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Ágrip 

Skvísubækur eða skvísusögur (e. chick lit) eru ung en vinsæl bókmenntagrein sem oft hefur 

verið tengd við umdeilda hugtakið póstfemínisma (e. postfeminism). Í þessari ritgerð er farið 

yfir hvað póstfemínismi er og hvernig póstfemínískt samfélag lýsir sér, svo eru skvísubækur, 

uppruni þeirra og umfjöllunarefni skoðuð. Í framhaldi af því er sambandið á milli skvísubóka 

og póstfemínisma rannsakað. Loks er rætt hvernig þessar hugmyndir birtast í íslensku 

skvísubókunum Makalaus og Lýtalaus eftir Tobbu Marinós og bækurnar greindar út frá 

þessum hugmyndum með hliðsjón af meginþemum bókanna sem eru makaleit og 

útlitsdýrkun. Meginniðurstaða ritgerðarinnar er sú að Makalaus og Lýtalaus birti og 

endurspegli póstfemínísk viðhorf og taki þátt í að endurskapa margar af þeim 

mótsagnakenndu merkingum sem póstfemínismi inniheldur þó þær gangi ekki alveg nógu 

langt til þess að lýsa öllum þeim vandamálum sem konur standa frammi fyrir í 

nútímasamfélagi. 
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Inngangur 

Skvísubækur eða skvísusögur (e. chick lit) eru vinsæl en ung bókmenntagrein sem á rætur að 

rekja til eldri kvennabókmennta eins og hefðbundinna ástarsagna. Vegna þess hvað greinin er 

ung eru skvísubækur ein fárra bókmenntagreina sem er algjörlega opin fyrir nýjum höfundum 

og hefur skapað ungum konum fjölda tækifæra til að hafa áhrif í útgáfuiðnaði þar sem 

karlmenn hafa hingað til verið ráðandi.
1
 Enda eiga þessar bækur það nánast allar sameiginlegt 

að vera skrifaðar af konum, fyrir konur og um konur. Skvísubækur eru þar af leiðandi ný 

tegund „kvennabókmennta“, skáldskapur um og fyrir „nýju konuna“ eða nútímakonuna og 

fyrir nútímalesendur innan póstfemínískrar menningar (e. postfeministic culture). Þannig 

mætti ætla að skvísubækur væru femínískar bókmenntir, en eru þær það í raun og veru? 

 Skvísubækur fjalla um nútímakonur, kynslóð kvenna, sem er að fóta sig í nýju 

samfélagi sem myndaðist eftir réttindabaráttu kvennahreyfingarinnar á sjöunda og áttunda 

áratugnum. Þetta eru konur sem finna sig í eins konar óvissu í nútímasamfélagi sem verður að 

teljast samfélag þriðju bylgju femínisma (e. third wave feminism) og póstfemínisma (e. 

postfeminism). Til viðbótar við þann hag sem nútímakonur hafa haft af baráttu femínista fyrir 

aukinni menntun og auknum aðgangi kvenna að vinnumarkaðnum leggja þær einnig mikla 

áherslu á rómantík, ásamt því að eignast maka og fjölskyldu. Í stuttu máli upplifa þær 

togstreitu á milli þess að vera sterkar, sjálfstæðar og útivinnandi konur og þess að þurfa að 

varðveita kvenleika sinn og uppfylla hefðbundnar hugmyndir um hlutverk kvenna, þá 

sérstaklega hlutverk þeirra sem eiginkvenna og mæðra. Með hliðsjón af vinsældum 

skvísubóka og þeirri staðreynd að bækurnar eru skrifaðar af konum, fyrir konur og um konur 

er ekki úr vegi að spyrja hvort skvísubækur stuðli að framförum innan femínisma með því að 

fjalla um sterkar og sjálfstæðar konur úti á vinnumarkaðnum, eða hvort þær tjái sömu 

sjónarmið og fram koma í hefðbundnu feðraveldi þegar kemur að því að fjalla um rómantík 

og framkvæmd og mótun þess kvenleika sem femínistar hafa hingað til hafnað.
2
  

 Hér verður skoðað hvernig hugmyndir um póstfemínisma og póstfemínísk viðhorf 

eiga við og birtast í íslenskum skvísubókum og þá eingöngu fyrstu íslensku skvísubókunum
3
 

Makalaus (2010) og Lýtalaus (2011) eftir Þorbjörgu Marínósdóttur (Tobbu Marínós). Hér 

verður fjallað um hvað skvísubækur eru, hvað póstfemínismi er, hvert samspilið er þarna á 

                                                           
1
 Suzanne Ferris og Mallory Young, „Introduction“, í Chick Lit: The New Womans Fiction, Suzanne Ferris og 

2
 Sama heimild, bls. 9. Mín Þýðing: „Is chick lit advancing the cause of feminism by appealing to female 

audiences and featuring empowered, professional women? Or does it rehearse the same patriarchal narrative of 

romance and performance of femininity that feminists once rejected?“ 
3
 Alda Björk Valdimarsdóttir, „Ekkert svo glatað að vera einhleyp“, í Spássían, árg. 1, tbl. haust, 2010, bls. 38. 
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milli og að lokum verða bækurnar greindar út frá þessum hugmyndum með hliðsjón af 

meginþemum bókanna sem eru makaleit og útlitsdýrkun. 

Kvenlíkaminn sem kjarni kvenleikans: Um póstfemínisma 

Hvað er póstfemínismi og hvernig lýsir póstfemínískt samfélag sér? Hugtakið á rætur að 

rekja til notkunar þess í fjölmiðlum snemma á níunda áratug síðustu aldar. Með hugtakinu 

gáfu fjölmiðlar í skyn að frelsun frá hugmyndafræðilegum fjötrum úreltrar 

femínistahreyfingar hefði átt sér stað, eða að eins konar andspyrna gegn femínisma hefði 

mótast. Í fjölmiðlum hófst umfjöllun um konur á tvítugsaldri sem „kynslóð póstfemínista“ (e. 

postfeminist generation) og í samhengi við dægurmenningu (e. popular culture) átti hugtakið 

til dæmis við um konurnar í Spice Girls hópnum, Madonnu og aðrar ungar konur sem líktust 

þeim í klæðaburði og hegðun. Með öðrum orðum vísaði hugtakið til kvenna sem klæddu sig 

eins og „gálur“ en kröfðust þess jafnframt að njóta sömu réttinda og viðhorfa og karlmenn.
4
 

Konurnar sem fjölmiðlar vísuðu til með þessum hætti töldu sig hins vegar ekki vera hluta af 

neinni andspyrnuhreyfingu gegn femínisma. Einnig ber að nefna að orðið „post“ er skilgreint 

sem „á eftir í tíma eða röð“ en gefur enga höfnun til kynna. Hins vegar halda margir 

femínistar því fram að póstfemínismi standi einmitt fyrir svik við sögu femínískrar 

kvenréttindabaráttu og höfnun á öllu því sem hún hefur áorkað.
5
 Nú, tuttugu árum síðar er 

hugtakið notað yfir og til að fjalla um ungar konur sem sagðar eru bera hag af réttindabaráttu 

kvenna með auknum aðgangi að atvinnu, menntun og nýrri fjölskylduskipan en á sama tíma 

berjist þær ekki fyrir frekari breytingum og framförum á því sviði.
6
 

 Þó svo að póstfemínismi sé ekki endilega andspyrnuhreyfing gegn femínisma þá er 

póstfemínismi hins vegar greinilegt svar við femínisma. Nokkrir rithöfundar hafa talið 

póstfemínisma vera bakslag í réttindabaráttu kvenna en hann verður aftur á móti að teljast 

mun flóknari en það þar sem hann þræðir saman femíníska og andfemíníska orðræðu. Þegar 

kemur að póstfemínisma eru femínískar hugmyndir bæði settar fram og þeim vísað á bug, 

þær tjáðar og leystar upp. Ungum konum er til dæmis hvarvetna sagt að þeim séu allir vegir 

færir, að kraftur sé kvenna megin og þær hvattar til sjálfstæðis. Á sama tíma eru líkamar 

þeirra hlutgerðir; þær sýndar sem virk og kynferðisleg viðföng og hafa meðal annars þurft að 

                                                           
4
Pamela Aronson, „Feminists or „Postfeminists”? Young Women‘s Attitudes toward Feminism and Gender 

Relations“, í Gender and Society, vol. 17, no. 6, desember 2003, bls. 905, sótt 16. október 2012, 

http://www.jstor.org/stable/3594676, JSTOR og Sarah Gamble, „Postfeminism“, í Feminism and Postfeminism, 

Sarah Gamble ritstj., New York/London, Routledge, 2001, bls. 44. 
5
Sarah Gamble, „Postfeminism“, bls. 44. 

6
Pamela Aronson, „Feminists or „Postfeminists”?: Young Women‘s Attitudes toward Feminism and Gender 

Relations“, bls. 905. 

http://www.jstor.org/stable/3594676
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þola nákvæma rannsókn og fjandsamlegt eftirlit af hálfu samfélagsins.
7
 Hér er verið að vísa 

til vaxandi fjölda kvikmynda, sjálfshjálparbóka, sjónvarpsþátta, auglýsinga og annarra 

fjölmiðlaafurða sem fjalla á beinan eða óbeinan hátt um útlit kvenna og skapa útlitskröfur 

hvað varðar fatnað, hár, skapahár, líkamshluta, líkamsþyngd og svo framvegis. Í þessu 

samhengi er mikilvægt að skilja að eitt mest sláandi yfirbragð póstfemínískrar 

fjölmiðlamenningar og póstfemínísks samfélags er þráhyggjan gagnvart líkamanum.
8
  

 Í slíku samfélagi verður kvenleiki að líkamlegum eiginleika frekar en að vera 

félagslegur eða sálfræðilegur eiginleiki. Í stað þess að hugsa um brjóstagjöf eða 

móðurhlutverkið sem kjarna kvenleikans snýst kjarni hans nú um kynþokka, sem verður að 

einum helsta persónueiginleika kvenna. Í nútíma fjölmiðlamenningu er líkami kvenna 

jafnframt sýndur sem uppspretta valds þeirra og þarfnast stöðugs eftirlits, aga og 

endurmótunar í þeim tilgangi að vera í samræmi við þröngar hugmyndir um hvað telst 

aðlaðandi í nútímasamfélagi. Þessi mikla áhersla á kvenmannslíkamann sem kjarna 

kvenleikans á margt skylt við kynlífsvæðingu (e. sexualization) nútímamenningar.
9
 

Mismunandi form kynlífsvæðingar eru til dæmis áberandi í tímaritum. Í tímaritum fyrir 

karlmenn er kynlíf sett fram sem einföld unaðsleit en í tímaritum sem eru markaðssett fyrir 

unglingsstelpur og ungar konur er kynlíf rætt sem eitthvað sem þarfnast stöðugrar athygli, aga 

og tilfinningalegs álags. Stelpur og konur eru þar af leiðandi gerðar ábyrgar fyrir því að halda 

sér eftirsóknarverðum og að fullnægja karlmönnum kynferðislega, passa að verða ekki óléttar 

og smitast ekki af kynsjúkdómum, samhliða því að verja kynferðislegt mannorð sitt og að sjá 

um að sjálfstraust karlmanna bíði ekki hnekki. Hins vegar er fjallað um karlmenn sem 

einfalda nautnaseggi sem vilja einungis stunda og njóta kynlífs.
10

  

 Fyrir ekki svo löngu síðan hlutgerðu fjölmiðlar konur á þann hátt að þeir sýndu þær 

sem óvirkar og hljóðlátar verur sem karlmenn þráðu. Í nútímasamfélagi eru konur hins vegar 

ekki hlutgerðar með beinum hætti heldur eru þær sýndar sem virk viðföng sem þrá kynlíf og 

velja sjálfar að sýna sig á hlutgerðan hátt því þær eru frjálsar og „það hentar þeim að gera 

það“. Í nútímasamfélagi eru þetta konur sem karlmenn eiga og virðast þrá en það eru þó ekki 

allar gerðir af konum sem eru sýndar á þennan hátt heldur eru það aðeins konur sem þrá 

                                                           
7
 Rosalind Gill, „Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensibility“, í European Journal of Cultural 

Studies, vol.10, no. 2, maí 2007, bls. 163, sótt 16. október 2012, http://ecs.sagepub.com/content/10/2/147, Sage 

Journals. 
8
 Sama heimild, bls. 163. 

