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Útdráttur 

Fatnaður gegnir stóru hlutverki í lífi okkar. Í gegnum tíðina hefur helsti tilgangur fata 

verið sá að verja fólk gegn hita, kulda og óhreinindum, auk þess að vera almennt skjól 

fyrir líkamann. Föt hafa einnig mikla þýðingu fyrir þann sem gengur í þeim, þá sem sjá 

viðkomandi og fyrir samfélagið í heild sinni. Föt geta sagt til um stöðu viðkomandi 

einstaklings og getur einstaklingur tjáð sig án orða með því einu að klæða sig með einum 

eða öðrum hætti. Segja má að fötin skapi manninn. Með það til hliðsjónar er augljóst að 

fatnaður getur sagt til um samfélagslega stöðu einstaklings, sem enn fremur getur ýtt 

undir stéttaskiptingu og er það efni þessarar ritgerðar. Í ritgerðinni verður stuðst við 

hugmyndir og kenningar um sjálfið, vald og veruhátt.     

 Til þess að skýra ofangreinda stéttaskiptingu nánar eru tekin dæmi um 

hippatímabilið, einkennisbúninga lögreglu, skólabúninga, auk þess sem kynjavíddinnni 

er fléttað saman við stéttastöðu fólks. Stéttastaða fólks verður til vegna auðs (e. capital) 

sem manneskjur geta búið yfir, en auðurinn skiptist upp í fjóra flokka. Þeir eru 1) 

efnhagslegur auður, 2) menningarlegur auður, 3) félagslegur auður, 4) táknrænn auður. 

Þessir flokkar tákna mismunandi auðlindir sem fólk getur eignast með peningum, 

tengslaneti, áhrifum, gjörðum o.s.frv., eftir því við hvaða flokk er átt hverju sinni. 

Samfélagsleg staða einstaklings ákvarðast eftir því hvaða auðlindir hann á eða býr yfir. 

Fatnaður er einn þáttur í þessum auðlindum, en með því að klæðast dýrum 

merkjafatnaði sendir manneskja þau skilaboð frá sér að hún eigi gott efnahagslegt 

bakland, sem flokkast þ.a.l. undir efnahagslegan auð.     

 Manneskja sem er í hátt settri stöðu hefur meiri völd heldur en manneskja sem 

er í lágt settri stöðu, þ.e. bæði samfélagsleg staða og stéttastaða fólks hefur áhrif á 

valdahlutföll. 

 

Lykilorð: Mannfræði, föt, tíska, félagslegur auður, vald, stéttaskipting. 
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Abstract 

Clothing plays a major role in our lives. Throughout history, the main purpose of 

clothing has been to protect people from heat, cold and impurities, as well as being a 

general protector for the body. Clothes can also have great significance for the person 

that wears them, those who see the person and the community as a whole. You can tell 

a lot about a person‘s position by the clothes that they wear, and an individual can 

express himself without words by simply dressing in one way or another, one can say 

that the clothes make the man. It is apparent that clothing can indicate the social status 

of a person, that can further promote class division, and that is the subject of this essay. 

The essay will be based on ideas and theories about the self, power, and habitus. 

 To clarify the above-mentioned class division, there will be examples of the 

hippie movement, police uniforms, school uniforms, as well as the gender dimension 

that will be weaved together with people‘s class positions. Class division is created 

because of capital that humans can possess, but the wealth can be divided into four 

categories. They are 1) economic capital, 2) cultural capital, 3) social capital, 4) symbolic 

capital. These categories represent different funds that people can obtain with money, 

networks, infuences, actions, etc., depending on the category. A person's social status is 

determined by what he owns or holds. Clothing is one aspect of these resources, but by 

wearing expensive signature clothing, a person sends the message that they have a 

good economic support, which is classified under economic wealth. Both social status 

and class status, has influence power ratios. Person who is in a senior position has more 

power than a person in a lower position. 

 

 

Key words: Anthropology, clothes, fashion, social capital, power, class division. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í mannfræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin 

vegur 12 einingar (ECTS) í mannfræði og er skrifuð á vorönn 2019. Leiðbeinandi minn er 

Helga Ögmundardóttir, ég vil þakka henni fyrir gott samstarf og enn fremur góða 

leiðsögn.           

 Eins langar mig að þakka þeim frábæru kennurum sem ég hef verið svo lánsöm 

að kynnast á námsferlinum. Ég vil þakka þeim fyrir að vekja áhuga minn á efninu, en ég 

fékk ótal ábendingar, tillögur af heimildum, lán á bókum og þess háttar frá þeim sem 

sýndu viðfangsefni ritgerðarinnar áhuga en þar ber helst að nefna Kristján Þór 

Sigurðsson og Svein Guðmundsson.        

 Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum þeim Jóhanni Marvinssyni og Þórdísi 

Sumarliðadóttur fyrir aðstoð við málfar. Sérstakar þakkir fær svo frænka mín hún Eva 

Sumarliðadóttur fyrir yfirlesturinn.   
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Inngangur 

Fatnaður er stór hluti af daglegu lífi fólks út um allan heim. Upprunalegur tilgangur 

fatnaðar er fyrst og fremst að skýla líkamanum frá óhreinindum, hita eða kulda. Föt eru 

þrátt fyrir það svo miklu meira en bara skjól líkamans en fatnaður hefur verið túlkaður 

sem tjáning án orða. Með fatavali fær fólk tækifæri til þess að tjá sig og skoðanir sínar 

(Akdemir, 2018, bls. 1392). Tískan er ómissandi hluti af menningu nútímans og er 

mikilvægur þáttur í þróun samtímans (Lehnert, 2000, bls. 19). Í þessari ritgerð er 

fatamenning þeirra sem búa í Evrópu og í Bandaríkjunum aðallega skoðuð og hvernig 

fataval getur haft áhrif á vald og stéttaskiptingu. Stéttaskipting er ríkjandi í flestum 

samfélögum í Bandaríkjunum og Evrópu í dag sem hefur áhrif á samfélagið og snertir 

tilveru þeirra sem þar búa á allan hátt en stéttaskipting hefur stigmagnast með aukinni 

hnattvæðingu (Eriksen, 2015, bls. 189). Eriksen (2015) lýsir skilgreiningu Karls Marx á 

hugtakinu stétt, en þar segir að stétt ákvarðist af tengslum fólks við framleiðslutækin, 

auðlindir og hagkerfið. Marx bjó til stéttalíkan þar sem hann skipti fólki upp í þrjár 

stéttir. Fyrsta stéttin er ráðastétt, sú sem stjórnar framleiðslutækjunum, miðstéttin er 

svo bænda- og handverkamannastétt ásamt verkalýð. Lægsta stéttin er larfalýður. Í 

þeirri stétt flokkast atvinnulausir, glæpamenn og flakkarar. Marx telur því að fjárhagur 

ákvarði tengsl fólks og þannig fléttast stétt og menning saman (Eriksen, 2015, bls. 184). 

Bourdieu (2014) bætir við að stétt sé skilgreind sem tengsl við framleiðsluhætti en þeir 

skýra þó ekki nema hluta stéttatengsla. Ýmsir aðrir þættir eru fólgnir í baráttu fólks við 

að staðsetja sig í samfélagsstiganum. Í þessu felst barátta, sem kalla má „táknræna 

stéttabaráttu“, þar sem menningarlegum auði er beitt við að skapa sér ákveðna stöðu í 

stigveldi samfélagsins (Crossley, 2015, bls. 86). Ákveðnar stéttir tileinka sér þekkingu á 

menningarlegum hlutum t.d. list, eða með notkun líkamans, með klæðnaði o.þ.h. til 

þess að sýna stöðu sína. Fólk fjárfestir í þessari stöðu með þekkingu á „réttum“ hlutum 

með „réttu“ neyslumynstri, þar sem hvað er rétt og hvað er rangt fer eftir stað og stund, 

og þannig snýst stétt um auð í víðri merkingu. Auður getur komið reglu á samskipti á 

milli einstaklinga og ákvarðað tengsl þeirra. Þannig verður stéttaskipting til vegna 

samkeppni um auð, en sá grunnþáttur sem skapar smekk tiltekins stéttarhóps eru 

þessar tegundir auðs sem byggjast á tilfinningum, eignum og lærðu atferli, eða með 

öðrum orðum, veruhætti (e. habitus) (Crossley, 2015, bls. 87).   

 Ritgerðin skiptist í tvo meginkafla, annars vegar kenningar og hugtök og hins 
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vegar fatnaður og tíska. Í hvorum kaflanum eru nokkrir undirkaflar. Í fyrri kaflanum eru 

kenningar ritgerðarinnar teknar fyrir en undirkaflarnir eru 6 talsins. Fyrst er hugtakið 

sjálf tekið fyrir en þar er rætt um hvernig einstaklingur skapar sig sjálfan út frá 

sjálfsmynd sinni. Allir hafa sjálf en það er sálræni hlutinn í hverjum einstakling, þar 

safnast reynsla og skynjun hvers og eins en út frá því skilgreinir hann sig út á við með því 

að vera gerandi eigin gjörða og ákvarðana. Fataval er hluti af gjörðum og ákvörðunum 

en með fötum getur einstaklingur skapað sig og sjálfsmynd sína.    

 Því næst var fjallað um hópa, allir meðlimir hóps hafa ákveðið hlutverk sem 

ákvarðast eftir tengslum við aðra innan hópsins. Með því að rækta samband við hópinn 

og samsama sig við hann getur hlutverkið breyst. Mikil samvera með hóp eða 

einstakling getur orðið til þess að hugsunarháttur viðkomandi breytist, sama má segja 

um fataval eða fatasmekk. Í undirkaflanum um manneskjuna er farið yfir það hvernig 

maðurinn hefur þróast til dagsins í dag en þar er verkmenning sérstaklega tekin fyrir og 

sett í samhengi við föt og fataiðnað. Í næsta undirkafla er hugtakið menning útskýrt en 

menning er sá þáttur sem stjórnar því hvernig fólk sér heiminn á ólíkan hátt. Áhersla er 

lögð á að þekkja þetta hugtak þegar kemur að umfjöllun um fatnað vegna þess að 

fatamenning er ólík eftir menningarsvæðum og því mikilvægt að taka tillit til þess.  

 Veruháttur er eins konar félagsleg uppskrift að hegðun, skynjun, hugsun og mati 

einstaklinga. Hann mótar rammann sem við lifum í og hefur áhrif á viðhorf okkar á 

heiminn. Veruháttur getur þannig haft áhrif á fataval hvers og eins út frá því samfélagi 

sem viðkomandi elst upp í. Að lokum er fjallað um hugtakið vald. Vald er miðlægt í öllum 

okkar gjörðum og hugsunum, en flestar okkar ákvarðanir stjórnast af einhverju sem 

hefur verið fyrir fram ákveðið fyrir okkur út frá því samfélagi sem við búum í, sama gildir 

um félagsleg samskipti. Ofangreint hugtak, auður er náskylt hugtakinu vald en fólk notar 

auð til þess að gera grein fyrir stöðu sinni í samfélaginu.     

