku hvers 

tímabils. Sem dæmi er hægt að skoða frelsi kvenna útfrá klæðnaði þeirra á hverju tímabili fyrir 

sig. Þegar reynt er að halda konum í skefjum eru oft settar reglur um hverju þær mega klæðast 

og hverju ekki. Þannig hefur fataval og tíska haft mikil áhrif á kvenréttindabaráttuna og almennt 

frelsi kvenna. Tíska hefur alltaf á einhvern hátt samfélagslega lagt línurnar fyrir konur, og hefur 

klæðaburður alltaf verið undir félagslegum áhrifum.21 

 
3.1 19. öld – Konur voru taldar veikara kynið 
 
 
Á 19.öld var kventískan íhaldssöm þar sem hún var byggð á ákveðnum hlutverkum kvenna. 

Það sem skipti mestu máli fyrir konur á þessum tíma var að giftast góðum manni, eignast svo 

börn og ala þau upp. Líkamar þeirra áttu að vera vel faldnir og þær áttu að vera kvenlegar og 

fallega til fara. Útlit þeirra skipti miklu máli „svo þær gætu náð sér í gott karlmannsefni.“22 

Konur höfðu lítil sem engin pólitísk völd og nánast engin lagaleg réttindi. Það var almennt 

samþykki innan vísindasamfélagsins, sem var auðvitað karlmenn að mestum hluta, að konur 

væru: 
 
...í eðli sínu frábrugðnar karlmönnum líffræðilega, líkamlega, og í skapgerð og 
greind...Jafnvel sem fullorðnir einstaklingar, héldu þær áfram að vera barnslegar í líkama 
og hugsun...Hin mikla meginregla um verkaskiptingu var hér réttlætt: karlmenn 
framleiddu, á meðan konur fjölguðu mannkyninu.23 
 

Tíska 19. aldar hafði mikið félagslegt taumhald og var að hluta til notuð til að hafa hemil á 

konum. Oft var gripið til lýsinga á fatnaði þeirra til að bera kennsl á þær. Í pólitískum 

teikningum og háðsádeilum var orðið „petticoat“ notað til að vísa til kvenna á niðurlægjandi 

                                                             
20 Crane, Fashion and Its Social Agendas, bls. 1. 
21 Kawamura, Fashion-ology, bls. 12. 
22 Crane, Fashion and Its Social Agendas, bls. 19.  
23 „ ... inherently different from men in their anatomy, physiology, temperament, and intellect ... Even as adults, 
they remained childlike in body and mind ....The great principle of division of labor was here brought to bear: 
men produced, women reproduced.” Crane, Fashion and its social agendas, bls. 16. 
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hátt.24 Til eru svipuð orð á íslensku, kvensnift eða pilsvargur, en þarna er klæðnaður 

kvenmannsins notaður í niðrandi tilgangi.25  

 Tískuklæðnaður frá París var 

tekinn upp af konum í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Þessi klæðnaður var 

mjög heftandi. Hann samanstóð oft af 

mörgum mismunandi efnismiklum 

flíkum og voru brydding og skraut oft 

mjög ítarleg og flókin. Fötin þrengdu 

mjög að líkamanum og voru það 

heftandi að hvers konar hreyfingar 

urðu að erfiðisvinnu. Fatnaðurinn 

hafði bein áhrif á heilsufar kvenna; 

margar konur áttu mjög erfitt með að 

eignast börn vegna þess að 

klæðnaðurinn þrengdi svo að líkama 

þeirra. Þessi fatnaður var 

tákngervingur um skert frelsi kvenna, 

útilokun þeirra frá öllum karlkyns starfsgreinum og efnahagslegt ósjálfstæði þeirra. Þær þurftu 

algjörlega að reiða sig á karlkyns ættingja eða eiginmenn sína fyrir efnahagslegan stuðning.26  

 Þegar konur hafa reynt að fá aukið sjálfstæði hafa oft verið settar reglugerðir til þess 

að til að halda hlutunum eins og þeir eru, og til að koma í veg fyrir frekara sjálfstæði. Gott 

dæmi um þetta er 19. aldar Frakkland. Á byltingartímanum byrjuðu konur að klæða sig í buxur 

þegar þær fóru á hestbak, sem var margfalt þægilegra en að vera í pilsi á hestbaki. Á þessum 

tíma þótti karlmönnum sem voru við völd þetta algjörlega óviðunandi, að konurnar skyldu 

dirfast að klæðast buxum. Þær voru líka með pólitískar skoðanir, en karlmönnunum fannst 