9
 Sama heimild, bls. 149. Kynlífsvæðing á hér við orðræðuna um kynlíf eins og hún birtist í nútíma 

fjölmiðlaafurðum. 
10

 Sama heimild, bls. 150–151. 

http://ecs.sagepub.com/content/10/2/147
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kynlíf með karlmönnum, eru ungar, grannar, fallegar, hvítar og standast útlitskröfur 

samfélagsins.
11

  

 Annað sem einnig er mjög áberandi í nútímafjölmiðlamenningu og tilheyrir 

póstfemínísku samfélagi er að konur eru sagðar vera þær sjálfar og að þær geri aðeins það 

sem þær kjósi að gera. Sífellt fleiri konur velja til dæmis að fara í brasilískt vax eða fjarlægja 

öll skapa- og líkamshár af líkama sínum og sífellt fleiri konur velja að fara í brjóstastækkun 

eða láta laga á sér brjóstin. Yfirleitt er talað um þessa hluti eins og þetta séu konur að þóknast 

sjálfum sér og þær noti fegurðarvarning sem þennan til að láta sér líða vel. Þeirri staðreynd, 

að sífellt fleiri unglingsstelpur telja að meiriháttar skurðaðgerðir eins og brjóstastækkanir 

muni leysa öll þeirra vandamál, er veitt lítil athygli. Þetta viðhorf sem lýst hefur verið hér að 

ofan, að konur taki slíkar ákvarðanir af fúsum og frjálsum vilja er miðlægt í póstfemínískri 

orðræðu og gengur út á að sýna konur sem sjálfstæðar verur lausar úr fjötrum hvers konar 

ójafnréttis eða valdamismunar.
12

  

 En það viðhorf að konur „geri bara það sem þær vilji“ dugar ekki sem útskýring. 

Þessi orðræða felur í sér að konur séu algjörlega frjálsar en við fáum ekki að vita hvers vegna. 

Ef konur eru algjörlega frjálsar og þóknast aðeins sjálfum sér, hvers vegna eru þær allar 

svona svipaðar og taka sömu ákvarðanir þegar kemur að útliti, eins og að vera með hárlausan 

líkama, mjótt mitti, stinnar rasskinnar og að fara í brjóstastækkanir.
13

 Konur virðast þannig 

kunna að meta sjálfstæði sitt og frelsi til að taka sjálfstæðar ákvarðanir en hins vegar draga 

femínistar sumar ákvarðanir kvennanna í efa og telja þær auka á hefðbundin gildi kvenleikans 

og falla algjörlega undir þær útlitskröfur sem póstfemínískt samfélag setur þeim. Fyrir utan 

það sem talað var um hér að ofan, hætta margar konur að vinna við giftingu og leyfa mönnum 

sínum að sjá um þær og fyrir þeim.
14

  

 Innan póstfemínískrar fjölmiðlamenningar renna saman bæði femínísk og 

andfemínísk viðhorf. Femínismi hefur til dæmis að miklu leyti færst inn í fjölmiðlaumfjöllun 

nútímans í stað þess að standa utan hennar. Í fjölmiðlum er til að mynda hafin umfjöllun um 

reynslu kvenna af stríði og auk þess sem í spjallþáttum er rætt um heimilisofbeldi, nauðganir, 

anorexíu og önnur vandamál sem konur standa frammi fyrir, samhliða umfjöllun, innrætingu 

og hyllingu þeirra útlitsviðhorfa sem rædd voru hér að ofan. Einnig beina fjölmiðlar athygli 

að þeim konum sem samræmast útlitskröfum samfélagsins, eru þar af leiðandi 

eftirsóknarverðar kynverur og sýndar sem fyrirmyndir annarra kvenna. Þetta gerir það að 

                                                           
11

 Rosalind Gill, „Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensibility“, bls. 151–152. 
12

 Sama heimild, bls. 162. 
13

 Sama heimild, bls. 153–154. 
14

 Sama heimild, bls. 162. 
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verkum að togstreita myndast í samfélaginu og ástandið verður mótsagnakennt en það er 

einmitt það sem leiðir til þess að fjölmiðlamenning nútímans einkennist af póstfemínisma, 

sérstaklega að því leyti að þarna renna saman femínísk og andfemínísk viðhorf.
15

 

Skrifaðar af konum, fyrir konur og um konur: Af skvísubókum 

Skvísubækur eru ákaflega vinsæl en ung bókmenntagrein sem sögð er eiga upphaf í útgáfu 

skvísusögunnar Dagbók Bridget Jones sem gefin var út árið 1996. Höfundur bókarinnar, 

Helen Fielding byggði bókina að einhverju leyti á skáldsögunni Hroki og hleypidómar (1813) 

eftir Jane Austen og eiga skvísubækur því einnig rætur að rekja til eldri kvennabókmennta 

eins og hefðbundinna ástarsagna en standa samt sem áður algjörlega óháðar þeim.
16

 Líkt og 

undanfarar þeirra eru skvísukvikmyndir (e. chick flick) og skvísubækur kvennagreinar. Ekki 

aðeins vegna þess að rödd kvenna fær að njóta sín og frásögnin er sögð frá sjónarhorni 

kvenna heldur einnig vegna þess að þær eru sérstaklega markaðssettar fyrir 

kvenkynsneytendur.
17

 Eftir að Dagbók Bridget Jones varð metsölubók í Bretlandi og 

Bandaríkjunum varð ljóst hversu stór markaðshópur skvísubóka væri í raun og veru. Í 

framhaldi vinsælda Dagbókar Bridget Jones fór markaðurinn ört vaxandi og eftirspurn eftir 

sögum um ungar, einhleypar konur sem glíma við nútímalíf og nútímasambönd jókst til 

muna. Til að ná betur til markhópsins hófu forlög að markaðssetja skvísubækur á sérstakan 

hátt í þeim tilgangi að auðvelda lesendum að bera kennsl á vöruna. Þar af leiðandi eru 

bókakápur skvísubóka yfirleitt í skærum litum eins og neonlitum eða pastellitum og framan á 

þeim eru yfirleitt nútímalegir „skvísulegir“ hlutir eins og varalitir, handtöskur, kokteilglös, 

háir hælar og svo framvegis. Einnig eru oft myndir af mjög „kvenlegum“ konum með mjó 

mitti, mikla andlitsmálningu, í stuttum kjólum og á háum hælum.
18

 Þetta er einnig áberandi í 

markaðssetningu íslenskra forlaga á skvísubókum en önnur bókanna sem hér er til 

umfjöllunar, Makalaus er að hluta til neonbleik og á forsíðu bókarinnar er kona á háum 

bleikum hælum og í bleikum kjól sem fýkur upp um hana. Hin bókin sem hér er til 

umfjöllunar, Lýtalaus er að hluta til neonappelsínugul og á forsíðu hennar er kona á 

appelsínugulum háum hælum, í appelsínugulum kjól og kokteilglasið sem hún situr ofan í 

stendur fyrir stafinn ypsilon ý í bókartitlinum.  

                                                           
15

 Rosalind Gill, „Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensibility“, bls. 161. 
16

 Suzanne Ferris og Mallory Young. „Introduction“, bls. 4–5. 
17

 Rochelle A. Mabry, „About a Girl: Female subjectivity and Sexuality in Contemporary ´Chick´Culture“, í 

Chick Lit: The New Woman’s Fiction, Suzanne Ferriss og Mallory Young ritstj., New York/London, Routledge, 

2006, bls. 192. 
18

 Sama heimild, bls. 193–4. 
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 En þó svo að skvísubækur séu mjög vinsæl bókmenntagrein hefur greinin litla 

alvarlega, fræðilega eða gáfulega umfjöllun fengið og má það að hluta rekja til 

markaðssetningarinnar sem talað var um hér að ofan. Orðræðan um greinina hefur að mestu 

leyti farið fram á tvo vegu. Annars vegar hafa gagnrýnendur fjallað um gengisfellingu 

greinarinnar, að þarna sé um að ræða lítilsverðan og ómarktækan skáldskap og hins vegar 

hafa aðdáendur greinarinnar veitt henni góðar móttökur og segja að sögurnar fjalli um 

nútímaraunveruleika og líf nútímakonunnar. Skvísubækur séu þar af leiðandi raunsæjar 

bókmenntir sem eigi mikið erindi við nútímakonur.
19

  

 Geysilegar vinsældir skvísubóka kalla hins vegar á betur ígrundað svar og umræður. 

Viðbrögð við skvísubókum einkennast oft af því að ákveðnir hópar innan samfélagsins ætlast 

til þess að bókmenntir eftir konur og um konur stuðli að framförum á sviði femínisma og 

jafnréttisbaráttu, varpi ljósi á baráttu kvenna gegn feðraveldinu og dragi upp mynd af 

sterkum, kraftmiklum konum. Hins vegar eru svo aðrir lesendur sem telja að nútíma 

kvennabókmenntir og þá skvísubækur eigi að draga upp mynd af raunveruleika ungra kvenna 

sem takast á við nútímalegt líf og samfélag.
20

 Alvarleg athugun á skvísubókum vekur 

nefnilega athygli á ýmsum málefnum sem varða nútímakonur en þar má til dæmis nefna atriði 

eins og kynþátt og stétt, kvenleika og femínisma, neyslumenningu og sjálfsmynd.
21

 

 Frásagnarform skvísubóka er mjög persónulegt sem gefur til kynna að þarna séu á 

ferð bókmenntir sem lýsa raunverulegu nútímasamfélagi og lífi kvenna. Flestar skvísubækur 

eru í dagbókarformi eins og bækurnar Makalaus og Lýtalaus. Aðrar notast við bréfaskrif, 

tölvupósta eða annars konar fyrstu persónu frásögn til að ná fram þeim áhrifum að 

aðalpersónan sé að tala beint til lesenda og segja sjálf frá reynslu sinni.
22

 

Frásagnaraðferðirnar gera nútímakonum kleift að tjá þrár sem felast ekki endilega í því að 

finna draumaprinsinn og verða hamingjusamar til æviloka.
23

 Aðdáendur skvísubóka halda því 

einnig fram að ólíkt hefðbundnum ástarsögum dragi skvísubækur upp raunverulega mynd af 

lífi einhleypra kvenna, til dæmis stefnumótalífi þeirra, og séu því af öðrum toga en þær 

rómantísku lýsingar sem hafa hingað til einkennt samskipti kynjanna í sögum ætluðum 

konum. Bæði aðdáendur og höfundar skvísubóka segja að munurinn á hefðbundnum 

ástarsögum og skvísubókum liggi í raunsæi skvísubókagreinarinnar. Skvísubækur fjalli 

nefnilega um hversdagslíf ungra kvenna og karlmanna og að þær höfði til lesenda sem vilja 

                                                           
19

 Suzanne Ferris og Mallory Young, „Introduction“, bls. 1 og 2–3. 
20

 Sama heimild, bls. 9. 
21

 Sama heimild, bls. 2–3. 
22

 Sama heimild, bls. 4. 
23

 A. Rochelle Mabry, „About a Girl: Female subjectivity and Sexuality in Contemporary ´Chick´Culture“, bls. 

192. 
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sjá líf sitt með öllum sóðalegu smáatriðunum endurspeglast í bókmenntum nútímans.
24

 

Dæmigerðar aðalpersónur skvísubóka séu nefnilega ekki fullkomnar, hvorki andlega né 

líkamlega heldur séu þær gallaðar. Enda gera aðalpersónurnar gjarnan grín að sjálfum sér sem 

verður til þess að lesendur draga þá ályktun að þær séu skeikular líkt og lesendurnir sjálfir. 

