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Útdráttur 

 
Konur eru helmingur mannkyns sem ekki er alltaf greinilegt þegar horft er á fjölmiðla, hvort 

sem um er að ræða kvikmyndir, sjónvarp eða annað. Lengi vel hefur verið mikill kynjahalli í 

kvikmyndum en þó virðist það ekki alltaf hafa verið þannig – á tímum þöglu kvikmyndanna 

voru konur áberandi í kvikmyndaiðnaðinum. Er fjárframlög jukust var þeim ekki lengur treyst 

til kvikmyndagerðar og því ýtt að mestu leyti úr geiranum.  

 Markmið þessarar ritgerðar er að skoða staðalímyndir kynjanna, kynjahlutföll í 

kvikmyndaiðnaðinum, mýtur sem viðhalda skökkum kynjahlutföllum og þau áhrif sem þetta 

hefur á samfélagið,  sérstaklega á börn. Einnig verður Bechdel-prófið tekið fyrir og útskýrt sem 

tæki fyrir feminista til þess að greina hlutverk kvenna í kvikmyndum. Í Bechdel-prófinu er 

spurt hvort að það séu fleiri en tvær konur í kvikmyndinni, hvort að þær tali saman og ef svo 

er hvort að samtalið snúist um annað en karlmann. Að lokum verður fjallað um Star Wars 

myndirnar og kynjahlutföll í þeim, en þær hafa verið geysivinsælar og hafa haft mikil áhrif. 

Verður þá einblínt sérstaklega á nýjustu myndina, Star Wars: The Force Awakens, vegna 

gífurlegra vinsælda hennar. Hefur hún fengið hylli fyrir fjölbreytt leikaraval og verður það 

skoðað nánar með tilliti til Bechdel-prófsins.  

 Niðurstöðurnar rannsóknarinnar leiddu í ljós að þó að kvikmyndageirinn sé að þokast í 

rétta átt en þarf mikið að breytast til að kynjahlutföllin verði nálægt því að vera jöfn. Það er 

engum hollt að geta ekki samræmt sig neinni persónu í afþreyingarefninu sem stendur til boða 

og hefur það slæm áhrif. Stelpur sem horfa mikið á sjónvarp og kvikmyndir finnst þær hafa 

mun færri framtíðarmöguleika en strákar, og drengir sem horfa mikið á sjónvarp eru líklegri til 

þess að líta niður á stelpur og konur en þeir sem horfa lítið á sjónvarp.  

Lykilhugtök: Bechdel, Star Wars, konur í kvikmyndum, kynjahalli í kvikmyndum  
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Abstract 

Women are half of humankind, but that is not always clear when looking at the media, whether 

it be movies, television or something else. For a long time there has been a gender deficit in 

movies but this seems to have not always been the case – during the time of the silent movies 

women were prominent in the film industry. But when more capital began to be put into making 

movies women were no longer trusted to be filmmakers and were mostly pushed out of the 

industry.  

 This essay has the goal of looking at gender stereotypes, gender ratio in the movie 

making industry, myths that maintain the deficit of women in movies and the impact this has 

on society, especially on children. The Bechdel test will be explained and discussed as a tool 

for feminists to analyse women’s roles in movies, but the Bechdel test asks if there are more 

than one woman in the movie, if they talk together and if so whether they talk about anything 

other than a man. Finally the Star Wars movies will be discussed, they have been amazingly 

popular and have had much impact, and the gender ratio in those movies will be looked at. The 

focus will be on the newest one, Star Wars: The Force Awakens from 2015, which has been 

popular beyond belief. The movie has been praised for its diversity when it comes to the choice 

of actors and this will be looked at closely with help from the Bechdel-test. 

 The result was that even if things in the movie industry are moving at the speed of a 

snail in the right direction a lot needs to change before the gender ratio gets even close to being 

even. It is not healthy for anyone to not be able to identify with any character in the 

entertainment that is available and this has bad effects. Girls that watch a lot of television and 

movies think that they have fewer opportunities in the future than boys, and boys that watch a 

lot of television are more likely to look down on girls than boys that don‘t watch a lot of 

television.  

