
Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Hagnýt ritstjórn og útgáfa 

 

 

 

 

Að eilífu skvísa 

Póstfemínismi í sjónvarpsþáttunum Younger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu 

 

Eyrún Lóa Eiríksdóttir 

Kt.: 130480-4389 

 

Leiðbeinandi: Alda Björk Valdimarsdóttir 

September 2017  



 1 

Ágrip 

Að eilífu skvísa vísar til þeirrar kröfu nútímasamfélagsins að konur haldi sér ávallt unglegum. 

Það sé þeim í raun nauðsynlegt til að fá vinnu við hæfi, vera góðir neytendur og eignast 

heppilegan lífsförunaut en þessir þrír þættir eiga að stuðla að lífshamingju. Kröfur 

samfélagsins setja mikinn þrýsting á konur og gegnsýra gervalla skvísumenninguna þ.e. 

dynja á þeim í tímaritum, bókum, sjónvarpsefni og kvikmyndum. En hvernig getur 

skvísumenningin valdið konum kvíða og áhyggjum en verið um leið uppspretta ánægju og 

afþreyingar? Leitað verður í brunn fræðimanna sem hafa skrifað um póstfemínisma og 

skvísumenningu til að svara þessari spurningu og um leið fjallað um sjónvarpsþættina 

Younger. Þættirnir fjalla um einstæða fertuga móður sem grípur til þess ráðs að ljúga til um 

aldur til að fá starf í samræmi við menntun og bakgrunn. 
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Inngangur 

Að eilífu skvísa vísar til þeirrar kröfu nútímasamfélagsins að konur haldi sér ávallt unglegum. 

Það sé þeim í raun nauðsynlegt til að fá vinnu við hæfi, vera góðir neytendur og eignast 

heppilegan lífsförunaut en þessir þrír þættir eiga að stuðla að lífshamingju. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um póstfemíníska skvísumenningu í tengslum við 

sjónvarpsþættina Younger en þeir fjalla um fertuga einstæða móður sem grípur til þess ráðs 

að ljúga til um aldur til að fá starf í samræmi við menntun og bakgrunn. Í fyrsta kafla verða 

þættirnir kynntir auk þess sem leitað verður í brunn fræðimannanna Suzanne Ferriss, Mallory 

Young og Hilary Radner til að skýra lykilhugtök póstfemínískrar skvísumenningar. Fjallað 

verður um Cosmo stelpu Helen Gurley Brown og hún sett í samhengi við kvensögupersónur 

Younger og kvikmyndirnar Pretty Woman og 9 to 5. Í öðrum kafla verður fjallað um 

atvinnumál aðalsögupersónu Younger með hliðsjón af kenningum Diane Negra en hún telur 

að póstfemínismi hafi löngum virkað sem tæki til að setja fram og leysa svokallað 

valkostavandamál kvenna. Fjallað verður um valdar kvikmyndir sem eiga það sameiginlegt 

að hverfast um kvensöguhetjur á vinnustað og þær greindar samhliða umfjöllun um 

vinnustaðasöguþráð Younger. Þriðji kafli hverfist um svokallaðar yfirhalningarfrásagnir en 

Suzanne Ferriss hefur fjallað nokkuð um þær, Sarah Gilligan sömuleiðis og Hilary Radner. 

Leitast verður við að svara hvers vegna áhorfendum finnst ánægjulegt að horfa á slíkar 

frásagnir og farið verður í saumana á umbreytingu Lizu Miller í Younger. Fjórði og síðasti 

kafli ritgerðarinnar fjallar um tímakrísuna svokölluðu með hliðsjón af kenningum Diane 

Negra en tímakrísan dreifist á kynslóðir kvenna og viðheldur möguleikanum á því að forðast 

það að eldast en nútíma neyslumenning nærist á þessum möguleika.  

Póstfemínismi hefur löngum beint kastljósinu að konum sem eru komnar á miðjan 

aldur og má iðulega greina örvæntingarfullan tón í umfjöllun þeirra en segja má að Younger 

þættirnir keyri á aldurskvíða sem er nátengdur tímakrísunni. Liza er í rauninni stödd á milli 

tveggja kynslóða, þeirrar eldri sem hún tilheyrir samkvæmt fæðingarári og sem hún valdi 

með því að segjast vera á þrítugsaldri. Þannig kemst hún inn í tungumál og menningu beggja 

hópa en er um leið úthýst þar sem hún leikur tveimur skjöldum og þarf að grípa til sitthvors 

persónuleikans eftir því sem við á.  
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Póstfemínísk skvísumenning og Younger 

Younger (2015-) þættirnir fjalla um Lizu Miller (Sutton Foster), einstæða móður sem stendur 

á fertugu og fær hvergi vinnu við hæfi. Með hjálp vinkonu sinnar grípur hún til þess ráðs að 

ljúga til um aldur og fær í kjölfarið starf í bókaútgáfubransanum á Manhattan í New York. 

Þættirnir byggja á bók Pamelu Redmond Satran þó söguþráður sjónvarpsþáttanna sé eilítið 

breyttur eins og gengur og gerist þegar bækur eru aðlagaðar að sjónvarpi. 

Darren Star framleiðir þættina auk þess sem hann leikstýrir þeim og skrifar handritin 

með öðrum en hann hefur verið afkastamikill í sjónvarpsiðnaðinum í gegnum árin og er helst 

þekktur fyrir Sex and the City þættina sem líkt og Younger spruttu upp úr póstfemínískri 

skvísumenningu. Til hennar teljast skvísukvikmyndir (e. chick flick), skvísubækur (e. chick 

lit) og skvísusjónvarp (e. chick tv). Fyrir aðeins nokkrum áratugum vakti orðið skvísa/stelpa 

upp neikvæð viðbrögð hjá konum og þá helst hjá kynslóðinni sem telst til seinni bylgju 

femínisma. Það að vera kölluð stelpa/skvísa þótti vera hin argasta móðgun en nú er öldin 

önnur, á tímum póstfemínisma er það orðið jákvætt og eftirsótt jafnvel.1 Segja má að allt sé 

reynt í þeirri viðleitni að sigra Elli kerlingu og vera stelpa að eilífu. Af orðræðu 

skvísusögunnar má ráða að það sem megi alls ekki kalla konur í dag sé frú (e. m’am) en það 

er til marks um að enginn vilji láta sjá sig sem eldri konu, í frúarljósi ef svo má að orði 

komast heldur vilja konur vera stelpur/skvísur að eilífu.2 

Fræðimennirnir Suzanne Ferriss og Mallory Young útskýra muninn á femínisma og 

póstfemínisma í bók sinni Chick Flicks. Contemporary Women at the Movies en þar segja 

þær að femínismi stjórnist helst af pólitískum aðgerðum, hreyfingum og lausnum þar sem 

jafnrétti og baráttan gegn feðraveldinu sé miðlæg. Valkostir konunnar eru sameiginlegt 

málefni sem snýr að atvinnuréttindum, getnaðarvörnum og réttinum til að hafna því að 

eignast börn. Femínistar hafna alfarið kvenleikanum eða eru a.m.k. hugsi yfir honum sem og 

neysluhyggju og dægurmenningu. Póstfemínismi felur í sér viðsnúning að því leyti að hið 

persónulega verður pólitískt, stefnumálum er skipt út fyrir ákveðið fas (e. attitude). Reiði 

gegn feðraveldinu er hafnað og þess í stað einblínt á kvenleika, kynþokka, kynhvöt, 

kynhneigð og kynþátt. Valkostir eru skoðaðir á persónulegum grunni, hvort sem þeir snúa að 

atvinnu, fjölskyldu eða hvernig konan vilji líta út. Póstfemínismi felur í sér afturhvarf til 

kvenleika og þeirrar hugmyndar að konan sé kynvera. Dægurmenning er upphafin í 

                                                      
1 Ferriss og Young 2008:2-3. 
2 Sjá grein Cosmopolitan um hvað eigi að nota í stað m’am, þar sem M-orðið jafnist á við að finna fyrsta 

gráa hárið: http://www.cosmopolitan.com/entertainment/books/a60447/jessi-klein-amy-schumer-maam/ 

http://www.cosmopolitan.com/entertainment/books/a60447/jessi-klein-amy-schumer-maam/
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póstfemínískum verkum og hverskyns neysluhyggju fagnað. Ferriss og Young segja að skilin 

milli femínisma og póstfemínisma séu kynslóðabundin en þær vilja fremur sjá þessar tvær 

stefnur sem framhald af hvorri annarri fremur en einblína á árekstur þeirra á milli.3 Þær eru 

hikandi við að negla niður eina skilgreiningu á skvísumenningu en segja þó að hún eigi við 

amerískar og breskar kvikmyndir, bækur og sjónvarpsþætti þar sem kastljósinu er beint að 

millistéttarkonum á þrítugs- og fertugsaldri.4 Þó má segja að aldurinn fari hækkandi þar sem 

skvísurnar í Sex and the City (1998-2004) voru flestar á fertugsaldri í þáttunum en áratug 

eldri í kvikmyndinni Sex and the City: The Movie (2008). Þær halda stelpu-stöðunni ef svo 

má segja þó svo að kvikmyndin endi í fimmtugsafmæli þeirrar elstu.5 Ferriss og Young segja 

þetta afturhvarf til kvenleika og um leið sé „áfram stelpur” viðhorfið (e. girl power) ríkjandi í 

áherslunni á kvenlægar nautnir, rómantík og neysluhyggju þar sem konur upplifa ánægjuna í 

gegnum hluti þ.e. tískufatnað, fylgihluti og skóbúnað. Þessi áhugi á stelpulegum hlutum hefur 

þó ekki áhrif á sjálfstæði kvennanna að mati Ferriss og Young.6 Einnig má merkja ákveðna 

breytingu eins og áður sagði í því hvernig femínistar og póstfemínistar líta á orðið skvísa og 

stelpa (e. chick/girl). Á hátindi kvennahreyfingarinnar eða upp úr 1970 voru orðin skvísa og 

stelpa talin vera niðrandi þegar þau voru notuð um fullorðnar konur. Konur af yngri kynslóð 

póstfemínisma hafa aftur á móti tekið orðin upp á sína arma og gert þau að sínum. Young og 

Morris telja því að hugtakið skvísa tengist póstfemínisma órjúfanlegum böndum. 

 Younger þættirnir eru kirfilega staðsettir í póstfemínískri skvísumenningu þar sem 

fjallað er um fertuga móður sem fer í gegnum yfirhalningu (e. makeover) í því skyni að öðlast 

annað tækifæri (e. do-over) á starfsframa. Atburðarrásin hverfist í kringum aldur, neyslu, 

vináttu og rómantík en þessi atriði eru helstu einkenni skvísusögunnar. Í upphafsþætti 

Younger er Liza Miller í persónulegri krísu, hjónabandi hennar er lokið, hún er nánast 

gjaldþrota og dóttir hennar hefur brátt háskólanám. Liza reynir það sem hún getur til að sækja 

um starf í samræmi við sína menntun og starfsreynslu en ungu stúlkurnar sem taka viðtölin 

þ.e. þúsaldarnir (e. millenials) svokölluðu neita henni endurtekið um vinnu sökum aldurs. 

Liza gekk í góðan háskóla, vann hjá bókaútgefanda og var yngst í fyrirtækinu til að fá 

stöðuhækkun sem aðstoðar-ritstjóri áður en hún hætti til að sinna barnauppeldi. Tíminn sem 

hún sinnti móðurhlutverkinu/húsmóðurhlutverkinu er kerfisbundið notaður gegn henni og 

gefið í skyn að hún hafi misst af lestinni bæði hvað varðar tæknimál og tungutak. 

                                                      
3 Ferriss og Young 2008:3-4. 
4 Ferriss og Young 2008:1. 
5 Radner 2011:41. 
6 Ferriss og Young 2008:4. 
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Heimilislaus og allslaus leitar Liza skjóls hjá æskuvinkonu sinni, Maggie (Debi Mazar) sem 

býr í Brooklyn. Umbreytingin á Lizu hefst fyrir tilviljun þegar yngri maður tekur hana tali á 

bar nokkrum og gengur út frá því að hún sé um það bil tuttugu og sex ára eins og hann. 

Vinkonurnar fara að ræða saman um möguleikann á því að þykjast vera yngri til að fá vinnu 

og eftir samtal fyrir framan spegil þar sem Maggie útlistar kosti Lizu ákveða þær að láta 

reyna á yfirhalninguna. Svo fer að Liza fær starfið og hefst þá umbreytingin á lífi hennar fyrir 

alvöru þar sem hún eignast nýjar yngri vinkonur og verður ástfangin af yngri manni sem og 

yfirmanni sínum. Í söguþræðinum má finna endurtekin skvísumenningarþemu sem eiga rætur 

sínar að rekja til Cosmo stelpu (e. Cosmo Girl) Helen Gurley Brown en hún var ritstjóri 

glanstímaritsins Cosmopolitan í yfir þrjá áratugi. Cosmo stelpan var kynferðislegt tákn hinnar 

ungu og einhleypu útivinnandi konu og fyrsta neytendatímaritið sem beindi sjónum sínum að 

þessum konum. Í eldri útgáfum tímaritsins mátti finna ráðleggingar, tískufatnað, auglýsingar 

fyrir kvenlegar neytendavörur sem og atvinnuauglýsingar en nútímaútgáfan leggur meiri 

áherslu á pistla, greinar og viðtöl þar sem stórstjörnur prýða oftar en ekki forsíðuna.7 

Ritstjórnarstefnan er því svipuð enn þann dag í dag þar sem lesendur kunna vel að meta efnið 

og hefur endurtekið verið vísað til Cosmopolitan í skvísumenningu t.d. var tímaritið kallað 

„Biblían” í skvísukvikmyndinni Legally Blonde (2001).8  

Áður en Brown settist í ritstjórnarstólinn var hún ritari til margra ára en einnig 

metsöluhöfundur. Ráðleggingabók hennar, Sex and the Single Girl, kom út árið 1962. Bókin 

boðaði fagnaðarerindi ameríska draumsins en var þó sniðin að einhleypum stelpum og 

útlistaði hvernig þær gætu risið upp metorðastigann, stéttarlega séð sem og í svefnherberginu. 