það ekki vera viðeigandi fyrir kvenmenn. Yfirvöld í Frakklandi ákváðu þess vegna að setja 

bann við því að konur mættu klæðast buxum. Eftir reglusetninguna máttu konur í Frakklandi 

ekki ganga í buxum nema með sérstöku leyfi frá lögreglunni.27  
 

                                                             
24 Crane, Fashion and Its Social Agendas, bls. 100. 
25 Jón Skaptason, „Petticoat,“ Ensk-íslenska orðabókin, sótt 11. nóvember 2016 af https://snara.is/.  
26 Crane, Fashion and Its Social Agendas, bls. 100. 
27 Crane, Fashion and Its Social Agendas, bls. 113. 

Mynd 3. 19. aldar klæðnaður kvenna var mjög íburðarmikill. 
Ekki var hægt að klæða sig í þessi föt án hjálpar og varla var 

hægt að hreyfa sig í fatnaðinum. 
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3.2 Aldamótin 1900 og fyrri heimsstyrjöldin 
 

 

Í kringum aldamótin urðu konur sífellt 

stærri partur af samfélaginu. Þær fengu æ 

fleiri tækifæri til að fara á vinnumarkaðinn 

sem einkaritarar eða stjórnendur hjá 

fyrirtækjum. Nú þegar margar konur urðu 

sínir eigin herrar, fengu borguð laun og 

ferðuðust á milli heimilis og vinnu, urðu 

þær sýnilegri á götum borganna. Með 

auknu sjálfstæði fóru þær líka að sækja í 

íþróttir og fleiri dægrastyttingar.28 Fyrir 

þessi nýju hlutverk breyttist tískan; konur 

vildu vera klæddar skynsamlega. 

Fatnaðurinn varð frjálsari og í kringum 

1908 var s-laga korselettið dottið úr tísku, 

og í staðinn urðu útlínurnar (e. silhouette) 

mýkri og beinni.29 Ein af helstu 

áhrifavöldum í kvenmannsfatnaði í kringum aldarmótin 

var Gabrielle Bonheur „Coco“ Chanel. Hún olli 

byltingu í fatnaði og hannaði fyrir hina frjálsu 

nútímakonu. Fatnaðurinn var auðveldur í notkun og var 

látlaus fagurfræði hönnunarinnar „fullkomlega stillt 

inná þarfir og langanir kvenna sem tóku ötullega þátt í 

nýju öldinni.“30 Með tilkomu fatnaðar sem var miklu 

einfaldari í notkun en fyrri tískufatnaður þurftu konur 

ekki lengur á vinnukonu (e. lady’s maid) að halda til 

þess að hjálpa sér í fötin. Hárgreiðslurnar urðu styttri og 

einfaldari þannig konur þurftu ekki lengur að eyða 

miklum tíma hjá hárgreiðslumeistara. Í fyrsta sinn í 

                                                             
28 Marnie Fogg, Fashion: The Whole Story, London: Thames & Hudson, 2013, bls. 204-205. 
29 Fogg, Fashion: The Whole Story, bls. 205. 
30 „...perfectly attuned to the needs and desires of women who were actively participating in the new century.“ 
Fogg, Fashion: The Whole Story, bls. 222. 

Mynd 4. Coco Chanel og Lady Abny í fötum  
eftir Chanel, árið 1929. 

Mynd 5. Leikkonan Louise Brooks  
skartar Flapper hárgreiðslunni, 

 árið 1929. 
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sögu vestrænnar menningar vildu konur vera með stutt hár. Til að byrja með olli það miklum 

viðbrögðum, „í ljósi þess að sítt hár hafði löngum verið samgróið hugmyndum um 

kvenleika.“31 Þessi nýja hárgreiðsla kvenna „stóð fyrir öllu því sem samfélagið hræddist við 

nútímakonuna.“32 Framlag kvenna til samfélagsins varð sífellt viðameira og tóku þær m.a. 

ríkan þátt í fyrri heimsstyrjöldinni með því að gerast sjálfboðaliðar og keyra bíla fyrir 

mismunandi stofnanir og samtök, bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum. Stríðið hafði gífurleg 

áhrif á samfélagið.  