Aðalpersónur skvísubóka geta verið dónalegar, grunnhyggnar, ósjálfráðar, taugaveiklaðar, 

óöruggar, djarfar, metnaðarfullar, hnyttnar eða allt ofantalið en lesendum líkar samt við þær 

vegna þess að ef þær eru ekki fullkomnar og láta galla sína í ljós er mun auðveldara fyrir 

lesendur að samsama sig þeim.
25

 Þetta á til dæmis mjög vel við um Lilju í Makalaus og 

Lýtalaus, enda eru þær bækur skrifaðar í dagbókarformi sem gerir það að verkum að 

frásögnin verður mjög hreinskilin og persónuleg. Lesendur fá þar af leiðandi góða innsýn í 

raunverulegt líf hennar og tilfinningar.  

 Þegar kemur að því að draga upp mynd af málefnum nútímakvenna geta skvísubækur, 

skvísumyndir og skvísuþættir verið jafn íhaldssamir og eldri verk eins og kvennamyndir og 

hefðbundnar ástarsögur. Þetta ætti hugsanlega ekki að koma okkur á óvart þar sem þær eru 

framleiddar innan sama menningarheims sem enn er að mestu leyti stjórnað af karlmönnum. 

Samt sem áður gefa þessi nútímaverk okkur nýja mynd af röddum kvenna, samfélagi þeirra 

og reynslu sem kynvera. Þessi sérstaka listgrein dregur alls ekki upp fullkomna mynd af 

konum en skvísubækur, myndir og þættir búa til pláss fyrir tjáningu á reynslu kvenna og 

þrám og vísa þar af leiðandi á möguleika kvenna, sem standa utan við hlutverk kærustunnar, 

eiginkonunnar eða móðurinnar. Þannig eru þessir „kvennatextar“ virkilega fyrir konur með 

því hvernig þeir vinna með sjálfsmynd kvenna, kynvitund þeirra og samfélag.
26

 

 Eins og áður hefur komið fram eru skvísubækur bækur sem skrifaðar eru af konum, 

aðallega fyrir konur og um konur. Söguþráðurinn snýst þar af leiðandi um konur sem upplifa 

venjuleg vandamál sem tengd eru nútíma samfélagi. Oft snýst söguþráðurinn um starfsferil 

og starfsumhverfi kvennanna, börnin þeirra, móðurhlutverkið, rómantík, stefnumótalíf, að 

finna maka, frægð, að búa í stórborg, vináttu, megrunarkúra, útlitsvandamál, fíkn og margt 

fleira. Yfirleitt er þó yfir þeim persónulegur, léttur og fyndinn tónn.
27

 Til að draga fram um 

hvað skvísubækur fjalla á einfaldan hátt væri hægt að segja að þær segðu frá konum á 

tvítugs– og þrítugsaldri sem lýsa þeirri áskorun sinnar kynslóðar, að finna jafnvægi á milli 

                                                           
24

Suzanne Ferris og Mallory Young, „Introduction“, bls. 3. (Þær vitna hér beint í síðuna www.chicklit.us en 

síðan virðist ekki vera starfrækt lengur). 
25

Sama heimild, bls. 3– 4. 
26

A. Rochelle Mabry, „About a Girl: Female subjectivity and Sexuality in Contemporary ´Chick´Culture“, bls. 

205. 
27

ChickLitBooks, What is Chick Lit?, sótt 18. október 2012 af http://chicklitbooks.com/what–is–chick–lit/ 

http://chicklitbooks.com/what-is-chick-lit/
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krefjandi starfsferils og persónulegra sambanda og þess hefðbundna hlutverks sem 

samfélagið krefst af þeim.
28

 

Skvísubækur og póstfemínismi 

Hugtakið skvísubækur birtist fyrst sem kaldhæðnisleg skilgreining á bókmenntagreininni í 

titli safnrits sem heitir Skvísubækur: Póstfemínískur skáldskapur (1995) (e. Chick Lit: 

Postfeminist Fiction) en ritstjórar hennar voru Chris Mazza og Jeffrey DeShell. Ristjórar 

safnritsins notuðu hugtakið til að vísa kaldhæðnislega í viðhorf sem tengd eru við 

póstfemínisma. Þau sögðust ekki hafa notað hugtakið til að fagna gamalli, léttúðugri eða 

ástleitinni ímynd kvenna heldur til þess að taka ábyrgð á þeirra hlut í skaðlegri staðalímynd 

sem sjá má í skvísusögum og á við þær konur sem eru aðalpersónur sagnanna.
29

 Í framhaldi 

af notkun Chris Mazza og Jeffrey DeShell á hugtakinu „skvísubækur“ var farið að nota 

hugtakið í fjölmiðlum án nokkurrar sýnilegrar kaldhæðni. Í fjölmiðlum var hugtakið notað 

yfir skáldsögur með kvenkyns aðalpersónum á tvítugs– og þrítugsaldri sem búa í þéttbýli, á 

stöðum sem eru í tísku og reyna að finna jafnvægið á milli atvinnu eða starfsframa og 

persónulegrar ábyrgðar á meðan þær kemba borgina á háum hælum í leit að 

draumaprinsinum.
30

 Þegar hugtakið „skvísubækur“ var svo tekið upp, án kaldhæðnislegra 

vísana í þessa vinsælu grein kvennabókmennta, ýtti það undir deilu á milli femínisma og 

póstfemínisma. Því eins og áður hefur komið fram einkennast viðbrögð við skvísubókum oft 

af því að annaðhvort er ætlast til að bókmenntir eftir og um konur stuðli að framförum á sviði 

femínisma, varpi ljósi á baráttu kvenna á móti feðraveldinu og dragi upp mynd af sterkum, 

kraftmiklum konum eða að skvísubækur eigi að draga upp mynd af raunverulegu lífi og 

veruleika ungra kvenna sem takast á við nútíma raunveruleika og samfélag.
31

  

 Þó svo að Chris Mazza og Jeffrey DeShell hafi ekki ætlast til þess að hugtakið yrði 

notað eins og það er notað í dag stuðlaði titill safnrits þeirra samt sem áður að því að 

skvísubækur yrðu túlkaðar sem vísbending að öld póstfemínisma.
32

 Hugtakið skvísubækur 

verður nefnilega að teljast lítillækkandi og jafnvel fullt af fordómum. Skvísa (e. chick) er 

niðrandi hugtak sem vísar til heimskra stelpna (e. empty headed), ungra kvenna sem eru 

                                                           
28

 Heather Cabot, Chick Lit: Genre Aimed at Young Women Is Fueling Publishing Indistry, ABCNews, sótt 17. 

október 2012, www.Abcnews.go.com/sections/wnt/Entertainment/chicklit030830.html  
29

 Suzanne Ferris og Mallory Young, „Introduction“, bls. 9. 
30

 Cheryl A. Wilson, „Chick Lit in the Undergraduate Classroom“, í Frontiers: A Journal of Women Studies, 

vol. 33, no. 1, 2012, bls. 85 og Suzanne Ferris og Mallory Young, „Introduction“, bls. 9. 
31

 Suzanne Ferris og Mallory Young, „Introduction“, bls. 9. 
32

 Stephanie Harzewski, Chick Lit and Postfeminism, University of Virginia Press, Charlottesville/London, 

2011, bls. 148. 

http://www.abcnews.go.com/sections/wnt/Entertainment/chicklit030830.html
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hvorutveggja aðalpersónur skvísubóka og lesendur þeirra. Einnig verður að nefna að 

skvísubækur eru ekki kallaðar bókmenntir heldur aðeins bækur eða sögur (e. lit) og er það 

háðsleg skírskotun í fyrirfram ákveðinn skort á gæðum þess sem skrifað er innan 

greinarinnar.
33

 

 Póstfemínískar kenningar leitast við að vinna úr arfleifð femínisma og því sem hann 

lítur fram hjá, til að bera kennsl á þekkingarfræðileg umskipti, til þess að marka ný fræðileg 

tímamót eða búa til áætlun fyrir framtíðina. Í gegnum skvísubækur getum við gefið okkur að 

póstfemínismi sé ekki félagsleg áætlun eða gagnrýni á valdakerfi heldur starfi hann í stað 

þess í gegnum framandgervingu. Póstfemínismi stendur fyrir mun tvíræðara sjónarhorn á 

sjálfstæði en önnur bylgja femínisma (e. second wave feminism)
34

 og er knúinn áfram af 

konum á tvítugs– og þrítugsaldri sem reyna að finna jafnvægi eða vinna úr spennunni á milli 

femínisma og kvenleika, starfsferils og persónulegs lífs – eins og aðalpersónur skvísubóka 

gera.
35

  

 Í uppbyggingu sinni endurskapa skvísubækur þær fjölmörgu og mótsagnakenndu 

merkingar sem koma fram í kerfisbundinni flokkun á póstfemínisma.
36

 Í raun mætti þá segja 

að skvísubækur hafi vaxið út úr póstfemínísku samfélagi eins og sjá má á því að konur þurfa 

ekki lengur að berjast fyrir því að komast af jaðrinum og inn í meginstrauminn. Undraverð 

velgengni skvísubóka, sem fjalla ekki bara um sjálfstæðar konur heldur einnig sjálfstæðar 

konur á vinnumarkaðnum, gefur til kynna að konur hafi sagt skilið við þess konar baráttu. En 

það er ekki þar með sagt að konur standi ekki lengur frammi fyrir óréttlæti. Þrátt fyrir komu 

kvenna inn á vinnumarkaðinn fá konur enn lægri laun en karlkyns jafningjar þeirra og þær 

bera yfir höfuð meiri byrðar þegar kemur að almennu húshaldi og umönnun barna. Eins og 

skvísubækur minna okkur reglulega á, berjast konur nú við að finna jafnvægi á milli 

starfsframa eða atvinnu og hamingju í einkalífinu. Það hefur sýnt sig að hefðbundnar 

væntingar til kvenna sem mæðra og eiginkvenna hafa reynst ótrúlega þrálátar eða 

óbreytanlegar og jafnvel sjálfstæðustu konur með mikið sjálfstraust neyðast til að gera 

einhverskonar samkomulag eða finna jafnvægi á milli þess sem ætlast er til af þeim sem 

konum annars vegar og framamöguleika þeirra á vinnumarkaði hins vegar.
37

 Þarna myndast 

                                                           
33

 Patty Campbell, The Sand in the Oyster. The Lit of Chick Lit, The Horn Book, sótt 10. október 2012 af 

http://archive.hbook.com/magazine/articles/2006/jul06_campbell.asp  
34

 Önnur bylgjan er hin eiginlega kvenréttindabarátta sem kom fyrir póstfemismann og einblínir á 

kynferðisofbeldi, launamun og annan ójöfnuð sem konur hafa staðið frammi fyrir. 
35

 Stephanie Harzewski, Chick Lit and Postfeminism, bls. 150. 
36

 Sama heimild, bls. 150.  
37

 Shari Benstock, „Afterword: The New Woman’s Fiction“, í Chick Lit: The New Woman’s Fiction, Suzanne 

Ferris og Mallory Young ritstj., New York/London, Routledge, 2006, bls. 254. 

http://archive.hbook.com/magazine/articles/2006/jul06_campbell.asp
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togstreita í lífi kvenna sem bæði póstfemínismi og skvísubækur snúast um og reyna að vinna 

með. 