 Í seinni kaflanum eru raunveruleg dæmi skoðuð og sett í samhengi við þær 

kenningar sem komu fyrir í fyrri kaflanum. Þau dæmi eru hippatímabilið, 

einkennisbúningar lögreglu og skólabúningar. Auk þess verður farið yfir liti á fötum og 

merkingu þeirra. Að lokum dæmi sem sýna fram á valdamisvægi milli kynjanna verða 

fléttuð saman við þessa þætti. Þar verður farið yfir sögu buxna og sagt frá fyrrverandi 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Condoleezza Rice sem hefur verið tekin fyrir af 

fjölmiðlum fyrir fataval sitt og þá sérstaklega í heimsókn sem hún fór í inn á mjög 
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karllægan vinnustað.         

 Markmið ritgerðarinnar er að setja þessi dæmi í samhengi við vald og önnur 

grunnhugtök, sem verða kynnt hér á eftir, og kanna hvort og þá hvernig fatnaður getur 

skilgreint einstaklinga og hópa og haft áhrif á stöðu þeirra í samfélaginu. 
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1 Kenningar og hugtök 

Í næstu undirköflum verður fjallað um þær kenningar og þau hugtök sem verður notast 

við í ritgerðinni.  

1.1 Sjálfið 

Hver og einn einstaklingur hefur mörg hlutverk í samfélagi sínu, þessi hlutverk 

einstaklingsins tengjast sjálfsmyndinni sem getur verið mismunandi eftir því hvaða 

hlutverk einstaklingur er að spila. Þá getur einstaklingurinn ráðið hvaða sjálfsmynd á við 

hverju sinni. Sjálfsmynd einstaklingsins er skilgreind eftir tengslum við annað fólk og 

getur því hver og einn skapað sína eigin sjálfsmynd með notkun orða, gjörða og ekki 

síður fatnaði. Þó þarf einstaklingur að hafa í huga að með sköpun sjálfsmyndarinnar 

með þessum hætti þarf áreiðanleiki að liggja að baki. Með sjálfsmyndinni skapar 

einstaklingur sig sjálfan, út frá frásögnum og hlutverki sínu. Þeir einstaklingar sem 

skilgreina sig á svipaðan hátt tengjast betur sín á milli fremur en fólk með aðrar 

skilgreiningar á sjálfsmynd sinni (Eyrún Eyþórsdóttir, 2012, bls. 5-7).    

 Nátengt hugtakinu „sjálf“ eru hugtökin „persóna“ og „einstaklingur“ en þau ná 

þó ekki yfir sama fyrirbærið. Fortes (1994) skilgreinir persónuhugtakið á þann hátt að 

persónan sé smækkuð mynd af samfélaginu (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994, bls. 

94). Persónan ber félagsgerðarleg og hugræn einkenni samfélagsins. Ef hægt er að skilja 

og skýra helstu þætti persónunnar er hægt að skilja samfélagið sem persónan tilheyrir, 

auk menningarinnar í því tiltekna samfélagi. Til þess að skilja grunnflöt 

persónuhugtaksins þarf að geta skilið það frá hugtökunum „einstaklingur“ og „sjálf“ 

(Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994, bls. 94-95). Þessi tvö hugtök eru skilgreind á 

þann hátt að einstaklingur sé hluti af heild sem myndar mannkynið. Það sem myndar 

einstaklinginn eru líffæri og lífrænir hlutar hans. Sjálfið er hins vegar það sálræna í 

hverjum einstakling, þar safnast reynsla og skynjun hvers og eins. Mikilvægt er að hafa í 

huga að hvorki einstaklingur né sjálf er persónan, en þegar þessir tvö hugtök koma 

saman mynda þau persónuna (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994, bls. 95).  

 Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (1994) heldur því fram að allar persónur séu 

gerendur, þ.e. að persónanan er höfundur eigin gjörða og ákvarðana en hver og ein 

persóna hefur þrjá gerendaþætti. Þeir skiptast upp í dómhæfni, félagslega hlutverka- og 

stöðuhæfni og yfirskilvitlega hæfni. Dómhæfni þýðir að persóna sé lagalega hæf, og hafi 
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réttindi og skyldur í tengslum við það. Félagsleg hlutverka- og stöðuhæfni gengur út á að 

persóna hafi rétt til að gegna ákveðnum hlutverkum og stöðum í samfélaginu. 

Yfirskilvitleg hæfni eru þeir persónueiginleikar sem persóna býr yfir innra með sér. Ef 

persóna uppfyllir alla þessa gerandaþætti hefur hún möguleika á því að hafa áhrif á sína 

menningu og sitt samfélag (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994, bls. 96-97). Fataval 

hefur mikið með eigin gjörðir og ákvarðanir að gera en persóna skilgreinir sjálfa sig, 

sjálfsmynd sína og stöðu í samfélagi út frá þeim fatnaði sem persóna ákveður að 

klæðast. Með þeim hætti skapar fatnaður mikið til sjálfmynd einstaklings. Þessi 

skilgreining verður nánar skýrð hér á eftir.    

1.2 Hópar 

Alan Dundes (1980) skilgreindi hugtakið hópur á þann hátt að þegar tveir eða fleiri 

einstaklingar koma saman vegna sameiginlegra þátta mynda þeir hóp. Það er óalgengt 

að tveir einstaklingar myndi hóp og er því hópastærðin öllu jöfnu stærri. Þrátt fyrir það 

er möguleiki að tveir einstaklingar geti myndað hóp. Hópar eru jafn fjölbreyttir og þeir 

eru margir en allir eiga það sameiginlegt að hver hópur hefur sömu hagsmuni eða 

eiginleika. Dæmi um hóp eru unglingar, fjölskylda, skólahópur. Einstaklingar þurfa þó 

ekki að hittast til að tilheyra sama hópi, það getur t.d. verið næg skilgreining á hópi að 

meðlimir hans stundi sömu íþrótt eða hafi sama lífsstíl (Dundes, 1980, bls. xii).     

 Allir meðlimir hóps hafa ákveðið hlutverk, hlutverk einstaklings fer eftir tengslum 

við aðra einstaklinga í hópnum og hópnum í heildina. Þá hefur áreiti og álit hópmeðlima 

mikil áhrif á hlutverk hvers og eins. Álit hópmeðlima verður til þess að sjálfsöryggi 

einstaklingsins verður annað hvort meira eða minna og álit hans á sjálfum sér eykst eða 

minnkar í takt við hópinn (Homans, 1968, bls. 336-337).    

 Elliot Aronson (1972) gerði rannsókn þar sem hann reyndi að komast að því 

hvers vegna fólki líkar við annað fólk og hvers vegna það kýs að eyða tíma sínum með 

ákveðnu fólki fremur en öðru. Hann komst að því að það ákvarðast yfirleitt vegna 

sameiginlegra þátta líkt og áhugamála, trúarbragða, hæfileika, færni eða getu. Enn aðrir 

kjósa að eyða tíma með fólki einungis út frá persónuleika þess. Þeir eiginleikar sem fólk 

sækist helst eftir voru heiðarleiki, tryggð og góðvild (Aronson, 1972, bls. 204). Fólk sem 

eyðir miklum tíma saman byrjar oft á tíðum að haga sér á svipaðan hátt. Sú hegðun 

hefur verið kölluð hjarðhegðun. Mikil samskipti við sömu manneskjurnar verður til þess 
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að hugsunarháttur og gjörðir hennar breytist og líkist þeim sem umgangast hana 

(Shiller, 1995, bls. 181). Sama má segja um fatnað, en þeir sem haga sér á svipaðan hátt 

vegna tengsla og mikillar návistar eru mjög líklegir til þess að klæða sig á mjög svipaðan 

hátt. Í nánari umfjöllun verður fjallað um hvernig vald getur leynst í fatnaði og þá hvers 

vegna ákveðin fatnaður feli í sér meira vald heldur en annar fatnaður.   

 Abraham Maslow (2003) setti fram kenninguna um þarfapýramídann. Hann 

skiptir grunnþörfum fólks upp í fimm þrep. Þörfunum er raðað í stigveldi eftir mikilvægi 

þeirra. Fyrst eru það lífeðlislegu þarfirnir, svo þörfin fyrir öryggi, því næst þörfin fyrir 

kærleika, síðan þörf fyrir sjálfsvirðingu, og að lokum þörf fyrir sjálfsbirtingu. Þegar 

einstaklingurinn hefur uppfyllt þarfirnar í fyrsta þrepinu, eða þær lífeðslislegu getur 

hann fært sig upp á næsta þrep og svo koll af kolli. Það er ómögulegt að geta fullnægt 

öllum þrepum þarfapýramídans ef einhver þörf er ekki uppfyllt (Benson og Dundis, 

2003, bls. 316). Þriðja þrepið er þörfin fyrir kærleika. Þar er þörfin fyrir að tilheyra mjög 

sterk, en til þess að geta fullnægt þeirri þörf þarf einstaklingur að tilheyra einhverjum 

hópi og viðhaldi hlutverki sínu innan hópsins. Hegðun er stór áhrifaþáttur í 

kærleiksþörfinni (Benson og Dundis, 2003, bls. 317). Hugsanir fólks eru ekki þær sömu 

þegar fólk er í hóp annars vegar og einsamalt hins vegar. Sama má segja um hegðun 

manna. Hópurinn býr til skorður og reglur sem myndu sennilega ekki ríkja þegar 

einstaklingur er einn síns liðs, t.d. inn á heimili sínu (Guðmundur Finnbogason, 1932, bls. 

6). Í gegnum tíðina hefur það sýnt sig að þeir sem eiga í góðum tengslum við vini og 

fjölskyldu eru líklegri til að vera hamingjusamir heldur en þeir sem eiga ekki góð tengsl 

við fjölskyldu og vini. Á lífsleiðinni myndum við alls konar sambönd og við ræktum þau á 

mismunandi vegu. Í hverju sambandi spilum við ákveðið hlutverk, sem verður til þess að 

við högum okkur ekki eins í öllum hlutverkum. Við högum okkur t.a.m. öðruvísi við 

fjölskyldu heldur en við samstarfsfélaga (Morris, 2012, bls. 149). 

1.3 Manneskjan 

Viðfangsefni mannfræðinnar er maðurinn, sem lífvera og félagsvera. Allt sem viðkemur 

manninum er mannfræðinni viðkomandi. Hlutverk mannfræðinga er að reyna að skilja 

og skýra atferli mannsins, tengsl hans við aðrar dýrategundir, og hlutverk hans í 

heiminum. Allt sem snertir manninn er jafn mikilvægt en með því að skoða allar víddir 

hegðunar tegundarinnar Homo sapiens, hins vitiborna manns, verður auðveldara að 
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skilja og skýra atferli hans (Haraldur Ólafsson, 1973, bls. 7).    

