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Ritgerð þessi er 8 eininga lokaritgerð til BA-prófs í Fatahönnun. Óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 
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Útdráttur 

Öll kaupum við okkur föt, klæðumst þeim og notum til þess að tjá okkar innri persónu án orða. 

Stór hluti af þessari tjáningu með klæðnaði er það að tjá kyn sitt, að fólk geti vitað af hvaða kyni 

einstaklingur er nokkrum augnablikum eftir að sjá viðkomandi. Í samfélaginu okkar er 

tvíhyggjan ríkjandi í kynjakerfinu, fólki er skipt í tvennt: karla eða konur. En hvað með fólkið 

sem passar inn í hvorugan þessara flokka? Aukin umræða er í dag um non binary skilgreininguna 

þar sem fólk lýtur ekki þessu kynjakerfi og sífellt fleiri skilgreina sig á þennan hátt. Non binary 

er í raun regnhlífarhugtak sem nær yfir allt sem er ekki innan tvenndarinnar. Í þessari ritgerð 

verður fjallað um áhrif kynjakerfisins á non binary fólk, skoðað verður lauslega hvers vegna 

fólki er skipt í þessa flokka og hvort það sé eðlilegt eða náttúrulegt. Í ritgerðinni er mikið stuðst 

við kaflann „Fashion and Gender,“ í bókinni The Fashioned Body eftir félags- og 

tískufræðinginn Joanne Entwistle og grein Geirs Svanssonar „Kynin tvö/kynstrin öll: Um 

kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir”. Þessar heimildir skoða hvernig upplifun 

fólks utan kynjakerfisins er af því og sögu og þróun kynjaðrar tísku. Svo eru tekin viðtal við 

fjórar non binary manneskjur og þeirra upplifun af klæðaburði og kynjakerfinu. Það kemur í ljós 

að kynjakerfið er aðallega menningarlegur tilbúningur byggður á staðalímyndum og skaðlegum 

hugmyndum um kyn og veldur alls kyns fólki hugarangri og kvíða. 
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Inngangur 

 

Við upplifum ekki endilega forréttindi okkar sem forréttindi fyrr en við mætum þeim sem ekki 

hafa þau. Sem sís kona í samfélagslega viðurkenndri stærð með hefðbundinn kvenlegan fatastíl, 

hef ég aldrei þurft að setja spurningamerki við fatakerfið. Ástæða þess er einföld; ég passa inn í 

það. Það var ekki fyrr en ég byrjaði í Listaháskólanum og fékk dýpri skilning á tísku, tískusögu 

og þeim kynbundna muni sem ríkir innan tískuheimsins sem ég áttaði mig á að ekki væri öllum 

gefið sama pláss.  

Þegar ég var að vinna að minni fyrstu karla fatalínu, áttaði ég mig á því hversu litla tengingu ég 

sem persóna hef við karlafatnað og þau þemu sem þar eru vinsæl. Ég var buguð yfir þessu 

verkefni og náði ekki samband við það, varð pirruð, þreytt og nennti ekki að vinna í því, fannst 

það tilgangslaust.  

Frá þessari upplifun hafa kyn og kynímyndir setið í mér. Í fyrrnefndu dæmi var lítið í húfi þar 

sem ég hafði stjórnvölinn þegar kom að línunni minni og endaði á því að gera hana mjög 

kvenlega. Verkefnið fór að snúast um  að ég ætti erfitt með að setja mig í spor hins karllæga og 

að lokum varð það umfjöllunarefni línunnar minnar. Í kjölfar þess fór ég að hugsa til fólks sem 

lifir í þessum raunveruleika gagnvart sínum eigin líkama, fötum og kynvitund og hefur ekki eins 

ákveðna og stöðuga hlutdeild í samfélaginu og þurfa því stöðugt að setja sig í spor kynímyndar 

sem þau tengja ekki við. Það var á þessum tímapunkti sem ég hóf að gera mér grein fyrir minni 

eigin forréttindablindu og byrjaði að hugsa um þetta umræðuefni frá öðru sjónarhorni en ég hafði 

gert áður. Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort opin, non-binary1 umræða samtímans um 

öll kyn hafi áhrif á kynjatvíhyggjuna2 í tískuheiminum. Í fataverslunum eru sérstakar deildir fyrir 

heterónormatívu kynin tvö og sama er meira að segja upp á teningnum fyrir börn. Þannig má 

 
1 Í þessu verkefni verður notast við hugtakið non binary frekar en hið íslenska kynsegin. Í þessu verkefni 

er umfjöllun um tvíhyggju, karlmennsku og kvenleika í fyrirrúmi ásamt tengingu þessara hugtaka við 

tísku og því þótti mér non-binary ná betur utan um þá hugtakanotkun sem er til staðar að öðru leyti.  

2 Með kynjatvíhyggju á ég í stuttu máli við það samfélagslega kerfi sem flokkar fólk eftir kyni í 

margvíslegum athöfnum daglegs lífs.   
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segja að vilji einstaklingur passa inn í „hið eðlilega“ hafi hán fremur þröngan ramma til þess að 

velja sér föt. Það felst mikil tjáning í klæðaburði og því er skrýtið valið sé svona takmarkað 

þegar verið er að sýna öðrum persónuleika með klæðaburði. Þetta er mjög mikilvægur þáttur í 

þeirri upplifun fólks að það fái nægilegt pláss í eigin samfélagi. Í bókinni The Fashioned Body  

eftir Joanne Entwistle er kaflinn „Fashion and gender“ sem fjallar einmitt um tjáningu fólks á 

fötum eftir kyni. Þegar horft er á kynjatvíhyggjuna út frá femínísku sjónarhorni er hægt að 

ímynda sér að þetta byggist á margra alda undirokun kvenna og neikvæðu viðhorfi til kvenlegra 

eiginleika. Þó að tvíhyggja í klæðaburði setji einhverjar takmarkanir á sís fólk er vandamálið 

mun viðameira fyrir fólk sem skilgreinir sig utan  kynjatvíhyggjurammans. Geta þau yfir höfuð 

fundið klæðaburð sem hentar? Hefur það að flakka á milli deilda í för með sér kvíða og 

vanlíðan? Í ritgerðinni verður rannsakað hvaða áhrif kynjatvíhyggjan hefur á fólk sem fellur utan 

hennar.   

Í ritgerðinni eru tekin viðtöl við fjórar manneskjur sem allar skilgreina sig utan kynja 

tvíhyggjunnar til þess að unnt sé að fjalla um þetta málefni frá sjónarhornum sem tilheyra ekki 

tvíhyggjunni. 