Venjulegar ógiftar konur fengu þar leyfi til að lifa kynlífi utan hjónabands og var ráðlagt að 

nota getnaðarvarnir. Þær voru jafnframt hvattar til að vinna úti og vera fjárhagslega sem og 

kynferðislega sjálfstæðar en þó innan ákveðinna marka. Brown lagði blessun sína yfir 

skilnuðum þó hún væri ekki beinlínis að hvetja til þeirra, í hennar augum var hún einungis að 

bregðast við skorti á álitlegum karlmönnum.9 Þetta vekur óneitanlega upp hugrenningartengsl 

við söguþráð skvísuþáttanna Sex and the City (1998-2004) en þættirnir (og síðar kvikmyndir) 

fjalla um konur í New York þar sem vinátta, rómantísk sambönd, neysluhyggja og kynlíf ber 

                                                      
7 Ouellette 1999:362. 
8 Radner 2011:20. 

Sjá ennfremur: http://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/news/a4652/cosmo-in-pop-culture/ þar 

sem talin eru upp þrjátíu skipti þar sem Cosmopolitan er nefnt í dægurmenningu/skvísumenningu. 
9 Ouellette 1999:360-361. 

http://www.cosmopolitan.com/entertainment/celebs/news/a4652/cosmo-in-pop-culture/
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hæst. Leitin að álitlegum karlmönnum og kvartanir aðalpersónanna yfir skorti á karlmönnum 

eru þar miðlægar.  

Orðræðu Brown mátti skilja sem svo að það væri alltaf hægt að breyta sjálfri sér, bæta 

sig og stílisera og jafnvel búa til nýjan persónuleika (e. whole new identity).10 Þarna var 

líklega kominn fyrsti vísir að þeirri yfirhalningarorðræðu sem átti eftir að vera geysivinsæl í 

skvísukvikmyndum. Hilary Radner er tíðrætt um Brown í bók sinni Neo-Feminist Cinema: 

Girly Films, Chick Flicks, and Consumer Culture og telur hana hafa mótað hugmyndir 

kvenna um allan heim og lagt grunninn að skvísumenningunni. Radner vill fremur nota 

hugtakið nýfemínismi (e. neo-feminism) en að stóla á hugtakið póstfemínismi þegar greina 

eigi stelpubíó (e. girly films). Virðist munurinn helst liggja í því hvort konurnar í 

kvikmyndunum skilgreini sig út frá neyslumenningu til jafns við rómantísk sambönd og 

atvinnu.11 Radner heldur því fram að þó svo að einhleypa stelpan (e. single girl) hafi verið 

áberandi á forsíðum tískublaða frá byrjun 8. áratugarins hafi það tekið áratugi að komast að í 

vinsælum kvikmyndum þar sem konur voru ekki taldar til mikilvægustu viðskiptavina 

kvikmyndahúsanna.12 Þetta átti þó eftir að breytast og sér í lagi með nýrri tækni þar sem 

kvikmyndirnar lentu heima í stofu á myndbandstækjum, DVD og svo síðar á 

streymisveitum.13 Sú kvikmynd sem olli hvað mestum straumhvörfum að mati Radner og 

innleiddi skvísukvikmyndahefðina er Pretty Woman (1990) sem má helst lýsa sem nútíma 

Öskubusku-sögu þar sem vændiskona hittir „prinsinn” sinn og lifir hamingjusöm til æviloka. 

En þannig hefur kvikmyndin verið túlkuð í gegnum tíðina af kvenkyns áhorfendum á öllum 

aldri sem hafa horft á hana endurtekið til að láta sér líða betur.14 Vændiskonuþemað er e.t.v. 

ekki það sem fær konur til að horfa endurtekið á kvikmyndina en það má finna nokkurn 

enduróm af hugmyndum Helen Gurley Brown í þeim eins og Radner bendir á og hvernig 

Cosmo stelpan hefur öðlast samþykki.15 Brown hvatti hina vinnandi konu til að nota 

kynþokka sinn til að komast áfram á vinnustaðnum sem og í einkalífinu. Stundum þurfti hún 

að hegða sér eins og vændiskona til að fá sínu framgengt þ.e. með því að veita kynferðislega 

greiða átti Cosmo stelpan að fá gjafir, kvöldverði, utanlandsferðir og peninga frá yfirmönnum 

sínum, kollegum, kærustum og öðrum biðlum.16 Þessi ráðlegging Brown kallast nokkuð á við 

                                                      
10 Ouellette 1999:366. 
11 Radner 2011:ii. 
12 Radner 2011:27. 
13 Radner 2011:28. 
14 Radner 2011:40. 
15 Radner 2011:27. 
16 Ouellette 1999:373. 
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söguþráð Pretty Woman þar sem aðalsöguhetjan Vivian Ward (Julia Roberts) fær peninga, 

gjafir, kvöldverði og flugferð í óperuna með viðskiptavini sínum/prinsinum Edward Lewis 

(Richard Gere). Þetta tengist því hvernig Cosmo stelpan átti umfram allt að vera fjárhagslega 

sjálfstæð, eiga sinn eigin bankareikning og leggja ekki allt sitt fjárhagslega traust á karlmenn 

þar sem þeir ættu það til að bregðast konum. Fyrrum eiginmaður Lizu í Younger bregst henni 

með því að tapa sparifénu, húsinu og öllu sem þau eiga og taka sér yngri konu. Liza er þó 

ekki tækifærissinni þegar kemur að því að fá karlmenn til að gefa sér gjafir. Sýnt er fram á 

það þegar kærasti hennar, Josh (Nico Tortorella), býðst til að borga fyrir háskóladvöl dóttur 

Lizu og hún afþakkar.17 Tengsl Pretty Woman við Younger má helst finna þegar Liza leikur 

eftir atriði úr kvikmyndinni þ.e. senu þar sem Edward mætir á glæsikerru, með óperutónlist í 

bakgrunni og blómvönd upp úr sóllúgunni til að sækja prinsessuna sína Vivian. Liza gerir 

þetta, í 5. þætti fyrstu seríu, í þeirri viðleiti að biðja Maggie afsökunar á að hafa tekið nýju 

vinkonurnar framyfir hana. Maggie sættist við Lizu og segir að hún trúi ekki að Liza hafi 

„Pretty Woman-ed” hana.18 Þetta sýnir hversu sterk ítök Pretty Woman hefur í 

skvísumenningunni þ.e. að vísunin þurfi ekki neina útskýringu. Kvikmyndin er einnig lesin 

með hliðsjón af vinkonutengslum þeirra þar sem þær hafa e.t.v. horft á hana saman.19 Helen 

Gurley Brown var öflugur talsmaður þess að konur kynnu að meta vinkonur sínar en þær 

sagði hún vera nauðsynlegar til að komast af í lífinu og að mörgu leyti væru þær mikilvægari 

en eiginmenn þar sem þær leystu vandamál í staðinn fyrir að búa þau til.20  

Radner telur að skvísukvikmyndir hafi orðið til úr tveimur kvikmyndagreinum þ.e. 

vinkonukvikmyndum og nýrómantískum kvikmyndum (e. neo-romantic).21 Radner nefnir 

When Harry Met Sally (1989) sem gott dæmi sem nýrómantíska kvikmynd og 9 to 5 (1980) 

sem vinkonukvikmynd en hún fjallar um hóp ritara/aðstoðarkvenna sem vinna á stórum 

karllægum vinnustað þar sem er nánast ómögulegt að fá stöðuhækkun.22 Vinátta kvennanna 

                                                      
17 Þó má finna ákveðinn vændiskonu undirtón í tilraun Lizu til að afla fjár með því að selja nærbuxurnar 

sínar á Craigslist en það fer fljótlega út um þúfur hjá henni. 
18 Maggie notar kvikmyndina sem sögn: „I can’t believe you Pretty Woman-ed me”. Sjá Younger, 5. 

þáttur/1. sería, 2015. 
19 Pretty Woman minnið kemur endurtekið fyrir í skvísumenningu, má benda á þættina Young and Hungry, 

nánar tiltekið 9. þátt, 2. seríu sem ber nafnið Young and Pretty Woman en þar koma rósir og brunastigi við 

sögu líkt og í Pretty Woman. 
20 Radner 2011:21. 
21 Radner 2011:28. 
22 Í kvikmyndinni voru viðfangsefni kvenréttindabaráttunnar tíunduð en hún hverfist um þrjár konur sem 

eru eins ólíkar og hægt er að hugsa sér, þ.e. Judy Berley (Jane Fonda), Violet Newstead (Lily Tomlin) og 

Doralee Rhodes (Dolly Parton) en þær taka höndum saman fyrir heildina (réttindi kvennanna á 

vinnustaðum). Myndin hefst á því að nýskilin Judy neyðist til þess að fá sér vinnu þar sem eiginmaður 

hennar fór frá henni. Nýi vinnustaðurinn hennar er útskýrður fyrir áhorfendum um leið og hann er 
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er aðalmálið, ekki rómantísk sambönd eða einstaklingsframtakið sem slíkt. Younger þættirnir 

byggja á svipuðum grunni þar sem vinkonusamböndin eru hvað sterkust og kvennamenningin 

í fyrirrúmi en einstaklingsframtakið er skammt undan. Liza stólar á vinkonur sínar, bæði 

gamlar og nýjar en þegar upp er staðið er hún aðalsöguhetjan og viðleitni hennar til að skapa 

sér nýtt líf og starfsframa með vinnusemi og elju. Þarna má því finna bæði vinkonuþemu sem 

og nýrómantísk þar sem ástarþríhyrningurinn milli Lizu, Josh og Charles er ávallt í forgrunni. 

Þó svo að skvísukvikmyndin innihaldi mikilvæg vinkonusambönd og femíníska undirtóna þá 

er Cosmo stelpan það sem skvísukvikmyndin gengur helst út á að mati Radner og náið 

samband hennar við neyslumenningu. Í tilviki Lizu birtist þetta í þörfinni fyrir vel launað 

starf til að borga fokdýr skólagjöld og þeirri neysluhyggju að þurfa að kaupa sér allt sem til 

þarf til að virðast unglegri þ.e. gríðarlegt magn af fatnaði, skóm og snyrtivörum.23  

Radner telur að stelpumyndin notist við ákveðin þemu sem sýni fram á hversdagsleika 

kvikmyndagreinarinnar sem og tengsl við nýfemínisma. Stelpukvikmyndir eigi meira 

sameiginlegt með skvísuþáttum á borð við Sex and the City en með Hollywood kvikmyndum 

þar sem klippingin er hröð og auglýsingastíllinn er í anda MTV sjónvarpsstöðvarinnar.24 Þar 

sem stelpukvikmyndir og skvísuþættir eru hér settir undir sama hatt er freistandi að athuga 

hvort nota megi sama 10 liða greiningartól á Younger sjónvarpsþættina og Radner notar á 

Pretty Woman á bls. 36-39 í áðurnefndu riti sínu Neo-Feminist Cinema: Girly Films, Chick 

Flicks, and Consumer Culture:25 

  

                                                      
útskýrður fyrir Judy. Sú sem stjórnar vinnustaðnum og heldur honum gangandi er ekkjan Violet en karllæg 

vinnustaðamenning hefur gert það að verkum að endurtekið hefur verið gengið framhjá henni þegar kemur 

að stöðuhækkunum. Yfirmaður deildarinnar Franklin Hart Jr. (Dabney Coleman) kemur mjög illa fram við 

konurnar, stelur hugmyndum þeirra, áreitir þær kynferðislega sem og lítillækkar þær við hvert tækifæri. 

Doralee, ritarinn hans, virðist við fyrstu sýn vera hin hefðbundna Cosmo stelpa sem sefur hjá 

yfirmanninum og þiggur gjafir en fljótlega kemur í ljós að hún er harðgift og hefur engan áhuga á öðru en 

að sinna starfinu sínu vel. Aðalsöguhetjurnar mynda nokkurskonar bandalag gegn yfirmanninum og 

fantasera um það að láta hann gjalda fyrir slæma framkomu sína gagnvart þeim og hinum 

starfsmönnunum. Eftir mikinn skollaleik hneppa þær hann í varðhald og stjórna vinnustaðnum á meðan 

þær safna sönnunargögnum um svik hans gegn fyrirtækinu. Vinnustaðurinn tekur að blómstra í fjarveru 

hans þar sem konurnar innleiða betri vinnustaðamenningu sem felur í sér barnapössun, möguleikann á 

hlutastarfi og jafnlaunastefnu o.s.frv. Franklin sleppur úr prísundinni en fær makleg málagjöld þar sem 

fyrirtækið sendir hann til Brasilíu þar sem hann týnist fyrir fullt og allt í frumskógum Amazon. Það sem 

upp úr stendur er samstaða kvennanna þar sem vinátta mjög ólíkra kvenna varð til þess að bæta 

vinnustaðinn og ná fram breytingum með því að koma óhæfum yfirmanni frá. 
23 Radner 2011:29. 
24 Radner 2011:40. 
25 Greiningaratriði Radner eru hér höfð skáletruð til hægðarauka og síðan lesin saman við Younger þættina. 
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1. Verkið beinist að kvenkyns áhorfendum þar sem kvenhetjan er miðlæg í 

söguheiminum en á sama tíma laða verkið til sín karlkyns áhorfendur vegna 

ofuráherslna á útlit. Konur njóta þess að horfa á það saman en vinkonuþemu og 

tengsl milli kvenna eru ríkjandi þemu. Áhorfendur Younger eru mjög duglegir að 

skilja eftir ummæli á Facebook síðu þáttanna en þar eru ýmist hjón að lýsa því yfir 

að þau horfi saman eða vinkonur að biðla til annarra vinkvenna um að hittast og 

horfa saman á þættina.26 Radner telur að kvennamyndin sýni hvernig kvenleg 

dægurmenning gerir konum kleift að hugsa um kvennamálefni án þess að það sé 

gert á akademískum eða pólitískum vettvangi.27 Kvenkyns áhorfendur Younger 

þáttanna kunna vel að meta vinkonuþemað sem og hið rómantíska og leitast við að 

horfa saman en slíkt samáhorf er mjög algengt þegar kemur að 

skvísukvikmyndum og þáttum.  

 

2. Þó svo að skírlífi sé sjaldan þema er giftingarfléttan oft fyrirferðarmikil þar sem 

stúlka giftist manni sem hún velur og um leið eru mynduð tengsl við rómantískar 

kvikmyndir þó svo að kynferðislegur kvíði í daglega lífinu sé líka kannaður. Í 

upphafi Younger þáttanna hefur Liza nánast verið skírlíf í tvö ár, þetta kemur fram 

í samtölum hennar við Maggie sem og í kynferðislegum kvíða gagnvart Josh. 