 
Eftir 1920 fengu breskar konur sem voru yfir þrítugt og bandarískar konur rétt til þess að 
kjósa í fyrsta sinn, og kvenmenn með þessi nýlegu borgaralegu réttindi tóku upp venjur 
sem höfðu áður verið bara fyrir karlmenn: þær byrjuðu að reykja, keyra hraðskreiða bíla 
og meira að segja fljúga flugvélum. Hraði aldarinnar þarfnaðist straumlínulaga líkama, og 
urðu útlínurnar flatbrjósta, tvíkynja „flapper.“ Í fyrsta sinn í sögu tískunnar sóttust konur 
eftir því að vera mjóar.33 

 

Þessar nútímakonur konur afneituðu hefðbundnum staðli kvenleika þessa tímabils og 

báru vott um hinar miklu félagslegu breytingar sem áttu sér stað eftir fyrri 

heimsstyrjöldina. 34  

 
3.3 Seinni heimsstyrjöldin og eftirleikur hennar 
 

Í seinni heimsstyrjöldinni varð enn meiri breyting á fatnaði kvenna. Notagildi fatnaðar var haft 

í fyrirrúmi þar sem efni voru af mjög skornum skammti. Konur voru hvattar til að endurnýta 

allt sem hægt var og sauma upp úr gömlum efnum. Konur byrjuðu að vinna í stað karlmannanna 

sem voru á vígvöllunum. Á þessum tíma var byrjað að „virða konur meira en áður, og 

karlmennirnir áttuðu sig á því að konurnar gætu unnið fyrir utan heimilið.“35 Fatnaður kvenna 

varð þægilegri en áður og áhersla lögð á notagildið svo hann hentaði vel til vinnu.36  

                                                             
31 „Given the lengthy and ingrained association of long hair with femininity,“ Fogg, Fashion: The Whole Story, 
bls. 227. 
32 „it represented all that society feared about the modern woman.“ Fogg, Fashion: the whole story, bls. 227. 
33 „By 1920 British women over the age of 30 and US women had gained the vote for the first time, and these 
newly enfranchised women took up habits that previously had been confined to men: smoking, driving fast cars 
and even flying aeroplanes. The age of speed required a streamlined body, and the female silhouette became that 
of the flat-chested, androgynous ‘flapper’. For the first time in the history of fashion, women aspired to be thin.“ 
Fogg, Fashion: The Whole Story, bls. 239.  
34 Fogg, Fashion: The Whole Story, bls. 239. 
35 „women began to gain more respect and men realized that women actually could work outside of the home.“ 
Tia Craig, World War Fashion: The Impact of War on 1940’s Fashion, Bandaríkin: Glamourdaze, 2011, bls. 12, 
sótt 19. október 2016 af http://glamourdaze.com/world-war-two-fashion/conclusion-impact-of-war-on-1940s-
style.  
36 Craig, World War Fashion, bls. 7. 
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Þegar karlmennirnir komu heim úr 

stríðinu átti allt að fara aftur í fyrra horf og þar 

sem ekki var jafn mikil þörf á konum á 

vinnumarkaðnum áttu þær aftur að verða 

heimavinnandi húsmæður. Tískan lagði 

línurnar og hjálpaði til við að koma 

samfélaginu aftur í fyrra horf og varð 

fatnaðurinn takmarkandi fyrir hreyfingu og 

frelsi líkama kvenna. Kvenfatatískan varð 

aftur mun kvenlegri en hún hafði verið í 

stríðinu. Axlirnar urðu mýkri, pilsin urðu 

víðari og lengri og mittin mjórri. Hattarnir 

stækkuðu, konur byrjuðu aftur að ganga í 

hælum og fötin urðu mun litríkari. Þessi stíll 

var þekktur sem „New Look“ eftir Christian 

Dior. Konur byrjuðu einnig að mála sig meira 

og yfir heildina varð lúxus allsráðandi í heimi tískunnar. Korselettin komust aftur í tísku. 

Þannig var lögð mikil áhersla á útlit kvenna, sem átti að hjálpa þeim að sjá hlutverk sitt í 

samfélaginu. Þó var ekki hægt að snúa alveg aftur til fyrri tíma þótt reynt væri þar sem konur 

höfðu fengið að kynnast þægindum fatnaðarins sem þær klæddust í stríðinu. Sportfatnaður og 