 Þróun Homo sapiens hefur tekið óratíma. Líklega hafa forverar Homo sapiens 

dáið út vegna samkeppninnar um svæði og fæðu. Í dag er einungis eftirlifandi ein 

manntegund, þ.e. Homo sapiens. Fyrir u.þ.b. 2,5 milljónum ára kom ættkvísl Homo fram 

á sjónarsviðið. Hún er með stærri heila en forverar hennar sem gerir það að verkum að 

meira er um lærða hegðun og sveigjanlegt atferli (Stanford, Allen og Antón, 2013, bls. 

298). Með tilkomu stærri heila varð til mun meiri verkmenning heldur en hjá 

ættkvíslunum sem voru til á undan Homo. Með ættkvísl Homo förum við að tala um það 

sem er mennskt, eða notumst við nafnorðið „menning“ (Eriksen, 2015, bls. 57). 

Menning er lærð hegðun og lærist frá kynslóð til kynslóðar, en er ekki erfð. Uppvaxtarár 

mannabarna eru mun lengri en hjá öðrum spendýrum. Barnið er háð umhyggju 

fullorðinna, en á meðan uppvaxtarárunum stendur lærir barnið hegðun, tungumál, ýmsa 

siði ásamt því að viðhorf þeirra mótast af þeim eldri. Þessi kennsla fer að mestu fram 

með notkun tungumálsins. Tungumálið hefur gríðarleg áhrif á öll samskipti manna, en 

með tungumálinu hefur menning þróast frá kynslóð til kynslóðar (Haraldur Ólafsson, 

1974, bls. 20). Á þessum langa uppvaxtartíma barna þróast barnið sem félagsvera og 

tilfinningavera sem verður til þess að maðurinn öðlast færni til samskipta og vinnu í hóp. 

Þessi færni hefur mikið með menningarþróun að gera en með samvinnu hefur menning 

þróast verulega mikið á í raun mjög stuttum tíma (Haraldur Ólafsson, 1974, bls. 22). 

Verkmenningin þróaðist úr því að búa til verkfæri til matarsöfnunnar úr náttúrulegum 

hlutum á borð við steina og greinar í tæknimenningu nútímans (Stanford, Allen og 

Antón, 2013, bls. 345). Með tilkomu verkfæra til matarsöfnunar jókst hæfni mannsins til 

að lifa af til muna en þá fór boltinn að rúlla í áttina að flóknari verkmenningu (Haraldur 

Ólafsson, 1974, bls. 24). Fataiðnaður er stór þáttur í verkmenningu mannsins. Saga 

fatnaðar hófst með dýrafeldi, fyrst til þess að skýla sér en með tímanum fóru menn að 

hengja á sig dýrafeld til þess að tákna stöðu sína með skreytingum. Talið er að upphafið 

á fataiðnaði hafi einmitt orðið til vegna tilhneigingu fólks til að sýna stöðu sína fremur 

en vegna notagildis (Lehnert, 2000, bls. 20). Föt hafa fylgt mannkyninu yfir mjög langt 

skeið, en það er mjög athyglisvert að fljótlega í upphafi voru fötin hluti af 

skilgreiningamætti stöðu og virðingu þess sem klæddist þeim.  
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1.4 Menning 

Franz Boas er helst þekktur fyrir kenninguna sem hann lagði fram um menningarlega 

afstæðishyggju. Með hugmyndum Boasar um menningarlega afstæðishyggju kom hann 

hugtakinu menning inn á kortið í mannfræðisamfélaginu. Hann lagði mikla áherslu á að 

til þess að læra á menningu í samfélagi væri mikilvægt að læra tungumálið í eftirfarandi 

samfélagi. Þannig gætu mannfræðingar náð í upplýsingarnar sjálfir í stað þess að fá þær 

beint í æð frá einhverjum öðrum í gegnum fræðirit eða slíka samantekt (Barnard, 2000, 

bls. 103-104). Menningu og skilgreiningum hennar var skipt upp í 6 flokka. Þeir eru 

eftirfarandi; lýsandi-, sögulegur-, reglubundinn-, sálfræðilegur-, formbundinn- og 

erfðafræðilegur flokkur (Tylor, 1883). Með flokkana til hliðsjónar skilgreinir Edward 

Taylor menningu sem flókna heild sem samanstendur af þekkingu, trú, list, lögum, 

siðfræði og hefðum, jafnt sem öðrum hæfileikum eða venjum sem mannveran ávinnur 

sér sem meðlimur í tilteknu samfélagi (Clifford og Marcus, 2011, bls. 141). Menning 

stjórnar því hvernig fólk sér heiminn á ólíkan hátt, t.d. hvað sé álitið rétt eða rangt. 

Þannig hefur manneskjan svigrúm til að hafa skoðanir og virða fyrir sér lífið í 

menningarlegu ljósi. Dæmi um það er álit þeirra á hvað sé fallegt og hvað ekki, eða hvað 

sé siðferðislega rétt í hverju samfélagi fyrir sig, í tengslum við gildi þeirrar menningar 

(Barnard, 2000, bls. 103).         

 Með menningarlegri afstæðishyggju er lagt upp úr því að fólk frá ólíkum 

menningarheimum sjái heiminn á ólíkan hátt og því sé ekkert rétt eða rangt, einungis 

ólíkt. Þannig er ekki hægt að túlka menningarleg fyrirbæri á einn ákveðinn hátt heldur 

verður að gera ráð fyrir menningarmun vegna mismunandi reynslu eða aðstæðna hvers 

og eins (Barnard, 2000, bls. 100-101). Þessar hugmyndir Boasar urðu mjög vinsælar 

innan bandarískrar mannfræði og nemendur hans tóku við keflinu og héldu áfram að 

bæta við kenningar hans. Þær Ruth Benedict og Margaret Mead voru nemendur hans. 

Þær færðu hugmyndir hans á annað stig en þær gerðu rannsóknir á efni sem hafði ekki 

verið skoðað áður sem varð til þess að hugmyndirnar um menningu voru settar í stærra 

samhengi. Margaret Mead rannsakaði t.a.m. kynfrelsi unglingsstúlkna í Samoa og bar 

saman við kynfrelsi stúlkna í Norður- Ameríku. Þar notaðist hún við kenninguna um að 

reynsla leiði af sér mismunandi menningu og hafnaði hugmyndum um sameiginlegan 

mannlegan eiginleika (McGee og Warms, 2012, bls. 195).  
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1.5 Veruháttur 

Bókin Almenningsálitið er ekki til er greinasafn yfir greinar frá Pierre Bourdieu (2007). 

Bourdieu er hvað þekktastur fyrir kenningu sína um hugtakið veruháttur (e. habitus) 

(Davíð Kristinsson, 2007, bls. 7). Bourdieu reynir að útskýra gjörðir einstaklingsins og er 

hugtakið veruháttur hans leið til þess að staðsetja einstaklinginn í samfélaginu. Hann 

segir að manneskjur hagi sér eftir hinni félagslegu uppskrift sem einstaklingur hefur 

áunnið sér í gegnum félagsmótun (Karl Maton, 2012, bls. 49). Samkvæmt Bourdieu 

(2007) er veruháttur skilgreindur sem félagslegar forskriftir að hegðun, skynjun, hugsun 

og mati sem eru í umhverfi einstaklinga og einkennir líf hvers og eins þannig að 

einstaklingar fara að beita þeirri hegðun, skynjun, hugsunum og mati án umhugsunar í 

eigin lífi. Þannig má segja að veruháttur séu ómeðvitaðar gjörðir einstaklingsins. Allir 

eiga sinn veruhátt og er hann afsprengi sögu og reynslu einstaklingsins. Þrátt fyrir það er 

veruhátturinn fremur ópersónulegur. Þeir sem alast upp í svipuðu umhverfi hafa oft á 

tíðum svipaðan veruhátt, en þó eru engir tveir með sama veruhátt. Samfélagsmótunin 

er þá það eina sem bendir til þess að fólk geti verið með svipaðan veruhátt út frá 

svipuðu umhverfi en það sem skilur á milli eru skoðanir, reynsla, skynjun, hugsun og mat 

hvers og eins. Þegar einstaklingur breytir um umhverfi getur hann fundið fyrir því að 

veruhátturinn hans eigi erfitt með að aðlagast nýja umhverfinu. Með tímanum og með 

aukinni reynslu í nýju umhverfi breytist veruhátturinn og þar með hegðun, skynjun, 

hugsun og mat þess einstaklings (Davíð Kristinsson, 2007, bls. 8-9). Veruhátturinn mótar 

þannig rammann sem við lifum í og hefur því áhrif á viðhorf til einstakra þátta í lífinu 

(Karl Maton, 2012, bls. 51). Dæmi um veruhátt er stéttaskipting, en það eru meiri líkur á 

því að þeir sem fæðast inn í lægri stéttir muni vinna við starf sem tilheyrir lægri stéttum. 

Þannig myndast veruháttur annars vegar út frá umhverfinu sem einstaklingur lifir í en 

hins vegar vegna innri persónuleika hvers og eins. Þar liggur breytan sem verður til þess 

að engir tveir einstaklingar hafa nákvæmlega sama veruhátt, þó þeir hafi alist upp í 

sama umhverfi (Karl Maton, 2012, bls. 49-50).      

 Bourdieu (2012) segir að veruhátt sé hægt að nota sem rannsóknartæki, en þá sé 

hægt að rannsaka bæði einstaklinga og hópa. Ef einstaklingur er rannsóknarefnið er 

hann skoðaður út frá innri persónuleika hans, frekar en út frá byggingu eða formgerð 

hópsins. Einstaklingur getur haft jafn mikil áhrif á hópinn og hópurinn getur haft á 

einstaklinginn. Þó sé mikilvægt að taka fleiri breytur inn í reikninginn þegar kemur að 
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rannsóknum. Þær eru þrjár sem skipta höfuðmáli, þ.e. veruháttur, auður og vettvangur 

(Karl Maton, 2012, bls. 50) og mun ég skýra þær betur í textanum hér á eftir.  

 

1.6 Vald  

Hugtakið vald á stóran þátt í allri mannlegri hegðun, en flestar okkar ákvarðanir 

stjórnast af einhverju sem hefur verið fyrirfram ákveðið fyrir okkur út frá því samfélagi 

sem við búum í. Dæmi um þetta er að við borðum með hníf og gaffli, í hægri hönd er 

hnífurinn en gaffallinn í þeirri vinstri. Þetta eru ómeðvitaðar ákvarðanir sem við gerum 

okkur jafnvel ekki grein fyrir að séu ekki okkar eigin, vegna þess að það hefur orðið að 

venju að fara eftir þessum „skorðum“ sem samfélagið setur okkur (Eriksen, 2015, bls. 