 Skvísubækur leggja einnig mikla áherslu á vináttu og að aðalpersónurnar gleymi 

ekki vinum sínum þegar þær hafa fundið sér maka. Skvísubækur, líkt og róttækur femínismi 

(e. radical feminism), taka þar af leiðandi þátt í að vekja upp spurningar um 

kjarnafjölskylduna sem fyrirmyndar samfélagseiningu. Einnig flækja þær hugmyndir 

frjálslynds femínisma (e. liberal feminism) um sjálfstæði og óháða ákvarðanatöku. Það ætti 

því ekki að tala um skvísubækur sem „andfemínískar“ heldur má finna innan þeirra blöndu af 

femínískum og andfemínískum kenningum eins og í póstfemínisma.
38

  

 Fyrr var fjallað um að eitt helsta einkenni póstfemínískrar menningar væri 

útlitsdýrkun og þrjáhyggja gagnvart líkamanum.
39

 Í sambandi við það má nefna að eitt 

meginþema skvísubóka er baráttan við þyngdina, ytri fegurð og mikilvægi þess að líta vel 

út.
40,41 

Í póstfemínísku samfélagi standa konur frammi fyrir þeirri togstreitu sem 

póstfemínismi fjallar um og reynir að vinna úr. Það er togstreitan á milli þess að standa undir 

útlitskröfum samfélagsins, eiga maka og fjölskyldu og svo þess að ganga vel á 

vinnumarkaðnum og í starfi en þessi togstreita er einnig eitt helsta umfjöllunarefni 

skvísubóka. Í raun eru skvísubækur þá raunsæjar bókmenntir sem spretta upp úr 

póstfemínísku samfélagi og þegar öllu er á botninn hvolft lýsa skvísubækur í raun og veru 

nútímalegum raunveruleika kvenna sem er undir áhrifum af póstfemínískum samtíma. 

„Draumaprinsinn er augljóslega bara hestlaus“: Tobba Marínós og skvísubækurnar 

Þorbjörg Alda Birkis Marínósdóttir er betur þekkt undir nafninu Tobba Marínós. Tobba 

fæddist árið 1984 og útskrifaðist með BA gráðu í fjölmiðlafræði frá The University of Derby 

árið 2009. Tobba hefur starfað sem blaðakona, sem þáttastjórnandi og einnig hefur hún getið 

sér gott orð sem bloggari á vefsíðu DV.
42

 Á bloggvef sínum inni á DV.is segist Tobba vera 

„ókrýnd deitdrottning Íslands“ og að hún fari „hamförum í þeim efnum. Henni hefur lengi 

                                                           
38

 Stephanie Harzewski, Chick Lit and Postfeminism, bls. 181.  
39

 Rosalind Gill, „Postfeminist Media Culture: Elements of a Sensibility“, bls. 163. 
40

 Suzanne Ferris og Mallory Young, „Introduction“, bls. 10– 11. 
41

 Alison Umminger, „Supersizing Bridget Jones: What’s Really Eating the Women in Chick Lit“, í Chick Lit: 

The New Woman‘s Fiction, Suzanne Ferris og Mallory Young ritstj., New York/London, Routledge, 2006, bls. 

240. 
42

 Forlagið, Tobba Marinós, sótt 6. nóvember 2012 af http://www.forlagid.is/?p=568823  

http://www.forlagid.is/?p=568823
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þótt vanta blogg um hvað er að ske um helgina, kokteila, mat, tísku, samskipti kynjanna og 

allan þann fjanda sem konur eiga til að velta sér upp úr“.
43

  

 Tobba er einnig höfundur þriggja bóka. Þar á meðal eru skvísubækurnar Makalaus 

(2010) og Lýtalaus (2011) en auk þeirra hefur hún gefið út bókina Dömusiðir Tobbu (2010). Í 

Dömusiðum Tobbu „leiðir Tobba ungar konur á öllum aldri í sannleikann um hvað það er að 

vera sönn dama. Tobbu er ekkert óviðkomandi í þeim efnum, hvort sem það viðkemur 

útlitinu, félagslífinu, Fésbókinni eða samskiptum við hitt kynið.”
44

 Í Makalaus og Lýtalaus 

virðist Tobba hafa fært þessi umfjöllunarefni Dömusiða Tobbu og bloggsíðu sinnar inn í 

skáldskap en skvísubækurnar tvær fjalla einmitt að miklu leyti um útlit, félagslíf, Fésbókina 

og samskipti kynjanna. Vinsældir bókanna voru þónokkrar á meðal íslenskra kvenna og var 

til að mynda gerð að sjónvarpsþáttaröð eftir Makalaus. Á vefsíðu Forlagsins sem gaf út 

bækurnar fyrir hönd JPV er Makalaus til dæmis sögð hafa fengið „stórkostlegar viðtökur“ og 

hitt íslenskar konur „beint í hjartastað“.
45

 

 

„Makalaus er skáldsaga (sem þó er að nokkru byggð á raunverulegum atburðum í lífi 

höfundar) sem sver sig í anda „chick lit“ bóka sem á íslensku gætu kallast 

skutluskáldskapur”
46

 og hefur bókin til að mynda verið markaðssett sem „fyrsta íslenska 

skvísubókin“.
47

 

 Aðalpersóna bókarinnar er hin tuttugu og fimm ára Lilja Sigurðardóttir en bókin er 

sögð út frá hennar sjónarhorni í formi dagbókar. Um dagbókina segir Lilja „þessi 

dagbókarhugmynd er bara helvíti góð. Ég gleymi oft að líta í eigin barm og spá í hvað er að 

gerast (ekkert svo sem annað en 38C) en það er samt gott að gefa sér tíma til að fara yfir 

daginn og hugsa málið“.
48

 Lilja skrifar því um allt sem gerist í hennar lífi og setur fram 

hugleiðingar sínar um það. Hún kallar dagbók sína til að mynda sjálfsskoðunarrit og 

viðurkennir einnig að hún skrifi mest þegar eitthvað er að í lífi hennar (306).  

 Titill bókarinnar gefur hjúskaparstöðu Lilju til kynna en hún er einhleyp og snýst 

söguþráðurinn að mestu leyti um leit hennar að hinum fullkomna karlmanni ásamt þörf 

hennar fyrir gott útlit. Bókinni er skipt í kafla eftir vikum í lífi Lilju og eru fyrirsagnir 

kaflanna allar á þessa leið; „Vika 1 – einhleyp og 74 kíló. Buxnastærð 12 (dálítið þröngar)“ 

                                                           
43

 Tobba Marinós, Veröld Tobbu, sótt 6. nóvember 2012 af http://www.dv.is/blogg/verold–tobbu/  
44
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(19). Á þessu má sjá að Lilja einblínir helst á að fjalla um sambandsstöðu sína og kílóafjölda í 

dagbókinni og þar af leiðandi lífinu. Líkt og höfundur bókarinnar hefur Lilja menntað sig í 

Bretlandi og vinnur sem almannatengill og markaðsfulltrúi hjá fyrirtæki sem heitir Tækn. 

Lilja hefur mikinn metnað fyrir starfi sínu og segir hún meðal annars „fíla líka að fá séns á að 

sýna hvað í mér býr. Ekki bara pretty face“ (71). Þó fjallar Lilja ekki mikið um vinnu sína en 

þegar hún gerir það ræðir hún helst um samstarfsfélagana og samskipti við þá.  

 Þegar kemur að makaleit kýs Lilja að hitta eldri karlmenn og gerir þar ekki litlar 

kröfur. Snemma í bókinni hittir Lilja þó mann sem heitir Tommi og henni líkar vel við. Þau 

byrja að hittast en samband þeirra varir ekki lengi. Einnig hittir Lilja aðra menn í bókinni en 

þau kynni eru yfirleitt skyndikynni. Hins vegar er eitt samband sem varir lengur en hin og 

það er samband Lilju við „stálmanninn“ Sigurð Smárason, fjörutíu og tveggja ára gamlan 

eiganda fjárfestingafélags sem heitir Kaup. Lilja kemst fljótt að því að Sigurður er giftur og 

hann eigi fjölskyldu en þörf hennar fyrir karlmann reynist vera sterkari samviskunni, sem 

segir henni að hún sé ekki að breyta rétt. Siggi og Lilja hefja því samband og fljótlega verða 

þau ástfangin. Siggi telur Lilju síðan trú um að hann ætli að fara frá konunni sinni og það hafi 

í raun verið ætlun hans lengi. Þegar hann virðist hins vegar ekki geta staðið við loforð sitt 

slítur Lilja sambandinu og segist ekki lengur vilja vera hin konan og að hún vilji eiga 

einhleypan mann sem setur hana í fyrsta sætið. Að lokum fer hún að velta því fyrir sér hvers 

vegna hún sé á lausu og kemst að þeirri niður stöðu að draumaprinsinn sé ókominn og að það 

sé í góðu lagi (317). 

 

Lýtalaus er framhald bókarinnar Makalaus og er einnig dagbók Lilju Sigurðardóttur sem er 

hér orðin tuttugu og sex ára gömul. Í Lýtalaus er Lilja „komin aftur á kreik en bara á öðrum 

fæti. Hún er í endurhæfingu eftir bílslys og vefur starfsfólki og vistmönnum 

heilsustofnunarinnar í Hveragerði um fingur sér eins og henni einni er lagið“.
49

 Hér vinnur 

höfundur ekki einungis í beinu framhaldi af bókinni Makalaus heldur vinnur hún hér einnig 

með þáttaröðina Makalaus (2011) en sú þáttaröð endaði á því að keyrt var á Lilju en það 

gerist hins vegar ekki í bókinni.  

 Umfjöllunarefni Lýtalaus og Makalaus eru mjög lík, fyrirsagnir kaflanna eru svipaðar 

og Lilja er upptekin af því að koma líkamanum aftur í samt form auk þess að finna sér 

kærasta. Á heilsustofnuninni verður hún skotin í sjúkraþjálfara sínum, Jóni Þór sem því miður 

reynist svo vera í sambandi og veldur það henni nokkrum vonbrigðum. Lilja er þó ekki lengi 
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að finna annan mann því að á heilsustofnunina kemur danski lýtalæknirinn, Hans í heimsókn 

ásamt öðrum læknum. Hans hrífst fljótt af Lilju og eiga þau í örstuttu ástarsambandi meðan 

dvöl hans á Íslandi stendur yfir. Hann býður henni þó í helgarheimsókn til Danmerkur en þar 

áttar Lilja sig fljótlega á því að þau eiga ekki saman. Lilja endar því aftur einhleyp en hún 

segir meðal annars „ég er kannski ekki lýtalaus en ég er langt frá því að vera allslaus. Tuttugu 

og sex ára er ekki neitt. Draumaprinsinn er augljóslega bara hestlaus og aðeins lengur á 

leiðinni en ég gerði ráð fyrir – og ég þarf hann ekkert strax“.
50

 En þó Lilja endi þessa bók á 

því að vera einhleyp þá gerir Jón Þór það einnig og virðist það gefa henni von um gott 

framhald. 