Birtingarmyndir kvíðans eru m.a. að grandskoða líkamann í leit að göllum, taka 

róandi lyf fyrir kynlíf og vera óviss hvort hún eigi að stunda kynlíf meðan hún er á 

blæðingum. Giftingarfléttan snýr bæði að Josh og Charles en þegar Josh ætlar að 

biðja Lizu eyðileggur hún sambandið með því að kyssa Charles sem er mun 

„giftingarvænni” kostur þar sem hann er vel efnaður og ekki í 

barneignarhugleiðingum. 

 

3. Aðalsöguhetjan er oftast einhleyp útivinnandi kona og vinnan skilgreinir hana á 

einhvern hátt. Hún hefur stelpulegan persónuleika og útlit. Fjölskyldutengsl 

hennar eru ekki sterk. Feður hafa oft brugðist eða eru fjarverandi á einhvern hátt. 

Liza er nýskilin í upphafi þáttanna og upplifir sig sem einhleypa þó svo að 

skilnaðurinn hafi ekki gengið í gegn. Fjölskyldutengsl Lizu eru ekki sterk þar sem 

                                                      
26 Debi Mazar sagði í eftirþætti Younger að hún væri oft stoppuð í neðanjarðarlestinni í New York þar sem 

bæði kynin kepptust við að segja henni hversu góðir þættirnir væru og að hjón segðust oft horfa saman. 
27 Radner 2011:31. 
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móðir hennar er látin og samband hennar við föður sinn virðist ekki vera til staðar. 

Í raun hafa allir karlmenn brugðist Lizu á einhvern hátt, faðir hennar er 

fjarverandi, eiginmaðurinn brást með því að halda framhjá og gera þau gjaldþrota, 

Josh með því að krefjast þess að hún giftist honum og eignaðist börn (og gefa þar 

með starfsframann upp á bátinn), Charles fyrir að vera tvístígandi, hikandi og 

segja eitt við eiginkonu sína og annað við Lizu og loks arkitektinn sem svaf hjá 

henni án þess að segja henni að hann væri giftur. 

 

4. Neyslumenning og lífsgæðakapplaup mynda mikilvæga umgjörð og gera 

kvenhetjunni kleift að leysa úr vandamálum þar sem hún er ávallt framúrskarandi 

á einhvern hátt en samt alþýðleg. Liza er aðstoðarmaður í markaðsdeild og þarf 

oft að hugsa hratt og finna lausnir á vandamálum. Sem dæmi um þetta er hvernig 

Liza gerði bók Joyce Carol Oates söluvænni en þar fékk hún innblástur af 

frjálslegum fimmtudegi (e. topless tuesday) á Twitter og breytti því í „Show us 

your Oates” sem hvatti konur á öllum aldri að birta brjóstamyndir af sér með 

bækur Oates fyrir geirvörtunum.28 Þetta virkaði hvetjandi á konur til að kaupa 

bókina og urðu þær þar með beinir þátttakendur í neyslumenningunni með því að 

birta mynd af sér með hana. Oftar en ekki bjargar Liza fyrirtækinu á einhvern hátt 

með hugkvæmni sinni en er þó ávallt mjög hæversk og alþýðleg. Hún getur 

stokkið í hvaða hlutverk sem er hvort sem það er barnfóstra, prinsessa, stjórnandi 

pokahlaups eða aðstoðar-ritstjóri en yfirleitt er um að ræða alþýðleg 

þjónustuhlutverk. Einnig má finna ákveðinn alþýðleika í því hvernig hún kemur til 

dyranna eins og hún er klædd, svolítið klaufaleg á köflum en ávallt tilbúin til að 

hjálpa öðrum jafnvel þó það kosti hana eigin hamingju.29 

 

5. Neyslumenningin í verkinu býður upp á töfraheim þar sem allt getur gengið upp 

eða farið hrikalega úr böndunum. Leyndarmál Lizu tengist neyslumenningu þar 

sem hún þarf vel launað starf til að borga fyrir námsdvöl og síðar háskólanám 

dóttur sinnar. Hún lifir í stöðugum ótta um að vinnufélagarnir komist að 

leyndarmálinu og lendir hún endurtekið í aðstæðum þar sem leyndarmálið er 

                                                      
28 Orðaleikur með orðatiltækið „Sow Your Wild Oats” sem hefur kynferðislega skírskotun.  
29 Dæmi um þetta er t.d. þegar Pauline (Jennifer Westfeldt) biður hana að ritstýra bók sinni um hjónaband 

sitt og Charles. 
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næstum því afhjúpað. Dæmi: Thad komst að leyndarmáli Lizu og hótaði henni 

með því en líkt og fyrir guðlega íhlutun varð hann fyrir steypustykki og lést 

samstundis. Þegar öll sund virðast lokuð gerist yfirleitt eitthvað sem bjargar Lizu 

fyrir horn en ánægja áhorfenda kemur m.a. af því að horfa á skollaleikinn. 

 

6. Þemalega séð eru verkin tvíbent í afstöðu sinni til ákveðinna málefna eins og 

rómantíkur, giftingar og atvinnu aðalsöguhetjunnar. Younger þættirnir kafa 

ítarlega í kvennamálefni þar sem þeir hverfast um atvinnumöguleika konu sem er 

komin yfir fertugt en einnig er tekist á við spurninguna hvort það sé hægt að 

öðlast hamingju í rómantísku sambandi og halda starfsframanum gangandi. Eitt 

helsta vandamál Lizu er að sætta persónulega lífið við atvinnu sína og 

vinnufélaga. Rómantíkin er vissulega til staðar í samböndum hennar við Josh og 

Charles en þegar öllu er á botninn hvolft er það atvinnan sem er henni 

mikilvægust. Þetta kemur berlega í ljós þegar hún eyðileggur samband sitt við 

Josh þar sem hún vill ekki giftast honum og eignast börn en það hefði orðið til 

þess að hún hefði líklega þurft að hætta að vinna. Þetta kemur einnig fram þegar 

Liza neitar að hætta við að gefa út bók fyrrverandi eiginkonu Charles, þrátt fyrir 

einlæga bón Charles um að hún gefi hana upp á bátinn en í hans huga myndi það 

þýða að þau gætu loksins orðið par. Starfsframinn er því Lizu mikilvægari en 

ástarsambönd en samt virðist Liza kvalin yfir því að vera einhleyp og horfir áfram 

löngunaraugum til Charles og Josh. 

 

7. Atburðir verkanna eiga sér stað í New York eða á öðrum landfræðilega þekktum 

stað. Þættirnir eru teknir upp í New York og eru Manhattan og Brooklyn nánast 

eins og aukapersónur. Liza og vinkonur ganga um götur borgarinnar 

óaðfinnanlega klæddar frá toppi til táar og gulir leigubílar og háhýsi eru áberandi. 

 

8. Breytingarþemu birtast í yfirhalningu (e. makeover) sem er töfrum líkust og 

nátengd neyslumenningunni en aðalmarkmiðið er þó að sýna þann innri lærdóm 

sem hefur átt sér stað. Í upphafsþætti Younger fer Liza í gegnum yfirhalningu, hún 

kastar af sér fjötrum fyrra lífs og er léttari á fæti og í anda þó leyndarmál hennar 

vofi alltaf yfir. Með því að ljúga til um aldur kemst Liza inn í 

þúsaldarmenninguna, kynnist nýju fólki, lærir nýtt tungutak og kemst í hringiðu 
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þess „heitasta” sem er í gangi. Áður var Liza innilokuð húsmóðir í 

óhamingjusömu hjónabandi og bauðst ekki tækifæri til þess að upplifa nýja hluti. 

Með því að taka upp nýjan lífsstíl, finnur Liza sjálfa sig en innri lærdómurinn snýr 

að þeirri þekkingu á því hvað geri hana hamingjusama en starfsferillinn virðist 

vera þar efstur á blaði. 

 

9. Kvenhetjan öðlast þekkingu í gegnum endurtekningu (e. do-over) þar sem fyrri 

mistök eru leiðrétt. Söguþráður Younger byggir að miklu leyti á endurtekningu þar 

sem Liza vann í bókabransanum áður en hún varð heimavinnandi húsmóðir. Liza 

byrjar á byrjunarreit, á „sama” aldri og í svipaðri vinnu og öðlast starfsframa sem 

hún þurfti að gefa upp á bátinn vegna fjölskylduaðstæðna. Í gegnum 

endurtekningarferlið áttar hún sig á að hún vill ekki giftast Josh og eignast börn 

þar sem þá verði hún í sömu stöðu og áður. 

 

10. Verkin eru mörkuð af textaskyldleika (e. intertextuality) og eru upptekin af 

skírskotunum í nostalgíska fortíð sem og ákveðin tískumerki og varning. Helstu 

skírskotanir í nostalgíska fortíð birtast í bókmenntafræðilegri umræðu og vísunum 

í kanóníseraða höfunda og verk. Í 1. þætti fjórðu seríu ræða Charles og Liza 

Hemingway og verk hans. Þar segir Liza að bókin „A Moveable Feast” hafi verið 

biblían hennar í háskóla og hana dreymi ennþá um að flytja til Parísar. Charles 

sýnir henni handskrifuð verk eftir Hemingway og ástarbréf hans til Marlene 

Dietricht en þau voru að hans mati hliðstæða sexting á 6. áratuginum.30 Vísanir í 

tískumerki og varning koma helst fram hjá Diönu Trout þar sem hún nefnir t.d. 

Givenchy ilmvatnið sitt og Judith Leiber handtösku auk þess að segja í sífellu að 

hún sé klædd í hátískuföt (e. „it’s designer”). 

Greiningartól Radner má því nota jafnt á kvikmyndir og sjónvarpsþætti en það rennir stoðum 

undir áðurnefnda greiningu hennar að stelpukvikmyndir eigi meira sameiginlegt með 

sjónvarpsþáttum á borð við Sex and the City en Hollywood kvikmyndum. Younger þættirnir 

eru af svipuðum toga og Sex and the City en það sem helst greinir Younger þættina frá öðrum 

póstfemínískum sjónvarpsþáttum er áherslan á að sýna konur á öllum aldri á vinnustaðnum 

en það er einmitt viðfangsefni næsta kafla. 

                                                      
30 Smáskilaboð með kynferðislegu ívafi. 



 14 

Neyðin kennir eldri konu að vinna 

Þegar Younger þættirnir hefjast er Liza sem áður segir á krossgötum, hún er nýskilin og 

nánast gjaldþrota og þarf að fara aftur út á vinnumarkaðinn. Liza hefur góða háskólamenntun 

að baki sem og nokkurra ára reynslu í ritstjórnarstörfum hjá bókaforlagi. Það er því eðlilegt 

að hún reyni fyrst fyrir sér á þeim starfsvettvangi en aldurinn reynist henni fjötur um fót. 

Ungu konurnar sem taka starfsviðtölin við hana gera ráð fyrir því að hún sé ekki vel að sér í 

nýrri tækni og henni er ekki gefið tækifæri til að læra á hana. Eftir að Liza fær vinnu sem 

aðstoðarmaður markaðsmála hjá Empirical bókaforlaginu kemur í ljós að hún getur vel 

aðlagast breyttum tímum, lært nýja hluti eins og skrifa færslur á Twitter og tryggja útbreiðslu 

með því að láta þær skara framúr (e. trend). Darren Star, handritshöfundur og leikstjóri 

þáttanna, líkir nýju tækniumhverfi heimsins við að læra nýtt tungumál. Þeir sem séu yfir 

fertugt þurfi að læra það á meðan hin svokallaða þúsaldarkynslóð (fædd 1980-2000) hafi alist 

upp með því og tileinkað sér tækninýjungar um leið og þær áttu sér stað.31 Þetta gengur ekki 

áfallalaust fyrir sig og það verða margar lærdómsríkar hindranir á vegi Lizu en hún skarar 

fljótt framúr í starfi sínu, fær stöðuhækkun og bjargar fyrirtækinu a.m.k. í tvígang með 

útsjónarsemi og heppni. Það er því ljóst að skilaboð þáttanna eru sú að þúsaldarkonurnar sem 

tóku viðtal við hana í fyrsta þætti höfðu rangt fyrir sér. Liza gafst ekki upp á draumum sínum 

um glæstan starfsferil þótt það hefði e.t.v. verið auðveldara að gefast upp og vinna í 

verslunarmiðstöð. Liza á augljóslega heima í bókabransanum þrátt fyrir að hafa verið úr leik í 

fimmtán ár. Hér er um að ræða aldursfordóma sem eru nátengdir tímakrísu sem fjallað verður 

um síðar en einnig spurninguna um hvort konur geti öðlast allan pakkann í lífinu, þ.e. 

barneignir og starfsframa. 

Þættirnir kafa djúpt í þessa spurningu og setja fram a.m.k. fimm erkitýpur vinnandi 

kvenna: Lizu Miller sem ákvað að gefa starfsframann tímabundið upp á bátinn þegar hún var 

tuttugu og sex ára til að sinna dóttur sinni og eiginmanni; Diönu Trout (Miriam Shor) sem 

giftist seint, skildi fljótt, eignaðist ekki börn og setti vinnuna ávallt í fyrsta sæti; Cheryl 

Sussman (Martha Plimpton) sem fór blönduðu leiðina þ.e. hætti aldrei að vinna og stólaði á 

barnfóstrur og tengdist líklega börnunum sínum lítið (eftir orðræðu hennar að dæma); 

Pauline, fyrrverandi eiginkona Charles sem yfirgaf eiginmann sinn og dætur í eitt ár og 

skrifaði bók en hún hafði áður skrifað fyrir tímaritin Elle og Allure; Maggie sem er lesbía, 

ákaflega frjáls í anda og vinnur sem ögrandi listamaður. Hún neitar að vera í föstu sambandi 

                                                      
31 Sjá viðtal hér: http://www.indiewire.com/2015/04/darren-star-on-how-tv-has-changed-from-90210-to-

younger-62535/ 

http://www.indiewire.com/2015/04/darren-star-on-how-tv-has-changed-from-90210-to-younger-62535/
http://www.indiewire.com/2015/04/darren-star-on-how-tv-has-changed-from-90210-to-younger-62535/
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og það virðist aldrei hafa hvarflað að henni að eignast börn. Maggie virðist glíma við fæstu 

kvennavandamálin þó erfitt sé að segja til um hvort hún sé einmanna eða að fullu ánægð með 

hlutskipti sitt í lífinu. Allar eru konurnar á sama aldri en völdu ólíkar leiðir þegar kom að 

starfsframa og barneignum. Engin leið gekk almennilega upp hjá þeim, allar leiðirnar höfðu 

kosti og galla. Ofannefndar konur tengjast allar stórfyrirtækjum á Manhattan en það er 

merkingarbært ef haft er í huga það sem Diane Negra segir á bls. 91 í bók sinni What a Girl 

Wants?: Fantasizing the Reclamation of Self in Postfeminism:  

 

Almennt séð, parast póstfemínismi vel með öðrum íhaldssömum 

framsetningum svo sem stórfyrirtækjamenningu sem eflir 

mismunandi félagsleg forréttindi. Rík áhersla er lögð á 

stéttaskiptingu en póstfemínismi blómstrar undir skilyrðum auðs í 

einkaeigu og aðhaldi almennings en slíkt ræður nú ríkjum í 

Bandaríkjunum. Undir þessu yfirskyni beinir hann sífelldri athygli 

sinni að hugðarefnum, áhyggjum og forréttindum elítunnar.32 

 

Negra ræðir þarna samband póstfemínisma við íhaldssamar formúlur og tekur sem dæmi 

stórfyrirtækjamenningu Bandaríkjanna þ.e. einkafyrirtæki sem eru í eigu forríkrar elítunnar. 