þægileg föt voru enn mun vinsælli en þau voru fyrir styrjöldina.37 

4. Fegurðar- og kynímyndir í dag - Baráttan um líkamann 

Í dag eru konur miklu frjálsari en áður fyrr. Á 7. áratug seinustu aldar urðu t.a.m. stórfelldar 

félagslegar breytingar. Tilkoma getnaðarvarnarpillunnar í byrjun áratugarins gaf konum fleiri  

valkosti og aukið frelsi í einkalífinu. Aldrei höfðu fleiri konur verið á vinnumarkaðnum, og 

sættu þær sig ekki lengur við lægri laun en karlmennirnir. Vegna ötullar baráttu femínista í 

gegnum árin, t.d. á 7. áratugnum, hafa viðhorf til kvenna breyst til hins betra.38 Í dag þurfa 

konur ekki lengur að vera skírlífar, þurfa ekki lengur að vera eingöngu á heimili sínu, 

aðalhlutverk kvenna er ekki lengur einungis að vera móðir. Kvenleiki í dag snýst meira og 

                                                             
37 Craig, World War Fashion, bls. 16. 
38 Kenneth T. Walsh, „The 1960s: A Decade of Change for Women,“ U.S. News, 12. mars 2010, sótt 7. 
desember 2016 af http://www.usnews.com/news/articles/2010/03/12/the-1960s-a-decade-of-change-for-women. 

Mynd 6. New Look eftir Christian Dior. 
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meira um líkama kvenna í staðinn fyrir að snúast um skyldur þeirra gagnvart móðurhlutverkinu 

og fjölskyldunni. Í dag snýst valdabaráttan um kynferði konunnar og útlit hennar; hvernig 

konur mega klæða sig, hvar og hvernig þær mega sína líkama sinn og hvenær það er talið 

siðlegt. Yfirleitt er það „hinn nafnlausi annar“ sem heldur klæðaburði í skefjum frekar enn að 

settar séu ákveðnar reglugerðir um klæðnaðinn, þótt það séu til mörg dæmi um að slíkt gerist 

enn þann dag í dag.39  

Í skólum eru oft settar reglur um klæðnað sem segja til um hvað telst vera viðeigandi 

hverju sinni. Þessar reglur beinast oft frekar að stelpum en strákum. Ungar stelpur sem eru 

varla orðnar kynþroska lenda í tvöfeldni skólareglanna. „Hrifning fullorðna fólksins á 

kynverund og tilraunir þeirra til þess að hafa stjórn á því hvaða líkamspartar er í lagi að sýna 

hefur þveröfug áhrif með því að vekja athygli nemendanna á tvöfeldninni í tvenndarpörunum 

saklaus eða spilltur.“40 Í rannsókn Ringrose, Lawrence og Retallack á femínisma í breskum 

skólum, vakti þessi tvöfeldni upp heitar umræður í einum skóla. Í þessum tiltekna skóla eru 

kenndar sviðslistir og er lögð mikil áhersla á að vera í góðu formi og líta vel út.  
 
Þú þarft að vera mjó en samt ekki of mjó – þú verður að vera í góðu formi en samt ekki 
með of miklar línur og þú verður að líta vel út en mátt alls ekki vera drusluleg og þú verður 
að láta eins og „ekki snerta mig ég er bara 15 ára“ og þú mátt ekki vera tepra vegna þess 
að það er skrítið.... Það er tvöfeldni í skilaboðunum – þú verður að vera skólastelpa og ekki 
sýna neitt en síðan áttu líka að geta sýnt allt [á ákveðnum] dögum en án þess að vera 
drusluleg [e. slutty] – þú getur ekki unnið. Þú getur aldrei klæðst skólabúningnum og verið 
á sama tíma að fylgja öllum reglunum rétt.41 
 

Þessi ruglandi skilaboð gera stelpunum erfitt fyrir; þær læra að líkami þeirra er eitthvað sem 

þarf að reyna að hafa stjórn á. Skilaboðin „sýndu það“ og „ekki sýna það“ gefa stúlkunum þau 

skilaboð að kvenkyns líkamar þeirra eru eitthvað sem þarf að fylgjast ítarlega með. Þetta byggir 

ákveðinni líffræðilegri nauðhyggju hugmynd; að það sé líffræðilega forritað inn í heila 

karlmanna að vera kynferðislega árasargjarnir – að þeir hafa einfaldlega ekki stjórn á sjálfum 

sér þegar þeir sjá kvenmannslíkama. Þannig eru skólar sem setja svona reglur að ýta undir þá 