„Með appelsínuhúð í heita pottinum“: Útlitsdýrkun í Makalaus og Lýtalaus 

Þó svo að skvísubækur gætu í fyrstu litið út sem bækur sem fjalla aðallega ef ekki einungis 

um það að finna maka er það ekki alveg rétt. Leitin að maka er vissulega eitt meginþemanna í 

skvísubókum en þó er baráttan sem aðalpersónur bókanna eiga við sjálfar sig einnig mjög 

áberandi og þá aðallega glíman við þyngdina.
51

 Skvísubækur fjalla nefnilega að miklu leyti 

um að versla, tísku og neyslumenningu og leiðir það óhjákvæmilega til þess að ytri fegurð og 

útlit verður einnig að áberandi umfjöllunarefni bókanna.
52

 Skvísubækur hafa verið 

gagnrýndar fyrir þessa miklu umfjöllun um tísku og kokteila, en umfjöllunin þarf þó ekki að 

vera yfirborðskennd heldur gætu þessar bækur allt eins vel verið að endurspegla 

neyslumenningu í nútímasamfélagi.
53

  

 Sögurnar eru póstfemínískar að því leyti að þær einkennast af útlitsdýrkun og 

vandamálum tengdum útliti. Þessa útlitsglímu er að finna bæði í Makalaus og Lýtalaus og er 

eins og áður var bent á eitt af meginþemun bókanna ásamt því að finna maka. Þessi 

meginþemu eru þó ekki ótengd en náið samband á milli útlits kvenna og velgengni þeirra í 

svefnherberginu hefur lengi verið umfjöllunarefni femínisma. Skvísubækur af þessu tagi gætu 

þar af leiðandi ómeðvitað styrkt útlitsdýrkun í nútímasamfélagi að einhverju leyti.
54

 Samt 

sem áður bendir þessi mikla umfjöllun skvísubóka um útlit kvenna á dálítið meira en 

sjálfsdýrkun og þráhyggju varðandi líkamsbyggingu og það að konur eigi að vera 

kynferðislega eftirsóknarverðar. Í mörgum skvísubókum er það að vera mjó ekki einungis 

kostur þegar kemur að rómantík heldur hefur það einnig fjárhagslegar umbunir og afleiðingar 
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í för með sér. Gott útlit virðist vera gjaldmiðill sem hjálpar ekki einungis aðalpersónunum í 

makaleit sinni heldur tryggir þeim einnig starfið, stöðuhækkunina og gerir þær að 

„fullkomnum“ manneskjum því allt virðist ganga upp á meðan útlitið er í lagi.
55

 Hér verður 

skoðað hvernig þessar hugmyndir og póstfemínísk viðhorf birtast í bæði Makalaus og 

Lýtalaus.  

 Útlitsdýrkun er ekki ný af nálinni þegar kemur að skvísubókum því frá fyrstu 

dagbókarfærslunni sem birtist í Dagbók Bridget Jones hefur í bókunum verið lögð mikil 

áhersla á útlit kvenna og þá sérstaklega þyngd þeirra.
56

 Það sama má segja um Makalaus en 

fyrirsögnum kaflanna í Makalaus svipar óneitanlega til fyrirsagnanna sem er að finna í 

Dagbók Bridget Jones og þannig skrifar sagan í Makalaus sig meðal annars inn í 

skvísubókahefðina.  

 Þegar Makalaus hefst er liðið fram í febrúar og Lilja er ekki sátt við að „jólafitan“ sé 

enn til staðar. Á Fésbókinni segist hún meðal annars vera með „fituna“ og virðist það vera 

henni hjartans mál að grennast og líta vel út.
57

 Lilja gerir sér hins vegar grein fyrir því að hún 

er ekki ljót, segist vera „bara frekar sæt“, hún hafi heyrt að hún sé „ansi kyssileg“ og þar af 

leiðandi skilur hún ekki hvers vegna hún á ekki kærasta (8). Vinkona hennar segir meðal 

annars „það er glæpur að svona guðdómlegt kostabúnt eins og þú sért einhleyp“ (148). Á 

þessu má sjá að Lilja og vinkona hennar setja samasemmerki milli þess að vera sæt og grönn 

og  þess að eiga kærasta. Meðal annars nefnir Lilja að hún taki eftir því að strákar horfi á 

hana og að hún viti að hún geti verið „alger bomba“ en í framhaldi af því segir hún einnig „en 

hvað! Hvað er að???“ (10). Hún reynir auk þess að finna helstu ástæður þess að hún sé á 

lausu og setur það upp í lista. Númer tvö á listanum yfir hluti sem hún þarf að gera til að bæta 

úr því að vera einhleyp er „að léttast um átta kíló – ókei tíu. Fá þetta svanga lúkk sem körlum 

finnst svo sexí! Hálfvitar“ (11). Hér má sjá að hún setur samasemmerki milli þess að grennast 

og eignast maka og þó svo að henni þyki karlmenn „hálfvitar“ fyrir að vilja mjóar kærustur 

þá er hún samt sem áður til í að leggja á sig mikla vinnu til þess að líta út eins og 

„hálfvitarnir“ vilja að hún líti út.  

 Útlitslýsingar eru mjög áberandi í bókinni og þar er að finna ákveðna útlitsdýrkun. 

Lilja lýsir klæðnaði sínum og útliti af mikilli nákvæmni og eru lýsingar á borð við þessa til 

dæmis mjög algengar í frásögn hennar:  
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„Þröngur, svartur kjóll með síðum ermum (þakka guði fyrir shock–up 

sokkabuxur til að fela hliðarspikið), skelli grönnu bleiku belti um mittið og 

fer í bleika skó með opinni tá og þykkum hæl. Svartir einfaldir Swarovski 

eyrnalokkar (jólagjöf frá mö’ og pa’) og grófur silfurhringur frá Hendrikku 

Waage fullkomnar dressið. Maskari, létt meik, kinnalitur og ljósbleikur 

gloss. Hárið er slegið, rautt, villt og liðað“ (21–22).  

 

Hvað þessa lýsingu varðar finnst Lilju hún líta vel út hérna og viðurkennir einnig að hún 

hugsi mikið um útlitið. Hún nefnir að þó hún sé ekki heltekin af útlitinu vilji hún líta vel út og 

að hún geri það ekki fyrir karlmenn heldur fyrir sjálfa sig því henni líði einfaldlega vel þegar 

hún lítur vel út (24). Stuttu eftir að hún kemur með þessa yfirlýsingu tekur hún hins vegar 

eftir því að myndarlegur maður gefur henni auga í búðinni. Hún þakkar sjálfri sér þá „í hljóði 

fyrir gott átfitt og guði fyrir að gefa mér góðan hárdag“ (25). Hér má sjá að þó svo að Lilja sé 

nýbúin að segjast hafa sig til fyrir sjálfa sig þá gæti hún samt sem áður ekki hugsað sér að líta 

illa út fyrir framan karlmann. Hún er að leita sér að maka og það myndi ekki ganga ef hún liti 

ekki vel út. Hér má sjá viðhorf sem eru miðlæg í póstfemínískri menningu og birtast í því að 

Lilja er tilbúin að leggja á sig mikla vinnu til að grennast og líta vel út því að hún vill öðlast 

útlit sem karlmönnum og þar af leiðandi samfélaginu þykir kynæsandi, en heldur því á sama 

tíma fram að hún sé sjálfstæð og ekki fjötruð af neins konar ytri áhrifum þó það reynist svo 

ekki vera þannig.
58

 Hér framar var fjallað um að engin útskýring væri til á því hvers vegna 

konur velja að nota ýmsan fegurðarvarning til þess að láta sér líða vel og líta út eins og aðrar 

konur. Hér birtist okkur þó ástæða og ástæðan virðist vera sú að Lilju langar í kærasta en ef 

hún á að geta það, þarf hún að líta vel út.
59

 Af þessu má draga þá ályktun að Lilja gerir sér 

fulla grein fyrir því að hún getur valið að líta út í samræmi við útlitskröfur samfélagsins því 

það tryggir henni það sem hún sækist eftir í lífinu, bæði karlmann og að komast áfram í 

vinnunni. Lilja er upplýst kona sem spilar meðvitað með kerfinu en þannig hefur samfélagið 

einmitt mótað hana því þeir eiginleikar sem samfélagið segir henni að séu æskilegir tryggja 

henni einhverja yfirburði yfir aðrar konur sem hafa ekki til að bera eins „góða“ 

útlitseiginleika og hún. 

 Áhyggjur Lilju af útlitinu endurtaka sig svo þegar hún er að koma úr líkamsræktinni í 

Laugum en þá kemur hún auga á Tomma, sama manninn og hún hitti í búðinni. Þegar þarna 

er komið sögu eru Lilja og Tommi byrjuð að hittast en þegar Lilja sér hann í ræktinni segir 
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hún „sjitt! Ekki get ég látið manninn sjá mig svona eldrauða og rennsveitta með hár eins og 

Micky Rourke. (Þá meina ég eftir að hann varð eins og útigangsmaður!)“ (49). Karlmenn 

mega ekki sjá hana þegar hún er ekki upp á sitt besta, ekki í þrönga kjólnum og ekki búin að 

mála sig.  

 Þegar Lilja er svo byrjuð að hitta Sigga heldur þetta áfram. Áður en hún fer í 

helgarferð með honum þarf hún til dæmis að kaupa „ný nærföt, brúnkukrem, plokka 

augabrýnnar, raka allt óæskilegt hár, lesa nokkrar blaðsíður í kynlífsbók“ og áfram mætti telja 

(248). Þegar Siggi lætur hana vita að hann ætli að kíkja óvænt til hennar þegar hann er á leið 

heim til sín segist Lilja þurfa að setja á sig gloss, ilmvatn og fara í samstæð nærföt. Í fyrstu 

segist hún þó ekki þurfa að raka á sér leggina „í einhverju panikki“ eða „troða sér í eitthvað 

dress“. Hún er þó fljót að skipta um skoðun og ákveður að hún þurfi að minnsta kosti að raka 

sig undir höndunum og svo nárann líka. Þetta leiðir til þess að hún verður rauð öðrumegin við 

nærbuxnalínuna og til þess að fela roðann verður hún að nota hyljara og púður svo Siggi sjái 

roðann ekki ef til kynlífs myndi koma (271–272). Hér tengir Lilja sig inn í kynlífsvæðingu 

póstfemínískrar fjölmiðlamenningar en hún felur meðal annars í sér að konur eru gerðar 

ábyrgar fyrir því að fylgja útlitskröfum samfélagsins og halda sér eftirsóknarverðum til að 

fullnægja karlmönnum kynferðislega.
60

 Á endanum skammast Lilja sín svo fyrir að hafa 

haldið að Siggi myndi skilja við konuna sína fyrir „rauðhærða fitubollu“ eins og hana. Hún 

spyr sig þá hvort ástæðan fyrir því að Siggi hafi ekki farið frá konunni sinni fyrir Lilju sé sú 

að hann hafi haldið að hún væri „flottari kroppur“ eða hvort hann hafi séð „appelsínuhúðina á 

lærunum“ á henni (227). Af þessu má draga þá ályktun að ef Lilja heldur útliti sínu ekki góðu 

og þar af leiðandi sjálfri sér eftirsóknarverðri hefur karlmaðurinn rétt til þess að fara frá 

henni. Þannig virðast karlmenn stjórna konum í gegnum útlitskröfur póstfemínískrar 

menningar. Þegar Siggi hefur sagt henni að hann elski hana og hún heldur að sambandið eigi 

eftir að ganga upp er hún „hætt að telja kíló og gera lista“ af því að hún er ástfangin (303). 