196). Max Weber (2015) skilgreinir hugtakið vald á þann hátt að þegar einstaklingur 

hefur áhrif á hegðun annarra og fær þá til að gera eitthvað sem þeir myndu annars ekki 

gera flokkast það undir vald. Þannig hefur sá einstaklingur vald yfir þeim sem breyta 

hegðun sinni út frá áhrifum annara (Eriksen, 2015, bls. 196). Vald getur verið mjög 

mismunandi en það vald sem á hvað stærstan hluta í okkar ákvörðunum er kerfisbundið 

vald. Þess konar vald er bundið í þjóðfélagskerfinu, lögum, verkaskiptingu, ójöfnum 

aðgangi að auðlindum og ráðandi orðræðu. Þannig getum við tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir, en við skilyrði sem eru ekki á okkar valdi, þ.e. kerfisbundið vald (Eriksen, 

2015, bls. 197).         

 Michael Foucault (2000) segir að vald búi í félagslegum samskiptum, en hann á 

við að í hverri menningu fyrir sig ríkir samþykki allra þeirra sem koma að samfélaginu. 

Hann segir að orðræðan sé hvað mikilvægust, hvernig sé rætt um ákveðin viðburð, 

þekking um hann og hvernig þekkingin er notuð. Til þess að það gangi upp þurfa allir 

einstaklingar innan samfélagsins að vera sammála um hvernig eigi að fara með tiltekið 

málefni eða viðburð. Út frá því verður til vald sem gerir það að verkum að ákvarðanir 

fólks litast af stöðlum tiltekins samfélagsins, þessi áhrif svipa til veruháttar (Barnard, 

2000, bls. 144). Foucault (2012) setti fram kenninguna um alsjárlíkanið. Til þess að 

útskýra hvernig valdið leynist í samfélaginu tekur hann dæmi um fangelsi. Fangelsið er 

hringlaga hús þar sem fangaklefarnir snúa allir að miðjunni, en í miðjunni er turn. Í 

turninum er verið að fylgjast með föngunum, en fangarnir vita í raun ekki hvað leynist í 

turninum, hvort sé verið að fylgjast með þeim, hvenær og hvernig. Með þessari 
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kenningu greinir hann frá því hvernig valdið leynist allt um kring og fylgist með okkur. 

Við erum öll hluti af alsjár vélinni og við viðhöldum henni, með því að fylgjast með hvort 

öðru og okkur sjálfum. Eins eru eftirlitsmyndavélar allt um kring, fólk er með 

myndavélar á sér og kann að eiga myndir af alls konar viðburðum. Þannig eru allir 

meðvitaðir um þetta vald sem er allt um kring og hegðun okkar er því í takt við það. 

Foucault segir að þetta sé samspil valds og þekkingar, og að vísindin ein og sér séu 

bókstaflegt vald sem setur leikreglur sem einstaklingar verða að fylgja og með þessum 

reglum hafa vísindin búið til umgjörð sem hver og einn verður að fylgja til þess að eiga 

pláss og mega hafa rödd innan vísindanna (Arghiani, 2012, bls. 468).   

 Auður (e. capital) er einnig hugtak sem er kennt við Bourdieu (2015). Hugtakið er 

nátengt hugtakinu vald. Auður er yfirheiti yfir fjóra flokka auðs sem manneskjur geta 

búið yfir. Flokkarnir eru efnahagslegur auður, menningarlegur auður, félagslegur auður 

og táknrænn auður. Ákveðnar stéttir fólks eða hópar fólks nota auð sinn til þess að gera 

grein fyrir félagslegri stöðu sinni, ásamt því að nota hann í félagslegum samskiptum. 

Slíkur auður getur komið reglu á samskipti milli persóna og ákvarðað tengsl þeirra. 

Auður er þáttur sem fólk fjárfestir í með ýmsum háttum með neyslumynstri sínu. Mikil 

samkeppni verður til vegna auðsins t.d. á milli fyrirtækja, listamanna, vinahópa o.þ.h. 

Veruhátturinn tengist inn í auðinn en smekkur einstaklinga eða hópa skapast af honum 

sem verður til þess að fólk ákvarðar hvaða auð er mikilvægt að fjárfesta í (Eriksen, 2015, 

bls. 191).          

 Þessir fjórir flokkar auðs tákna mismunandi auðlindir. Fyrsti flokkurinn, sá 

efnahagslegi, táknar, eins og gefur til kynna peninga, efnislegar fjárfestingar eða 

auðlindir. Menningarlegur auður snýr aftur á móti, að virðingu og áhrifum, en vel er 

hægt að umbreyta menningarlegum auð í efnahagslegan auð. Dæmi um 

menningarlegan auð er menntun, þekking, hegðun, hæfileikar eða sögulegir staðir. 

Félagslegur auður snýr að félagslegum tengslum en þar vegur mest tengslanet, 

fjölskylda og vinir. Menningarlegur auður og félagslegur auður geta gagnast hvor öðrum 

og geta umbreyst í efnahagslegan auð. Sá fjórði og síðasti nefnist táknrænn auður og er 

einungis bundinn heiðri og virðingu. Það eru góðar gjörðir eða afrek sem teljast til 

táknræns auðs. Dæmi um manneskju með táknrænan auð er stríðshetja, 

nóbelsverðlaunahafi eða leiðtogi. Táknrænum auð er hægt að umbreyta í alla hina þrjá 

þættina þar sem mikill áhrifamáttur tengist táknræna auðnum (Davíð Kristinsson, 2007, 
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bls. 14-16). Bourdieu (2007) segir að staða einstaklingsins ákvarðist algjörlega af hans 

veruhætti og þeim auði sem hann hefur fjárfest í (Rob Moore, 2014, bls. 100). Föt geta 

flokkast undir alla þessar gerðir auðs. Fyrst og fremst geta föt verið efnahagsleg auðlind. 

Tískufatnaður, merkjafatnaður og fatnaður á borð við ekta leðurjakka eða pelsa eru 

yfirleitt mjög dýr en með að klæðast slíkum fatnaði sendir sá sem klæðist þeim skilaboð 

um að hann búi yfir efnahagslegum auði. Föt geta einnig flokkast undir táknrænan auð, 

t.a.m. liturinnn á belti þeirra sem stunda karate eða einkennisfatnaður hermanna. Sama 

má segja um menningarlegan auð en dæmi um þess konar föt eru einkennisbúningar 

lögreglu, hempa eða einkennisbúningar flugmanna. Föt sem flokkast undir félagslegan 

auð eru föt sem gefa til kynna um uppruna eða tengslanet fólks, t.d. hettuslæða (e. 

hijab) eða föt merkt íþróttafélagi. 

2 Fatnaður og tíska  

Í næstu köflum verður fjallað um tísku, sögu hennar og tískustrauma auk þess hvernig 

fatnaður getur falið í sér völd og þannig stutt við stéttaskiptingu. Tekin verða dæmi um 

hippatímabilið, einkennisbúninga lögreglu og skólabúninga. Enn fremur verða tekin 

dæmi sem styðja við valdaójafnvægi kynjanna sem fatnaður og tíska afhjúpa. Öll þessi 

dæmi sýna fram á hvernig fatnaður getur ýtt undir stéttaskiptingu.  

2.1 Hlutverk fatnaðar  

Föt gegna ákveðnu hlutverki; að vernda líkamann fyrir hita, kulda, skömm eða 

óhreinindum. Þrátt fyrir það er fatnaður svo miklu meira en bara efni sem verndar 

líkamann. Fatnaður getur verið margs konar og haft mikla merkingu með í för (Akdemir, 

2018, bls. 1398). Fatnaður hefur áhrif á sýn okkar á heiminn, og getum við deilt með 

öðrum sýn okkar á heiminum með fatnaði eða mótað okkar sýn. Fólki er skipt upp í 

flokka út frá þjóðerni, aldri, stétt, kyni, o.þ.h. Fatnaður er einn þátturinn í þessari 

flokkun samfélagsins og verður fatnaður þar með stór valdhafi (Akdemir, 2018, bls. 

1392).            

 Með fatavali tjáir manneskja skoðanir sínar, túlkanir, og auðkenni. Með útlitinu 

einu saman er hægt að greina stöðu einstaklings en tíska og fatnaður gerir 

manneskjunni einnig kleift að skapa sig eftir eigin höfði (Todorovic, 2014, bls. 331). 
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Fatnaður er ysta mark sjálfsins (Akdemir, 2018, bls. 1394) en fatnaður bæði sendir og 

tekur við skilaboðum, gefur samþykki eða höfnun (Todorovic, 2014, bls. 331). 

Heimsfrægu gamanþættirnir Nútímafjölskylda (e. Modern family) fjalla um 

stórfjölskyldu. Fjölskyldufaðirinn Jay kvæntist kolumbísku konunni Gloriu sem er u.þ.b. 

helmingi yngri en hann sjálfur. Hún er virkilega falleg og mikil tískugyðja. Í einum 

þættinum sýnir hún og segir frá mikilvægi þess að koma alltaf síðust á viðburði. Lögmál 

hennar á bakvið það er að ef hún kemur seinust í mannfögnuð taka allir eftir henni, 

fötunum hennar og hún fær hrós fyrir hversu fallega til fara hún er (Lloyd og Levitan, 

2013). Þá er augljóst að hún sé að sækjast eftir hrósi en fólkið í kringum hana býtur á 

agnið og með því sendir hún skilaboð um stöðu sína innan þess samfélags.  

 Að mati Bourdieu er hamingja fólgin í viðurkenningu annara, en ekki heilsu og 

heilbrigði. Ef við fylgjum þessari hugmyndafræði um veruhátt og hegðum okkur í 

samræmi við hann þá upplifum við okkur sem góðan einstakling. Innan þess líður okkur 

vel en með þeim hætti fáum við viðurkenningu sem umbreytist í einhvers konar auð. Ef 

við gerum það hins vegar ekki finnst okkur við vera litin hornauga. Við sættum okkur við 

hlutverk okkar og aðlögumst því, sama á við um tísku. Sýn ráðandi valdhafa trónir á 

toppnum og ákvarðar hvað er eftirsótt eða flott og hvað ekki. Bourdieu útskýrir hvernig 

mismunandi veruháttur hefur mismunandi áhrif á mismunandi auð. Sá auður sem við 

búum yfir hefur áhrif á okkar eigin stöðu í sambandi við aðra. Auður er ekki einhver 

fasti, heldur eitthvað sem við gerum og notum og er því breytilegt. Með þeim hætti nær 

hann að takast á við einstaklinginn og samfélagið á sama tíma (Davíð Kristinsson, 2007, 

bls.)          

 Einstaklingar innan hóps samsama sig alla jafna út frá fatnaði. Þannig verður 

fatastíllinn birtingarmynd hópsins þar sem margar víddir skoðana, viðhorfa og lífstíls eru 

sjáanleg í fatavali og auðkennir á þann hátt hópinn og meðlimi hans (Akdemir, 2018, bls. 