Empirical fyrirtækið sem Liza vinnur hjá telst til slíkra fyrirtækja en það er staðsett í stóru 

háhýsi þar sem engu er til sparað. Birtist þetta m.a. í aðstöðu starfsmanna, vel búnum 

skrifstofum og glæsilegri kaffistofuaðstöðu. Þrátt fyrir að hafa stundum áhyggjur af 

fjárhagslegri framtíð fyrirtækisins tilheyrir Charles elítunni. Í samtölum Lizu og Pauline, 

fyrrverandi eiginkonu hans kemur fram að það hafi verið helsta bitbein hjónabandsins. 

Pauline líkaði illa að lifa og hrærast á Upper East Side sem er eitt ríkmannlegasta hverfi New 

York borgar. Hún var að eigin sögn ekki lengur alvöru manneskja, aðeins eiginkona farsæls 

eiginmanns. Pauline tók sér því frí frá fjölskyldunni í heilt ár og skrifaði bók sem nefnist 

Hjónabandsfríið (e. Marriage Vacation) en Liza samþykkir að ritstýra henni. Liza finnur 

fyrir ákveðinni tengingu við Pauline þar sem báðar breyttu þær lífi sínu til að eiga kost á 

starfsframa en Liza á erfitt með að sætta sig við það að hún stakk af frá dætrum sínum sem 

sátu eftir móðurlausar. Younger þættirnir kanna veröld elítunnar í 10. þætti fjórðu seríu en þar 

                                                      
32 „In general, postfeminism partners well with other conservative formulations such as a corporate culture 

that reinforces divergent social privileges. With its heavily classist character, postfeminism flourishes 

under the conditions of private wealth and public austerity that currently prevail in the US. Toward this 

end, it maintains a relentless focus on the interests, concerns, and prerogatives of elites”.  

Sjá Negra 2009:91. Þýðing mín. 
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ræða Liza og Pauline við elítumömmuna Louise Vexler (Alysia Reiner) en hún segir: „Pinx 

hefur breytt lífi mínu, nú fæ ég laun og hef tilgang, nota gráðuna mína. Ég gekk í Warthon þú 

veist. En svo hitti ég Teddy og við giftum okkur og ég varð barnshafandi.”33 Það má finna 

nokkra íróníu í þessari orðræðu þar sem Louise var greinilega forrík áður en hún stofnaði 

fyrirtækið en talar þó um það eins og meðaltekjumanneskja sem skapaði sín eigin tækifæri, 

fékk „loksins” sín eigin laun og nýtti háskólagráðuna úr hinum virta viðskiptaháskóla 

Warthon. Hið sanna er líklega að Louise er að reyna að vera jafn mikið í sviðsljósinu og 

Pauline, það er að finna ákveðnar hliðstæður á milli þess sem Pauline segir í bókinni sinni 

þ.e. að hún hafi þurft að gefa starfsframann upp á bátinn þegar hún giftist en Louise segist 

hafa þurft að gefa starfsframann upp á bátinn þegar hún varð barnshafandi. Pauline nefnir að 

skrifin hafi veitt sér tilgang aftur en Louise segir að fyrirtækið hafi veitt sér tilgang. Það er 

einnig að finna íróníu í „uppfinningunni” sjálfri en Pinx eru aðhalds-túrbuxur sem eiga að 

koma í veg fyrir vandræðalega blóðbletti í fatnaði en virka um leið grennandi.34 

Negra segir að póstfemínismi hafi löngum virkað sem tæki til að setja fram og leysa 

svokallað valkostavandamál (e. choice dilemmas) bandarískra kvenna og að sjónvarpsþættir 

og kvikmyndir séu gegnsýrðar af þessum áhyggjum. Reynt sé að leysa þær á yfirborðinu og 

sé hin „hefðbundna” leið farin eða stólað á ráð lífstílsráðgjafa.35 Dæmi um kvikmynd þar sem 

fjallað er um valkostavandamál kvenna er I Don’t Know How She Does It (2011) sem byggð 

er á bók Allison Pearson en frásögnin inniheldur að hluta til hugleiðingar Kate Reddy (Sarah 

Jessica Parker) sem er aðalsöguhetjan og viðtalssenur við aukapersónur. Þetta frásagnarform 

vekur óneitanlega upp hugrenningartengsl við þættina Sex and the City þar sem sama 

leikkona leikur aðalhlutverkin í sama nokkuð taugaveiklaða stíl, þó svo að umfjöllunarefnið 

sé gjörólíkt. Í kvikmyndinni reynir Kate að sætta móðurhlutverkið við vinnu í 

fjármálageiranum en það kallar á mikil ferðalög. Reynt er að sýna alla vinkla á 

móðurhlutverkinu þar sem bakstur fyrir skólann kemur við sögu en pressan á mömmurnar er 

gríðarleg að gera allt frá grunni þó þær séu í fullri vinnu (en þær konur sem kjósa að vinna úti 

eru álitnir svikarar eða verri mömmur af þeim sem eru heimavinnandi). Kate gefur 

áhorfendum ráð um hvernig eigi að skipuleggja sig, halda eiginmanninum ánægðum og hver 

fórnarkostnaðurinn sé við vinnustaðaferðalög þ.e. það sé erfitt að skilja við börnin og 

                                                      
33 „Pinx has changed my life, having an income and a purpose, using my degree. I went to Warthon you 

know. But then I met Teddy and we got married and I got pregnant.” Sjá Younger, 10. þáttur/4. sería 2017. 
34 Það að nærfötin séu aðhaldsnærföt er merkingarbært þar sem Diana kallar elítumömmurnar vannærða 

uppvakninga sem vísar til þess að þær þurfa að halda sér grönnum með öllum ráðum. 
35 Negra 2009:2. 
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ferðalögin geta kallað á framhjáhöld þar sem mörkin á milli vináttu og ástarsambands verða 

óljós. Kate stendur sig vel í starfinu og landar stórum viðskiptavini, það verður til þess að 

yfirmaður hennar gefur henni leyfi til að minnka ferðalögin og eyða meiri tíma með 

fjölskyldunni. Þar með eru flækjurnar leystar til bráðabrigða.  

Sama togstreita er til staðar hjá Miröndu Priestly (Meryl Streep) í The Devil Wears 

Prada (2006) en starf hennar sem aðalritstjóri Runway gerir það að verkum að fjölskyldulífið 

býður hnekki, hún á erfitt með að halda í eiginmann og er með eilíft samviskubit gagnvart 

dætrum sínum. Miranda reynir hvað hún getur að gefa þeim gjafir sem aðrir gætu ekki leikið 

eftir, svo sem óbirt handrit af Harry Potter en hún líður augljóslega fyrir það að velja vinnuna 

framyfir fjölskyldulífið. Það hvarflar samt ekki að henni að hætta sem ritstjóri eða gefa neitt 

eftir þegar kemur að starfsferlinum og er það nánast eins og trúarköllun, Miranda trúir því 

statt og stöðugt að vinnan sé hennar köllun í lífinu, þrátt fyrir fórnarkostnaðinn. 

 Að snúa aftur til vinnu eftir að hafa verið húsmóðir til fjölda ára er eitt af 

aðalumfjöllunarefnum kvikmyndarinnar Mad Money (2008) en þar neyðist aðalsöguhetjan, 

Bridget Cardigan (Diane Keaton), að snúa aftur til vinnu þegar eiginmaður hennar og 

fyrirvinna heimilisins missir vinnuna. Þau reyna í fyrstu að halda í lúxus lífsstíl sinn en lenda 

fljótlega í mikilli skuldasúpu. Bridget á engra annarra kosta völ en að reyna að fara aftur út á 

vinnumarkaðinn eftir langa fjarveru en það reynist þrautinni þyngri. Í samtali við fulltrúa á 

atvinnuleitarstöð kemur fram að viðhorf atvinnurekenda til kvenna, sem eru jafnvel með góða 

háskólamenntun, og kjósa að koma aftur til starfa eftir áralanga fjarveru er neikvætt. Þær eru 

jafnvel álitnar vera „algjör plága” því þær þekkja réttindi sín og skyldur og gera kröfur til 

atvinnurekenda. Þegar Bridget fremur glæp með því að stela peningum frá Alríkisbankanum 

er samúð flestra áhorfenda með henni, hún var í slæmri stöðu og átti ekki annarra kosta völ.36 

Svipað er uppi á teningnum hjá Lizu í Younger þegar hún ákveður að ljúga til um aldur og fá 

sér fölsuð skilríki, hún er í slæmri stöðu og neyðist til að gera ákveðna hluti sem eru á gráu 

svæði. Strangt til tekið er Liza að fremja glæp eða auðkennissvik þó ekki sé eytt miklum tíma 

í að hugsa um skattayfirvöld eða slíkt í þáttunum. Í 3. þætti fjórðu seríu segir Liza við 

samstarfskonu sína Kelsey Peters (Hilary Duff) að hún hafi þegar lært öll auðkennisbrögðin 

en þetta hjálpar áhorfendum að sætta sig við feluleikinn og fantasíuna um að það sé hægt að 

komast upp með að vera ekki „í kerfinu”.37 

                                                      
36Undirliggjandi skilaboðin eru að enginn hafi skaðast af þessum glæpum og konurnar hafi aðeins verið að 

reyna að bjarga sér, sér í lagi Bridget sem fékk ekki starf eða tækifæri í samræmi við háskólamenntun sína. 
37 „I figured out all the ID tricks a while ago.” Sjá Younger, 3. þáttur/4. sería 2017. 
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Samstarfskonur Lizu, Diana Trout og Kelsey Peters eru öflugar konur en kirfilega 

staðsettar í sitthvorn aldurshópinn þ.e. þúsaldarhópinn og „eftir fertugt” hópinn, á meðan Liza 

er ávallt með annan fótinn í þeim báðum. Kelsey býður Lizu strax velkomna til starfa og 

segist ætla að taka hana undir sinn verndarvæng því konur þurfi að vinna saman á meðan 

Diana vill halda uppi aga og ákveðnu vinnusiðferði. Liza lærir margt af Kelsey og kemst inn í 

þúsaldar hugsunarganginn og tungumálið sem væri henni annars lokað vegna aldurs. Liza 

kemur svo upplýsingunum áfram til Diönu sem stólar á Lizu til að verða ekki algjörlega úrelt. 

Það sem verður til þess að Liza fær vinnuna hjá Empirical er líklega svar hennar við 

spurningu Diönu um hvað sé sérstakt við hana en Liza svarar því til að það sé ekkert sérstakt 

við hana því hún sé fullorðin. Diana er nokkuð erfiður yfirmaður og kröfuharður, eignar sér 

stundum hugmyndir Lizu en sýnir væntumþykju sína í verki með því að hjálpa henni 

fjárhagslega og leiðbeina hvernig best sé að komast áfram í starfi sem er nokkuð sem Diana 

veit mikið um þar sem hún hefur algjörlega helgað starfinu líf sitt. Diana er fjárhagslega 

sjálfstæð, vinnur hörðum höndum að því að vera góð í starfi og óaðfinnanleg til fara en 

neysluhyggja stjórnar bæði sjálfsmynd hennar og útliti. Diana hefur í byrjun þáttanna gefist 

upp á karlmönnum og huggar sig við rándýran tískuvarning svo sem töskur, skó, skartgripi og 

föt. Hún hefur unnið sleitulaust framanum til framdráttar. Það má því finna ákveðin Cosmo 

stelpu einkenni í persónuuppbyggingu hennar. Diana er á svipuðum aldri og Liza en samt er 

hún fulltrúi eldri kynslóðarinnar og hefur verið úthýst úr nútíma orðræðu þar sem hún nær 

ekki að aðlagast nútímanum jafn hratt og tæknibreytingarnar gerast. Diana er sambland af 

yfirkonunni Maggie (Kay Thompson) í Funny Face (1957) og Miranda Priestly (Meryl 

Streep) í The Devil Wears Prada þ.e. hávær, ákveðin og með stóran persónuleika eins og 

Maggie en nokkuð snobbuð, dómhörð, kaldhæðin og lokuð tilfinningalega eins og Miranda. 