Þegar hún er sem sagt búin að „tryggja“ sér manninn þarf hún ekki lengur að hugsa um 

vöxtinn og það að léttast.  

 Á því sem rætt hefur verið hér að ofan má sjá að Lilja hagar útliti sínu að miklu leyti 

eftir því sem hún heldur að karlmenn vilji. Hún hagar útliti sínu einnig eftir því hvernig 

fjölmiðlar og tímarit segja henni að hún eigi að líta út. Á einum tímapunkti í sögunni langar 

Lilju til dænis að panta sér tíma fyrir strípur en hættir síðan við og ákveður að halda 
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náttúrulega hárlitnum sínum vegna þess að „VOGUE segir að vetrartískan snúist um jarðliti 

og natural lúkk“ (55). Á þessu má sjá að Lilja háttar lífi sínu eftir útlitskröfum samfélagsins. 

 Lilja talar ekki mikið um starfið sitt heldur fjallar bókin aðallega um makaleitina og 

það að grennast. Á einum stað nefnir Lilja þó að yfirmaður hennar hafi tekið vel í hugmynd 

sem hún kom með í vinnunni. „Sem þýðir að hann er ekki alveg heilalaus. Eða kannski var ég 

bara í nógu flegnum bol“ segir hún þá (84). Lilja virðist hugsa að flottur líkami hennar komi 

henni áfram í vinnunni og hún er ekki ein um þá hugmynd. Lilja lendir nefnilega á spjalli við 

samstarfsfélaga Óskar vinkonu sinnar. Hann segir að vinkona hennar sé „hörð pía með leggi 

sem koma öllum samningum í höfn“ (114). Lilja segist þá hafa brosað en hún hafi ekki getað 

stillt sig og svarar honum með þeim orðum að vinkona hennar sé yndisleg en að hún sé hins 

vegar viss um að það sé „þessi risaheili hennar sem landar samningunum frekar en leggirnir“ 

(114). Í framhaldi þess hugsar Lilja með sér að hann sé „djöfulsins plebbi“ og hann svarar 

henni „já, auðvitað. Þið vinkonurnar eruð svona femínistapíur, er það ekki? Farið ekki í 

þrísom og notið ekki skoruna til að koma ykkur áfram“ (114). Á þessu má sjá að það er að 

hluta til viðurkennd hugmynd að líkami kvenna sé einn helsti eiginleiki þeirra og kostur. Lilja 

tekur þó ekki vel í að líkamar kvenna séu hlutgerðir af karlmanni og tekur því sem móðgun 

þegar maðurinn gefur í skyn að það sé líkami Óskar sem kemur henni áfram í vinnunni, þá 

kallar hann hana „femínistapíu“ og það ekki á jákvæðum nótum. Hér sjáum við 

birtingarmynd þess að gott útlit kvenna virðist vera orðið að gjaldmiðli sem hjálpar ekki 

einungis leit aðalpersónanna að maka heldur einnig við að tryggja þeim starfið, 

stöðuhækkunina og gerir þær að fullkomnum manneskjum.
61

 Þetta er einnig miðlægt í 

póstfemínískri menningu og sést á því að kvenleiki og líkami kvenna er ekki lengur 

félagslegur eiginleiki heldur er hann orðinn uppspretta valds og einn helsti persónueiginleiki 

þeirra.
62

 Í sambandi við þetta má nefna að „í sögunni er lögð áhersla á líkamlega ímynd Lilju 

sem kynferðisveru; hvernig hún kemur fyrir í augum karla, og þannig byggist sjálfsmynd 

hennar fyrst og fremst á því að hún er kynvera“ eins og er áberandi í póstfemínískri 

menningu.
63

  

 Þegar Lýtalaus hefst er Lilja á heilsustofnun í Hveragerði. Hún er að jafna sig eftir 

bílslys og hefur ekki hreyft sig lengi. Hún er ekki ánægð með líkama sinn og finnst hún vera 

„eins og kúla í laginu“.
64

 Hér heldur Lilja þó áfram að leita að karlmanni og verður fljótt 
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skotin í sjúkraþjálfara sínum. Hún veltir því til dæmis fyrir sér hvort hann taki eftir því ef hún 

mætir með „meira gloss og blásið hár í sjúkraþjálfunina“ (18). Hér heldur Lilja áfram í sömu 

pælingum, hún vill líta vel út fyrir karlmenn en ekki endilega fyrir sjálfa sig og segir til að 

mynda að „ef Jón væri ekki að vinna hérna væri ég örugglega ekki einu sinni með gloss“ 

(56). Lilja verður ekki glöð þegar danski lýtalæknirinn kemur í sund og hún er nánast 

ómáluð, hún er þó reyndar með maskara, púður og gloss og segir þá „kosmósinn tók mig ekki 

alveg í hringvöðvann“ (78). Í framhaldi af þessu segir hún að þegar hún hitti hann næst ætli 

hún að vera „með blásið hár og gordjöss. Ekki þunn á hamborgarastað eða með appelsínuhúð 

í heita pottinum“ (78).   

 Fljótlega segir Lilja þó að á tímabili hafi hana langað til að „verða kærasta og mjóna“ 

en að hún hafi svo áttað sig á hversu „lélegar pælingar“ það væru. Í framhaldi af því segir hún 

einnig „líkaminn og útlitið visnar, vinir og ættingjar hverfa á braut, sambönd leysast upp og 

þar fram eftir götunum. Það eina sem ég get virkilega treyst á er ég sjálf og sálin mín. Það 

sem býr innra með mér og hvernig ég lifi“ (80). Hún veit hins vegar ekki hvort hún losnar 

nokkurn tíma við „fitukomplexa og þörfina fyrir ást og hrós“ en hún geti vissulega styrkt sig 

og sál sína (80). Lilja hættir vissulega ekki alveg að hugsa um útlitið þó henni finnist hún á 

réttri leið. Hún hugsar til dæmis mikið um hvenær hún geti byrjað að ganga á háum hælum 

aftur því henni finnist hún svo „ósexí“ án þeirra (81). Til að undirbúa sig undir mögulegt 

kynlíf með lýtalækninum, rakar hún sig til dæmis „hátt og lágt“ og ber á sig tvö lög af 

brúnkukremi til öryggis, því henni myndi ekki finnast hún vera kynæsandi án þess (103). Hún 

er þó ákveðin í því að þroskast upp úr „þessum minnimáttarkomplexum og útlitspælingum“ 

því lýtalæknirinn sé spenntur fyrir henni eins og hún er (103). Í lok sögunnar segir Lilja svo: 

„Ég er kannski ekki lýtalaus en ég er langt frá því að vera allslaus“ (250). Þannig dregur hún 

fram galla sína og þá staðreynd að hún sé ekki fullkomin en þrátt fyrir það sé hún sátt í eigin 

skinni.
65

  

 Það sem er aftur á móti áhugavert við þráhyggju Lilju gagnvart útlitinu og þyngdinni 

er að henni finnst hún einungis vera kvenlæg en eins og áður hefur verið rætt er þetta 

áberandi í póstfemínískri fjölmiðlamenningu. En í fjölmiðlum virðist það viðhorf innrætt, að 

það sé hlutverk kvenna að líta vel út fyrir karlmenn og halda sér eftirsóknarverðum fyrir þá 

en ekki öfugt.
66

 Þegar vinur hennar, Gummi hringir í hana með „fitukomplexa“ hlær Lilja að 

honum og finnst frekar fáránlegt af honum að hafa áhyggjur af þyngdinni. Hann segir hana þá 

vera leiðinlega og að hann hefði haldið að hún myndi skilja sig af því að hún væri alltaf í 
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megrun (47). Hún segir honum þá að slaka á og spyr hann hvort það sé eðlilegt að karlmenn 

„hafi svona miklar áhyggjur af holdafari sínu“ (49). Hann bendir henni þá á að ekki sé langt 

síðan hún hafi verið miður sín yfir því að hafa þyngst. „Mátt þú vera miður þín en ekki ég?“ 

(49). Lilja ákveður þá að hlusta á hann en hættir þó ekki að gera grín að honum og finnst 

asnalegt að karlmaður skuli hafa svona miklar áhyggjur af þyngdinni. Konur einar eigi að 

hafa áhyggjur af slíku. En þetta undirstrikar hvernig hugmyndir okkar um kynhlutverkin sem 

eru búin að vera aldir í mótun eru oft sterkari en nýrri hugmyndir um jafnrétti kynjanna. 

Einnig ber að nefna að „þótt frásagnarstíllinn sé kómískur vantar smá húmor í þráhyggju 

Lilju gagnvart sykurlausu fæði, háum hælum, léttum bjórum, heilsufæði og áhyggjum af 

línunum“.
67

 En þetta gerir það að verkum að það lítur út fyrir að Lilja meini allt saman og full 

alvara sé í þrá hennar eftir fullkomnu útliti.  

„Við eigum að koma í pörum“: Leitin að karlmanni í Makalaus og Lýtalaus 

Hverjir þeir sem kunnugir eru verkum Jane Austen munu samstundis bera kennsl á minni sem 

einnig er að finna í skvísubókum en það er um þráhyggjuna að finna sér maka. Þetta minni er 

einnig að finna í flestum, ef ekki öllum gerðum skvísubóka.
68

 Lítil furða er að eitt 

meginumfjöllunarefni skvísubóka sé leitin að „herra réttum“ þegar haft er í huga að 

skvísubækur eigi uppruna sinn að rekja til bókmennta– og frásagnarhefða sem er að finna í 

hefðbundnum ástarsögum. Þó svo að aðalpersónur skvísubóka sýni okkur oft mynd af hinni 

sjálfstæðu, síbreytilegu, póstfemínísku konu, þá eru aðalpersónur bókanna auk þess með 

karlmenn og hjónaband á heilanum og að þeirra mati virðist það að eignast eiginmann meðal 

annars tákna velgengi í lífinu.
69

 Hér má nefna sem dæmi, að þó svo að vinsælir skvísuþættir 

eins og Beðmál í borginni og skvísubækur eins og Dagbók Bridget Jones bjóði okkur upp á 

framsæknari mynd af konum en hingað til hefur verið í boði, til dæmis í hefðbundnum 

ástarsögum, þá er í þessari tegund dægurmenningar óneitanlega lögð áhersla á makaleit og að 

konur verði að hafa karlmann í lífi sínu.
70

 Þarna birtist okkur togstreitan sem bæði 

póstfemínismi og skvísubækur reyna að vinna úr, en það er togstreitan á milli krefjandi 

starfsferils og persónulegrar ánægju sem í þessu tilfelli er að eignast maka. Líkt og áður hefur 
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komið fram, neyðast konur nú til að finna jafnvægi á milli þess sem ætlast er til af þeim sem 

framakonum á nýjum tímum, tímum sem fela í sér aukið sjálfstæði og aukin tækifæri á 

vinnumarkaði og svo hefðbundinna hlutverka þeirra sem eiginkonur og mæður.
71

 Hér verður 

skoðað hvernig þessi póstfemíníska togstreita birtist í Makalaus og Lýtalaus en þá sérstaklega 

með hliðsjón af makaleitinni og þörfinni fyrir karlmann. 