Ritgerðin byrjar á því að fjalla um kynjatvíhyggjuna, hvað hún er og hvernig hún tengist tísku og 

fjallað verður um muninn á kyngervi og kyni. Næst verður munurinn á kynjum í tísku 

rannsakaður, bæði í tískusögunni og líffræðilegur munur karla og kvenna. Rannsakað verður 

hvenær þetta byrjar að hafa áhrif á einstaklinga á lífsleiðinni og síðan fjallað um skilgreininguna 

non binary. Því næst eru viðtöl við fjórar non binary manneskjur greind og að lokum verður þetta 

allt tekið saman í niðurlagi. 
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1. Kynjatvíhyggjan, kyngervi og kyn 

Kynjatvíhyggja er þegar fólki er skipt í tvennt eftir kyni, karlkyns eða kvenkyns. Í þessu kerfi er 

gert ráð fyrir því að kyn, kynfæri og kyngervi passi allt saman og það séu einungis til tvö 

kyn(heimild). Það hefur verið sannað vísindalega að til séu fleiri en tvö kyn og að kynvitund 

séfrekar á rófi flokkaskipt. Fundist hafa  líffræðileg ummerki þess að manneskja sé transgender 

viðheilaskönnun trans fólks. Samkvæmt rannsóknum líkist heili transgender konu frekar heila sís 

konu en sís karlmanns. Mörg skilgreina sig sem gender fluid, sem þýðir að kyngervi þeirra er 

flæðandi.3 

Kynjatvíhyggjan hefur lengi haft mikil áhrif á tísku, en tísku hefur lengi vel verið skipt í 

karlmanns- og kvenmannsföt. Fötum er skipt á þennan hátt út um allt, í tímaritum, á 

tískusýningum og í verslunum. Fataburður er tjáning á persónu og ef búnir eru til tveir flokkar 

sem hægt er að falla í, getur verið erfitt að tjá sig með fatnaði ef einstaklingur vill ekki láta setja 

sig í annan þeirra.4 

Félags-og tískufræðingurinn Joanne Entwistle talar talsvert um mun á kyni, kynvitund og 

kynhneigð í áðurnefndri bók sinni The fashioned body og segir þar að hugmyndir okkar um kyn 

og kyngervi byggjast mikið á kynhneigð og þá helst gagnkynhneigð. Á mjög einfaldaðan hátt 

liggur munurinn á kyni og kyngervi í því að kyn er orð sem lýsir líffræðilegum muni á milli karla 

og kvenna, sýnilegum muni á kynfærum þessara tveggja kynja, á meðan kyngervi eða gender er 

gjarnan tengt félagslegum og menningarlegum þáttum samfélagsins sem einstaklingur býr í og 

byggir á hugtökunum karlmannlegt (e. Masculine) og kvenlegur (e. Feminine).5 

Entwistle nefnir  að líffræðilegur munur á kynjum skilgreini þannig kyn en skilgreini ekki (eða 

þurfi a.m.k. ekki að skilgreina) hlutverk kynjanna eða persónuleika og smekk, en samfélagið 

ætlast til þess.6 Hún segir að það sé engin náttúruleg tenging á milli flíka og 

 
3 Wu, Katherine, „Between the (Gender) lines: The science of transgender Identity“ Harvard University. 

Harvard.edu (sótt 30. Október 2020) http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-

transgender-identity/ 

4 Entwistle, Joanne „Fashion and Gender,“ í The Fashioned Body (Cambrigde:Wiley, 26.07.2000), bls. 

144 
5 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls, 142-143 
6 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls. 143 

http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-identity/
http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2016/gender-lines-science-transgender-identity/
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karlmennsku/kvenleika heldur séu frekar menningarlegar tengingar þarna á milli „to be a man or a 

woman, a boy or a girl, is as much a function of dress, gesture, occupation, social network and 

personality, as it is of possessing a particular set of genitals“.7 Munur á því hvað talið er karlmannlegt 

eða kvenlegt í ýmsum samfélögum, tímum eða löndum sýnir það að kyngervi hlýtur að vera 

félagslega áunnin eins og Geir Svansson8 tekur fram í grein sinni “kynin tvö kynstrin öll”: 

 „Mannfræðingar hafa bent á menningarlegt afstæði kyngerva; t.d. að karlmenn geti verið eins og 

konur og öfugt að stundum sé hverfandi munur. Í sumum samfélögum eða þjóðfélagshópum 

þrífast kyngervi sem falla utan tvenndarinnar góðu“9 

Í stuttu máli þá vísar kyn og kyngervi ( e. Gender) ekki í sömu eiginleika, kyn (e. sex) er vísun í  

líkamlegar eindir, líffræðilega getu og kynfæri en kyngervi er vísun í menningarlega mótaðar 

hugmyndir um “eðli” kyns..  

“kynferði nær yfir kyn og kyngervi og lýtur að menningarlega mótuðum merkingum sem eru 

hvort tveggja líffræðilegar og erótískar, það ræðst ekki eingöngu af líffræðilegu kyni af því hvort 

einstaklingur er með getnaðarlim eða leggöng“10 

Breski félagsfræðingurinn Jeffrey Weeks11 sagði að kyngervi væri sögulegur tilbúningur sem 

blandaði saman líffræðilegum og andlegum eiginleikum sem eiga ekki endilega neitt 

sameiginlegt. Skýrsla Kinsey stofnunarinnar talar um kyn og kyngervi á mjög hefðbundinn hátt 

en tekur samt fram að líffræðilegt kyn skilgreinist af ýmsum þáttum en kyngervissjálfsmynd 

fjalli um það hvort viðkomandi telji sig karl eða konu og hvað gerir manneskjan til að sýna 

öðrum það? 12Í þessari skilgreiningu er ekki gert ráð fyrir að fólk geti verið non-binary. 

Judith Butler13 skrifar í bók sinni Kyngervisusli: femínismi og niðurrif sjálfsmyndar að 

samkynhneigðir, konur og allir þeir sem standi á móti ríkjandi viðmiðum samfélagsins eigi 

 
7Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 143 
8 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” Í Jón 

Proppé (ritstj.) Flögð og fögur skinn – Kynstur og kynjalíf. Reykjavík: Íslenska menningasamsteypan 

(1998) bls 48 

9 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” bls 48 

10 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” bls 

48 

11 Weeks, Jeffrey, Sexuality and its discontents (London: Tavistock Pub., 1985) bls 15 

12 June M. Reisch, Ph.D. með Ruth Beasley, ritstj. The Kinsey Institute New Report on Sex (London: 

Penguin Books, 1991), bls 236 

13 Heimild er Geir Svansson 
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sameiginlegan óvin, ráðandi karlhyggju. Butler telur einnig eðlilegt að einstaklingar, sama af 

hvaða kyni, hafi ólíkar skoðanir, smekk og áherslur þegar kemur að tjáningu á persónu og kyni 

og rímar það mjög við það sem fjallað var um hér að ofan að allt kyn sé fljótandi og kyngervi 

ætti í raun að fara eftir einstaklingi en ekki samfélagslega ákveðnu hlutverki sem okkur er 

úthlutað við fæðingu. Butler segir að í rauninni séu kyngervi ekki náttúruleg heldur verði þau til 

þegar við notum þau til að tjá okkur og vegna þess að við notumst við þau: 

 „kyngervi eru ekki náttúruleg heldur verða til í gjörningum, um leið og þau eru sögð. 