Þrátt fyrir breyskleika hennar reynir hún að hjálpa bæði Lizu og Kelsey og sýnir 

væntumþykju sína í verki fremur en að koma henni í orð. Eiginmaður Diönu fór frá henni 

eftir stutt hjónaband þar sem hann var samkynhneigður og mun það hafa haft áhrif á hana og 

gert hana mjög sjálfsgagnrýna og óörugga með útlit sitt og aldur. Kelsey segir í 

upphafsþættinum að Diana öfundi ungu stelpurnar af fersku eggjastokkunum og uppnefnir 

hana „Trout pout” en eftir því sem líður á þættina ná þessar tvær kynslóðir kvenna betur 

saman og fara að skilja hvor aðra. Diana telur að þúsaldarar séu einbeitingarlausir 

einstaklingar með bjagað gildismat þar sem kurteisi og vinnusiðferði er ekki haft í hávegum á 

meðan Kelsey sér hana sem reiðan útbrunninn kvenhatara. Þó báðar konurnar séu 

póstfemínistar má finna þarna nokkurn enduróm af kynslóðabili femínista sem skilja ekki 
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hvor annan þ.e. sýn annarrar kynslóðar femínista á póstfemínista og öfugt. Kvenkyns 

áhorfendahópur þáttanna samanstendur af konum af báðum hópum þar sem mæður og dætur 

eiga allar sinn fulltrúa sem þær samsama sig við en það er einkenni skvísumenningarnar að 

binda svo um hnútana að hægt sé að hagnast á kynslóðabilinu með því að höfða til breiðs 

hóps í aldri.38 

Í áðurnefndri kvikmynd 9 to 5 var baráttan um kaffið eitt meginþemað og var það sett 

upp sem kvenréttindamál að hæfri konu sem endurtekið var gengið framhjá í stöðuhækkunum 

var gert að færa fyrrum undirmanni sínum kaffi. Þessi barátta er iðulega til staðar þar sem 

vinnuumhverfi kvenna er sýnt í sjónvarpi og kvikmyndum. Má þar nefna kvikmyndina 

Working Girl (1988) en hún var frumsýnd átta árum eftir 9 to 5. Samanburðurinn á þessum 

myndum varpar ljósi á það að miklar breytingar hafa orðið í atvinnumálefnum kvenna þar 

sem aðalsöguhetjan og ritarinn Tess McGill fer að vinna hjá kvenkyns yfirmanni sem er að 

fullu tekið sem jafninga á fundum sem og á vinnustaðnum. Það má finna nokkrar hliðstæður í 

þeirri kvikmynd við Younger þættina þar sem Tess ákveður að ljúga til um stöðu sína til þess 

að komast úr ritarastarfinu og í yfirmannsstöðu. Stéttarlega séð er hún föst í ritarastarfinu og 

enginn vill gefa henni tækifæri þar sem hún er ekki með háskólapróf en hefur þó útskrifast úr 

kvöldskóla. Kærasti Tess bregst henni með því að halda framhjá henni og er hún því í 

svipaðri stöðu og Liza í Younger, heimilislaus og allslaus. Tess getur ekki búið hjá bestu 

vinkonu sinni Cynthiu (Joan Cusack) þar sem hún reynir að telja Tess af því að leika tveimur 

skjöldum fremur en að hvetja til þess eins og Maggie í Younger. En þó má finna ákveðinn 

enduróm á milli Cynthiu og Maggie þar sem báðar gefa vinkonum sínum róandi töflur áður 

en þær hitta karlmann. Í Younger tekur Liza róandi lyfin inn þegar hún er taugaóstyrk yfir að 

sænga hjá Josh en í Working Girl tekur Tess þau inn til að vera róleg í kokteilboði með Jack 

Trainer (Harrison Ford) en báðar sofna þær heima hjá körlunum. Í lok Working Girl er Tess 

orðin yfirmanneskja og segir sigri hrósandi við ritara sinn/aðstoðarmann að hún eigi ekki að 

sækja kaffi fyrir sig nema að hún sé að sækja kaffi fyrir sjálfa sig. Þar með er alvöru jafnræði 

náð á vinnustaðnum. 

Í 5. þætti þriðju seríu Younger reynir nýi ungi fjárfestirinn Bryce Reiger (Noah 

Robbins) að hrista uppi í hlutunum með því að slá því fram að ákveðnar 

vinnustöðvar/skrifborð séu úrelt hugmynd og allir eigi að sitja þar sem þeir vilji þegar þeir 

vilji svo jafnræði sé náð. Einnig skammar hann Diönu þegar hún biður Lizu um kaffið og 

                                                      
38 Ferriss og Young 2008:96. 



 20 

segir að hjá öllum öðrum fyrirtækjum sínum nái fólk sjálft í kaffið. Það endar með því að 

Liza sættir ágreininginn með því að segjast ætla að ná í kaffi fyrir sjálfa sig og Diönu í 

leiðinni. Diana kvartar reglulega yfir kaffinu, hvað það taki langan tíma að ná í það og að 

kaffið sé ekki nógu heitt. Hið sama er uppi á teninginum í The Devil Wears Prada þar sem 

Miranda gerir miklar kröfur um heitt kaffi. Fræðimaðurinn Carol M. Dole telur að hér sé á 

ferðinni leifar fyrri tíma þ.e. fyrir tíma femínisma þar sem konur voru í þjónustuhlutverki en 

hún ræðir þetta í grein sinni The Return of Pink. Legally Blonde, third-wave feminism, and 

having it all. Dole bendir á að að kvenkyns lærlingur hafi ávallt verið sendur eftir kaffi í 

kvikmyndinni Legally Blonde í stað karlanna.39 Kaffidívurnar Miranda og Diana haga sér 

líklega eins og yfirmenn þeirra, sem voru að öllum líkindum að mestum hluta karlmenn og 

því karllæg hegðun sem heldur áfram í þeirra stjórnunartíð. 

Þættirnir The Bold Type (2017-) fjalla um þrjár ungar konur á þrítugsaldri, Jane Sloan 

(Katie Stevens), Kat Edison (Aisha Dee) og Sutton Brady (Meghann Fahy) sem vinna allar 

hjá stóru kvennatímariti sem nefnist Scarlet og á að líkjast Cosmopolitan. Þættirnir minna um 

margt á Younger þættina og ýmislegt fengið að láni eins og það að samstarfskonur hjálpi hvor 

annarri að losa um eitthvað sem hefur fests í leggöngunum en Liza aðstoðaði Kelsey við að 

losa álfabikar en um var að ræða Yoni egg í The Bold Type. Í nýlegu viðtali við TVLine segir 

Sarah Watson, aðalframleiðandi þáttanna, að vinkonurnar séu alltaf til staðar fyrir hvora aðra. 

Þær eru ekki í samkeppni við hvora aðra eins og aðstoðarkonurnar í The Devil Wears Prada 

og yfirmanneskjurnar í verkunum eru eins ólíkar og hægt er að hugsa sér. Jacqueline Carlyle 

(Melora Hardin) er aðalritstjóri blaðsins en hún leitast við að vera leiðbeinandi og gefandi í 

samskiptum sínum við undirmenn sína á meðan Miranda í The Devil Wears Prada stjórnar 

með óttablandinni blöndu af umbun og refsingu.40 Þessi nýja nálgun The Bold Type er 

vísbending um að e.t.v. sé það á undanhaldi að sýna konur í yfirmannstöðu sem kvenhatandi 

„konur eru konum verstar” týpur og færa sig yfir í það að sýna móðurímyndir sem eru 

breyskar en sýna væntumþykju á þeim stundum sem mest ríður á að þær bjargi málunum. 

Allar þessar konur eru yfirgnæfandi í framkomu sinni, þær nota föt og fylgihluti eins og 

stríðsklæði sbr. risastór hálsmen Diönu, jakkar og töskur sem Miranda fleygir á borð þeirrar 

aðstoðarmanneskju sem er ekki í náðinni og rauðir skór Jacquline sem eru það fyrsta sem 

áhorfendur fá að sjá af henni í upphafsþætti The Bold Type.  

                                                      
39 Ferriss og Young 2008:72. 
40 Gelman, Vlada. 2017. 
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Búningar hafa löngum verið notaðir í póstfemínisma til að túlka hinar og þessar 

spurningar um stöðu kvenna en þeir gegna einnig lykilhlutverki í hinu sívinsæla 

yfirhalningarþema eins og fjallað verður um í næsta kafla. 
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Að sjá ekki fljóðið fyrir fötunum 

Suzanne Ferriss fjallar um yfirhalningarkvikmyndir í Chick Flicks. Contemporary Women at 

the Movies en þar segir hún að þó svo að kvikmyndirnar geti við fyrstu sýn talist 

yfirborðskenndar liggi mikið undir þar sem líf kvenpersónunnar breytist til frambúðar. 

Yfirborðsbreytingarnar eru til merkis um innri breytingar sem eiga sér stað. Konan blómstri 

að innan sem utan og gangist undir þá staðreynd að hún þurfi á ást og félagsskap að halda í 

stað þess að ríghalda í sjálfstæði sitt. Þá er hvað mest undir í verkum þar sem breyting á 

fatnaði og útliti hefur bæði áhrif á atvinnu og persónulegt líf þeirrar aðalpersónu sem fær 

yfirhalninguna. Sem dæmi nefnir Ferriss kvikmyndirnar Funny Face og The Devil Wears 

Prada en bæði verkin eiga ýmislegt sameiginlegt með Younger þáttunum. Í öllum verkunum 

þremur umbreytast konur í því skyni að fá nýja atvinnu en þær taka einnig persónulegum 

breytingum sem bjóða upp á nýja möguleika í vinskap og ástarsamböndum.41  

Í byrjun Younger þáttanna stólar Liza aðeins á sjálfa sig en sér að hún getur ekki 

haldið áfram á sömu braut þar sem hún er nú skilin, nánast gjaldþrota og atvinnulaus. Hún 

snýr sér að Maggie sem er ein elsta vinkona hennar en hún framkvæmir yfirhalninguna sem 

hefur bæði áhrif á atvinnumöguleika Lizu sem og persónulegt líf þar sem hún eignast fleiri 

vini og nýjan, yngri kærasta. Ferriss bendir á að yfirhalningar eigi sér yfirleitt stað fyrir 

tilstilli karla en Josh er einmitt hvatamaðurinn í tilfelli Lizu, í fyrsta þættinum ályktar hann 

sem svo að hún sé á sama aldri og hann en það gefur henni og Maggie hugmyndina um að 

reyna að þykjast vera yngri til að fá starf. Liza breytir um fatastíl og hárgreiðslu og jafnvel 

persónuleika að einhverju leyti þar sem nýja starfið kallar á aðrar áherslur og öðruvísi 

nálganir. Yfirhalningin er ekki auðveld fyrir Lizu þar sem nýja lífið kallar fram ýmsa árekstra 

við það gamla og þá helst í vinasamböndum sem og ástarsamböndum en einnig gagnvart 

dóttur hennar. Liza lifir í lygi þar sem hún þarf að stökkva á milli persónuleika og það á sér 

stað mikill skollaleikur sem skemmtir áhorfendum þar sem þeir vita sannleikann allan 

tímann. Áhorfendur kunna vel að meta yfirhalningarþemu þar sem þeir sjálfir geta breytt sér 

með þeim aðferðum sem sýndar eru í verkunum. Breytingin á Lizu var fengin með breyttri 

hárgreiðslu og nýjum fötum auk uppfærðrar vitneskju í dægur- og tæknimálum nútímans en 

það er á flestra færi að gera hið sama. Ástæða þess að Liza fékk ekki vinnu var ekki vegna 

þess að hana skorti hæfileika heldur vegna þess að hún fékk aldrei tækifæri til að sanna sig. 

Þetta eru uppörvandi skilaboð til áhorfenda þar sem Liza hafði allan tímann hæfileikana og 
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útlitið en þurfti aðeins að breyta því hvernig fólk sá hana.42 Ferriss segir það vera mjög 

algengt þema í yfirhalningarkvikmyndum að konan hafi aðeins þurft tækifæri, líkamlega 

breytingin var aðeins tæki til þess að komast í þá stöðu að sýna hversu mikið sé í konuna 

varið.43 

 Sarah Gilligan hefur skrifað á svipuðum nótum þ.e. um kyn, búninga og umbreytingar 

í tengslum við táningamyndir en þar má finna nokkur kunnugleg stef sem einnig er að finna í 

Younger. Þættirnir eiga það sameiginlegt með táningamyndunum að stóla á vintage fatnað en 

í einni senunni segir Liza við Maggie að það sé svo mikil graslykt af fötunum frá búðinni sem 

selur slíkan fatnað.44 Fantasían um að finna hátískuvörur á viðráðanlegu verði í vintage 

búðum er eitthvað sem áhorfendur þurfa að samþykkja að mati búningahönnuðar þáttanna, 

Jacqueline Demeterio, en hún fjallaði nokkuð um fatavalið og hvaðan hún fær flíkurnar í 

Facebook myndböndum og eftirþætti Younger sem eru sýndir í beinni útsendingu á Facebook 

eftir hvern þátt á miðvikudögum.45 Goðsögnin Patricia Field aðstoðar einnig við búningaval 

og má sjá henni bregða fyrir í myndböndum á Facebook síðu Younger en þar er fjallað vítt og 

breytt um þáttinn sem og fatnað og fylgihluti sem má sjá í þáttunum en þeir koma úr öllum 

áttum (e. mix and match).  

Hilary Radner fjallar nokkuð um Patriciu Field í áðurnefndri bók sinni Neo-Feminist 

Cinema: Girly Films, Chick Flicks, and Consumer Culture en þar segir hún að Field hafi 

orðið fjölmiðlastjarna eftir vinnu sína við Sex and the City og The Devil Wears Prada.46 Það 

má því finna sjónræn tengsl á milli Younger þáttanna og ofannefndra verka þó 

merkjavörurnar séu ekki eins auglýstar eða nefndar á nafn nema þegar Diana Trout er annars 

vegar. Í 3. þætti fyrstu seríu fær Diana hátískutösku í pósti og segir „Þetta er Judith Leiber 

[hönnun], gerð eftir pöntun. Bara gleraugnaslanga og stingskata með antík gullfestingum. 