Keywords: Bechdel, Star Wars, women in movies, gender deficit in movies 
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Þakkarorð 

Ég vil þakka mömmu minni fyrir endalausa þolinmæði og stuðning við mig. Ég vil þakka 

vinum mínum fyrir að draga mig út einstaka sinnum svo ég myndi ekki daga uppi við 

ritgerðarskrifin. Einnig vil ég þakka Andreu fyrir frábæra leiðsögn og Birnu Guðrúnu 

Konráðsdóttur fyrir að lesa yfir ritgerðina fyrir mig og laga „ensku“ íslenskuna mína. Síðast en 

alls ekki síst vil ég þakka innflytjanda Red Bull á Íslandi, en það hefur haldið í mér lífinu við 

ritgerðarskrifin.   
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1. Inngangur 

Lokaverkefni þetta er einstaklingsverkefni í Nútímafræði við Háskólann á Akureyri. Markmið 

þess er að skoða hlut kvenna í kvikmyndum sem hefur verið ósköp rýr. Þrátt fyrir að vera um 

það bil helmingur mannkyns eru konur ekki nálægt því að vera helmingur þeirra persóna sem 

sjást í kvikmyndum eða sjónvarpi. Oft eru þeir sem gagnrýna hluti eins og stöðu kvenna í 

bíómyndum sakaðir um að taka afþreyingarefni alltof alvarlega og eyðileggja með gagnrýninni 

ánægjuna sem áhorfi á efninu á að fylgja. En að benda á hluti sem mættu fara betur þýðir ekki 

að það sé ekki hægt að njóta efnisins – hægt er að hafa gaman af kvikmyndum og þáttum án 

þess að gleypa við öllu afþreyingarefni gagnrýnislaust (Dolan, 2013).  

 Afþreyingarefni svo sem kvikmyndir hafa mikil áhrif þó að fólk geri sér kannski ekki 

alltaf grein fyrir því. Börn byrja ung að horfa á sjónvarp og myndir og sjá þar mjög staðlaða 

ímynd af kynjunum. Sem hefur síðan áhrif á þá sýn sem þau hafa á möguleikum sínum í 

framtíðinni. Að sjá aldrei persónu í afþreyingarefni sem einstaklingur getur samsamað sig við 

getur reynst erfitt og ýtt undir hugmyndir um að draumar hans, skoðanir og hann sjálfur sem 

manneskja skipti ekki jafn miklu máli og aðrir.  

 Meirihluti kvikmynda í heiminum eru framleiddar í Hollywood, sem leiðir af sér að 

kvikmyndir þaðan hafa mikil áhrif. Vinsælustu kvikmyndir seinustu ára hafa verið stórmyndir 

þaðan með einkar skökkum kynjahlutföllum. Allt bendir til þess að eftir því sem að meiri 

fjármunir eru lagðir í framleiðslu kvikmyndar þeim mun skakkari eru kynjhlutföllin – meiri 

peningar þýða færri konur. 

 Í ritgerðinni verður gerð grein fyrir sögu kvenna í kvikmyndum, hlutfalli þeirra í 

hlutverkum á skjánum og á bak við myndavélina í samanburði við karlmenn, mýtur um konur 

í kvikmyndum og kvikmyndagerð og þeim áhrifum sem skökk kynjahlutföll og staðalímyndir 

í afþreyingarefni hafa. Í lok ritgerðarinnar verður svo fjallað um Bechdel-prófið, sem hefur 
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mikið verið notað af femínistum til að benda á hversu fáar konur fá bitastæð hlutverk í 

kvikmyndum. Bechdel-prófið verður notað til þess að greina eina stærstu kvikmynd seinustu 

ára, Star Wars: The Force Awakens, en vegna gífurlegra vinsælda hennar má reikna með að 

hún muni hafa áhrif, bæði á almenning sem og kvikmyndaframleiðendur. Myndin gefur 

börnum fjölbreyttari fyrirmyndir heldur en margar aðrar kvikmyndir og sýnir stelpum að þær 

geta verið allskonar. Hún sýnir kvikmyndaframleiðendum að kvikmyndir með konum og fólki 

af öðrum kynþáttum en hvítum ganga engu síður en aðrar kvikmyndir. Fyrstu sex Star Wars 

myndirnar, sem urðu mjög vinsælar þegar þær komu út og eru það enn í dag, munu seint fá lof 

fyrir fjölbreyttar persónugerðir þrátt fyrir urmul af geimverum og engin þeirra hefur staðist 

Bechdel-prófið. Það verður því áhugavert að fylgjast með því hvort að þetta sé að breytast og 