Gjörningurinn framleiðir það sem átti að búa í “eðli” kyngervisins. Til að staðfesta sig verða 

kyngervi að endurtaka sig í sífellu… Afbygging kyngerva býr því í hjarta hins “upprunalega” og 

kyngervi eru því hvorki eðlileg né einungis tvö heldur áunnin og fjölmörg“ 14 

Butler afneitar hins vegar ekki líkamanum eða kyninu, eða notendagildi skilgreininganna, en 

segir þó að sú afhjúpun að þessi hugtök séu ekki heilög, losi um skilgreininguna en eyði henni 

ekki.  

 

2. Munur á kynjum í tísku 

Oft hefur samfélagslegur munur karla og kvenna verið rakinn til steinaldar og segir Geir í grein 

sinni að félags- og mannfræðilega hafi tíðkast að skilgreina  karlinn sem hinn lausláta veiðimann 

en konuna sem fæðandi fóstru. Lengi vel var því haldið fram að það væru einungis til tvö kyn og 

flokkun þeirra væri svona einföld og frumstæð 15. Í dag þykir þetta gamaldags nálgun á kyn og 

birtingamyndir þess en þó á þessi nálgun sér samsvörun í samfélaginu og tíska er eitt af 

dæmunum um það. 

Tíska snýst um líkama, segir Entwistle í áðurnefndir bók 16, því líkamann þarf að klæða „it is the 

body that fashion speaks to and it is the body that must be dressed in almost all social encounters“.17 Hún 

segir tísku fara eftir því sem þyki fallegt, vinsælt og eftirsótt á hverjum tíma. Þetta rímar við það 

 
14 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” bls 

61-62 

15 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” bls 

47 

16 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 1 
17 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 1 
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hversu mikið hlutverk kynjanna í tísku hefur breyst, og heldur áfram að breytast, í gegnum 

árin.Tíska er síbreytileg. Sumir hlutir sem áður þóttu karlmannlegir þyki öðrum tíma kvenlegir. 

Dæmi um þetta eru litirnir bleikur og blár, en fyrir fyrri heimstyrjöld þótti bleikur karlmannlegur. 

Þetta styður að kyntjáning í tísku sé ekki eitthvað sem er fastmótað heldur er hún samfélagsleg 

og þróast samhliða og tekur þátt í mótun samfélagslegra hugmynda hvers tíma „fashion is obsessed 

with gender, defines and redefines the gender boundary“.18 

Þegar kemur að sögu kynjanna í tísku hafa konur lengi verið tengdar við hégóma, útlitsdýrkun og 

narsisma. Í dægurmenningu er birtingarmynd kvenna iðulega sú að þær séu mjög uppteknar af 

útliti sínu. Þetta er hugsanlega hægt að rekja til ýktari útlitskrafna sem gerðar eru til kvenna. 

19Konur eiga að hafa fullkomið útlit og fullkominn líkama en körlum leyfist talsvert frjálslegri 

líkamstjáning. Sem dæmi má nefna fyrirbærið “dadbod” en það er líkami karlmanns sem hefur 

slappast með aldri og minnkandi hreyfingu. Þetta hefur verið talað upp og þykir jafnvel 

aðlaðandi. Á móti hefur frekar verið lögð áhersla að konur, sem ólíkt körlum eignist börnin, 

komi sér í það form sem þær voru í fyrir barnsburð.   

Tilraunir kvenna til að standa undir útlitsstöðlum sem samfélagið setur þeim eru iðulega notaðar 

gegn þeim. Þá er því haldið fram að konur noti föt og snyrtivörur til þess að blekkja karlmenn: 

„she is portrayed as disguising behind false decoration, using her beauty and finery as a vehicle to dazzle 

men to their destruction“.20 Hér tengir Entwistle þessari samfélagsmýtu við frásagnir Biblíunnar af 

Evu, sem eins og frægt er orðið fékk Adam til að þiggja ávöxt af slöngu, og Pandóru úr grískum 

goðsögum sem sleppti allri illsku heimsins lausri með því að brjóta bönn samfélagsins. Þó fáir  

haldi því kannski fram að konur séu að lokka menn til eyðileggingar með förðun í samfélagi 

nútímans, er viðhorf meðal einhverra karlmanna að útlit kvenna sé þeirra til að njóta og dæma. 

Að þær geri sig fínar, og leggi áherslu á fegurð sína til þess að líta öðruvísi út en þær gera í 

alvöru, til þess að plata þá í samband með sér eða álíka. Þar sem konur hafa oft í sögulegum 

skilningi verið tengdar við kynferði, líkama og syndir er kannski ekki skrýtið að þær séu dæmdar 

fyrir klæðnað sinn, þótt það sé ekki réttlætanlegt. Fram að sautjándu öld var talið að aðeins konur 

gætu tælt með klæðaburði: 

 
18 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 1 
19 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 145-146 
20 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 148 
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 „what is striking about this attitude to female display as seduction is that it not only holds women 

responsible for her own sexual behavior, but for a man’s sexual behavior too: if  a man succumbs 

to sexual temptation in thought or deed, it is considered her fault for dressing provocatively“ 21 

Það getur verið erfitt í samfélagi nútímans að sjá tísku flokkaða öðruvísi en eftir 

kynjatvíhyggjunni, en kynjaskipting í tísku kom fram mikið seinna en margir halda. Það var ekki 

fyrr en á sautjándu eða jafnvel átjándu öld sem marktækur munur fór að sjást á klæðaburði 

kynjana. Fyrir það hafi munur á fatnaði frekar verið stéttaskipt, þrælar í Egyptalandi klæddust til 

að mynda nánast engu til að sýna hvaða stétt þeir tilheyrðu. Entwistle bendir á að  miðöldum hafi 

kynjamunur í tísku verið heldur áberandi í Evrópu en þá byrjuðu karlar að vera í einhverskonar 

sokkabuxum að neðan og síðar buxum á meðan konur klæddust síðum kjólum sem var upphaf af 

kvenlíkamsforminu í klæðnaði sem við þekkjum í dag, sem má t.d. sjá á merkingum 

kvennasalerna. Lengi vel var talið viðeigandi að karlar væru mikið skrautlegri til fara heldur en 

konur og á sextándu öld  var byrjað að ýkja karlmannslíkama með klæðnaði þeirra og þá kom 

ennþá augljósari munur. Í lok nítjándu aldar var klæðnaður karla farin að líkjast meir sýnu 

nútíma formi. Stífari föt, þrengri buxur og jakkar og vesti eða “the three piece suit”. Flugel kallar 

þetta  „the great masculine renunciation“  eða tímapunktinn þar sem maðurinn ákvað að yfirgefa 

kröfu sína um að vera fallegur og stefndi að því að vera nytsamlegur.  