1391). Fatnaður getur verið vísan í menningarheim eða samfélag þess einstaklings sem 

klæðist tilteknum fatnaði (Akdemir, 2018, bls. 1394). Dæmi um það er ef við sjáum 

einhvern vera í skotapilsi þá gerum við ómeðvitað ráð fyrir að sú manneskja sé frá 

Skotlandi. Tíska og fatnaður er viðloðandi alla menningarheima, en tískan er á margan 

hátt spegilmynd af daglegri menningu. Tískan breytist eftir menningunni og öfugt, en 

tískan sækir innblástur alls staðar frá og er undir mismunandi áhrifum hverju sinni. Í 

gegnum árin hefur tískan breyst mikið og getur fatnaður fólks sagt mikið um hvert 
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tímabil, t.a.m. er hægt að greina tímabil út frá fatnaði fólks á ljósmynd (Lehnert, 2000, 

bls. 18).          

 Þá er mikilvægt að taka fram að tíska er ekki einungis eitthvað sem frægir 

tískuhönnuðir búa til fyrir sýningarpallana. Þess konar framleiðsla er kölluð hátíska, og 

er að sjálfsögðu mikilvæg fyrir þróun tískunnar, en ekki það sem einkennir tísku í heild 

sinni. Tíska er stór hluti daglegs lífs, bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið (Lehnert, 

2000, bls. 18-19). „Hún er áberandi staðfesting á sannfæringu fólks um að geta sjálft 

tekið ákvarðanir um eigin tilveru með því að ákveða ytra útlit sitt“ (Lehnert, 2000, bls. 

18).           

 Fatnaður er tæki sem skilur á milli þeirra háttsettu og þeirra lágtsettu. Þættir á 

borð við tískumerki og efni skilja á milli þessara stétta. Í gegnum tíðina hafa efnin 

bómull, feldur og silki þótt vera dýrmæt vegna þess hversu langt framleiðsluferlið er og 

hefur þar af leiðandi ekki verið kostur allra stétta að fjármagna þess konar fatnað. Eins 

hafa litir mikil táknræn áhrif, en litir hafa mismikil völd, þar trónir fjólublár á toppnum 

yfir valdamesta litinn, hann er talin vera hvað þokkafyllstur og þess vegna er hann talinn 

henta betur fyrir efri stéttir samfélagsins, en svartur er hins vegar tengdur við sorg og 

sorgartímabil og hentar því betur fyrir lægri stéttir samfélagsins þar sem ríkir frekar 

fátækt og erfiðleikar. George Simmel (2018) taldi að efri stétt samfélagsins væri sú stétt 

sem kæmi tísku og tískubreytingum af stað en millistéttin og lægsta stéttin myndi fylgja 

tískustraumunum og búa til eftirlíkingar af því sem efri stéttin klæðist og þannig væri 

stéttaskiptingin ennþá meiri innan tískuheimsins (Akdemir, 2018, bls. 1393). Þróun 

tískustrauma hefur breyst mikið með tímanum. Fyrst um sinn var þróun tísku línuleg og 

ferðaðist frá einum stað til annars yfir mjög langan tíma. Í dag, í nútíma tæknisamfélagi 

ferðast tískan og straumar hennar hraðar yfir með hnattrænni þróun. Eins er 

framleiðslutímabilið mun styttra með tilkomu tæknivæðingu í fataiðnaðinum. Þannig 

gefst fatahönnuðum tækifæri á að hanna fleiri vörur á styttri tíma og þannig verður 

framboðið mun meira (Akdemir, 2018, bls. 1394). Með auknu framboði geta fleiri 

meðlimir samfélagsins gengið í tískufatnaði, en enn sem áður kjósa efri stéttir 

samfélagsins fremur dýrari tískumerki sem ýta undir stöðu þeirra í samfélaginu, merki á 

borð við Gucci, Armani, Dior o.þ.h. (Lehnert, 2000, bls. 153).   
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2.2 Hippatímabilið  

Í kringum 1960 var svokallaða hippatímabil. Það sem einkennir hippa er fyrst og fremst 

sítt hár, blómamynstur og útbreiðsla friðar, frelsis og ástar. Þeir höfðu mikil áhrif á 

samfélagið og voru skoðanir þeirra mjög áberandi. Þeir höfðu t.a.m. mjög sterkar 

skoðanir á pólitík og voru oft með borgaraleg mótmæli og þess háttar athafnir (Poon, 

2016, bls. 155). Það sem einkenndi hippana kannski hvað mest var útlit þeirra. Litrík föt, 

sítt hár og tákn voru þá einna mest einkennandi fyrir þennan hóp fólks. Táknin voru 

nokkur og voru ákveðin tjáning hugmynda hippa á þessu tímabili. Táknin voru í nokkrum 

gerðum en helst ber að nefna þrjú þeirra. Það fyrsta er hringur með beinni lóðréttri línu 

í gegn. Fyrir miðja línuna eru svo tvær aðrar beinar línur sem vísa skáfallt niður. Saman 

mynda línurnar bókstafinn „Y“.  Því næst er það krepptur hnefi og að lokum blóm. 

Blómin og „Y“ táknið voru eins konar friðartákn en kreppti hnefinn var tákn uppreisnar 

og mótmæla (Poon, 2016, bls. 160). Blómakraftur (e. flower power) var slagorð hippa og 

mælti gegn ófriði en blómamynstrið sem var algengt mynstur á fatnaði og vísaði í 

náttúru og þar með frið og ást (Mache Worldpress, 2011). Þessi þrjú tákn voru alls 

staðar, á fatnaði, bílum, skartgripum, sólgleraugum og svo mætti lengi telja. Þannig voru 

þessi tákn tengd beint við þetta tiltekna tímabil og sáust víða í gegnum friðarbaráttu 

hippana. Margir listamenn aðhylltust stefnu þeirra en meðal þeirra var John Lennon, 

meðlimur Bítlanna en fræga setningin „make love not war“ er enn í dag kennd við hann 

(Poon, 2016, bls. 161).         

 Eftir seinni heimsstyrjöldina breyttist tískan til muna eftir langt tímabil af 

einfaldri tísku. Árið 1947 kom Christian Dior (2000) með sína fyrstu tískulínu sem 

innihélt mun meira af skrauti og glansi en hafði tíðkast áður. Með því opnaðist gátt fyrir 

aðra tískuhönnuði sem reyndu eftir bestu getu að lífga fólk við með fegurð og tísku eftir 

erfið ár sem einkenndust af skorti og fátækt (Lehnert, 2000, bls. 146). Í áframhaldi af 

þessu urðu litir mun meira áberandi og gallabuxurnar hófu sigurgöngu sína. Fram af því 

höfðu karlar einungis notað gallabuxur og þá sem vinnubuxur (Lehnert, 2000, bls. 150). 

Allt fram að 1960 höfðu buxur verið tákn um karlmennsku þ.e. vinnandi karlmenn 

(Akdemir, 2018, bls. 1395). Gallabuxur urðu sýnilegri með hverjum deginum en talið er 

að vinsældir þeirra hafi ekki einungis verið vegna þess hversu efnið var varanlegt eða 

hvernig þær pössuðu við öll tilefni, heldur sýndu frekar fram á lífsskoðanir einstaklinga. 

Með gallabuxunum varð tískan allt öðruvísi og minnti á frjálslega kúreka og náttúru. Þá 
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urðu gallabuxurnar hálfgert vopn mótmæla og frjálslyndis (Lehnert, 2000, bls. 150).

 Hipparnir höfðu mikil áhrif á þjóðfélagið en þeir notuðu fatnað sinn til þess að tjá 

skoðanir sínar. Það sem einkenndi fatastíl þeirra voru miklir litir, víðar, lausar flíkur, 

blóm og friðarmerki. Þeir fóru þannig á móti þeim tískustraumum sem ríktu á þessu 

tímabili þ.e.a.s. fólks í hærri stéttum. Fólk í hærri stéttum klæddist einlitum, stílhreinum 

fatnaði. Konur voru mikið til í kjólum eða útvíðum efnismiklum pilsum og með uppsettar 

hárgreiðslur en karlar í hefðbundnum jakkafötum (Lehnert, 2000, bls. 152 og 158).

 Algeng sjón á meðal hippanna var sundurleitur, druslulegur og tættur fatnaður 

sem var oftar en ekki óvandaður. Hipparnir mæltu fyrir frjálsum ástum, frjálsum vilja og 

notuðu eiturlyf. Þá var birtingarmynd þessara skoðana hirðulaus fatnaður, sítt hár og lítil 

umhirða. Með tímanum varð hippafatnaðurinn að söluvöru og varð þá merkingin á bak 

við fatnaðinn farin út um víðan völl, en leiddi til þess að mörg hundruð konur, meira að 

segja þær háttsettu fóru að klæða sig í víðari föt með blómamynstri og leyfðu síðu 

hárinu að leika lausum hala (Lehnert, 2000, bls. 160-161).  

 

2.3 Einkennisbúningar  

Í þessum kafla verður farið yfir einkennisbúninga lögreglu annars vegar og skólabúninga 

hins vegar. Um leið og þessi dæmi eru skoðuð eru þau sett í samhengi við samfélagið í 

heild sinni og hvernig staða fólks sem klæðist þeim getur ýtt undir vald, stéttaskiptingu 

og kynjavíddina.   

2.3.1 Einkennisbúningar lögreglu   

Lögregluþjónar klæðast einkennisbúningi við störf sín og er grunnlitur einkennisbúninga 

lögreglunnar oftast svartir eða bláir. Á búningnum eru svo ýmsar upplýsingar um 

tilheyrandi svæði, endurskinmerki og einkennismerki (Reglugerð um einkennisfatnað 

lögreglunnar nr.1152/2011). Eins og áður hefur komið fram er svarti liturinn tengdur við 

sorg, en hann er einnig tengdur við átök, ofbeldi og dauða. Þær manneskjur sem ganga í 

svörtum fötum eru fremur taldar vera árásargjarnar heldur en þær sem klæðast litríkum 

fötum (Johnson, 2013, bls. 229). Heimsfrægi tónlistarmaðurinn Bob Marley (1973) söng í 

laginu sínu Burnin‘ and lootin‘: „This morning I woke up in a curfew, O God, I was a 

prisoner, too. Could not recognize the faces standing over me. They were all dressed in 

uniforms of brutality“ (Bob Marley, 1973). Þar vísar hann í valdastöðu lögreglunnar á 
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Jamaica en vegna þess hversu háttsett lögreglan er samfélagslega vegna valdsins geta 

lögregluþjónar falið sig á bakvið einkennismerkið og búninginn. Þar af leiðandi hafa 

lögregluþjónar hálft í hvoru einkarétt á beitingu ofbeldis.      