þá jafnframt að kvikmyndir fari að þokast í jafnréttisátt. 
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2. Karlmennska, kvenleiki og staðalímyndir 

Kynjakerfið er gamalt kerfi og mjög rótgróið í menningunni. Segja má að það byggi á þeirri 

hugmynd að kynin séu tveir andstæðir pólar – karlmennska getur aðeins verið til ef kvenleiki 

er til samanburðar og öfugt. Þar með er einnig að þessi tvö hugtök, karlmennska og kvenleiki, 

virka ekki nema að hægt sé að spegla þau hvort í öðru. Það sem er karlmannlegt hefur almennt 

notið meiri virðingar í gegnum tíðina en það sem er kvenlegt. Með þessari tvíhyggju er verið 

að spegla það sem þykir eftirsóknavert, karlmennsku, í því sem þykir síðra, kvenleika. Margt í 

menningu okkar og samfélagi er skýrt þannig að kynin séu búin ólíkum eiginleikum og er það 

oftar en ekki byggt á líkamlegum einkennum. Það sem talið er karlmannlegt og kvenlegt er 

bundið menningu okkar og tekur breytingum með henni (Connell, 2005).  

 Simone de Beauvoir segir í bók sinni Hitt kynið (fr. Deuxième sexe) frá 1949 að kona 

sé fyrst kvenmaður og síðan mannvera. Fyrir öllum, einnig sjálfri sér, sé kona í hlutverki „Hins“ 

(e. Other). Litið er á það karllæga sem hefðbundið en hið kvenlega sem óvenjulegt. Konan 

horfir, eins og aðrir, á kynin út frá sjónarhóli karla en ekki kvenna. Þá sagði de Beauvoir 

jafnframt að enginn fæðist sem kona, heldur verði kona og vísar þar til menningarbundinna 

hlutverka karla og kvenna (de Beauvoir, 1999). 

Staðalímyndir tileinka einstaklingum ákveðin einkenni alfarið út frá því hvaða hópi þeir 

tilheyra. Þegar eitthvað segir til um hvernig einstaklingur ‘eigi’ að vera út frá því hvaða hópi 

hann tilheyrir er kallað staðalímynd. Þegar sagt er að stelpur séu samviskusamari en strákar og 

þess vegna betri í ákveðin hlutverk, eins og barnapössun eða kassastarf, byggir það á 

staðalímynd (Campbell og Storo, 1994). Staðalímyndir setja fólk niður í fastmótaða kassa og 

gefa gjarnan falska og ofureinfaldaða mynd af ákveðnum hópi. Fólk innan þess hóps sem 

staðalímyndin er föst við hefur færri tækifæri til að vera það sjálft og er alltaf litið á það eins 

og staðalímyndin segir til um. Staðalímyndir geta einnig orðið til þess að breikka bil á milli 
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hópa og mynda hatur eða vantraust þeirra á milli. Sem dæmi um þetta er að ýmsir líta á alla 

feminista sem karl-hatara eða alla múslima sem öfgatrúar (Súsanna M. Gottsveinsdóttir, 2011).  

Vegna staðalímynda og kynjakerfisins á fólk það til að reikna sjálfkrafa með því að 

karlar og konur séu ólík. Talið er að kynferði (þ.e.a.s. líffræðilegt kyn) einstaklings segi mikið 

til um hæfileika og áhugasvið. Að vita hvert kynferði einstaklings er segir kannski eitthvað um 

þá manneskju líffræðilega en mjög lítið annað. Líffræðilegt kyn einstaklings segir ekkert til um 

það hvort að viðkomandi sé góður í að passa börn eða keyra bíl, sama hvað staðalímyndir 

samfélagsins hafa um það mál að segja. Vitneskja um að einhver sé karlmaður gefur á sama 

tíma ekki neitt til kynna um hvort að hann sé góður í stærðfræði eða keppnisíþróttum. 

Líkamlegt kyn einstaklings tengist námshæfni, áhugamálum og tilfinningum einstaklinga mjög 

takmarkað (Campbell og Storo, 1994). 