 Þegar kemur að makaleit á Makalaus margt sameiginlegt með Dagbók Bridget Jones 

því líkt og titill íslensku skvísubókarinnar gefur til kynna þá er aðalpersóna bókarinnar 

makalaus og bókin fjallar að miklu leyti um það að finna maka. Í upphafi bókarinnar bendir 

Lilja meðal annars á að hún sé  

 

„makalaus, einhleyp, ......, á lausu, karlmannslaus, síngúl. Þetta eru 

skilgreiningarnar sem notaðar eru um konur sem eru ekki með karlmanni í föstu 

sambandi. Ég, sem manneskjan Lilja Sigurðardóttir, er víst ekki til. Við eigum 

að koma í pörum. Eins og allt annað: Hnífapör, skópör og kærustupör. Ég er 25 

ára og enn ósamstæð!“
72

  

 

Lilju finnst samfélagið ekki viðurkenna að það sé í lagi að kona sé einhleyp og finnur fyrir 

þrýstingi á að hún eignist maka. Hún nefnir að í fjölskylduboðum horfi frænkur hennar á hana 

með svip sem gefur til kynna að þær vorkenni henni því hún á ekki mann. Lilja segir í 

framhaldi af því að karlmannsleysið sé að drepa hana en hún myndi samt sem áður aldrei 

viðurkenna það (7–8). Lilja myndi sem sagt aldrei viðurkenna ósjálfstæði sitt líkt og hún vill 

ekki viðurkenna að hún reynir að líta vel út og breyta útliti sínu fyrir karlmenn en þetta er 

miðlægt í póstfemínisma, til dæmis að því leyti að konur haldi fölsku sjálfstæði fram með því 

að segja að þær breyti útliti sínu og vilji líta vel út fyrir sjálfar sig en í raun eru þær að fara 

eftir útlitsstöðlum sem samfélagið setur þeim. Við sjáum þetta vel á því sem var rætt í 

kaflanum hér á undan um útlitsdýrkun í Makalaus og Lýtalaus en þar virðist ástæðan fyrir því 

að Lilja vill breyta útliti sínu vera sú að hún vill ganga í augun á karlmönnum og eignast 

kærasta þó svo að hún segist vilja líta vel út fyrir sjálfa sig. Þannig tekur bókin þátt í að 

endurskapa og viðhalda þeim mótsagnakenndu merkingum sem póstfemínismi felur í sér.  

 Lilja gerir sér einnig grein fyrir því að það sé ekkert sem komi í veg fyrir að hún geti 

lifað góðu lífi án maka en samt sem áður sé „þessi þráhyggja um að ná sér í mann sífellt að 

                                                           
71

 Shari Benstock, „Afterword: The New Woman’s Fiction“, bls. 254. 
72

 Þorbjörg Alda Marinósdóttir (Tobba Marinós), Makalaus, bls.7. Hér eftir verður framvegis vitnað í bókina 

með blaðsíðutali innan sviga fyrir aftan hverja tilvísun. 



21 

banka upp á“ (10). Hún segist þó ekki vera „svona hrikalega ósjálfstæð og þurfandi“ (8) en 

samt sem áður býr hún til lista yfir hvað hana vantar í lífinu og þar er „kærasti – kynlíf“ 

númer eitt (45). Hér má sjá að Lilja upplifir togstreituna á milli þess að vera sjálfstæð kona og 

persónulegrar ánægju sem í þessu tilfelli er að eignast maka og fjölskyldu. Hugsanir hennar 

verða þar af leiðandi þversagnakenndar. Lilja er ekki ósjálfstæð en getur samt sem áður ekki 

verið án þess að eiga mann, þessar þversagnir birtast endurtekið. Lilja fer til dæmis fljótlega 

að gera málamiðlanir þegar kemur að því að finna sér maka og reynir að sannfæra sjálfa sig 

um að hún sé með ranga mynd af draumaprinsinum í höfðinu og að hún þyrfti líklega að fara 

að reyna við menn „undir þrítugu“ (11). Þegar Lilja byrjar að hitta Tomma líst henni í fyrstu 

ekki nógu og vel á hann en ákveður þó að gefa honum tækifæri til að bæta sig. Þegar Tommi 

hættir hins vegar skyndilega við að koma í partý með henni er hún fljót að ákveða að hún láti 

ekki bjóða sér hvað sem er, sérstaklega ekki mann sem að stendur ekki við það sem hann 

segist ætla að gera og segir honum upp: „Nei fokk it, ég vil fiðrildi í magann og sjúklegar 

tilfinningar. Ekki bara sætan strák. Ef ég býst ekki við einhverju einstöku mun það aldrei 

gerast. Tommi var klárlega ekki málið“ (82). 

 Í byrjun sögunnar viðurkennir Lilja einnig að hún skammist sín fyrir að geta ekki 

verið hamingjusöm ein (10). Þannig upplifir hún greinilega þrýsting frá sjálfri sér og 

samfélaginu um að vera sjálfstæð kona en svo að auki þrýsting úr gagnstæðri átt eins og frá 

frænkum hennar sem segja að hún verði að eignast maka. Þegar hún hefur svo sagt Tomma 

upp ákveður hún að hún sé hætt að bíða eftir einhverju sem geri hana hamingjusama og að 

hún ætli að ákveða að vera hamingjusöm og „njóta augnabliksins“ (82). Stuttu síðar segir hún 

samt sem áður að henni finnist erfitt að vera ekki með karlmann í takinu (93). Innan skamms 

er Lilja farin að hitta gifta „stálmanninn“ Sigga þó svo að ekki sé langt síðan hún lét þau orð 

falla að hún myndi aldrei reyna við giftan mann, það sé „ömurlegt“ (89). Hún virðist þó vera 

fljót að skipta um skoðun þegar Siggi fer að sýna henni áhuga: „Ég get ekki gert að því að 

elska athyglina og spennist öll upp“ (117). Einnig fer hún að velta því fyrir sér hvernig væri 

að búa með honum í „mikilfenglega“ húsinu hans með „þennan fallega mann við endann á 

eldhúsborðinu“ (120). Henni finnst hún einnig ekki vera að breyta rétt með því að hitta giftan 

mann, hann hafi þó „bitið á“ en hún veit ekki alveg hvort hún hafi verið að „veiða“ eða ekki 

og veit ekki heldur hvort sé betra, „giftur maður eða enginn maður“ (132). Í framhaldi af því 

veltir hún því fyrir sér hvort hún eigi að láta sér „nægja að verða viðhald“ (188). Lilja virðist 

ákveða að svarið við þessu sé að giftur maður sé betri en enginn maður og verður þar af 

leiðandi viðhald Sigga. Hún virðist þó njóta sambandsins og segir að hún myndi „stökkva á 

tækifærið til að eyða aukamínútu með honum. Myndi borga fyrir fleiri klukkustundir“ (269). 



22 

Lilja hefur þarna að eigin mati sett sjálfa sig í annað sæti í lífi sínu því að þrátt fyrir að hún 

elski Sigga og láti líf sitt og ákvarðanir sínar stjórnast af því hvað hann sé að gera (278), hafa 

henni alltaf fundist konur sem „breyta lífi sínu til að eltast við einhverja karlmenn út í eitt svo 

glataðar“ (224). Lilja verður þó fljótlega fyrir vonbrigðum með sjálfa sig þegar hún áttar sig á 

því á hvaða stað hún er komin í lífinu og finnst hún vera „sjálfselsk og hrokafull“ (284). Lilja 

ákveður þá að hún vilji ekki mann sem hún „lét hætta með konunni sinni“ heldur ætti hann að 

vilja gera það sjálfur til að geta verið með henni (311). Að lokum segir hún Sigga upp og 

ákveður þá að hún elski hann en hún elski sjálfa sig þó enn meira (318). Að auki bætir hún 

við „fiðrildin munu vakna aftur“ sem sýnir okkur að Lilja hefur von fyrir framtíðina (319). 

Þarna verða til mótsagnir í textanum, Lilja setur sjálfa sig í annað sæti í sínu eigin lífi, á eftir 

því að eiga kærasta, hins vegar finnst henni sjálfri að konur sem gera það sama og hún er að 

gera „svo glataðar“ (224). Þannig sjáum við togstreituna á milli sjálfstæðis og persónulegrar 

ánægju birtast hér aftur. 

 Eins og ítrekað hefur komið fram er algengt í skvísusögum  

 

„að aðalhetjan glími við að sameina hefðbundin kvenleg gildi og þörf sína fyrir 

starfsframa, en kröfur samfélagsins til kvenna eru þversagnakenndar. Í Makalaus 

er hvergi að finna þessa djúpstæðu spennu því að þrátt fyrir að Lilja vinni úti er 

engin áhersla lögð á starfsmetnað hennar; megináhersla sögunnar liggur í 

„vandanum“ sem fylgir því að vera 25 ára gömul og hafa ekki „ennþá“ fundið 

hinn eina rétta. En undirliggjandi er frásögn af leið kvenpersónunnar í átt að 

frekara sjálfstæði og frelsi.“
73

  

 

Í stað þess að sjá togstreituna á milli kvenlegra gilda og þarfarinnar fyrir starfsframa sjáum 

við togstreituna sem myndast hjá Lilju þegar hún reynir að finna jafnvægi á milli þess að vera 

sjálfstæð og sterk kona og þess að eiga og/eða leita að maka. 

 Í upphafi Lýtalaus þegar Lilja er komin á heilsustofnunina heldur hún áfram að 

skammast sín fyrir að vera einhleyp og finnst það að vera einhleyp greinilega ekki viðurkennt 

af samfélaginu. Þegar hún lendir í samræðum við eldri karlmann í heita pottinum spyr hann 

hana hvort hún eigi börn eða mann. Lilja svarar neitandi og bætir einnig við „jamm. Ég er 

vanhæf“.
74

 Einnig sést að makaleit Lilju heldur áfram að vera efst í huga hennar og 
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vinkvenna hennar þegar þær skoða tímarit. Vinkonur hennar fara í gegnum lista í tímaritum 

yfir heitustu piparsveinana á Íslandi og skrifa niður hjá sér hvernig hver og einn myndi henta 

henni og hverjum væri auðveldast fyrir hana að kynnast (207–209). Í þessu endurspeglast 

hvað Lilja hefur talað mikið um makaleit sína við vinkonur sínar og að þeim finnst einnig að 

hún verði að eignast maka. Í Lýtalaus hafa hugleiðingar Lilju um makaleysið þó breyst 

verulega frá því sem var í Makalaus. Hugsanir hennar annars vegar um að finna maka og hins 

vegar um að vera einhleyp eru ekki eins áberandi og hún er langt frá því að vera eins 

örvæntingafull og hún var í Makalaus. 

 Í byrjun Lýtalaus heldur Lilja áfram að fjalla stuttlega um Sigga og að hún hafi átt 

erfitt með að gefa öðrum karlmönnum séns eftir að sambandi þeirra lauk (14). Hún reynir að 

líta á vistina á heilsustofnuninni sem tækifæri til þess að bæta sjálfa sig, njóta tímans sem hún 

hefur þar til þess að láta sér batna og hún talar til að mynda um að dvölin eigi eftir að vera 

spennandi. Þegar hún byrjar í sjúkraþjálfun fer tími hennar hins vegar fljótt að snúast um 

sjúkraþjálfarann hennar, Jón Þór. Þá segir hún meðal annars að ef hún væri karlmaður hefði 

hún „fengið standpínu á staðnum“ þegar í sjúkraþjálfunina var komið (17). Dvöl hennar fer 

fljótt að snúast um að heilla Jón Þór og komast að því hvort hann sé á lausu eða ekki. Þegar 

hún hins vegar kemst að því að hann er í sambandi segist hún ekki vilja falla í þá gryfju aftur, 

að falla fyrir lofuðum manni, hún ætli aldrei aftur að verða „hin konan“ heldur ætli hún að 

vera „THE konan“ því hún eigi betra skilið (66). 