                                                             
39 Bartky, „Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power,“ bls. 41-42. 
40 „The adult’s fascination with the possibility of sexuality and their frenzied attempts to regulate which parts of 
the body are displayed appears to have a paradoxical effect by drawing the students’ attention towards the 
innocent/ corrupted binary.“ Lawrence, Retallack og Ringrose, „“Fuck your body image,““ bls. 10. 
41 „You have to be skinny but not too skinny - you have to be fit but not too curvy and you have to be good looking 
but you can’t be a slut and you have to be like ‘don’t touch me I’m 15’ and you can’t be a prude because that’s 
weird.... It’s a double message - you have to be a schoolgirl and not show anything but then you also have to be 
able to really see it on vocational days but without you being slutty – you can’t win. There’s no point where you 
can be wearing the uniform and getting it right.“ Lawrence, Retallack og Ringrose, „“Fuck your body image,““ 
bls. 9. 
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hugsun að líkamar kvenna eru alltaf ögrandi og með því að setja 

þessar reglur sé einfaldlega verið að vernda stelpurnar gagnvart 

strákunum.42  

Þessi hugsunarháttur endurómar um allt samfélagið. „Konur ættu 

að passa sig á því að klæða sig ekki eins og druslur svo þær verði 

ekki að fórnarlömbum.“43 Það er algengt að reynt sé að hafa stjórn 

á klæðaburði kvenna fyrir þeirra eigin sakir. Ef þær klæða sig eins 

og druslur þá sé það einfaldlega þeim að kenna ef einhver ræðst á 

þær og nauðgar þeim. Þetta er hluti af nauðgunarmenningu 

feðraveldisins, þar sem karlmönnum er kennt að þeir eigi rétt á 

afnotum af líkömum kvenna.44 Nauðgunarmenningin hjálpar til við 

að viðhalda taumhaldi á hegðun og klæðnaði kvenna, undir því 

yfirskyni að það sé þeim fyrir bestu. Á þennan hátt „er 

nauðgunarmenning áminning fyrir konur um að halda sér í 

skefjum, og sýnir fram á að ef þær geta það ekki, verði þeim (hótað 

að vera) nauðgaðar, lamdar eða drepnar.“45  

 Sem dæmi um augljósa stjórnun á líkömum kvenna má nefna klæðaburð 

múslimakvenna. Þar má sérstaklega nefna Frakkland, en þar hafa verið sett fram bönn gegn 

ákveðnum klæðnaði múslimakvenna, t.d. höfuðslæðum. Rökin við banni á höfuðslæðum í 

skólum Frakklands er t.d. sú að ungar stúlkur væru í raun kúgaðar af hálfu feðraveldis múslima.  

Einnig var nefnt að sífellt væri verið að ráðskast með ungar múslimastúlkur af pólitískum og 

trúarlegum ástæðum. Samfélag múslima væru í hvívetna að segja ungu stúlkunum í hverju þær 

ættu að vera og hvernig þær ættu að lifa lífi sínu. Lögin væru þannig að vernda þær gagnvart 

fjölskyldum sínum sem neyddu þær að ganga með höfuðslæður.46 Það væri í raun í þeirra hag 

að banna höfuðslæðurnar. Staðreyndin er hinsvegar sú, að fyrir utan sum Mið-Austurlöndin, 

eru stelpurnar ekki neyddar til þess að ganga með höfuðslæðurnar, heldur er það meðvitað 

þeirra eigin ákvörðun. Höfuðslæðurnar eru oft menningarleg, pólitísk eða jafnvel femínísk 

                                                             
42 Lawrence, Retallack og Ringrose, „“Fuck your body image,““ bls. 11. 
43 „Women should avoid dressing like sluts in order not to be victemized.“ Mendes, SlutWalk, bls. 1. 
44 Mendes, SlutWalk, bls. 5. 
45 „rape culture serves as a reminder for women to remain in their ‘proper’ place, and demonstrates that if they 
fail to do so, they will be (threatened with) rape, battery or murder.“ Mendes, SlutWalk, bls. 6. 
46 Erzsébet Barát, og Ebru Sungun, „The French Ban on Headscarves,” í Teaching “Race” with a Gendered 
Edge, Brigitte Hipfl og Kristín Loftsdóttir ritstýrðu, Utrecht: ATGENDER, 2012, bls. 119. 