 Staðalímyndir kynjanna gefa ekki einungis konum og körlum ákveðin einkenni heldur 

er ætlast til þess að kynin tileinki sér þessi einkenni. Sem dæmi má taka þá hugmynd að konur 

séu hlýjar og sýni umhyggju – samfélagið ætlast til þess. Staðalímyndir kynjanna eru nátengdar 

hefðbundnum hlutverkum þeirra og valdaójafnvægi milli kvenna og karla (Prentice og 

Caranza, 2002).  

 Samkvæmt staðalímyndum eru konur meðal annars: ástúðlegar, hressar, barnalegar, 

finna til með fólki, elska börn, tryggar, feimnar, tala mjúklega, skilningsríkar, hlýjar, trúgjarnar 

og vingjarnlegar (Prentice og Caranza, 2002). Staðalímyndir karla ýta undir hugmyndir um að 

þeir séu til dæmis: leiðtogar, árásargjarnir, metnaðarfullir, ákveðnir, íþróttamannslegir, gjarnir 

á að fara í samkeppni, verja eigin skoðanir og trú, ríkjandi, sterkir, sjálfstæðir, 

einstaklingshyggnir, eigi auðvelt með að taka ákvarðanir, hafi sterka persónuleika og séu 

viljugir til að taka áhættur (Prentice og Caranza, 2002). 
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 Kynjakerfið er ekki öllum konum í óhag og öllum körlum í hag heldur hefur það mjög 

mismunandi og einstaklingsbundin áhrif á líf fólks. Margar konur hagnast á kynjakerfinu og 

margir karlar tapa á því en almennt eru það konur sem eru undirskipaðar og karlarnir hagnast 

til dæmis með því að fá betri laun og hærri stöður. Það er mikilvægt að taka fram að karlar eru 

ekki einir um að viðhalda kynjakerfinu heldur eiga konur sinn þátt í því. Fólk er fætt inn í þetta 

tvíhyggjukerfi sem hefur áhrif á hugsunarhátt þess og ákvarðanir (Connell, 2005).  

 Ríkjandi hugmyndir um kynin eru heftandi fyrir bæði konur og karla, en eiga þó til að 

hafa meiri áhrif á líf og val karla, t.d. hvað varðar starfsval. Konur eru líklegri til þess að fara 

inn í hefðbundin karlastörf heldur en karlar eru til þess að fara inn í hefðbundin kvennastörf. 

Ástæðan er að hluta til vegna þess að karlastörf eru hærra metin af samfélaginu heldur en 

kvennastörf og því álitin ákveðin upphefð fyrir stelpu eða konu að brjótast gegn kerfinu og fara 

í hefðbundið karlastarf. En karlar eða strákar sem fara í hefðbundin kvennastörf eru taldir taka 

niður fyrir sig. Konur sem komast í valdastöður eða eru í karlastörfum hegða sér oft ‚eins og 

karlar‘ og til þess að ná frama á þeim vettvangi þurfa þær gjarnan að tileinka sér karllæga 

hegðun (Connell, 2005). Konur á vinnumarkaði hafa í seinni tíð tekið á sig viðbótar hlutverk 

sem að þær höfðu ekki áður og pössuðu ekki inn í staðalímyndir kvenna. Þær hafa orðið tileinka 

sér framkomu sem hefur tilheyrt staðalímyndum um karlmenn – eins og ákveðni og 

leiðtogahæfileika. En sem konur þurfa þær líka, sér í lagi utan vinnumarkaðsins, að halda í 

einkenni sem tengd hafa verið við konur í gegnum staðalímyndir – eins og að vera mjúkar og 

góðar og láta þarfir annarra ganga fyrir eigin þörfum. Þetta myndar ákveðna pressu (Prentice 

og Caranza, 2002). 

 Karlmenn hafa hinsvegar ekki færst jafn mikið inn á hefðbundin svið kvenna, eins og í 

kvennastörf á vinnumarkaði eða heimilisstörf. Því eru þeir ekki undir sömu pressu og konur að 

samræma einkenni sem þeim hafa verið tileinkuð við einkenni hins kynsins (Prentice og 

Caranza, 2002). 
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 Hvaða störf njóta virðingar í hverju samfélagi er partur af menningarbundnum 

hugmyndum sem byggðar eru á kynjakerfinu – hefðbundin kvennastörf eru lægra metin af 

samfélaginu heldur en hefðbundin karlastörf.  Það sem karlarnir starfa við eða stunda er 

almennt metið hærra í virðingastiganum heldur en það sem konur gera og störf karla eru alla 

jafna metin til hærri launa (Connell, 2005). Hin hefðbundna staðalímynd leiðtogans er 

karlmaður. Þetta hefur áhrif á velgengni kvenna á vinnumarkaði, þar sem að þær falla ekki 

undir þessa staðalímynd. Einnig er flókið fyrir þær að finna út hvernig best er að haga sér. Ef 