Entwistle telur að kyn sé svo innbyggt í tísku að fólk hugsi ekki einu sinni út í það að föt sem fari 

eftir kyni séu ekki aðeins gerð til að passa líkama manneskju eftir kyni hennar en ýki einnig 

líkamshluta sem eiga að vera áberandi hjá kyni viðkomandi. Þannig ef litið er framhjá þeim 

litum, efnum og smáatriðum sem gera fatnað samfélagslega kynjaðan, eru föt hönnuð til þess að 

láta líkama líta öðruvísi út og jafnvel gera hann enn meira kynjaðan en hann væri annars. Hún 

tekur sem dæmi karlmannsjakkaföt sem sýna ekki aðeins karllíkamann á  „karlmannlegan hátt“  

heldur ýkir einnig „karlmannlega“  eiginleika líkamans eða jafnvel býr þá til á líkama sem er ekki 

karlmannlegur á hefðbundinn hátt, með því að gera axlirnar stórar og sniðið beint. Kvennlegt 

ígildi þessa voru pils. Hún tengir þetta við kynjamerkingar á t.d. salernum eins og áður var 

minnst á, en þær sýna  yfirleitt engin föt en sýna vel ímynd klæðnaðar og líkamsforms 

kynjanna. 22 

 
21 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 150 
22 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 141 
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Þetta tengist því að þegar dulkynja (e. androgynous) útlit hefur komið í tísku er það í formi konu 

sem er það grönn að hún verður  „kynlaus“  og klæðist fötum sem gerir líkama hennar ennþá 

beinni. Þetta passar ekki fyrir alla, og líklegast fæsta, sem skilgreyna sig utan kynjatvíhyggjunnar 

en fá hafa einmitt þetta vaxtarlag.  

Entwistle talar einnig um það að flíkur séu notaðar til þess að leika hlutverk eða tjá 

persónuleika sinn í gegnum klæðaburð, munur kynjanna gæti þá verið notaður sem tæki til 

að tjá sig eða skera sig úr sínum kynjaflokki: „she wears the trousers“is used to describe a 

dominant woman in a relationship“.23 Entwistle kastar þeirri kenningu fram að fólk í 

gagnkynhneigðum samböndum sé líklega að performera hlutverk kvenmans og karlmanns að 

einhverju leiti sem gæti þá átt við um samkynhneigðar konur sem eru karlmannlegar eða klæða 

sig á karlmannlegan hátt og samkynhneigða karla sem klæða sig á kvenlegan hátt. 24 

 

3. Hvenær byrjar þetta? Klæðnaður og æska – Hvers vegna þurfa stúlkubörn að fela á sér 

geirvörturnar? 

 Kynjatvíhyggjan í tískuheiminum byrjar að hafa áhrif á klæðaburð okkar mjög snemma á 

lífsleiðinni. Í flestum búðum eru fatadeildir barna alveg eða að meirihluta kynjaskiptar. Það eru 

mjög sterk skil á milli stelpu og stráka fatnaðar í búðum enn í dag og munurinn sést ekki sýst í 

litum; bláir, gráir og grænir litir fyrir stráka og bleikir, fjólubláir og ljósir litir fyrir stelpurnar. 

Eins er mikill munur á efnavali hönnuða fyrir kynin, léttari, þynnri og mýkri efni fyrir stelpurnar 

og sterkari og oft þykkari fyrir strákana. Þetta gæti stafað af því að sú staðalímynd sem 

samfélagið hefur af ungum drengjum er sú að að þeir séu alltaf útum allt, á iði og leiki sér mikið. 

Stelpuklæðnaðurinn sýnir hinsvegar hversu snemma væntingar um að vera fínar, prúðar og sætar 

byrja að hafa áhrif í lífi kvenna. Eins eru drengjaföt bæði víðari og rýmri en stelpuföt og með 

rúmgóðum vösum, sem vantar oft á föt sem ætluð eru fyrir stúlkur. Börn eru klædd í efni, snið og 

liti sem gefa til kynna kyn þeirra lönguáður en þau eru nógu þroskuð til þess að hafa kynvitund 

fyrir sig sjálf, eða hafa yfir höfuð haft tækifæri til þess að átta sig á eigin smekk. Það gæti verið 

erfitt fyrir börn sem ekki passa inn í þessa kynjatvíhyggju að fara út fyrir normið þegar öll börn 

 
23 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 141 
24 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 142 
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af sama kyni klæðast svipuðum flíkum. Það er svo snemma greypt inní börn að þau þurfi að 

passa inn í þann kassa sem kynfæri þeirra flokka þau í þegar þau fæðast. Þetta gerir það að 

verkum að erfiðara verður fyrir fólk að koma út sem non binary og klæða sig eins og þau vilja, 

það er búið að ákveða fyrirfram hvernig þau eiga að klæða sig og þau hafa innfært það frá því að 

þau voru kornabörn. 25 

 Annar munur á klæðaburði eða væntinga til klæðaburðar barna er það að drengir hafa frelsi til 

að vera berir að ofan á meðan stúlkubörn eru frá því þær eru ungbörn látnar hylja á sér 

geirvörturnar sem eru langt frákynþroskaskeiði. Það er  hægt að setja spurningamerki við að 

fullorðnar konur megi ekki bera geirvörtur sínar vegna þess að það kyngerir (e. sexualizes) þær 

og klámvæðir líkama þeirra. Hvað má þá segja um geirvörtur stúlkubarna fyrir kynþroskaskeið? 

Það má einnig velta því upp hversu siðferðislega réttlætanlegt það sé að kyngera svona ung börn. 

Hægt er að draga þá ályktun að fyrst  geirvörtur kvenna megi ekki vera fyrir allra augum vegna 

þess að það sé kynþokkafullt og kynferðislegt að sú hefð að stúlkubörn hylji sínar geirvörtur 

hljóti að hafa komið af sömu ástæðu. Þó er hægt að færa sterk rök fyrir því aðábyrgðin í þessu 

máli ætti ekki að vera hjá litlum börnum sem verða kyngerð heldur fullorðnu fólki sem kyngerir 

lítil börn. Leiða mætti líkur að því að þessi hefð stafi frá þeim tíma sem ætlast var til að börn litu 

út og hegðuðu sér eins og “litlir fullorðnir” og föt ungra stúlkna voru þess vegna nákvæm 

eftirlíking af fötum fullorðinna kvenna. Sundföt/baðföt voru þar engin undantekning.  

Það að bleikur sé stelpulitur og blár sé strákalitur er mikið nýrra fyrirbæri en við myndum halda í 

dag: „in the early years of the twentieth century, before World War I, boys wore pink“.26 Þá var bleikur 

sterkur litur sem sýndi öryggi og áreiðanleika hjá drengjum á meðan blár var talinn viðkvæmur 

litur. Þetta er gott dæmi um það hversu síbreytilegt kynjakerfið er og að svokallaðar staðreyndir 

innan kynjakerfisins geta verið menningarlegur tilbúningur. Eins má nefna að á miðöldum stóð 

blár litur fyrir hreinleika og þess vegna er algengt að málverk af Maríu mey sýni hana í bláum 

klæðum. 