Mynd 7. Búrkíní. 
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yfirlýsing.47 Einnig var nýlegt bann Frakka á „búrkíní“ mjög umdeilt. Yfir 30 bæir í Frakklandi 

meinuðu konum um að klæðast búrkíní á baðströndum sínum. Rökin fyrir banninu voru þau að 

það væri nauðsynlegt til þess að tryggja röð og reglu í samfélaginu eftir hryðjuverkaógnirnar í 

Evrópu. Mannréttindasamtök, sósíalistaflokkurinn og franskir femínistar gagnrýndu lögin 

harðlega og bentu á að það ætti ekki að vera í verkahring yfirvalda að ákveða hvaða fatnaði 

konur mættu klæðast.48 Sem betur fer var bannið afturkallað, það bryti bersýnilega á 

grundvallarréttindum fólks og „með því að banna búrkíní sé verið að taka rétt af konum og 

stúlkum um að taka sjálfstæða ákvörðun um hvernig þær eigi að klæðast og sé það hiklaust 

mismunun gagnvart þeim.“49 

Sem svar við þessu mikla eftirliti 

samfélagsins á líkömum kvenna hafa 

orðið til femínískar hreyfingar sem berjast 

gegn því, þar á meðal Druslugangan (e. 

SlutWalk). Druslugangan er svar við þeirri 

goðsögn að fötin sem konur ganga í hafi 

áhrif á það hvort þeim sé nauðgað eða 

ekki.50 Þannig sé konum síðan kennt um 

nauðgunina - hún hefði ekki átt að klæða 

sig svona druslulega. Druslugangan er 

alþjóðleg hreyfing, en hún leggur meðal 

annars áherslu á að mótmæla nauðgunarmenningunni, og þeirri hugmynd að „nauðgun sé 

fórnarlömbunum að kenna.“51 Hreyfingin leggur líka áherslu á að engin „biður um“ að láta 

nauðga sér, og frelsi einstaklingsins til þess að vera eins og hann vill vera án þess að verða fyrir 

skömmun.52 Í druslugöngum í kringum heiminn koma mótmælendur saman til að mótmæla 

þessari tengingu nauðgana og kynferðislegs áreitis við fatnað. Oft nota mótmælendurnir skilti 

til að koma skilaboðum á framfæri, en á þeim hefur t.d. staðið „Þetta pils er ekki ástæðan fyrir 

                                                             
47 Shanon Fitzpatrick, „Covering muslim women at the beach: Media Representations of the Burkini,“ í 
Thinking Gender, California: UCLA Center for the Study of Women, 2009, bls. 6, sótt 16. nóvember 2016 af 
http://escholarship.org/uc/item/9d0860x7. 
48 „Deilt um bann við baðfötum sem hylja líkamann,” Morgunblaðið, 26. ágúst 2016, sótt 16. nóvember 2016 af 
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2016/08/26/deilt_um_bann_vid_badfotum/. 
49 „Búrkínibann dregur úr öryggi fólks,“ Morgunblaðið, 30. ágúst 2016, sótt 16. nóvember 2016 af 
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2016/08/30/burkinibann_dregur_ur_oryggi_folks/. 
50 Mendes, SlutWalk, bls. 97. 
51 Mendes, SlutWalk, bls. 4. 
52 Mendes, SlutWalk, bls. 4. 

Mynd 8. Druslugangan 2014. 
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nauðgun: nauðgarar eru ástæðan fyrir nauðgun.“ (e. This skirt doesn’t cause rape: rapists do), 

„Þetta er kjóll ekki samþykki.“ (e. It’s a dress not a yes).53  

 Mackay (2015) vill meina að á fyrri hluta tíunda áratugs tuttugustu og fyrstu aldar sé 

upphaf á nýrri bylgju femínisma, sem má að hluta rekja til notkunar ungra kvenna á 

samfélagsmiðlum, t.d. bloggum, Facebook og Twitter. Sumir benda á að þetta gæti verið tákn 

um fjórðu bylgju femínisma.54 Yngri kynslóð kvenna notar meira og meira internetið til þess 

að láta rödd sína heyrast, og eru þá samfélagsmiðlarnir helsti staðurinn á netinu.55 Þessi 

mótmæli hafa m.a. átt sér stað á Íslandi, en árið 2015 varð „bylting“ á samfélagsmiðlum þar 

sem ungar konur birtu myndir af sér berbrjósta undir myllumerkinu #FreeTheNipple. Þessi 

herferð var gegn drusluskömmun og nauðgunarmenningu. Sérstök áhersla varð lögð á að 

mótmæla þeirri hugmynd samfélagsins að brjóst séu skammarleg, og að hægt sé að nota myndir 

af líkömum kvenna gegn þeim, t.d. með strafrænu kynferðisofbeldi, eins bent var á í grein á 