 Í Lýtalaus fellur Lilja þó í sömu gryfju og hún gerir í Makalaus að því leyti að hún 

reynir að breyta sér til þess að falla í kramið hjá karlmönnum. Í Makalaus reyndi hún að 

breyta útliti sínu til þess að höfða til karlmanna og þóknast þeim en hér er hún farin að breyta 

staðreyndum til þess að heilla karlmenn ásamt því að reyna að breyta útliti sínu. Til að mynda 

segir hún Jóni Þór að hún elski fótbolta svo hún geti farið og séð liðið hans spila þó henni 

þyki fótbolti leiðinlegur (53). Þegar hún er svo komin til Kaupmannahafnar í heimsókn til 

danska lýtalæknisins er hún svöng og langar svo í „einhvern þynnkumat en það er eitthvað 

svo ósexí að heimta pitsu“. Hún segir lýtalækninum þá að hún viti ekki hvað hana langar í og 

spyr hann með hverju hann mælir. Hún hugsar þá strax með sér „leim að láta gaurinn ráða. 

Ég held að margar konur séu of fljótar að athuga á hvaða bylgjulengd karlmaðurinn er og 

stilla sig inn á hana frekar en að leggja línurnar sjálfar“ (171). Þannig halda mótsagnirnar og 

póstfemíníska togstreitan áfram en hér virðist Lilja þó vera að uppgötva sjálfstæði sitt og að 

hún þurfi ekki að þykjast vera önnur en hún er til að ná sér í karlmann. Þegar líður á dvöl 

hennar hjá lýtalækninum finnur hún til dæmis að hann setur hana ekki í fyrsta sæti, lætur 

hana mikið bíða eftir sér og væflast eina um borgina. Ósk vinkona hennar segir henni þá: 
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„Sjálfstæði er sexí, ekki láta hann halda að þú bíðir bara eftir honum til að skemmta þér“ 

(181). Lilja virðist þá ákveða að hún sé sammála þessari athugasemd og segist ekki ætla „að 

detta í þann pakka að verða einhver önnur en ég er til að halda áhuga einhvers karlmanns. Ég 

er ómeðvitað farin að ritstýra sjálfri mér fullharkalega. Guð forði mér frá því að segja það 

sem mér finnst og eiga á hættu að vera kölluð nöldrari eða panta mér stóran bjór og börger og 

missa þannig sexappílið því ég er með sósu á hökunni. Þetta er fáránlegt“ (201). Hér virðist 

Lilja átta sig á því hversu „fáránlegt“ það er í raun að þykjast vera eitthvað annað en hún er 

og að setja sig í hlutverk fyrir karlmann. Hún er hér fullkomlega búin að átta sig á sjálfstæði 

sínu og nú verður „Lilja verðlaunuð fyrir sjálfstæði sitt, nýtilkomið jafnvægi og því að átta 

sig á því að: „Það sem að skiptir máli er fjölskyldan mín og vinir““ (218).
75

 Hún spyr sig til 

dæmis hvers vegna hún þurfi kærasta þegar hún eigi svona „fullkomna vinablöndu“ (247). Í 

lok sögunnar er Lilja svo komin að þeirri niðurstöðu að þegar hún „hætti að bíða, leita og 

þurfa, þá gerist það“ (249). Þær hugleiðingar hennar virðast vera réttar því í lok sögunnar er 

gefið í skyn að „draumaprinsinn bíði hennar handan við hornið“ og „sagan endar á því að 

sjúkraþjálfarinn hennar sem hún er skotin í verður laus og liðugur á Fésbókinni: „Held niðri í 

mér andanum““ (250).
76

 

 Í póstfemínísku samfélagi leyfist konum að vera einhleypar í samræmi við femíníska 

hugmyndafræði. Ímynd einhleypu konunnar er haldið á lofti, hún virðist vera frjáls og engum 

bundin. Lýtalaus vinnur með þessa hugsun um einhleypu konuna en hugsunin verður þó 

tvíbent. Þetta sjáum við til dæmis á því að Ósk vinkona Lilju segir henni að sjálfstæði sé sexí 

en á sama tíma er ímynd einhleypu konunnar þó hafnað og einhleypa konan sýnd sem 

eitthvað sem verður að vorkenna og jafnvel fyrirlíta. Þessar hugmyndir sjáum við til dæmis 

birtast okkur í áliti frænkna Lilju samhliða áliti hennar sjálfrar. Á þessu má svo sjá að mót– 

og þversagnir eru til grundvallar í póstfemínískri hugsun um einhleypu konuna og makaleit 

Lilju undir lokin.
77
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir hvað póstfemínismi er og hvernig póstfemínískt 

samfélag lýsir sér. Einnig voru skvísubækur skoðaðar, uppruni þeirra og umfjöllunarefni. Í 

framhaldi af því var sambandið á milli skvísubóka og póstfemínisma rannsakað og að lokum 

fjallað um hvernig þessar hugmyndir birtast í íslensku skvísubókunum Makalaus og Lýtalaus 

eftir Tobbu Marinós. Þær hugmyndir sem ræddar hafa verið eru meðal annars þær að 

póstfemínismi sé hvorki andspyrnuhreyfing gegn femínisma né andfemínískt hugtak heldur 

sé póstfemínismi hugtak sem felur í sér bæði femíníska og and–femíníska orðræðu. Þannig 

eru konur sem lifa í póstfemínísku nútímasamfélagi samtímis hvattar út á vinnumarkaðinn og 

til sjálfstæðis en á sama tíma er búist við því að þær sinni einnig hefðbundnum hlutverkum 

sínum sem eiginkonur og mæður ásamt því að standast útlitskröfurnar sem póstfemínískt 

samfélag gerir til þeirra. Þegar samband póstfemínisma og skvísubóka var svo rætt var komist 

að þeirri niðurstöðu að skvísubækur reyni að vinna úr og endurskapa sömu togstreitu og 

mótsagnakenndu merkingar sem póstfemínismi lýsir en það er togstreitan sem konur upplifa á 

milli sjálfstæðis og atvinnu og svo þess sem ætlast er til af þeim sem konum.  

 Þegar litið var til íslensku skvísubókanna Makalaus og Lýtalaus varð ljóst að 

póstfemínískar hugmyndir og viðhorf eru þar áberandi. Við skoðun á útlitsdýrkun, öðru 

meginþema bókanna mátti sjá að Lilja þráir að verða „fullkomin“ og standast útlitskröfur 

samfélagsins til þess að þóknast karlmönnum og eignast maka en heldur því jafnframt fram 

að hún vilji líta vel út fyrir sjálfa sig. Þannig reynir hún að láta líta út fyrir að hún sé sjálfstæð 

og taki ákvarðanir varðandi útlit sitt einungis vegna þess að hún velur það og til þess að láta 

sjálfri sér líða vel en ljóst er að hún er undir áhrifum af karlveldi. En líkt og rætt hefur verið 

er slík hugsun einmitt algeng í póstfemínisma og póstfemínískri menningu, að konur telji sig 

hugsa um útlitið sjálfra sín vegna en eru þó undir áhrifum af karlstýrðum samfélagskröfum.  

 Þegar makaleitin, hitt meginþema bókanna var skoðað mátti sjá að Lilja upplifir 

togstreitu á milli þess að eignast maka og að vera sjálfstæð kona. Hún finnur þrýsting bæði 

frá sjálfri sér og frá utanaðkomandi aðilum. Komist var að þeirri niðurstöðu að öll makaleit 

Lilju og togstreitan sem hún upplifir í makaleit sinni sé önnur birtingarmynd togstreitunnar 

sem er kjarni póstfemínismans og felst í þeim vanda að vera sterk kona úti á 

vinnumarkaðnum annars vegar og hins vegar þess að standa undir hefðbundnum væntingum 

sem gerðar eru til kvenna sem eiginkvenna, mæðra og kynvera. 
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 Í inngangi ritgerðarinnar var þeirri spurningu einnig varpað fram hvort að íslensku 

skvísubækurnar sem hér eru til umfjöllunar stuðli að og taki þátt í framförum og þróun 

femínisma, með því að fjalla um sterkar og sjálfstæðar konur úti á vinnumarkaðnum, eða 

hvort þær tjái sömu sjónarmið og koma fram í hefðbundnu feðraveldi þegar kemur að 

umfjöllun um rómantík, framkvæmd og mótun kvenleika sem femínistar hafa hingað til 

hafnað.
78

 En þarna kom fram sú spurning sem er kjarni og birtingarmynd togstreitunnar og 

þversagnanna innan póstfemínisma. Í mörgum skvísubókum birtast í raun bæði sjónarmiðin 

en í Makalaus og Lýtalaus fjallar Lilja lítið um vinnu sína og líf á vinnumarkaðnum þó svo 

hún segi að henni gangi þar vel. Þannig stuðla þessar bækur ekki að framför þegar kemur að 

femínisma með því að fjalla um sterkar og sjálfstæðar konur á vinnumarkaðnum. Hins vegar 

birtist þessi togstreita á milli sjálfstæðis og sjónarmiða hefðbundins feðraveldis á annan hátt 

eins og fjallað hefur verið um hér að ofan. Togstreitan birtist þó á þann hátt að í raun er ekki 

hægt að svara því hvort að Makalaus og Lýtalaus stuðli að og taki þátt í framförum innan 

femínisma því sjálfstæði Lilju, eins og það kemur fram í bókunum og henni er ánetjað, er í 

raun og veru falskt. Sérstaklega að því leyti að helsta áhersla hennar í lífinu er að öðlast gott 

útlit í þeim tilgangi að ná sér í mann. Því þó svo að Lilja hafi undir lokin á Lýtalaus verið að 

uppgötva sjálfstæði sitt og það að hún gæti vel verið án þess að eignast kærasta endar bókin 

samt sem áður á því að hún „heldur niðri í sér andanum“
79

 vegna þess að möguleiki á því að 

eignast kærasta var að opnast. Þannig virðist hún ætla að halda áfram í sama fari. 

 Loks birta Makalaus og Lýtalaus póstfemínísk viðhorf og taka þátt í að endurskapa 

þær mótsagnakenndu merkingar sem felast í póstfemínisma og þar með lýsa þær og fjalla um 

fjölmörg vandamál sem konur standa frammi fyrir í nútímasamfélagi. Þá sérstaklega þegar 

kemur að útlitskröfum og þeirri staðreynd að konur virðast „þurfa“ karlmenn til að finna sig í 

samfélaginu. Þó fara bækurnar ekki alla leið því þær innihalda litla sem enga umræðu um 

vandamálin sem konur standa frammi fyrir á vinnumarkaðnum, þá varðandi lægri laun, að 

koma sér áfram á karllægum vinnumarkaði, þá staðreynd að konur fá oft ekki sömu 

viðurkenningu fyrir sömu störf og karlmenn og að konur bera yfir höfuð meiri byrðar þegar 

kemur að almennu húshaldi og umönnun barna.  
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