Ígreypt blóðsteinum, austurrískum kristal og ónyx.”47 Þarna lýsir Diana handtöskunni í þaula 

og öllum þeim íburði sem hún á að búa yfir en hún góðfúslega „leyfir” Lizu að fylgjast með 

opnuninni sem gerir hana um leið að virkum þátttakanda í neyslumenningunni. Diana er auk 

þess mjög stolt af fataskápnum sínum, þegar hún sýnir Lizu og Kelsey inn í hann heyrist 

englatónlist undir um leið og hún býður þær velkomnar á helga staðinn sinn (e. sanctum). Þær 

                                                      
42 Ferriss og Young 2008:43. 
43 Ferriss og Young 2008:44. 
44 Waters 2011:168. 
45 Sjá síðu þáttarins hér: https://www.facebook.com/youngertv/ 
46 Radner 2011:137. 
47 „It's Judith Leiber, made to order. Just cobra and stingray with antiqued gold hardware. Hematite, 

Austrian crystal, and onyx stone inlay.” Sjá Younger, 3. þáttur/1. sería 2015. 

https://www.facebook.com/youngertv/
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hrópa báðar upp yfir sig og Liza segist vera orðlaus. Þessi atriði draga fram í dagsljósið tengsl 

tísku, neyslumenningar og Cosmo stelpunnar en Diana hefur unnið hörðum höndum að því 

að eignast þetta allt sem og fallegu íbúðina sína sem hún segir að stelpurnar geti keypt ef þær 

verða eins duglegar og hún. Endurspeglar þetta nokkuð ráðleggingar Helen Gurley Brown um 

að Cosmo stelpan eigi að hafa áhugavert starf, eiga sína eigin glæsilegu íbúð, vera 

skemmtilegur gestgjafi og góður kokkur. Cosmo stelpan þarf að vera glæsileg öllum stundum 

en Diana sofnar aldrei á verðinum í þeirri deild og er ávallt uppstríluð.48 

 Radner fjallar nokkuð um kvikmyndina The Devil Wears Prada og segir hana 

innihalda mörg þemu stelpubíósins þ.e. yfirhalningu, endurtekningu (e. do over), kvenkyns 

dugnaðarforkinn, útlitsdýrkun og atriði sem sýna fram á mikilvægi neyslumenningar.49 Þegar 

þessi atriði eru skoðuð má sjá að það eru augljósar hliðstæður milli kvikmyndarinnar og 

Younger. Aðalkvenhetjurnar, Andrea og Liza, eru dugnaðarforkar sem skara fram úr, fara í 

gegnum yfirhalningu og breytast að innan sem utan, vinna á stað þar sem útlit skiptir máli og 

þar að auki í mekku neyslumenningarinnar. Andrea vinnur hjá tískutímaritinu Runway en 

Liza hjá Empirical bókaútgefandanum í markaðsdeild þar sem söluvænt útlit og lögmál 

markaðsins (hluti neyslumenningar) skipta miklu máli. Bæði verkin draga að sér fjölbreyttan 

áhorfendahóp í aldri þ.e. konur sem eru yngri en tuttugu og fimm ára og eldri hópa 

sömuleiðis. Sögustaðurinn í báðum tilvikum er Manhattan, New York en Radner telur það 

vera tískumiðstöð Bandaríkjanna ef ekki heimsins alls. The Devil Wears Prada og Younger 

eru með fókusinn á tísku og starfsferli kvenna, tengsl Lizu við hátísku er yfirmaður hennar 

Diana en hún líkist að sumu leyti yfirmanni Andreu, Miranda Priestly, eins og áður hefur 

verið rakið. Fjallað er um sambönd kvenna af sitthvorri kynslóðinni, auðvelt er fyrir konur á 

öllum aldri að samsama sig við persónur verkanna. Einnig má finna ákveðinn samhljóm með 

meginskilaboðum The Devil Wears Prada og Younger þar sem áherslan er lögð á að vera 

vinnusamur en um leið trúr sjálfum sér. Liza er trú sjálfri sér með því að velja starfið framyfir 

Josh og barneignir en Andrea fylgir sinni sannfæringu og fer að vinna við blaðamennsku, það 

sem hún upphaflega ætlaði sér.50 

 Gilligan tekur undir með Ferriss að yfirhalningarfrásögnin sé gífurlega vinsæl í 

dægurmenningu en telur að hún skiptist í þrennt þ.e. endurgerð (e. make-under), yfirhalningu 

(e. make-over) og loka afhjúpun. Yfirhalningarfrásögnin gefur í skyn að kvenlægari 
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neysluhyggja muni gefa af sér auknar vinsældir, samfélagslegar breytingar í formi nýrra vina- 

og ástarsambanda.51 Þegar Liza fer í fyrsta viðtalið er hún í nokkuð ólögulegum og 

pokalegum jakka, eins og Jo Stockton í Funny Face er hún klædd niður þ.e. báðar konurnar 

eru augljóslega mjög fallegar en búningurinn og hárgreiðslan dregur athyglina frá því. Fallegt 

hár Lizu er tekið saman í nokkuð stífan hnút á meðan það er frjálslegt og hrokkið eftir 

yfirhalninguna – en breyting á hárgreiðslu er eitt vinsælasta umfjöllunarefni 

yfirhalningarkvikmyndarinnar.52 Þegar fyrir og eftir myndir eru skoðaðar kemur í ljós að ein 

mesta breytingin á útliti Lizu er á hárinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.  

Fyrir og eftir myndir af Lizu Miller í 

Younger (samsett skjáskot). 

 

 

Í fyrsta atvinnuviðtali Lizu er hún föst í húsmæðraútlitinu þ.e. í virðulegum fatnaði og með 

íhaldssama hárgreiðslu sem endurspeglar ekki fjörugan persónuleika hennar og húmor. Eftir 

breytinguna er léttara yfir Lizu en þó leitar hún aftur í kunnugleika gömlu klæðanna eins og 

Jo í Funny Face. En rétt eins og með Jo er ekki aftur snúið með umbreytingu Lizu, þegar hún 

fer í kunnuglegu fötin sín aftur, á leið sinni á stefnumót með manni á „réttum” aldri, er orðið 

um seinan að breytast tilbaka þar sem breytingin innra með henni er orðin varanleg. Þarna má 

finna kunnugleg þemu úr bæði Öskubusku-ævintýrinu og Þyrnirós. Maggie segir að henni 

finnist eins og Liza hafi breyst aftur í grasker þegar hún sér hana í gömlu fötunum sem er 
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vísun í Öskubusku en hlutverk Maggie sem álfadísar er þar undir líka. Maggie fann til nýju 

fötin, greiddi henni á nýjan hátt og kom henni í samband við fólk sem gat búið til nýjan 

persónuleika, bæði á Netinu sem og ný skilríki. Áður en yfirhalningin sjálf á sér stað stendur 

Maggie með Lizu fyrir framan spegilinn þar sem nokkurskonar yfirferð á sér stað þar sem 

farið er yfir bestu kosti Lizu. Þetta er mjög þekkt í yfirhalningar-raunveruleikaþáttum.  

Eftir umbreytinguna gerist kunnugleg breyting sem Gilligan nefnir „að baða sig í 

aðdáun” karlmanna sem og fá samþykki kvenna.53 Undireins og Liza hefur breytt um stíl fara 

karlmenn að gefa henni auga. Hún eignast nýjan yngri kærasta eins og áður sagði en 

yfirmaður hennar Charles Brooks (Peter Hermann) laðast einnig að henni sem og fyrrum 

eiginmaður hennar David Miller (Paul Fitzgerald). David fer að sjá eftir skilnaðinum og því 

ákveðna hefnd að finna í þeirri staðreynd þar sem hann yfirgaf Lizu fyrir yngri konu. Liza er 

frjálslegri í nýju fötunum og léttari á fæti. Þetta kemur vel í ljós þegar hún yfirgefur 

stefnumótið við manninn á „rétta” aldrinum og hleypur til Josh, en tekur þó teygjuna úr 

hárinu fyrst til að vera frjáls undan oki íhaldssömu hárgreiðslunnar en einnig til að setja sig í 

stellingar að vera yngri konan sem hún er búin að búa til þ.e. skipta á milli persónuleika. 

Þyrnirósar-þemað kemur til hjá Josh þar sem hann vekur hana af svefni húsmóðurinnar sem 

er frústreruð kynferðislega. Liza gifti sig ung og hefur aðeins verið með tveimur öðrum á 

undan Josh, það telst til tíðinda í þúsaldarhópnum en bæði Kelsey og Josh telja að hún þurfi 

að sleppa fram af sér beislinu kynferðislega. Það eru margar senur í svefnherberginu með 

Josh en gamanið kárnar nokkuð þegar gamla vinkona Lizu, Michelle fer að draga athyglina 

að aldursmuninum og segja að sambandið muni aldrei ganga upp (sjá nánar í næsta kafla). 

 Gilligan telur að það séu tvær tegundir endurgerðar þ.e. annars vegar þar sem fataval 

og hárgreiðsla er ekki nógu kvenleg fyrir samfélagið til að byrja með, eins og í tilfelli Lizu í 

Younger og svo hinsvegar þar sem þarf að klæða af sér óheppilegan fatnað og fylgihluti eins 

og t.d. armböndin og túperaða hárið sem Tess þarf að losa sig við í Working Girl. Þessi 

tegund endurgerðar birtist hjá Kelsey þegar Liza þarf að klippa hátískukjól utan af henni í 

opnunarhófi Millenial undirprentsins (e. imprint) þar sem Kelsey getur ekki andað vegna 

kjólsins. Hann er tákn yfirþyrmandi krafna um að standa sig í starfi en virkar einnig sem 

nokkurskonar nýju fötin keisarans þar sem hann er augljóslega ólögulegur eins og ostra en 

„listaverk” í þeim skilningi að hátískuhönnuðirnir bjuggu hann til og segja að hann sé 

glæsilegur. Kelsey lætur til leiðast að vera í honum eftir mátun þó svo að henni hafi litist mun 
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betur á undirkjólinn. Um leið og Kelsey er búin að kasta af sér kröfum samfélagsins og sýna 

sinn innri kjól/mann kemur í ljós að hún var allan tímann í stakk búin til að taka við 

stöðuhækkun og vera aðalritstjóri Millenial með hjálp Lizu. En þar með er bara hálfur 

sigurinn unninn, álagið heldur áfram þar sem konur í póstfemínískum verkum eru ávallt undir 

pressu tímakrísunnar sem fjallað verður um í næsta kafla. 
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Skvísukrísa 

Diane Negra fjallar ítarlega um tímakrísuna svokölluðu í áðurnefndri bók sinni What a Girl 

Wants?: Fantasizing the Reclamation of Self in Postfeminism en þar segir hún að 

póstfemínismi beinlínis þrífist á aldurskvíða sem tengist tímakrísu kvenna órjúfanlegum 

böndum. Þessi hvimleiði kvíði dreifist á kynslóðir kvenna og viðheldur loforðinu eða a.m.k. 

möguleikanum á því að forðast það að eldast. Þessi sífellda barátta við Elli kerlingu leggur 

mikla pressu á allar konur en einkum þær sem eru yfir fertugt þar sem hverskyns merki um 

öldrun eru talin óæskileg og álagið mikið að viðhalda unglegu útliti. Eins eru konurnar 

gagnrýndar, oft af öðrum konum, þegar þær reyna hvað þær geta að viðhalda æskuljómanum. 

Eru þær gagnrýndar fyrir að gangast undir lýtaaðgerðir og sigla undir fölsku flaggi með því 

að reyna að sýnast yngri en þær eru.54 Þessi gagnrýni er miðlæg í orðræðu margra 

skvísumynda, má þar nefnda Death Becomes Her og I Could Never Be Your Woman. Einnig 

kemur þessi gagnrýni reglulega fyrir í Younger þáttunum þar sem bæði Liza og aðrir velta sér 

upp úr aldri og afleiðingum þess að eldast eða líta ekki lengur út fyrir að vera á þrítugsaldri. 

Sem dæmi um aldurstengda gagnrýni má nefna að í 2. þætti í fyrstu seríu segir Lauren 

við Lizu að hún ætli að senda henni rakakrem þar sem Liza sé að fá broshrukkur (e. crow’s 

feet) í kringum augun og að það sé mjög óvenjulegt fyrir konur á þeirra aldri. Liza segir að 

þetta liggi í ættinni hjá sér og að hún hafi verið of mikið á ströndinni. Þarna er Lauren að 

grandskoða Lizu í annað sinn á stuttum tíma og gefa henni ráðleggingar til að eyða 

aldurstengdum ummerkjum en í fyrra sinnið beindust sjónir hennar að skapahárum Lizu. 

Síðar í sama þætti má finna aldurstengda fordóma í orðræðu karlsins sem er á „réttum aldri” 

fyrir Lizu en hann segir „Veistu, þegar Michelle sagði mér að þú værir fertug þá hugsaði ég 

vá, ef ég hefði viljað vera með fertugri konu þá hefði ég haldið áfram að vera giftur” en bætir 

svo við að Liza sé mjög krúttleg (e. cute). Með þessu er gefið til kynna að það sé ekki 

einungis þúsaldarkynslóðin sem flokkar eftir aldri (enda lærði hún það líklega af eldri 

kynslóðum).  

Í 3. þætti fyrstu seríu er haldið áfram með aldurskvíða en í þetta skipti er það Liza 

sem biður Maggie að horfa á nakinn líkama sinn og vera grimmilega hreinskilin (e. brutally 

honest) um það sem hún sér. Það fyrsta sem Maggie sér eru skapahár Lizu en augu 

kvennanna virðist leita þangað fyrst sbr. það sem gerðist í búningsklefanum. Liza spyr hvort 

það sé of mikil húð fyrir ofan hnén og hvort hún sé komin með hrukku í brjóstaskoruna eftir 
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að hafa sofið á hliðinni í mörg ár. Maggie segir að hún sé klikkuð og af nógu sé að taka fyrir 

konur til að hafa áhyggjur þó maður sé ekki að búa til nýja hluti. Liza er þarna að koma í orð 

öllum þeim sjálfsgagnrýnu hugsunum sem konur glíma við oft á dag, en þessar hugsanir 

virðast ágerast með aldrinum.  

Í fyrsta þætti Younger má finna ýmis dæmi um aldurstengda orðræðu sem beinist að 

öðrum konum, t.a.m. í áðurnefndu dæmi þar sem Kelsey segir Diönu Trout öfunda yngri 

stúlkurnar af ferskum eggjastokkum og þess vegna sé hún „svona” en Kelsey segir orðrétt: 

„The problem with Trout Pout is that she’s 43 and divorced” og „She sees girls like us come 

in here with our fresh ovaries and our faces plumped with natural elasticity and she just 

wants to destroy us”. Hér er bæði að finna aldursfordóma en einnig gagnrýni sem snýr að 

lýtaaðgerðum en með því að nefna náttúrulegan teygjanleika gefur Kelsey í skyn að Diana 

þurfi að grípa til einhvers sem er „gervi”. Því næst segir Kelsey að það sé sérstakur staður í 

helvíti fyrir konur sem styðji ekki aðrar konur sem virkar tvíbent þar sem Diana er jú líka 

kona en er útilokuð hér vegna aldurs.55 Næsta gagnrýni kemur svo síðar um daginn þegar 

Liza fer með Kelsey og Lauren í Krav Maga sjálfsvarnartíma en í búningsklefanum gagnrýna 

þær skapahár Lizu. Síðar í þættinum heldur Kelsey áfram að gagnrýna Diönu og segir hana 

ljúga til um aldur og spyr hversu hallærislegt það sé? Einnig að hún sé búin að skella höfðinu 

svo oft í glerloftið að hún sé komin með elliglöp sem verður að teljast sérlega andstyggileg 

athugasemd þar sem hún er hlaðin aldursfordómum og kvenfyrirlitningu. Þetta ýtir undir 

tímakrísu áhorfenda sem fara óhjákvæmilega að velta fyrir sér eigin útliti og setja það í 

samhengi við ríkjandi viðmið sem eru sett fram í orðræðu póstfemínískra afurða. Undir lok 

þáttarins segir Kelsey að hún og Liza séu bara einu sinni á þrítugsaldri og þær verði bráðum 

fertugar og læstar í úthverfunum með leiðinlegan eiginmann sem horfir á sjónvarpið öllum 

stundum á meðan þær þurfi að sinna sínum kynferðislegu þörfum sjálfar. Þarna er Kelsey 

óafvitandi að tala um fyrra líf Lizu sem fær að endurtaka þrítugsaldurinn en nú með visku 

áranna í farteskinu.  