Knúz – femínískt vefrit: „Ef engum fyndist brjóstamyndir skammarlegar, væri ekki hægt að 

hrella fólk með þeim. Ef stelpum er sama þó aðrir sjái á þeim geirvörturnar, geta 

hrelliklámsníðingar ekki hrellt þær. Í því felst valdeflingin.“56 Þótt flest umfjöllun um 

#FreeTheNipple hafi verið jákvæð og margir sammála því að þetta væri valdeflandi fyrir konur 

voru nokkrar mótmælaraddir sem vildu meina að ungu konurnar væru berskjaldaðar, og væru 

að setja sig í hættu með því að setja myndir af sér berbrjósta á netið.57 Einnig vildu sumir meina 

að stelpurnar sem væru að taka þátt í #FreeTheNipple hefðu í raun engan frjálsan vilja og væru 

bara að taka þátt útaf hópþrýstingi og múgæsing.58 Eins bent er á í grein á Knúz – femínískt 

vefrit eru þetta einmitt hugmyndirnar sem #FreeTheNipple var að berjast gegn: 

 
Er þetta ekki nákvæmlega sú orðræða sem við viljum stoppa [?] Er þetta ekki nákvæmlega 
sú orðræða sem í mörg ár hefur þótt ýta undir nauðgunarmenningu? Að segja „svona 
áhættuhegðun býður upp á þetta verði notað gegn ykkur“ er nákvæmlega eins og að segja 
„að fara svona út klædd út á lífið býður upp á þér verði nauðgað.“ Það er engin munur, það 
er alltaf verið að setja skömmina á vitlausan stað.59  
 

 

                                                             
53 Mendes, SlutWalk, bls. 97. 
54 Annadís G. Rúdólfsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir, „Fokk Patriarchy!: An Analysis of Online Social and 
Mainstream Media Discussion of the #FreetheNipple Activities in Iceland in March 2015,“ óbirt grein, bls. 5. 
55 Annadís G. Rúdólfsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir, „Fokk Patriarchy!,“ bls. 1. 
56 Hildur Guðbjörnsdóttir, „Ekki þín drusluganga,“ Knúz – femínískt vefrit, 29. mars 2015, 
https://knuz.wordpress.com/2015/03/29/ekki-thin-drusluganga/. 
57 Annadís G. Rúdólfsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir, „Fokk Patriarchy!,“ bls. 13. 
58 Annadís G. Rúdólfsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir, „Fokk Patriarchy!,“ bls. 14. 
59 Hulda Hólmkelsdóttir, „Við tökum valdið,“ Knúz – femínískt vefrit, 31. mars 2015, sótt 20. nóvember 2016 af 
https://knuz.wordpress.com/2015/03/31/vid-tokum-valdid/.  
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Stelpurnar sem tóku þátt í #FreeTheNipple létu neikvæðisraddirnar ekkert á sig fá og héldu 

ótrauðar áfram. Stelpunum fannst þessi reynsla valdeflandi og að þær væru að „taka aftur til 

sín völdin yfir eigin líkama.“60 Áfram munu kvenmenn berjast fyrir réttindum sínum svo lengi 

sem þær eru ekki jafnar mönnum, og er það öllum fyrir bestu ef jafnrétti verður náð. Ég tel 

nefnilega að samfélagið virki best ef fjölbreytni mannkynsins er höfð í fyrirrúmi og öll 

sjónarmið fái tækifæri, þannig jafnrétti ríki milli einstaklinga. 

  

                                                             
60 Hulda Hólmkelsdóttir, „Við tökum valdið,“ Knúz – femínískt vefrit, 31. mars 2015, sótt 20. nóvember 2016 af 
https://knuz.wordpress.com/2015/03/31/vid-tokum-valdid/. 
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Lokaorð 

Í ritgerðinni leitaðist ég við að greina hvernig tíska og félagslega mótaðar kynímyndir hafa haft 

áhrif á frelsi kvenna. Klæðaburður hefur haldist í hendur við frelsi kvenna og stöðu þeirra í 

samfélaginu. Hann hefur hjálpað þeim að brjótast út úr þröngum stöðlum kynjarammans og 