 

 

 
25 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 140 
26 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 140 



 15 

4. Non-binary 

“non binary nær yfir allt fólk sem skilgreinir sig ekki sem konu eða karl, non binary getur 

verið allt annað, allt að geinverukyni”27 

Non-binary skilgreiningin hefur í sögulegu samhengi spannað stórt svið kynvitundar sem fellur 

utan kynja tvíhyggjunnar sem við þekkjum, karlar og konur. Hugtakið nær yfir allt fólk sem 

skilgreinir sig út fyrir kynjatvíhyggjuna og kynsegin manneskjur nota fornöfn eins og hán, hé og 

hín. .  Fólk sem er non-binary skilgreinir sig hvorki sem karl né konu en getur verið hvar sem er 

á þeim skala sem kynvitundin er. Non binary manneskja getur verið karlkyns og kvenkyns, 

hvorki karlkyns né kvenkyns eða ekki skilgreint kyn sitt. Stundum er þessi skilgreining bein 

mótmæli gegn þessari tvíhyggju sem er ríkjandi í samfélaginu í dag en mjög lítið fyrirsvar er 

fyrir nonbinary fólk í samfélaginu hvort sem það er í sjónvarpi, tónlist eða tísku. Non binary er 

regnhlífarhugtak yfir margar skilgreiningar á kynvitund sem geta t.d. verið: dulkynja, gender 

queer eða ekki tilheyrt neinu kyni. Líffræðilegt kyn og kynfæri gera það meðal annars að verkum 

að þessi tvíhyggja verður svakalega ríkjandi hjá okkur en kynvitund og kyngervi hefur ekkert 

með kynfæri eða kynhneigð að gera.28 

Það að skilgreina sig sem non-binary eða utan tvíhyggju hefur aukist talsvert í samfélaginu þar 

sem fleira og fleira fólk setur spurningamerki við kynjatvíhyggjuna, Fjölgun fólks sem 

skilgreinir sig utan tvenndarvinna sýnir okkur að hún getur verið heftandi eða eins og Geir 

Svansson segir í grein sinniKynin tvö kynstrin öll: 

 „Engu er líkara en að “venjulegt fólk” finni í auknum mæli hjá sér þörf (hvöt?) til að láta sig 

dreyma um eitthvað annað. Gæti þetta gefið til kynna að gagnkynhneigða hlutverkið sé 

þvingandi?“29 

Geir tekur fram í grein sinni að í guðfræðum eru ekki alltaf tvö kyn í upphafi heimsins en í 

frásögn leikritaskáldsins Aristófanesar í Samdrykkju Platóns segir að fyrst hafi verið til þrjú kyn 

manna; karl, kona og annað kyn sem var blanda af báðum hinum og kallaðist karlkvendi. Það 

 
27 Regn Sólmundur Evu, 2020 
28 „Kynsegin” otila.is (sótt 22. Október 2020) https://otila.is/hinsegin-regnhlifin/kynvitund-og-

kyntjaning/kynsegin/ 
29 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” bls 

48 
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kemur þó einnig fram að það nafn hafi orðið meiðyrði seinna meir, en í ritinu fór síðar illa fyrir 

þeim, guðirnir enduðu á því að kljúfa þau öll í tvennt.   

Í bók sinni Gender Outlaws, new generation fjallar Kate Bornstein, nonbinary manneskja, um 

transgender og sína upplifun af kynjakerfinu: „All the categories of transgender find a common 

ground in that they each break one or more of the rules of gender: What we have in common is that we 

are gender outlaws, every one of us.“30 Geir Svansson vitnar í bók Bornstein í grein sinni Kynin tvö, 

Kynstrin öll en þar skrifar hann kafla um kyngervisútlaga eins og Bornstein talar um. Þar vitnar 

hann í hán: 

 „Ég kann ekki að vera stelpa. Og ég hef ekki glóru um það hvernig ég á að vera strákur. Og eftir 

að hafa reynt að vera karlmaður í þrjátíu og sjö ár og bisað við að vera kona í meira en átta, hef ég 

komist að þeirri niðurstöðu að hvorugt er erfiðisins virði.“31 

Það er mjög viðeigandi að tala um fólk utan tvíhyggjunnar sem útlaga vegna þess að það er 

aldrei eða sára sjaldan gert ráð fyrir þeim í þeirra eigin samfélagi, þau hafa afar fáa málssvara og 

margir samþegnar þeirra virða ekki tilvist þeirra. 

Entwistle segir í kaflanum “Fashion and gender” að föt í tísku séu meira kynlaus í dag heldur en 

þau hafi verið áður, tískuheimurinn leiki með og daðri við línu kyns og kyntjáningar, en þróunin 

er ekki orðin þannig að fólk hagi klæðaburði sínum þannig í almennum fatnaði. Meira að segja 

þegar tískuheimurinn tekur skref í þessaátt þegar kemur að kyntjáningu og kynleysi fatnaðar 

virðist enn ríkjandi einhvers þörf fyrir að  einblína á kynjatvíhyggjuna og prófa föt áfram sem t.d. 

karl í týpískum kvennmansfötum en ekki alvöru framsetningu non binary eða a gender fólks. 

Annie Woodhouse kemur inn á þetta í bók sinni Fantastic Women; sex gender and tranvestism: 

„We think we see sex, but in fact we do not. What we see is their gender appearance and assume 

it is an accurate indication of their sex.32 Fötin sem fólk klæðist gefa nánast undantekningarlaust 

til kynna hvers kyns viðkomandi er, en kyn er ekki eitthvað sem hægt er að sjá. Kyn er ekki 

 
30 Bornstein, Kate, Gender Outlaws: the next generation (Berkeley: Seal press, 2010), bls 69. 
31 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” bls 

56 

32 Woodhouse, Annie, Fantastic Women: Sex, gender and transvestism (London: Macmillan Education 

LTD, 1989), bls 1 
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aðeins úthlutað við fæðingu heldur getur fólk endurskilgreint kyn sitt að vild. Við getum séð 

kyntjáningu fólks en það segir okkur ekki endilega í hvaða kyni manneskjan skilgreinir sig. 

 

5. Sjónarhorn non binary á tísku 

Tekin voru viðtöl  við fjórar manneskjur sem allar upplifa sig utan kynjatvíhyggjnnar til þess að 

fá þeirra upplifun af tískuheiminum, klæðaburði og kynjatvíhyggju. Ég setti mig í samband við 

viðmælendur á netinu eftir ábendingar úr ýmsum áttum, sumir viðmælendur bentu mér til á 

mynda á hvort annað. Allir viðmælendur voru spurðir sömu spurninga og í sömu röð. (sjá 

spurningalista í viðhengi 1) Fyrst verður talað um skilgreiningu viðmælenda á kyni og hugtakinu 

nonbinary, sv klæðaburð þeirra og hvað hann þýðir fyrir þau og í lokin um fataval og 

kynjatvíhyggjuna. Mér fannst mikilvægt að spyrja viðmælendur um þessa hluti vegna þess að 

það hafa verið miklar vangaveltur um þessi efni í ritgerðinni og það er áhugavert að sjá þeirra 

svör og skoðanir við þessu. 

Regn Sólmundur Evu er A-gender og notar fornöfnin hán/they.  

Rakel glytta er kynsegin og notar fornöfnin hán/they. 

Sigtýr Ægir Kára er trans og notar fornöfnin hann/he eða hán/they 

Mars er kynsegin og notar fornöfnin hán/they.  