 Póstfemínismi hefur löngum beint kastljósinu að konum sem komnar eru á miðjan 

aldur og eru þær iðulega sýndar sem örvæntingafullar konur sem reyna allt hvað þær geta til 

að halda stöðu sinni sem póstfemínísk viðföng. Diana er nokkuð gott dæmi um þetta en hún 

reynir hvað hún getur að vera óaðfinnanleg til fara en virðist mjög örvæntingarfull þegar 

                                                      
55 Orðatiltækið er eignað Taylor Swift í Younger en hún sagðist vera að hafa það eftir Katie Couric. The 

Bold Type þættirnir voru með svipaða orðræðu þar sem orðatiltækið var eignað Madeleine Albright sem 

mun vera rétt þar sem hún sagði þetta árið 2004. Sjá nánar hér: https://www.thecut.com/2013/03/brief-

history-of-taylor-swifts-hell-quote.html  

https://www.thecut.com/2013/03/brief-history-of-taylor-swifts-hell-quote.html
https://www.thecut.com/2013/03/brief-history-of-taylor-swifts-hell-quote.html
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kemur að því að finna sér lífsförunaut. Hún segir endurtekið við Lizu að það sé mjög erfitt að 

finna álitlega karlmenn á sínum aldri í New York og hvað þá í bókaiðnaðinum. Í 5. þætti 

fyrstu seríu segir Diana að það sé erfitt að fara á stefnumót þegar maður er á fimmtugsaldri 

og hefur erft velska kálfa ömmu sinnar. Með þessu er hún að gefa í skyn að kálfarnir á henni 

séu ástæða þess hvað illa gengur að ná sér í karlmann en Diana er sérstaklega írónísk og 

gagnrýnin þegar kemur að því að lýsa sjálfri sér og öðrum en það er ákveðið einkenni á 

póstfemínískri orðræðu og kemur fyrir víða t.d. í Bridget Jones bókunum eftir Helen 

Fielding.56 Diana er hvað mest viðkvæm fyrir því þegar Liza stendur sig betur í vinnunni en í 

sama þætti skammar hún hana fyrir að gera sig að fífli fyrir framan Charles og segist leggja 

mest á sig af öllum í vinnunni, þegar aðrir séu í fríi og skemmta sér sé hún ávallt í vinnunni.  

Liza er ung í nýja lífinu en ennþá fertug í því gamla. Í 5. þætti í annarri seríu fær hún 

að heyra óvægna aldurstengda gagnrýni frá Michelle vinkonu sinni sem segist verða að segja 

henni eftirfarandi þar sem hún sé hrædd um að enginn annar geri það: „Þú lætur eins og 

stelpa sem hitti strák, en þú ert það ekki. Þú ert miðaldra fráskilin kona sem þarf staðfestingu 

á að hún sé ennþá með’etta.” og bætir svo við að Demi Moore hafi ekki getað látið samband 

sitt við yngri eiginmann sinn Ashton Kutcher ganga upp og hún sé þó glæsileg kona!57 

Michelle viðrar hugmyndina að fólk eldist í kippum svipuðum vaxtakippum. Liza líti vel út 

núna en eftir tvö ár eða svo gæti hún lent í aldurskipp og hvar væri hún þá stödd? Hún væri 

auk þess að eyða sínum síðustu ungu augnablikum með Josh þegar hún gæti verið að finna 

alvöru eiginmann sem hún þyrfti ekki að fela neitt frá. Það sé notalegt að vera með Josh en 

hún eigi eftir að enda ein og yfirgefin. Í þessum orðum Michelle kristallast bæði tímakrísan 

og aldurskvíðinn. Hún sakar Lizu um að vera að haga sér eins og miðaldra skilin kona sem 

þurfi að fá samþykki umheimsins fyrir að hún sé ennþá kynæsandi, til þess sé hún að nota 

Josh en sambandið við hann muni aldrei ganga upp þar sem hann sé ungur og slík sambönd 

hafi ekki gengið upp hjá fræga fólkinu og að Liza sé að eyða dýrmætum tíma þegar hún gæti 

verið að leita að alvöru eiginmanni. Michelle talar eins og Liza sé að renna út á tíma, eins og 

matvæli sem nálgist „neytist fyrir” dagsetningu óðfluga og nú þurfi að bretta upp ermar og 

gifta sig áður en það verður of seint. Æskuljóminn sé að renna sitt síðasta skeið og þó svo að 

Liza líti vel út núna þá vofi aldurskippur yfir og nú sé tími til að hætta þessari vitleysu.58 

                                                      
56 Radner 2011:119. 
57 „You’re acting like a girl who met a boy, but you’re not. You’re a middle-aged divorcée who needs 

validation that she’s still got it.” Sjá Younger, 5. þáttur/2. sería 2016. 
58 Í 8. þætti í fjórðu seríu er Liza farin að hafa áhyggjur af því að hún pipri en hún segir við Maggie að hún 

endi örugglega eins og Jane Austen sem lést sem piparmey. 
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Michelle telur að Liza þurfi að gifta sig til að komast í heimahöfn, hún gerir sér ekki grein 

fyrir því að Liza hefur nú þegar farið þá leið og hún gekk ekki upp og að e.t.v. vilji hún njóta 

lífsins. Það er ekki valkostur í huga Michelle vegna tímakrísunnar. Tíminn er að renna út og 

vinnur því ekki með konunum og skiptast á skin og skúrir, krísa og fullnægja þegar kemur að 

atvinnu og rómantískum samböndum og örlögum kvennanna.  

Tíminn er álitinn ein stærsta ógnin við tilveru póstfemínískra kvenna.59 Söguþráður 

Younger gengur að miklu leyti út á aldurstengda krísu og rétt kvenna á öllum aldri til þess að 

öðlast fullnægju í starfi. Liza er í krísu, hún þarf að fá atvinnu sem tryggir afkomu hennar og 

dóttur hennar en þar sem hún var óheiðarleg getur hún ekki notið þess. Hún getur ekki öðlast 

fullnægju í stafi sem hún er góð í, þar sem hún stendur sig vel og öðlast viðurkenningu því 

krísa lyganna er handan hornsins, litla hvíta lygin um aldurinn er ekki svo lítil og skapar e.t.v. 

fleiri vandamál en hún leysir. Samband Lizu við alla í nýja lífinu er takmörkunum háð vegna 

þess að hún sagði ósatt í upphafi sem og við gamla vinahópinn sem skilur ekki breytinguna 

sem orðin er á henni. Þessir tveir hópar geta ekki blandast eins og kemur vel í ljós þegar Liza 

reynir að bjarga bókabúðinni í heimabænum sínum og rétt sleppur fyrir horn áður en gamli 

vinahópurinn hittir vinnufélagana. 

Negra fjallar um þá staðreynd að það sé ekki einfalt að vera fullorðin kona í hinum 

póstmóderníska heimi, tíminn sé alltaf af skornum skammti og ógnin yfir að missa af hinu og 

þessu er ávallt handan við hornið. Viðbrögð kvenpersóna eru yfirleitt á þann veg að leita aftur 

í kvenleikann, verða kvenlegri með nútímatækni, borða hollt og stjórna líkamanum með því 

að æfa hann, snyrta og viðhalda æskuljómanum. Í raun er líf sumra kvenna undirlagt af 

tímapöntunum í hinu og þessu á snyrti- og hárgreiðslustofum þar sem þarf t.d. að setja 

gervineglur og viðhalda þeim, hvítta tennur, setja gerviaugnhár og viðhalda þeim, breyta um 

hárgreiðslu, lita hárið o.s.frv. Þegar konum tekst svo að halda sér unglegum með þeim 

aðferðum sem neyslumenningin býður upp á er sigurinn í höfn – en það vill orðræða 

neyslumenningarinnar láta konur halda. Þegar konan lítur vel út er ályktað sem svo að hún 

hafi lifað góðu lífi en í raun var útliti hennar stjórnað, bæði af neyslumenningunni sjálfri sem 

og viðhorfi kvenna til sjálfs síns og annarra sem er aftur mótað af póstfemínisma og þeim 

verkum sem konur horfa á endurtekið. Negra tekur dæmi úr kvikmyndinni When Harry Met 

Sally en þar finnst Sally það vera hræðileg örlög að verða fertug og byrjar hún að kvíða fyrir 

því næstum heilum áratug áður. Kvikmyndin var gríðarlega vinsæl og hefur ennþá áhrif í 

                                                      
59 Negra 2009:47. 
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dægurmenningunni sem sést á vísunum sem birtast vítt og breitt en nánast allir áhorfendur 

eru með á nótunum þegar einhver segir „I’ll have what she’s having” (ég ætla að panta það 

sem hún fékk) eða þegar vísað er til „high maintenance girlfriend” (kærasta sem er dýr í 

rekstri) en þessir frasar komu fyrst fram í kvikmyndinni.  

Negra bendir á að þó svo að tímakrísan stjórni lífi kvenna í hinum póstfemíníska 

heimi þá sé loforðið um að sigra Elli kellingu ávallt fyrir hendi.60 Það kveður 

tímakrísukvíðann tímabundið niður hjá áhorfendum að horfa á Lizu þykjast vera á 

þrítugsaldri og sjá hana komast að einhverju leyti upp með það. Áhorfendur gleyma sér í 

loforðinu um framlengda æsku og sjá möguleikann á endurtekningu á þrítugsaldrinum sem 

var líklega eytt í barneignir eða tilraunastarfsemi.61 Negra ræðir einnig ýmiskonar kvenlæg 

veisluhöld sem tengjast því að verða fullorðinn en í Younger heldur Lauren aftur upp á 

fermingu sína að hætti gyðinga sem hún kallar nú Hot Mitzva í stað Bar Mitzva þar sem hún 

hafi ekki verið nægilega frambærileg þegar sú fyrsta var haldin og hún hafi ekki getað kysst 

þann sem hún vildi. Þarna er endurtekningin höfð að leiðarljósi, að lagfæra minningar og gera 

þær ljósmyndavænni. Eyðslan er réttlætt með tímakrísunni sem aftur hefur áhrif á 

neyslumenninguna sem blómstrar sem aldrei fyrr vegna þrár kvenna til að leysa 

tímakrísuvandamálið.62 Lauren fer gjörsamlega út fyrir öll mörk þegar hún skipuleggur 

veislur sem sést best þegar hún skipuleggur trúlofunarveislu Kelsey en þar fer hún yfir strikið 

bæði eyðslulega séð sem og í öðru, en það svipar til þess sem kallast bridezilla á enskri tungu 

þ.e. þegar konur sleppa sér algjörlega þegar þær skipuleggja brúðkaup.63 Einhleypar konur í 

póstfemínískum verkum eru hvað mest nýttar sem táknberar tímakrísunnar. Staða þeirra er 

merki um að þeim hafi brugðist bogalistin og hafi horfið af hinni eðlilegu braut 

kvenleikans.64 Liza fer endurtekið af þessari braut en virðist sigla í átt til hennar aftur með því 

að reyna að para sig með Charles en hann er á réttum aldri, efnaður og ekki í 

barneignarhugleiðingum svo vitað sé. Hann er heppilegasti biðillinn ef reglur Helen Gurley 

Brown eru skoðaðar en hún hvatti konur til þess að giftast upp fyrir sig þ.e. yfirmanni sínum. 

Charles er akademískur í hugsun og Liza getur talað við hann um bókmenntir, hann getur 

                                                      
60 Negra 2009:48-49. 
61 Youtube 2015. 

Þetta kemur fram í viðtali við Sutton Foster þar sem hún er spurð hvort hún væri sjálf til í að vera aftur 

tvítug. Foster segir að hún myndi ekki vilja fara til baka nema hafa viskuna í farteskinu þar sem hún hafi 

eytt þrítugsaldrinum í tilraunastarfsemi og viti hluti núna sem hún vissi ekki þá.  
62 Negra 2009:50-51. 
63 Negra 2009:50. 
64 Negra 2009:61. 
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mætt fjárhagslegum væntingum þar sem hann er efnaður og af sömu kynslóð þ.e. skilur 

vísanir og annað sem Josh skilur ekki. Ekki er allskostar víst hvort Charles geti sætt sig við 

það að Liza hafi verið að blekkja hann allan þennan tíma en í 1. þætti fjórðu seríu, sem 

fjallaði um sannleikshugtakið, segir hann að hann vilji ekki samþykkja þá hugmynd að 

sannleikanum sé hægt að breyta eftir hentugleika. Þættirnir keyra á ástarþríhyrnings mótífi 

þ.e. Charles og Josh eru vænlegir kostir. Stundum virðist Josh vera „sá eini rétti” þar sem 

hann reynir hvað hann getur til að uppfylla allar þarfir Lizu en þar er spilað með cougar 

þemað sem hefur verið í mótun allt frá því The Graduate kom út árið 1967 en ávallt er gengið 

lengra í könnun á varanleika sambandanna og ekki lengur sjálfvirk skilaboð verkanna að slíkt 

samband sé fráleitt og beinlínis tabú. Það er róið á þessi mið í Sex and The City þar sem 

Samantha Jones á í sambandi við sér yngri mann að nafni Jerry/Smith Jerrod (Jason Lewis) 

og er sambandið mjög ástríkt þar sem Jerrod hlúir að Jones t.a.m. í veikindum. Má sjá sömu 

umhyggju bregða fyrir hjá Josh þegar hann keyrir Lizu í heimabæinn í 3. þætti í þriðju seríu 

og bíður eftir henni svo hún geti fengið sér kokteila og kvatt bókabúðina en Michelle segir 

við Lizu að hún sé ánægð fyrir hennar hönd, Josh sé jafnvel umhyggjusamari en eiginmaður 

hennar. 