þannig hefur hann hjálpað þeim í kvenréttindabaráttunni. Fyrirfram mótaðar fegurðar- og 

kynímyndir hafa hins vegar haft slæm áhrif á stöðu kvenna í samfélaginu þar sem yfirleitt er 

reynt að halda þeim í skefjum með ákveðnum hugmyndum um hvernig konur eiga að klæðast, 

hvernig þær eiga að haga sér o.s.frv. Jafnvel eru settar reglur um hvernig sé best fyrir þær að 

klæða sig og haga sér, undir því yfirskyni að það sé þeim fyrir bestu. Nýleg dæmi um þetta eru 

t.d. reglur um skólabúninga, þar sem reglurnar eru settar með því yfirskyni að verið sé að 

vernda stúlkurnar. Annað dæmi um slíkar reglur er að múslimastúlkum er bannað að ganga 

með höfuðslæður í frönskum skólum. Klæðaburður hefur verið mikilvægt tjáningarform 

einstaklingsins í gegnum tíðina og er það enn. Þannig getur hann bæði verið heftandi en einnig 

haft frelsandi áhrif á einstaklinginn. 

Ljóst er að enn er langt í land í að fullkomnu jafnrétti sé náð. Þótt mikið hafi breyst til 

hins betra í málefnum kynjanna má segja að staðlaðar fegurðar- og kynímyndir séu skaðlegar 

bæði konum og körlum, og hvað þá fyrir þá sem falla ekki í annan hvorn flokkinn. Feðraveldið 

er enn við lýði, en þar eru karllæg viðmið samfélagsins ráðandi. Þeir sem ekki ná að uppfylla 

fyrirfram ákveðnar staðlaðar kynímyndir samfélagsins er  mismunað fyrir það. Ef karlmenn 

sýna kvenlegu hlið sína eru þeir oft niðurlægðir og gert lítið úr þeim vegna þess að tengsl við 

kvenleika eru talin neikvæð. Á sama hátt nota konur karlmennsku til að öðlast ávinning og völd 

í samfélagi þar sem karlmennsku er hyglt. Eins og Stuart Hall benti á þá er heimurinn mun 

flóknari en svo að hægt sé að skipta honum niður í einföld andstæðuvensl. Sú skipting hefur 

skaðleg áhrif á hvernig við sjáum heiminn, og getur leitt til fordóma og valdaójafnvægi sem 

annars ætti engan grundvöll. Eins og hann nefndi sem dæmi er heimurinn frekar eins og svört-

hvít ljósmynd. Samkvæmt andstæðuvenslum væri bara svartur og hvítur í myndinni, þegar 

raunin er sú að öll litbrigði gráa litsins er í myndinni. Þannig er t.d. karlmaður bæði með 

karlmannlegar og kvenlegar hliðar.  

Í dag snýst kvenréttindabarráttan mikið um að konur fái að ráða yfir líkama sínum. Til 

þess að ná því markmiði verður að uppræta feðraveldið og nauðgunarmenningu, en það gerist 

ekki nema skaðlegar hugmyndir um líffræðilega nauðhyggju séu gengisfelldar. 

Hugmyndafræðin snýst um að karlmenn hafi ekki stjórn á sér í kringum konur og konur verða 

þess vegna að passa hvernig þær sýna líkama sinn og hvenær. Fyrir karlmenn er þessi hugmynd 
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vægast sagt móðgandi, þar sem þeir eru látnir líta út fyrir að vera dýrslegir í eðli sínu og að 

þeir séu ekki komnir þróunarlega lengra en svo að þeir hafi ekki stjórn á hvötum sínum. Fyrir 

konur er þetta líka mjög slæm hugmyndafræði, þær verða að passa sig að klæða sig rétt og 

hegða sér á ákveðinn hátt því annars geta þær orðið fórnarlömb nauðgunarmenningarinnar. 

Samfélagið allt mun hagnast á því að þessar hugmyndir verði upprættar. Margar ungar konur 

eru að berjast gegn þessari hugmyndafræði og eftirliti á líkömum sínum. Þær neita að leyfa 

samfélaginu að ákvarða hverju þær mega klæðast og hvernig þær eiga að haga sér. Sem dæmi 

um þetta er #FreeTheNipple og Druslugangan. Þessi ötula barátta mun halda áfram svo lengi 

sem jafnrétti kynjanna er ekki náð, en það er öllu samfélaginu fyrir bestu að við höldum áfram 

að berjast fyrir jafnrétti. Þegar fjölbreytni og sjónarmið mismunandi samfélagshópa fá að njóta 

sín virkar samfélagið betur. Þannig verður best passað upp á allar manneskjur fái að njóta sín 

og lifa sem bestu lífi. 
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