 

6. Kyn og það að skilgreina sig  

Eins og hefur komið fram í ritgerðinni er kyn að miklu leyti menningarlegur tilbúningur sem fólk 

upplifir á mismunandi hátt. Þess vegna er forvitnilegt að vita hvernig fólk sem hefur að öllum 

líkindum hugsað mikið um kyn, verandi utan tvíhyggjunnar, skilgreinir það. Non binary er mjög 

vítt hugtak og þess vegna var hver og ein manneskja spurð um sína skilgreiningu á því. Hér voru 

viðmælendur spurðir um það hvernig þau skilgreina sig, hvernig þau skilgreina non binary og 

kyntjáningu sína. Þegar þau voru spurð út í þessi atriði komu mjög fjölbreytt svör.  
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Fyrst voru þau spurð um skilgreiningu sína á kyni og voru þau öll sammála um það að kyn er 

jafn fjölbreytt og fólk er margt. Regn orðaði þetta vel og sagði að kyn væri eitthvað sem hver 

einstaklingur eigi fyrir sjálfan sig: „Öll hafa sitt kyn sem er ótengt öðrum kynjum og er persónulegt, 

skilgreiningin er síð lausleg bygging á kyni.“. 33 Sigtýr tekur undir þetta og talar um það að kyn sé 

oft fljótandi og hann sjálfur flakki mjög mikið í sinni kyntjáningu. Túlkun viðtalanna er sú að 

þau séu öll sammála um þetta. Skilgreining þeirra allra á nonbinary var að mestu leyti sú sama. 

Þau skilgreindu öll í stuttu máli non binary sem manneskjur sem skilgreina sig ekki sem konu 

eða karl en voru öll sammála um það að skilgreiningin er mjög víð og nær yfir margar aðrar 

skilgreiningar. Flest tala viðmælendur um það að það sé særandi þegar þau séu miskynjuð. 

Vegna þess hversu mikil áhrif það hefur á fólk að vera miskynjað tala þau öll um það hvernig 

þeirra fornöfn séu þeirra leið til þess að fólk geti sýnt þeim og þeirra kynvitund skilning og 

virðingu, Í viðtölunum kom fram að þau noti föt til þess að klæða sig í hlutverk svo þau verði 

ekki sett í vitlausan kassa, en það geti verið mjög skaðlegt fyrir sjálfsmynd manneskju. Regn 

staðfestir þetta en segist hafa tekið staðreyndina að hán verði oft lesið sem kona í sátt og hugsa 

ekki of mikið um það þótt það sé auðvitað erfitt. 

Hér fyrir ofan kemur það fram hvað dulkynja eða kynhlutlaus tíska kemur oft fram í konu sem er 

mjög grönn og beinvaxin en bæði Regn og Glytta komu inn á það hvernig það er að vera feit non 

binary manneskja, að það flæki fatavalið og komi oft í veg fyrir að annað fólk lesi þau í sínu rétta 

kyni, sem tengist örugglega þessari sýn sem margir í samfélaginu hafa af non binary eða 

dulkynja kynvitund. Þau tala um það að það sé erfiðara að finna föt ekki aðeins útaf kyngervi 

sínu heldur einnig vegna vaxtarlags síns. 

Viðmælendur voru næst spurðir hvort þeim fyndist þeir geta stigið út fyrir kynatvíhyggjuna í 

fatavali sínu og ef svo hvernig? Regn og Glytta segjast bæði vera oftast lesin sem konur og Regn 

talar um það að hán hafi þá fyrst reynt mikið að vera karlmannlegt til þess að verða lesið sem 

trans eða kynsegin en hán hafi síðar lært að sleppa þeirri hugmynd og væntingunum sem fólk 

hafði á háni, eins og kom áður fram. Glytta segir ekki mikið um sína upplifun af því að vera 

miskynjað en hán talar um að hán velji föt úr ýmsum áttum en segist í raun ekki vera að stíga út 

fyrir þetta með sínu fataval vegna þess hve fjölbreyttur kvenlegur klæðnaður er orðinn. Mars 

 
33 Regn, 2020. 
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svarar þessari spurningu hins vegar mjög jákvætt og talar um muninn að klæða sig eftir 

brjóstnám sitt og að hafa tíma til að finna sinn persónulega stíl.  

 „Mér finnst ég algjörlega ná að stíga út fyrir kynjatvíhyggjuna.. ég notaði oft binder og fannst 

það hjálpa við að gera fötin kynlausari á mér en núna þegar ég er búið í brjóstnámi og er ekki með 

binder lengur er ég mikið að blanda kynjuðum fötum saman“34 

Sigtýr fjallar hins vegar um neikvæðu hlið þess, að hans mati, að klæða sig utan 

kynjatvíhyggjunnar, hann segir að það fari eftir hvert hann er að fara og hvaða fólk hann er að 

fara að hitta hvort hann vilji leggja það á sig að útskýra klæðnað sinn og kyngervi fyrir fólki, en 

það getur tekið á, sérstaklega á slæmum dögum. Sigtýr segir að hans hugarástand stjórni því 

frekar í hverju hann er heldur en það hvað hann myndi sjálfur vilja. 

 „Það fer minna eftir hvað ég vil klæða mig í en meira hvað ég nenni að díla við þann dag, eins og 

t.d. vil ég ekki fá of miklar spurningar og umræðu á vondum dögum en er frekar tilbúinn í það ef 

ég er að eiga góðan dag“35 

Svör viðmælenda við þessum spurningum ríma við umfjöllun í fyrri köflum. Þau tala öll um 

hvað kyn og skilgreiningin non binary séu víð og persónubundin hugtök. Það var áhugavert að 

sjá mismunandi og persónuleg svör allra við því hvort og hvernig þau geta stigið út fyrir 

kynjatvíhyggjuna. Svörin sýna vel að það er neikvæð hlið á því og neikvæðar hliðar á 

kynjakerfinu yfir höfuð. 

 

7. Klæðaburður „Galdurinn að klæða sig“ 

Klæðaburður fer eftir mörgu, persónulegum smekk, menningu, veðurfari og ekki sýst kyni. 