 Gerð var könnun á meðal bandarískra framhaldsskólanema um liti 

lögreglubúninga og kom þar í ljós að búningarnir með svörtum grunnlit vöktu meiri 

hræðslu hjá þeim sem svöruðu heldur en búningar sem voru t.a.m. bláir (Johnson, 2013, 

bls. 240). Búningurinn virðist hafa áhrif á hegðun fólks, þ.e. fólk er ólíklegra að fremja 

glæp eða gera eitthvað rangt af sér, ef manneskja í svipuðum fatnaði og 

einkennisbúningur lögreglunnar er í nálægð. Þó svo að sá einstaklingur sé hvorki með 

barmmerki (e. badge) né vopn á sér (Johnson, 2013, bls. 230). Þessi hugmynd heyrir 

undir kenningu Foucault um alsjárlíkanið. Kenningin um alsjárlíkanið snýr að valdi og 

hvernig eftirlitið er umvafið samfélaginu öllum stundum (Arghiani, 2012, bls. 468). 

Þannig er almenningur oft á tíðum var um sig ef manneskja er klædd í svipaðan klæðnað 

og lögregluþjónar. Þar af leiðir er gert ráð fyrir því að lögreglan sé stöðugt að fylgjast 

með samfélaginu. Með þessari yfirfærslu klæðaburðar í líkingu við lögregluþjóna er 

hægt að greina stöðu einstaklings í hverju samfélagi fyrir sig s.s kynhneigð, stétt, aldur, 

störf og félagslega stöðu einstaklings (Johnson, 2013, bls. 230).  

 

2.3.2 Skólabúningar  

Árið 1996 voru einungis um 3% prósent almenningsskóla í Bandaríkjunum sem kröfðust 

þess að nemendur klæddust skólabúningum. Í dag eru mun fleiri almenningskólar sem 

hafa tekið upp stefnu sem krefst þess að nemendur klæðist skólabúningum, út frá 

tillögu Bill Clinton, fyrrverandi forseta Bandaríkjanna og menntamálaráðuneytisins 

(Gentile og Imberman, 2010, bls. 1). Fyrst og fremst er litið á skólabúninga sem 

öryggisráðstöfun. Nemendur klæðast skólabúningum til þess að skilgreina sig sem 

nemendur og er þá auðveldara fyrir stjórnendur skólans að auðkenna þá sem koma inn í 

skólann í leyfisleysi, t.d. glæpamenn (Gentile og Imberman, 2010, bls. 2). Gentile og 

Imberman taka það fram að einn sameiginlegur litur getur skilgreint og viðhaldið klíkum 

innan skólans t.a.m. þeir sem samsama sig innan sama hóps við skólann. Dæmi um þess 

konar samsömun eru staðalímynd liðsfélaga innan ruðningshóps (e. jocks) (Gentile og 

Imberman, 2010, bls. 2). Með tilkomu skólabúninga eru nemendur ekki lengur að koma í 
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eigin klæðnaði og því minna um þjófnað á persónulegum munum sem eru oft á tíðum 

dýrir (Gentile og Imberman, 2010, bls. 2).       

 Tilgangur skólabúninga er að draga úr stéttaskiptingu en fatnaður ungs fólks 

getur sýnt fram á mismunandi fjárhagslega stöðu nemanda og fjölskyldna þeirra, auk 

þess er markmið skólabúninga að hækka sjálfsálit ungs fólks. Unglingar finna oft á tíðum 

fyrir pressu á að klæðast flottum fatnaði. Eins hafa skólabúningar þau áhrif að 

nemendur eru fljótari að gera sig til á morgnanna sem dregur úr streitu og sá tími sem 

fór í það að ákveða föt fyrir daginn fer nú í aukinn nætursvefn. Að sama skapi er 

fjárhagsleg pressa á foreldra að útvega börnum sínum föt sem eiga við hverju sinni 

(Gentile og Imberman, 2010, bls. 2), þ.e. samkvæmt tísku eða stöðlum samfélagsins í 

hvert skipti farin.          

 Í greininni kemur fram að skólabúningar geta einnig leitt til neikvæðra afleiðinga. 

Með því að krefjast þess að nemendur klæðist skólabúningum í skólanum getur viðhorf 

nemanda til skólans breyst. Nemendur gætu fengið það á tilfinninguna að skólinn sé að 

beita þess konar valdi á nemendur að þeir fái ekki tækifæri til sjálfsmyndarsköpunar. 

Þessar tilfinningar nemanda geta orðið til þess að þeir verða í baráttuhug gagnvart 

skólayfirvöldum (Gentile og Imberman, 2010, bls. 2). Nokkrir skólar í Bandaríkjunum 

hafa þar með tekið upp umbunarkerfi sem leiðir að því að með góðri hegðun yfir 

ákveðin tíma fá nemendurnir að klæðast þeirra eigin fötum í ákveðin tíma (Gentile og 

Imberman, 2010, bls. 2). Gentile og Imberman segja þó að rannsóknir hafa sýnt fram á 

að með kröfu skóla á nemendur að klæðast skólabúningum verður oft á tíðum til þess 

að nemendur fái ekki jöfn tækifæri til þess að tjá sig í skólanum þar sem félagsleg staða 

nemanda er ólík (Gentile og Imberman, 2010, bls. 3).    

 Margrét Pála Ólafsdóttir er stofnandi Hjallastefnunnar en það eru einkareknir 

leik- og grunnskólar. Skólar á vegum Hjallastefnunnar eru orðnir 18 talsins hérlendis.  

Hugmyndafræði Hjallastefnunnar er að leyfa einstaklingum að blómstra á sinn hátt og 

hafnar þar með hugmyndum um samanburð og samkeppni. Með Hjallastefnunni er ýtt 

undir fjölbreytileika hvers og eins og þeim ólíku tækifærum sem hver og einn hefur 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 1999).        

 Margrét Pála Ólafsdóttir segir að það sé mikilvægt að byrja snemma að vinna 

með eiginleika einstaklinga án þess að steypa alla í sama mót. Til þess að hafna enn 

frekar hugmyndum um samanburð og samkeppni notast skólar Hjallastefnunnar við 
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skólabúninga en Hjallastefnan er frumkvöðull skólabúninga á Íslandi. Bæði börn og 

starfsfólk klæðast skólabúningum. Skólabúningarnir eru léttir og þægilegir sem gera það 

að verkum að öll börn hafi sömu tækifæri til þess að leika sér án þess að fatnaður hamli 

hreyfingum. Markmið skólabúningana er fyrst og fremst að stuðla að liðsheild þeirra  

barna sem eru í skólum á vegum Hjallastefnunnar. Eins er markmiðið að draga úr 

metingi og samkeppni. Börn koma vissulega úr mismunandi umhverfi og ekki allir 

foreldrar sem eiga kost á því að kaupa nýjan fatnað í hvert sinn. Það dregur auk þess úr 

stéttaskiptingu barna og fjölskyldna þeirra í skólasamfélaginu. Öll kyn fá eins fatnað frá 

Hjallastefnunni með það að markmiði að draga úr kynbundnum staðalímyndum (Hjalli, 

á.á.).  

2.4 Litir á fatnaði  

Fatnaður hefur mismikil áhrif á fólk, en litir á fötum ýta undir ólíkar tilfinningar (Grove- 

White, 2001). Föt segja mikið um stöðu þess sem klæðist þeim. Þá skipta efni og litir 

miklu máli, en þessir þættir geta greint félagslega stöðu einstaklings (Grove-White, 

2001, 195).          

 Johnson (2007) gerði samantekt á litum og hvernig þeir hafa mismunandi áhrif út 

frá sálfræðilegum þáttum. Hann segir að svartur fatnaður hafi í för með sér vald, yfirráð 

og ofbeldi. Auk þess að svört föt hafa þann eiginleika að láta fólk líta út fyrir að vera 

grennra. Hvítur er tengdur við hreinleika og einfaldleika en fólk í heilbrigðisgeiranum 

klæðist oftar en ekki hvítum einkennisfatnaði til þess að sýna fram á hreinlæti. Fólk 

klæðist hvítu frekar yfir sumartímann en hvítur fatnaður virðist léttari en annar 

fatnaður. Rauður er heitur og ákafur litur, miklar tilfinningar fylgja rauða litnum en hann 

er kenndur við ástina. Með bláa litnum fylgir ró, sem er gjarnan tengt við himininn og 

hafið. Fólk sem fer í atvinnuviðtöl klæðist gjarnan bláum fatnaði til þess að sýna að hægt 

sé að treysta viðkomandi manneskju. Grænn er beintengdur náttúrunni og því fylgir 

litnum ánægja og frískleiki. Grænn er auk þess tákn um völd og auðæfi. Gulur er litur 

sólarinnar og á það til að vera of áberandi, en hann er tengdur við jákvæðni og góða 

framtíð. Fjólublár táknar konungsdæmi, vellystingar og siðmenningu. Fjólublár er einnig 

tengdur við rómantík og kvenleika. Brúnn er litur jarðarinnar en honum fylgir mikil viska 

og reynsla (Johnson, 2007). Levi Strauss (2012) kom fram með umferðaljósakenninguna. 

Umferðaljós eru með þremur litum, rauðum sem merkir „stopp“, gulum sem merkir 
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„viðbúin“ en grænn sem merkir „af stað“. Í þessu samhengi hafa litirnir ákveðna 

merkingu en geta svo þýtt eitthvað allt annað í öðru samhengi. Þannig gengur kenningin 

út á að tengsl litanna skiptir mun fremur máli en litirnir sjálfir. Þar af leiðandi eru litirnir í 

þessu samhengi tungumál sem er alþjóðlegt og allir geta skilið (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 2012, bls. 134).  

2.5 Buxur, fyrir hverja?  

Fatnaður segir mikið til um þann sem klæðist honum t.d. stöðu einstaklings (Vincent, 

2003, bls. 86). Auk þess getur fatnaður sagt til um kyngervi einstaklings. Kvenfatnaður 

og karlmannsfatnaður eru frábrugðinn hvort öðru í dag. Á miðöldum í Evrópu var 

munurinn mun minni og gengu konur og karlar í mjög svipuðum fatnaði með svipuðu 

sniði. Á 14. öld var byrjað að sauma föt með meiri kynjamun í huga. Þá varð 

kvenfatnaður aðsniðinn og þrengri heldur en karlmannsfatnaður sem var áfram víður og 

síður. Karlmenn voru í háum þröngum sokkum sem sýndu vel fótleggi þeirra upp að 

hnjám en þá tóku við víðar buxum eða kyrtlar. Konur gengu hins vegar í síðum kjólum 

eða pilsum þar sem ökklarnir sáust í mesta lagi. Allt til ársins 1920 en þá voru fætur 

taldir kynferðisleg tákn og þar með urðu kjólarnir og pilsin styttri (Lehnert, 2000, bls. 13-

14).            