 Skvísubíóið hefur þróast á þann veg að nú er pláss fyrir konur á öllum aldri, allt frá 

unglingum til kvenna yfir fimmtugt og er sama upp á teningnum í skvísuþáttum í sjónvarpi. 

Stelpuvæðing eldri konunnar, sem oftar en ekki er skilin, er margendurtekið þema og því um 

að ræða kunnuglegt stef í söguþræði Younger.65 Eldri konan er oftar en ekki skotspónninn í 

orðræðunni en Liza afsannar þetta allt saman með útliti sínu og innræti. Má helst líkja henni 

við Laurelei í sjónvarpsþáttunum Gilmore Girls (2000-2007) en báðar konurnar virðast 

haldast „ungar” vegna sambandsins við dætur sínar og hafa aðgang að þeirri orðræðu sem 

þær búa í. Samskonar mæðrasamband má finna í kvikmyndinni I Could Never Be Your 

Woman en hún fjallar um fertuga fráskilda móður, Rosie (Michelle Pfeiffer) sem vinnur sem 

handritshöfundur á sjónvarpsstöð. Hún er mjög náin þrettán ára dóttur sinni, Izzie (Saoirse 

Ronan) og lærir ýmsa frasa af henni sem hún notar svo í vinnunni. Það má finna ákveðin 

líkindi við hugmyndir hennar og Lizu í Younger um að vera í sambandi við yngri menn þ.e. 

báðar eru þær á þeirri skoðun að þær séu að sóa tíma yngri mannanna. Ástin blómstrar hjá 

þeim báðum þangað til þær fara yfirum af áhyggjum af aldursmuninum, yngri konum og 

framtíðaráformum. 

                                                      
65 Negra 2009:72. 
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 Önnur birtingarmynd tímakrísunnar er aldursárekstur milli kynslóða þ.e. konur á 

mismunandi aldri deila, yfirleitt er þar um að ræða eldri konu á vinnustað sem vinnur gegn 

þeirri yngri. Eldri konan er þar í hlutverki vondu konunnar.66 Má ímynda sér að þetta séu 

leifar af orðræðu vondu stjúpunnar í Mjallhvít þar sem eldri konan öfundar þá yngri af 

fegurðinni. Þessi leið virðist sem betur fer vera á undanhaldi en þó má finna leifar af þessari 

orðræðu hjá kærustu Charles sem vantreystir Lizu og er ekki eins góð við dætur Charles og 

hún. Liza bregður sér raunar í hin ýmsu gervi eða búninga í atvinnuskyni en fræðimaðurinn 

Carol M. Dole telur að spurningin um hvort konur geti öðlast allt sé svarað í gegnum hina 

ýmsu búninga í skvísukvikmyndum t.d. í Legally Blonde en gera má ráð fyrir að sú sé raunin 

í sjónvarpi einnig.67 Liza klæðist þeim fatnaði sem hún verður að klæðast til að komast áfram 

en þau er hlaðin kynferðislegum undirtón sem ýta undir það hversu ung og girnileg hún er í 

augum karlmanna. Meðal búninga er gengilbeinubúningur í anda Playboy kanínunnar, 

hátískukjóll frá Diönu til að fara í óperuna og prinsessubúningur Princess Pam Pam. Charles 

sér Lizu í öllum þessum búningum, girnist hana og verður að lokum ástfanginn. 

 Aldursnákvæmni virðist vera mikilvægur þáttur í póstfemínískum menningarafurðum 

en lögð er rík áhersla á nákvæma tölu í aldri þegar kemur að sögupersónum, sér í lagi á 

þrítugsaldri.68 Í upphafsþætti Younger er lögð sérstök áhersla á það að Liza sé 26 ára en það 

er aldurinn sem Josh nefndi þegar þau hittust fyrst en hann fær aldurinn nokkuð á heilann 

eftir að hann heyrir sannleikann. Í kvikmyndinni 13 Going on 30 segir vinnufélagi 

aðalsöguhetjunnar, Jennu Rink (Jennifer Garner), að ef hún ætli að ljúga til um aldur ætti hún 

að segja að hún sé 27 ára. Í áðurnefndri kvikmynd When Harry Met Sally segist Sally were 

32 ára.  

Liza ræðir þessa aldursnákvæmni í 8. þætti annarrar seríu og hvernig hún komi fram í 

hinu virta blaði New York Times. Liza segir að blaðið ætti í raun að heita The New York 

Times’ How old are you? Aldursnákvæmni eykur á aldurskvíða og tímakrísuna þar sem sífellt 

er verið að hamra á aldri og minna konur á hvað þær séu gamlar, hvað þær ættu e.t.v. að vera 

gamlar og að frægar konur á svipuðum aldri líti betur út. Þær konur sem eru líklegastar til að 

leysa vandamál tímakrísunnar eru unglegar hvítar konur sem eru jafnframt vel efnaðar og 

líklegar til að kaupa varning sem tefur öldrunarferlið.69  

                                                      
66 Negra 2009:75. 
67 Ferriss og Young 2008:61. 
68 Negra 2009:76. 
69 Negra 2009:85. 
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Kvikmyndin Death Becomes Her (1992) fjallar um tímakrísuna á satírískan hátt en 

einnig hvernig samkeppni milli kvenna getur enst ævina á enda. Helen Sharp (Goldie Hawn) 

og Madeline Ashton (Meryl Streep) voru skólasystur en þegar árin færast yfir ákveða þær 

báðar að gangast undir óafturkræfa fegrunaraðgerð sem breytir þeim báðum í uppvakninga. 

Tímakrísan tekur því á sig nokkuð martraðarkennda mynd þar sem aðferðir til að leysa hana 

verða lokum til þess að ekki verður hægt að flýja hana, þó aldurinn færist ekki lengur yfir 

brotnar líkaminn niður smátt og smátt. Þarna er myndgerður ótti kvenna um að líkaminn 

bregðist þeim þegar aldurinn færist yfir og eru þær því líklegri til að falla fyrir gylliboðum 

um yngingardropa og fegrunaraðgerðir.  

Í 8. þætti fyrstu seríu segist Liza hafa keypt Bold Control og High Lift L’Oréal 

hrukkukrem fyrir Diönu en fyrir utan það að vera auglýsing fyrir fyrirtækið gefur það til 

kynna að þessi krem virki fyrir Diönu og muni líka gera það fyrir áhorfendur. Liza notar 

einnig svipað krem sjálf í 8. þætti annarrar seríu en Maggie minnir hana á að gleyma ekki að 

bera á hálsinn.70 Diane Negra telur að auglýsingar fyrir yngingarkrem sem skarta iðulega 

stórstjörnum gefi til kynna að konur séu í ímynduðum slag þar sem spilað er inn á fantasíuna 

um að það sé hægt að berjast gegn því að eldast og „taka slaginn” gegn vánni. Negra nefnir 

sem dæmi auglýsingu þar sem Catherine Zeta-Jones auglýsir augnkrem sem á að hægja á 

breytingum og gera hlé á öldrunarbreytingum. Hún er sögð njóta bardagans (e. enjoys the 

good fight) en Negra telur að einnig sé verið að gefa í skyn að þarna sé hægt að varðveita 

æskuljómann fyrir konur á öllum aldri.71 Nokkur áhersla virðist vera lögð á aldursummerki á 

höndum kvenna í póstfemínískum verkum. Skýringuna er e.t.v. að finna í því að hendur 

kvenna eru ávallt í sjónlínu þeirra og því auðvelt skotmark neyslumenningarinnar að höfða til 

þess að stöðva öldrunarmerkin þar. Handarþemað kemur myndrænt fram í áðurnefndum 

kvikmyndum I Could Never Be Your Woman og Death Becomes Her. Móðir náttúra segir í 

þeirri fyrrnefndu að Rosie sé að reyna að nota svo mikið handkrem að hún komist aftur á 

tvítugsaldurinn. Í þeirri síðarnefndu breytast hendurnar á Madeline Ashton fyrir augunum á 

henni og er sjónarhornið sýnt frá hennar sjónarhóli þ.e. önnur höndin er ungleg en hin er 

þakin öldrunarblettum.  

Liza í Younger er endurtekið minnt á það af dóttur sinni og vinkonum að hún sé með 

stórar og ólögulegar hendur. Í 6. þætti fyrstu seríu segir partýgellan Annabelle Bancroft (Jane 

                                                      
70 Maggie virðist telja að aldursummerki sjáist mest á hálsinum en í 10. þætti fjórðu seríu segir hún við 

dyraverði að horfa á hálsinn á sér þegar hann spyr hana um skilríki. 
71 Negra 2009:11. 
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Krakowski) við Lizu „Be careful with your hands, sweetie. They’re a dead giveaway” en 

þátturinn hverfist um þá staðreynd að Bancroft hefur lifað lífinu hátt og þykist vera á 

þrítugsaldri þó allir viti að hún sé eldri. Hún vill ekki haga sér eftir aldri (e. act her age) en 

Kelsey furðar sig á því hvers vegna þetta sé en Liza svarar því til að konur um fertugt upplifi 

sig týndar og að það sé mikil pressa að vera ungur. Í þessum orðum kemur tímakrísan og 

aldurskvíðinn skýrt fram, fulltrúi þúsaldarkynslóðarinnar furðar sig á þessum viðbrögðum en 

Liza skilur þau þar sem hún er í sömu sporum. Áhorfendur sjá hvað gerist ef farin er leið 

Diönu að helga sig vinnunni, hvað gerist ef konur verða partýgellur að eilífu eins og í tilfelli 

Annabelle og svo ef leikið er tveimur skjöldum eins og Liza. 

Tímakrísan býður upp á fleiri aldurstengd vandamál en í 6. þætti annarrar seríu 

Younger tekst Liza á við eitt slíkt þegar hún getur ekki fært handlegginn upp fyrir höfuð einn 

morguninn. Josh fer með henni til læknis sem tilkynnir Lizu að hún sé með Adhesive 

capsulitis eða „fertuga öxl” (e. forty year old shoulder) sem á sér stundum stað þegar fólk er 

komið á fimmtugsaldurinn. Þegar Liza spyr lækninn hvað valdi segir hann „You know, 

you’re losing your reproductive function, so nature deems you unnecessary and therefor 

ready for decay. Bone density goes. Your elasticity goes. Your eyesight goes”. Læknirinn 

segir beinlínis að Liza sé orðin það gömul og ónothæf að náttúran sé búin að dæma hana 

ónauðsynlega og tilbúna fyrir rotnun. Þarna er ansi fast kveðið að orði en þó er þetta í takt við 

tímakrísuna sem eins og áður sagði lítur á tíma og öldrun sem stríð sem hægt er að vinna með 

aðferðum neysluhyggjunnar (snyrtivörum, snyrtimeðferðum, lýtaaðgerðum, matvörum, 

vítamínum o.fl.) en læknirinn ráðleggur henni að fara að taka inn kalktöflur. Tímakrísan 

keyrir húsmæðravinkonur Lizu áfram en Michelle er sýnd í ákveðnu „yummy mummy” ljósi 

þ.e. hún er ávallt að rækta líkamann, sýnd í hlaupagallanum með vatnsbrúsa í hendi og segist 

óska þess heitt að fá líkamsræktarstöðina Soul Cycle í húsið þar sem bókabúðin var. Negra 

telur gómsætu mömmuna vera ákveðið viðbragð kvenna frá því að vera dæmdar miðaldra og 

snúa orðræðunni í eitthvað jákvætt.72 

Younger þættirnir bjóða upp á flóttaleið fyrir kvenkyns áhorfendur sem þurfa að lifa 

við tímakrísuna um ókomna tíð. Margskonar raddir heyrast í þáttunum þar sem 

handritshöfundarnir eru á mismunandi aldri. Þættirnir fjalla um ýmis kvennamálefni á 

hispurslausan hátt og fræða áhorfendur um nýjungar sem og svara spurningum sem gætu 

talist óþægilegar t.d. um blæðingar kvenna, kynlíf og annað sem gæti talist viðkvæmt 

                                                      
72 Negra 2009:70. 
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umræðuefni. Þar sem þættirnir eru hluti af póstfemínískri skvísumenningu eiga þeir þó sinn 

þátt í að halda við og ýta undir tímakrísuna/aldurskvíða en þeir viðhalda þeirri orðræðu sem 

neyslumenningin nærist á og eru því bæði uppspretta ánægju og kvíða. 
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Lokaorð 

Skvísumenningin á rætur sínar að rekja í póstfemínisma sem felur í sér afturhvarf til 

kvenleika og þeirrar hugmyndar að konan sé kynvera. Dægurmenning er upphafin í 

póstfemínískum verkum og hverskyns neysluhyggju er fagnað en með henni er unnt að 

viðhalda æskuljómanum og þar með vera skvísa að eilífu. Younger þættirnir hverfast um 

umfjöllunarefni sem snýr að valkostavandamálum kvenna, hvað taki við eftir háskólanám og 

barneignir? Getur kona breytt um persónuleika á nóinu eins og Helen Gurley Brown hélt 

fram? Diane Negra segir að vandamál kvenna séu leyst á yfirborðinu í sjónvarpsþáttum og 

kvikmyndum en sú er einmitt raunin í Younger ef horft er til þess að Liza fær gott starf, nýja 

vini og annan lífsstíl eftir að hafa verið „úr leik” í talsverðan tíma. Erfitt er að sætta 

persónulega lífið við starfsframann og virðist Liza stanslaust þurfa að velja þar á milli, 

hamingju í starfi eða einkalífinu. Þættirnir höfða til breiðs hóps í aldri og auðvelt fyrir 

kvenkyns áhorfendur að samsama sig við kvenpersónurnar. Þættirnir valda kvíða og 

áhyggjum tengdum tímakrísunni en eru um leið uppspretta ánægju og afþreyingar þar sem 

þeir viðhalda fantasíunni um að hægt sé að endurtaka það sem miður fer, breyta um útlit og 

lífsstíl, fá atvinnu við hæfi og góð laun, eignast nýja vini og rækta þá gömlu, kynnast 

álitlegum lífsförunautum og vera umfram allt hamingjusamur... þangað til næsta krísa hefst.  
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