Viðmælendur voru spurðir hvað klæðaburður þýddi fyrir þeim og hvernig væri fullkomið fyrir 

þau að tjá sig með klæðaburði. Allir viðmælendur staðfestu það að það eykur streitu og gerir 

klæðaburð flóknari þegar maður passar ekki innan kynjatvíhyggjunnar, sem rímar við áðurnefnda 

hugmynd Geirs Svansonar um þvingandi áhrif tvenndarhyggjunar.36 Þegar spurt var hvað 

klæðaburður þýddi fyrir þeim var svar allra að klæðaburður væri tjáningarform, til að tjá sig sem 

 
34 Mars , 2020. 
35 Sigtýr Ægir Kára, 2020. 
36 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” bls 

48 
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persónu og til að tjá kyngervi sitt eins og Regn nefnir á einstaklega skemmtilegan hátt: „Það er 

alger galdur að klæða sig eins og því líður. Þú ert alltaf í undirmeðvitundinni að reyna að tjá eitthvað“.37 

Þetta undirstrikar það sem Entwistle fjallaði um í bók sinni, þ.e. að klæðaburður sé notaður 

meðal annars til að sýna utanaðkomandi kyngervi sitt.38 Það kom þó í ljós að tjáningin fer oft 

eftir hvar einstaklingur er staddur andlega eða í kynvitund sinni. Þau komu því flest á framfæri 

að það færi eftir dögum hvernig þau vildu tjá sig með fötunum sínum „Klæðaburður er það að tjá 

sig en suma daga vil ég ekki tjá mig, á góðum degi er það leið til að tjá mig en á slæmum degi er það leið 

til að fela sig“.39 

Þegar viðmælendur voru spurð hvernig væri fullkomið fyrir viðmælendur að tjá sig í klæðarburði 

voru þau öll sammála um það að þyrfti að steypa kynjatvíhyggjunni af stóli til þess að þeim væri 

gert kleyft að tjá sig fullkomlega í klæðaburði. Þetta er í takt við það sem fjallað var um í fyrri 

köflum, að það er mjög heftandi fyrir fólk að þurfa að lúta þessari úreltu reglu, að maður þurfi að 

velja sér annaðhvort þessara kynja.40 Flest tóku þau sérstaklega fram að það að klæðnaður væri 

fullkomið tjáningarform ef það væri minna tengt við kyn og meira við persónu eða karakter 

einstaklings. Mars kom inn á það að vegna þess að hán hefur farið í brjóstnám finnst háni 

auðveldara að klæðast kynjuðum fötum án þess að kyngera líkama sinn og þá er ólíklegra að hán 

verði miskynjað þegar hán er úti, eins og Mars segir: „Mér finnst fullkomið, og mér finnst ég alveg 

komið á þann stað, að ég get tjáð mig fullkomlega í klæðaburði í þeim fötum sem ég vil klæðast með því 

hvernig þau líta út á líkama mínu“.41 Mars talar um það að háni finnist gaman að blanda saman 

kvennafötum og karlafötum, t.d. klæðast jakkafötum með blúndu blússu undir. Umfjöllun í fyrri 

köflum kemur stutt inn á áhrif fata á útlit líkama og hvernig þau geta t.d. ýkt ákveðin 

líkamseinkenni. Þetta gæti tengst því og frelsinu sem hefur aukist hjá Mars í klæðaburði við að 

líkami háns sýni betur fram á háns kyngervi.42 

Þótt að öll hafi verið sammála um að kynjatvíhyggjan væri heftandi fyrir öll þá tóku Sigtýr, Mars 

og Regn það fram að hún sé sérstaklega heftandi fyrir fólk sem er karlkyns eða á það til að vera 

 
37 Regn, 2020. 
38 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 144 
39 Sigtýr, 2020 
40 Geir Svansson „Kynin tvö/kynstrin öll: Um kynusla, kyngervisútlaga og efni(s)legar fyrirmyndir” bls 

48 

41 Mars, 2020. 
42 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 141 
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frekar karlmannlegt vegna þess að það væri skref niður í kynja-stéttaskiptingunni að karl klæddi 

sig eins og kona en ef kona klæðir sig eins og karl væri hún að gera sjálfa sig kraft meiri og 

virðingarverðari. Entwistle fjallar um það að það að konur klæðist karlmannsfötum gefi þeim 

meira vald og veiti þeim eiginleika sem karlmenn og karlmannlegur fatnaður á að bera með sér.43 

Þau bentu á að það að konur hafa fleiri valkosti þegar kemur að klæðnaði og því að kaupa sér 

klæðnað, það eru fleiri, fjölbreyttari og margslungnari flíkur búnar til fyrir konur en karla en 

aftur á móti er meiri pressa á konur að klæða sig upp og meiri útlitskröfur fyrir þær; konur þurfa 

að vera í mismunandi, spennandi og fallegum fötum en karlar mega vera frekar einsleitir í 

klæðaburði. Þau voru í stuttu máli öll sammála um það að það er algengara og að konur klæði sig 

karlmannlega en öfugt. Sigtýr talaði um þetta og það að af þessum ástæðum væri erfitt fyrir hann 

að klæðast kvenlegum hlutum því þá þyrfti hann að útskýra kynvitund sína og fá spurningar um 

hana en þegar hann klæðist karlægum fatnaði er ólíklegra að hann sé mikynjaður og það sé 

minna álag og streita sem fylgi því að klæða sig í “kvenmansflíkur“. 

 „Það væri æðislegt ef föt væru minna tengd kyni og meira tengd karakter, ég vil geta klætt 

mig í kvenleg föt og ekki verið lesin kvenlegur[...]Ég vildi að allir dagar væru góðir dagar og ég 

gæti verið skrautlegur og litríkur ef ég vildi“44 

Mars og Glytta töluðu um það að stundum væri klæðaburður með mjög praktískum tilgangi og 

að þau noti hann aðeins til þess að hlýja sér, geta gert ákveðna hluti o.s.f. „Suma daga eru föt bara 

til að halda á mér hita, þegar ég er eitt heima og kalt er það bara bómull til að klæða mig í“45  

Það er auðséð útfrá svörum viðmælenda og greinum sem í er vitnað í ritgerðinni að klæðaburður 

er mjög persónulegur og  hvert og eitt ætti að eiga hann við sjálft sig. Viðmælendur túlka öll 

klæðnað sem tjáningu á sinni persónu og kyni, þótt þau vildu frekar að hann væri tjáning á 

persónu. Klæðaburður og tilgangur hans fer greinilega mikið eftir aðstæðum en myndi ekki gera 

það á sama hátt ef kynjatvíhyggjan væri ekki að hefta klæðaburð fólks eða koma í veg fyrir að 

það geti á öllum stundum klæðst því sem það vill. 

 

 
43 Entwistle, „Fashion and Gender,“ bls 141 
44 Sigtýr, 2020. 
45 Mars, 2020. 
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8. Fataval og kynjatvíhyggjan – “nei, þetta er kvennadeildin” 

Þegar fólk verslar getur verið þrautin þyngri að finna búðir þar sem þarf ekki að velja annan 

kostinn í þeirri kynjatvíhyggju sem ríkjandi er í tískuiðnaðinum.  Tveir valkostir virðast vera í 

boði. Í orði kveðnu getur hvert og eitt okkar klæðst hverju sem er en  samfélagið setur valkostina 

þannig upp að einstaklingurinn er alltaf að gefa út einhvers konar yfirlýsingu um kynvitund sína 

þegar hán velur föt. Þannig verða valkostirnir flóknari. Non binary er það vítt hugtak að það er 

enginn ákveðinn stíll eða fyrirmynd sem litið er til á meðan fólk innar tvenndarinnar hefur 

sterkar fyrirmyndir að líta upp til og fylgja. Þetta getur að einhverju leiti verið frelsandi en á 

sama tíma er fólki oft útskúfað fyrir að fylgja ekki ákveðnum samfélagslegum reglum og getur 

meira að segja skaðast. Önnur skaðleg afleiðing kynjakerfisins fyrir non binary fólk er það að 

fólk er oft miskynjað ef það klæðist flík sem er talin annað hvort kvenleg eða karlmannleg. Hægt 

er að spyrja hvort það sé það viðmið sem tískuiðnaðurinn hefur í hyggju að setja? Viðmælendur 

voru spurðir um sína upplifun af því að kaupa sér föt og hvort þau veldu frekar ákveðnar 

fatabúðir eftir því hvort að þær geri ráð fyrir fólki utan tvíhyggjunnar. 