 Eftir heimsstyrjöldina síðari breyttist staða kvenna í Evrópu til muna. Þær tóku 

virkari þátt í opinberu samfélagi en fyrir þann tíma fengu þær einungis vinnu við 

þjónustustörf, eða í verksmiðjum og skrifstofum. Eftir stríðið urðu þær smátt og smátt 

frjálsari, meira framboð af atvinnu fyrir konur og þar með meira frelsi í fatnaði. Fram að 

þessu var lögð mikil áhersla á mjúkar kvenlegar línur og skósíða umfangsmikla kjóla en 

með þessum þjóðfélagsbreytingum breyttist tískan, berir fótleggir, berar axlir og buxur 

komust í tísku. Ímynd kvenna gjörbreyttist og fengu konur rými til þess að vera ólíkar í 

vexti með því að klæða sig eftir vexti en ekki allar steyptar í sama kvenlega form eins og 

tíðkaðist áður fyrr. Stríðið hafði að sjálfsögðu mikil áhrif á þjóðfélagið á þessum tíma og 

þær konur sem skiptu kjólunum og höttunum út fyrir buxur og jakka voru kallaðar 

„strákastelpur“ (Ásdís Joelsdóttir, 2005, bls. 160). Gert var ráð fyrir að þær væru 

samkynhneigðar en það var tengt við karlmannsleysið eftir stríðið þar sem margir 

karlmenn dóu í stríðinu (Ásdís Jóelsdóttir, 2005, bls. 160). Því má segja að það eitt að 

konur byrjuðu að ganga í buxum hafi gert það að verkum að staða þeirra í samfélaginu 
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varð sterkari (Buckland, 2000, bls. 142). Í dag er algengt að konur klæðist buxum, og 

buxnadragtir verða æ vinsælli og þá sérstaklega meðal kvenna sem vinna skrifstofustörf 

eða gegna valdamiklum stöðum. Kona í buxnadragt gefur frá sér sjálfstæði og 

sjálfsöryggi. Talað er um að ef kona fer í atvinnuviðtal klædd í buxnadragt er líklegt að 

það ýti undir að sú kona fái starfið (Briley, 2007).      

 Ortner (1974) telur að ástæðan á bakvið það hvernig samfélagið lítur á muninn á 

milli karla og kvenna liggi í líffræðilegum þáttum kynjanna. Konur eru álitnar nær 

náttúrunni heldur en karlar, karlar eru hins vegar tengdari menningunni og skapi í raun 

þá menningu sem á við hverju sinni. Konur eru háðar náttúrunni og endurspegla þætti 

hennar t.a.m. með mánaðarlegum blæðingum, getu þeirra til að eignast afkvæmi og 

brjóstagjöf barna. Þessir þættir eru beintengdir náttúrunni og í raun ekki valmöguleiki 

kvenna hvort takast eigi við þessar væntingar samfélagsins. Karlar hafa hins vegar mun 

frjálsari hendur því um leið og þeir eru háðir menningunni geta þeir í raun stjórnað 

henni. Þar með eru þeir ekki háðir föstum skorðum eins og konur sem hafa ekki annara 

kosta völ en að aðlagast náttúrunni og þeim skorðum sem náttúran setur þeim með 

líkamann að vopni. Þessi munur kynjanna endurspeglast í verkaskiptingu og þar með 

valdaójafnvægi (Ortner, 1974, bls. 8). Rosaldo (1980) er ósammála þessari kenningu 

Ortner og bendir á að þó svo að líffræðilegar staðreyndir setji mark sitt á líf kvenna 

útskýri það ekki af sjálfu sér kynjað stigveldi. Til að rökstyðja það tekur hún fjölskylduna 

sem dæmi, fjölskylda er ekki einungis sköpuð af konu og ekki einungis konan sem heldur 

fjölskyldunni uppi. Það er undir bæði konu og karli komið að búa til og viðhalda 

fjölskyldu. Fjölskyldan er sterkt menningarlegt afl og því móta kynin samfélagið í 

sameiningu. Því sé auðséð að einungis hormónar og líffræðilegir þættir séu ekki það sem 

skipi konur lægra í samfélaginu (Rosaldo, 1980, bls. 396-397).   

 Mismunandi staðsetning í félags- og menningarlegu rými hefur áhrif á sköpun og 

endurgerð kynjaðrar sjálfsmyndar. Ortner skýrir kenningu sína aftur með 

andstæðupörum en hún segir að konur séu „hinir“ en karlar séu „við“ í samhengi við 

rými. Þar á hún við ytra og innra rými. Innra rými má einnig kalla heimasvæði og ytra 

rými opinbert svæði. Heimasvæðið er þá skilgreint sem rými kvenna og þá tengt við 

heimilið þar sem fjölskyldan er, þ.e. tenging við náttúruna. Opinbert svæði er þá svæði 

karlanna þar sem menningin er, þeir stjórna menningunni og þurfa að lifa af í hinum 

erfiða heimi (Helga Björnsdóttir og Kristín Loftsdóttir, 2007, bls. 416).  
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Ardener (2005) sagði að ráðandi hópar skapa og viðhalda ríkjandi hugmyndum og 

viðheldur þar af leiðandi ríkjandi karlægum og kynjuðum strúktur þar sem gilda 

ákveðnar reglur. Konur hafa t.a.m. ekki aðgang að umræðunni en hann sagði að karlar 

og konur hefðu mismunandi sýn á samfélagið sem gerði það að verkum að konur væru 

þaggaður hópur (e. muted groups). Hann lagði auk þess áherslu á mun kynjanna í krafti 

líffræðilegra eiginleika sem hefði áhrif á verkaskiptingu og menningarlega staðsetningu, 

þ.e. innra rými kvenna. Vegna þess að konur væru staðsettar í innra rýminu hefðu þær 

ekki aðgang að umræðunni eða samfélaginu (Ardener, 2005, bls. 51).  

           

2.6 Condoleezza Rice  

Condoleezza Rice var utanríkisráðherra í Bandaríkjunum. Sem starfandi í 

stjórnmálaheiminum hafði hún eins og gefur til kynna, mikil völd. Hún átti þó ekki margt 

sameiginlegt með öðru valdamiklu fólki í hinum vestræna heimi. Hún er til að byrja með 

kona, þess fyrir utan er hún lituð, ógift og barnlaus. Stjórnmálaheimurinn er mjög 

karllægur og hefur hún því þurft að koma sér áfram með öðrum formmerkjum en margir  

aðrir í sömu starfsstétt (Maroda, 2004, bls. 434). Árið 2005 fór Condoleezza Rice í mjög 

eftirminnilega heimsókn í herstöð í Þýskalandi. Hún vakti mikla athygli fyrir fatnað sinn, 

en hún klæddist öllu svörtu. Hún var í hnésíðu pilsi, yfir pilsið var hún í síðri kápu, kápan 

var hálfhneppt. Hnapparnir voru stórir og gylltir og efra snið kápunnar minnti á 

hermannajakka en sniðið í heild sinni minnti á kjólföt karla (Khanna, 2005, bls. 50). Auk 

þess var hún í háhæluðum leðurstígvélum sem náðu rétt upp að hnjám, þau þóttu mjög 

kynþokkafull (Givhan, 2005). Klæðnaður hennar í heild þótti mjög kynþokkafullur en þá 

sérstaklega leðurstígvélin. Í grein eftir Robin Gavin hjá The Washington Post segir 

höfundur að svona klæðnaður sé oftast einungis til í draumórum fólks en svona 

klæðaburður sé ögrandi og leiði bara til hneyklis, hann bætir við að þegar kynþokki og 

völd koma saman verður til ákveðin staðalímynd sem táknar eingöngu kynferðislegan 

þokka (Givhan, 2005).         

 Klæðnaður hennar varð miðpunktur þessar heimsóknar og voru fjölmiðlar 

uppteknir af fatavali hennar. Skoðanir fjölmiðla sem og almennings á fatnaði hennar 

voru mjög sterkar, en henni var í mörgum tilvikum líkt við persónur úr Matrix 

myndunum (Khanna, 2005, bls. 52) sem eru yfirleitt klæddar í svartar ökklasíðar kápur.
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 Svarti liturinn sem einkenndi klæðnað hennar hafði mikla merkingu í þessu 

tilviki. Svartur klæðaburður sýnir fram á að Condoleezza Rice sé ekki hrædd við að takast 

á við ólík verkefni og lætur ekki neitt koma í veg fyrir það að gera allt það sem hún tekur 

sér fyrir hendur vel (Givhan, 2005). Klæðnaður Condoleezzu Rice minnti á 

karlmannsfatnað en hugmyndin um mikilvægi þess að klæða sig til þess að hljóta 

velgengni (e. dress for success) á við í hennar tilviki en í gegnum tíðina hafa konur í 

háttsettum stöðum nýtt sér það og klæða sig fremur í föt sem minna á karlmannsföt til 

þess að hækka stöðu sína á sama stað og stöður karla voru (Lehnert, 2000, bls. 169). 

 Í heimsókninni braut hún allar samfélagslegar reglur (e. norm) en slíkur fatnaður 

er sjaldséður í pólitík en á frekar við hjá stórstjörnum í Hollywood (Khanna, 2005, bls. 

50). Í umfjöllun um þessa heimsókn var einungis einblínt á líkama hennar og fatnað. 

Valdið er síað frá í umfjölluninni og líkaminn og fötin verða eftir á yfirborðinu fyrir 

fjölmiðla og almenning til að fjalla um. Þegar allt kemur til alls sendu fötin hennar samt 

skilaboð um vald. Með því að klæðast kynæsandi fötum sendir hún skilaboð um að hún 

hræðist ekki eigin kynþokka og kyn heldur geti snúið stöðunni við og frekar nýtt sér það 

á sínu sviði til þess að öðlast velgengni og eftirtekt.   
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Umræður og lokaorð 

 

Meginhugtök þessarar ritgerðar eru fatnaður og vald, en til þess að setja þau í samhengi 

voru hugtökin sjálfið, hópar, manneskjan, menning og veruháttur tekin fyrir til frekari 

útskýringa. Í framhaldinu af því var ætlunin að kanna hvernig fatnaður getur haft áhrif á 

valdastöðu þess einstaklings sem klæðist honum, með tilliti til stöðu hans í samfélaginu. 

 Allir einstaklingar hafa mörg hlutverk í eigin samfélagi, hlutverkin tengjast inn í 

sjálfsmynd einstaklingsins en sjálfsmyndin endurspeglar hvernig einstaklingurinn tekst á 

við hvert hlutverk. Sjálfsmyndin er þannig skilgreind eftir tengslum við annað fólk, en þó 

með mismunandi hætti eftir því hvaða hlutverk á við hverju sinni. Þannig verður hegðun 

fólks mismunandi eftir því í hvaða hlutverki það er og með hvaða fólki það er hverju 

sinni og þá hvernig tengslum hans er háttað við það fólk (Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir, 1994, bls. 94-95). Þetta á einnig við um fatnað og fataval. Í öllum þeim 

hlutverkum sem einstaklingurinn spilar eru viðmiðin um fatnað hans mismunandi, t.a.m. 

er líklegt að einstaklingur sé afslappaðari í fataburði inn á heimili sínu í kringum 

fjölskyldu sína heldur en þegar sami einstaklingur er í fermingaveislu, þó svo að 

fjölskylda einstaklingsins sé á báðum vígstöðvum.      

 Þegar einstaklingur klæðist fatnaði er það ein leið hans til þess að skilgreina sig, 

sjálfið sitt og stöðu sína út á við í sínu samfélagi. Föt eru leið einstaklings til þess að 

ákveða hvernig hann vill koma fram í hverju hlutverki fyrir sig og um leið fær hann 

tækifæri til þess að hafa áhrif á það hvernig samferðafólk hans túlkar hann sem 

einstakling, hlutverk hans og stöðu.       

 Allir tilheyra einhverjum hóp, hvort sem það er t.d. aldurshópur, hópur innan 

bæjarfélags eða vinahópur (Dundes, 1980, bls. xii). Eins og áður hefur komið fram 

tilheyra allir einhverju hlutverki og eru hlutverk einstaklings oft á tíðum nokkur. Sama á 

við innan hóps en alllir meðlimir hóps hafa eitthvað hlutverk. Hlutverkið ákvarðast af 

tengslum við aðra innan hópsins (Homans, 1968, bls. 336-337). Fólk sem tilheyrir nánum 

hóp t.a.m. vinahóp eyðir oft á tíðum miklum tíma saman sem getur orðið til þess að fólk 

byrjar að haga sér á svipaðan hátt. Dæmi um það er fataval fólks en fatasmekkur fólks 

getur smitast á milli með miklum návistum (Shiller, 1995, bls. 181). Fólk notar föt til þess 

að sýna fram á stöðu sína innan ákveðins hóps og þannig stöðu síns hóps gagnvart 

öðrum hópum. Þannig má gera ráð fyrir að þegar fólk breytir fatastíl sínum í samræmi 
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við fatastíl einhvers annars vegna mikilla samvista er líklegt að þeir einstaklingar hafi 

svipaðar lífsskoðanir, tilheyri sömu stétt eða staða þeirra innan samfélagsins sé svipuð.

 Þróun mannsins til dagsins í dag hefur tekið óratíma, en í þróunarferlinu þróaðist 

með manninum verkmenning. Forverar mannsins og maðurinn sjálfur fóru að búa til 

verkfæri til matarsöfnunar, til að búa sér til skjól og þess háttar. Eitt af því sem 

maðurinn hefur búið til eru föt. Vísindamenn og sagnfræðingar telja að fólk hafi fyrst 

byrjað að klæðast fötum u.þ.b. fyrir 100.000 og 500.000 árum síðan. Ekki er 

nákvæmlega vitað hvenær það gerðist á því tímabili en vísindamenn telja að fólk hafi 

byrjað að klæðast fötum með það að markmiði að verja líkamann gegn sól, vindi, regni 

og pöddum. Auk þess gat notkun fatnaðar varið fólk og líkama þess gegn dýrum, þ.e. að 

ólíklegra var að fólk myndi smitast og/eða meiða sig ef dýr myndi bíta þá sem klæddust 

fötum (Bowen, 2011, bls. 2).         

 Til þess að búa til föt voru hlutir úr nánasta umhverfi og náttúrunni nýttir, hlutir 

á borð við steina, greinar, dýraskinn, dýrafeld, gras, plöntur, lauf og skeljar (Bowen, 

2011, bls. 2). Í framhaldinu af því urðu föt að tjáningartákni, en talið er að við upphaf 

fatanotkunar hafi fólk hengt á sig dýrafeld til þess að sýna fram á stöðu sína fremur en 

til þess að hylja líkamann (Lehnert, 2000, bls. 20).     

 Í öllum samfélögum og hópum ríkir einhver ákveðin menning. Menning er sá 

þáttur sem getur haft áhrif á skoðanir, gildi, framkomu og álit fólks. Menning er það sem 

gerir það að verkum að fólk sér heiminn á ólíkan hátt. Menning getur þannig haft áhrif á 

alla þætti daglegs lífs fólks og er fataval einn þessara þátta (Barnard, 2000, bls. 103). 

Fataval fólks getur ráðist út frá menningarheimi þess sem klæðist fatnaðinum. Þar geta 

atriði á borð við trú, efnahag, fjölskylduhag, starfstétt, veðurfar, efnahagslegan-, 

menningarlegan-, félagslegan- og táknrænan auð o.s.frv. haft áhrif á fataval 

einstaklinga. Það er t.d. líklegt að bóndi á Íslandi klæði sig á annan hátt heldur en 

lögfræðingur í Bandaríkjunum klæðir sig utan vinnutíma vegna þess að reynsluheimur 

og umgjörð lífs þeirra er ólík.        

 Hugtakið auður (e. capital) er tengt valdahugtakinu og getur misskipting auðs ýtt 

undir stéttaskiptingu. Þannig er að þegar einstaklingur eignast eða býr yfir einhverri 

auðlind getur það orðið til þess að staða hans í samfélaginu verður sterkari en sú 

auðlind ákvarðast af þeim veruhætti (e. habitus) sem manneskja býr yfir. Veruháttur 

hefur áhrif á hegðun, skynjun, hugsun og mat hvers og eins. Engir tveir einstaklingar búa 
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yfir sama veruhætti vegna þess að umhverfi og reynsla hvers og eins mótar veruhátt 

viðkomandi. Föt flokkast undir tegund auðs en fötin ein saman geta sent skilaboð um 

stöðu þess sem klæðist þeim, hvort sem sú staða tengist aldri, kyni, starfsstöðu, 

þjóðerni eða efnahag.         

 Tekin voru dæmi úr hinum raunverulega heimi þessu til stuðnings. Til að byrja 

með tók ég fyrir hippatímabilið en á blómaskeiði hippa notuðuðust þeir við fatnað og 

skartgripi til þess að tákna þjóðfélagsstöðu sína og skoðanir. Hippar breiddu út 

hugmyndum um frið, frelsi og ást og voru skoðanir þeirra áberandi á þessu tímabili. Eins 

og áður segir notuðu þeir fatnað til þess að tákna þessa baráttu. Það sem einkenndi þá 

var sítt hár, blómamynstur, friðartákn ásamt því að klæðast víðum, hirðulausum fatnaði. 

 Því næst voru einkennisbúningar lögreglu teknir fyrir. Grunnlitur lögreglubúninga 

í Evrópu og í Bandaríkjunum er yfirleitt dökkur, blár eða svartur, skreyttur með 

einkennismerkjum og endurskinsmerkjum og er hver búningur merktur því svæði sem 

hann tilheyrir og þeim sem á hann með sérstöku lögreglunúmeri (Reglugerð um 

einkennisfatnað lögreglunnar nr. 1152/2011). Lögreglustarfinu fylgir mikil ábyrgð, eftirlit 

og gæsla auk þess að í hverju þjóðríki hefur lögreglan framkvæmdarvald (Lög um 

framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði nr. 50/2014). Búningurinn er einkenni 

lögreglumanna og er því gildishlaðinn, fólk fær jafnvel á tilfinninguna að verið sé að 

fylgjast með því þegar það sér einkennisklæddan lögregluþjón. Þannig má tengja 

lögreglubúninga við kenningu Foucault um alsjárlíkanið en sú kenning snýr að því að það 

séu augu alls staðar og því beri fólki að haga sér vel til þess að verða ekki fyrir barðinu á 

þessum vökulu augum.         

 Eins tók ég dæmi um skólabúninga, sem eru eins konar einkennisbúningar 

nemenda. Þar kom fram að markmið skólabúninga er að draga úr stéttaskiptingu og 

draga úr þeirri pressu sem samfélagið setur börnum og unglingum um að klæða sig í 

flott föt. Auk þess eru skólabúningar til þess að auka öryggi nemanda og auka 

nætursvefn á þann hátt að þau þurfa ekki að eyða tíma í að velja föt alla morgna. Um 

leið og skólabúningurinn er tilraun til þess að gefa börnum jöfn tækifæri hafa öll börn og 

unglingar ekki sömu tækifæri til þess að tjá sig, út frá ólíkri félagslegri og tilfinningalegri 

stöðu hvers og eins. Þannig verður fataval vettvangur til tjáningar án orða. Á þessum 

mikilvægu árum í lífi einstaklinga eru börn og unglingar að mynda sjálfsmynd sína og 

safna sér inn auðlindum og er fatnaður oft á tíðum stór hlutur af þeirri þróun.  
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 Staða fólks er mynduð af nokkrum þáttum en þar eru kyn og kyngervi stórir 

áhrifaþættir. Condoleezza Rice er fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Hún 

gegndi mikilli valdastöðu í því hlutverki. Til viðbótar við að hún sé kona er hún lituð, 

barnlaus og ógift. Þessir þættir höfðu áhrif á stöðu hennar, sem gerðu henni erfiðara 

fyrir í þessum annars karllæga heimi sem hún starfaði í. Það sem er áhugavert við hana 

er að hún nýtir fatnað sinn til þess að ýta undir stöðu sína, en þrátt fyrir það fjalla og 

fjölluðu fjölmiðlar oft á tíðum einungis um fötin og líkama hennar sem kyntákn en með 

þeim hætti er valdastaða hennar síuð frá í umfjölluninni og verður þannig aukaatriði. 

Þrátt fyrir það sýndi hún mikið hugrekki að klæða sig á þann hátt sem hún gerði og með 

því skapar hún sér færi á því að mynda stöðu sína einungis út frá fatnaðinum. Eins og 

kemur fram í ritgerðinni fóru konur seint að klæða sig eftir eigin höfði en þá tóku þær 

upp á því að klæða sig í týpísk karlaföt. Föt á borð við buxur, skyrtur og jakka, einmitt 

eins og Condoleezza Rice gerði í eftirminnilegu heimsókninni á herstöðina í Þýskalandi. 

 Það er því augljóst að út frá þeim dæmum sem fram koma hér að ofan að föt 

geta skapað valdastöðu. Um leið getur fatnaður einnig dregið úr valdamisvægi, eins og 

kom fram í dæmi þeirra sem ganga í skólabúningum. Sjá má ýkt dæmi um valdastöðu 

fatnaðar í tískuheiminum, en þar lítur allt út fyrir að tískuvörur séu gerðar af efri stétt 

fyrir efri stétt. Þar jafngildir verð vörunnar valdi. Því er hér með búið að leggja fram rök 

fyrir þeirri tilgátu sem lagt var upp með í upphafi, að fatnaður ýti undir valdastöðu 

einstaklinga og því má halda því fram að fatnaður sé stór áhrifavaldur í skiptingu fólks í 

ólíkar stéttir. 
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