Svör viðmælendanna var fjölbreytt en túlkunin var sú að þau væru öll á sama máli með flest. Þau 

sögðu öll að það væri kvíðavaldandi að kaupa sér föt og þurfa að velja sér deild til að versla í þó 

að þeim þyki flestum aftur á móti mjög skemmtilegt að versla og hugsa um klæðaburð. Mars 

talaði um það að það hefði á tímabili verið mjög erfitt að þurfa að velja sér deild þegar hán 

verslaði föt. 

 „Þegar ég kom út fannst mér mjög erfitt að þurfa að velja og fann þá mikið fyrir 

kynjatvíhyggjunni, fannst t.d. lítið stríð hefjast alltaf þegar ég fór út í búð með t.d. mömmu minni 

og ég þurfti að útskýra valið mitt í hvert skipti“46 

Þetta rýmar við það sem Glytta og Sigtýr sögðu um fataval og það að versla 

„[...]mér finnst einmanalgt að versla því ef ég er einn finnst mér það betra og er minna að pæla í 

því að ég sé að sýna skilboð, hef verið að versla með fólki sem er hissa á því sem ég vel mér og 

það er ekki það einfaldasta“47 

Sigtýr segist gera ráðstafanir eins og að horfa viljandi ekki í augun á starfsfólki í fataverslunum 

til þess að fá ekki athugasemdir á því hvar hann er að skoða föt en hann hefur fengið ábendingar 

 
46 Mars, 2020. 
47 Sigtýr, 2020. 
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eins og  „nei þetta er kvennadeildin“ Þau segja öll að það væri mikið betra ef verslanir væru ekki 

kynjaskiptar og það myndi einfalda og frelsa fataval fyrir flesta og ekki trufla fólk sem vill 

baklæða sig innan kynjatvíhyggjunnar, þau gætu ennþá fundið sitt. 

Allir viðmælendurnir tala um umhverfisvandamálin sem fylgja tískuheiminum sem hefur virkileg 

áhrif á neytendahyggju okkar kynslóðar. Öll tala þau um að þau hugsi ekki einungis um 

kynjaskiptinguna þegar kemur að því að versla föt heldur einnig hvort fyrirtækið tilheyri fast 

fashion iðnaðinum eða hafi það að markmiði að vera umhverfisvæn. „Ef það kæmi kynlaus búð 

myndi samt skipta máli hvort það væri fast fashion hvort ég myndi styjða það eða ekki. Ef það væri til 

blanda af þessu tvennu mynd ég fara þangað“48 Segir Sigtýr um málefnið, og öll hin eru sammála 

þessu. Þau stinga öll upp á mismunandi hlutum til að hugsa um þegar kemur að því að versla sér 

föt, umhverfisvænn rekstur, hvort þau hafi fjölbreytt model, þá af öllum kynjum, kynferðum, 

uppruna, model með fatlanir o.s.f. En Mars talar um það að ef búð gerir ráð fyrir einum 

minnihlutahóp sé annar líklegri til þess að versla við hana vegna þess að þau geta sett sig í spor 

annarra minnihlutahópa.  

Bæði Regn og Glytta um það að þau væru til í að hafa meiri fjölbreytta og staðbundna hönnun á 

Íslandi, Regn stakk upp á vettvangi fyrir nemendur Listaháskólans til að selja hannanir sínar og 

Glytta talaði um að fullkomið væri að flíkur yrðu saumðar fyrir hvert og eitt, hán myndi gjarnan 

vilja hanna sínar flíkur sjálft. Þau tala öll um það að þau kjósi frekar að versla eða nota notuð föt. 

Með þessum svörum er hægt að sjá óánægju viðmælenda með fatakerfið en einnig hrað tísku (e. 

Fast fashion) og kapítalismann sem hefur ekki komið fram áður en er mjög áhugaverður vinkill á 

málefninu. Allir viðmælendur eru sammála um það að það væri mikið betra fyrir þeirra andlega 

heilsu að hafa fatabúðir ekki kynjaskiptar og að það myndi í rauninni ekki hafa nein neikvæð 

áhrif á fólk sem vill halda sig innan tvíhyggjunnar, það skaðar engan að horfa á föt sem 

viðkomandi vill ekki kaupa. 

 

 

 
48 Sigtýr, 2020 
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Lokaorð / niðurlag  

Upplifanir viðmælenda minna sýna að flest eru þau sammála um það að kynjatvíhyggjan er 

skaðleg non binary fólki. Það þarf ekki að kafa mjög djúpt í hugmyndir um kynjatvíhyggju innan 

tískunnar til þess að sjá að hún er úrelt og kemur frá gamaldags og skaðlegum hugmyndum og 

staðalímyndum beggja kynja.  Mörg vandamálanna við kynjatvíhyggju virðast stafa af kvenhatri 

og óeðlilegum útlitsviðmiðum sem samfélagið úthlutar konum. Það er áhugavert að flestir 

viðmælendurnir komu inn á tengingu kapítalsismans við kynjatvíhyggjuna, að hún sé mjög 

hentug fyrir stór fyrirtæki, hraðtísku o.s.frv. vegna þess að fólk vill, eða jafnvel þarf,  að leika 

eitthvað hlutverk sem fyrirtæki selur því á einn eða annan hátt og þetta á sér mjög skýra 

birtingarmynd í tískuheiminum.  Kynjakerfið heftir annars vegar fólk sem passar inn í það, með 

óheilbrigðum staðalímyndum og kröfum, og heftir svo fólk sem passar ekki inn í það enn meira. 

Þeir einstaklingar þurfa að berjast við það að finna tjáningarform sem hentar þeim, til þess að 

þau geti upplifað það að líða vel í sínum eigin líkama, og að geta hagað sér og klætt sig eins og 

þau vilja. Þetta sýnir innbyggt misrétti í því hvernig tískuheimurinn er hugsaður. Hugrekki fólks 

sem er non binary, kynsegin o.s.f er ómetanlegt. Að þau þori að vera þau sjálf og búa sér til pláss 

í kerfi sem gerir aldrei ráð fyrir þeim er ekki sjálfsagt. Þetta sýnir hvernig “litlir” og 

“hversdagslegir” hlutir geta skipt ótrúlega miklu máli þegar heildarmyndin er í brennidepli og 

annað sjónarhorn er tekið með í reikninginn. Það hljóta öll sem kynna sér þessi mál og passa inn 

í kynjakerfið að verða meðvitaðri um eigin forréttindi. Það væri áhugavert að sjá fleiri rannsóknir 

um þessi mál og sérstaklega áhugavert að skoða kynjahyggju, tísku og kapítalisma betur þó ekki 

gæfist ráðrúm til þess hér.  
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