þær haga sér eins og staðalímyndir segja til um þá eru þær álitnar vera of mjúkar og ekki 

leiðtogaefni. Ef að þær hegða sér ekki þannig eru þær álitnar leiðinlegar og og harðar (Súsanna 

M. Gottsveinsdóttir, 2011).  

Raunveruleikinn er sá að stelpur sem heild og strákar sem heild eiga meira sameiginlegt 

en ekki. Munurinn á milli einstakra stelpna og einstakra stráka er gjarnan minni en munurinn á 

milli ‘meðal’ stelpu og ‘meðal’ stráks. En fólk á það til að yfirfæra meðaltalið á einstaklinga 

(Campbell og Storo, 1994). 

Í kvikmyndum birtast konur oft sem frekar einsleitur hópur og er staðalímyndum 

sterklega viðhaldið í gegnum kvikmyndir. Þær virðast ekki geta séð um börn og heimili 

samhliða því að eiga sér starfsferil, og því eru þær sjaldan sýndar útivinnandi. Konur í 

kvikmyndum eru oft yngri en karlarnir sem þær leika á móti og meira er lagt upp úr að hafa 

þær aðlaðandi. Þær eru einnig sýndar mun oftar í ástarhugleiðingum eða giftar en karlar. Í 

kvikmyndum eru giftar konur yfirleitt heimavinnandi og mun líklegri til þess en giftir karlar. 

Valdastöður í kvikmyndum eru nær oftast karlhlutverk (Sara Elísabet Haynes, 2014).  
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3. Konur í kvikmyndum og kvikmyndagerð 

3.1 Saga kvenna á stóra skjánum og á bak við myndavélina 

Margrét Örnólfsdóttir, handritshöfundur og formaður félags leikskálda og handritshöfunda, 

sagði í erindi sínu á málstofunni Kyn og kvikmyndir á Jafnréttisþingi á Hilton í Reykjavík 25. 

nóvember 2015 að á tímum þöglu kvikmyndanna hefðu konur verið áberandi í kvikmyndum 

og kvikmyndagerð. Þær voru leikstjórar, handritshöfundar og framleiðendur kvikmynda auk 

þess að þær fengu vel borgað fyrir þau störf sín (Birgir Olgeirsson, 2015). Því leit út fyrir að 

kynin gætu mögulega setið við sama borð við upphaf kvikmyndaiðnaðarins. Í öðrum 

listformum höfðu konur þurft að troða sér inn á yfirráðasvæði hvítra karla en kvikmyndin var 

ný af nálinni og því bauð hún upp á fleiri tækifæri fyrir konur. Einn fyrsti leikstjóri leikinna 

kvikmynda var Alice Guy-Blaché (1873-1968) og margar konur gátu sér gott orð í 

kvikmyndagerð. Sem ný listgrein í kringum aldamótin 1900 var kvikmyndagerð ekki tekin 

mjög alvarlega, enda ekki orðin föst í sessi eins og myndlist og tónlist, þetta gaf konum þeim 

mun meiri tækifæri til að prófa sig áfram í greininni, bæði fyrir framan myndavélina og að baki 

hennar. En þegar fjármagn til kvikmyndagerðar jóks var konum, sem álitnar voru barnalegar, 

ekki treyst fyrir þeirri ábyrgð að fara með peninga og smám saman hurfu þær að mestu út úr 

listgreininni (Maríanna Clara Lúthersdóttir, 2012). Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri kom með 

þá tilgátu að með tilkomu tekjuhárra stórmynda (e. blockbusters) hafi konum einfaldlega ekki 

verið treyst fyrir kvikmyndagerð vegna þess hversu miklir fjármunir voru í húfi (Birgir 

Olgeirsson, 2015).  

 Fyrsta eiginlega stórmyndin er gjarnan álitin vera kvikmyndin Jaws frá árinu 1975. 

Áður höfðu komið út myndir sem höfðu þénað mikið en hugtakið ‚blockbuster‘ varð til með 

Jaws. Stórmyndir eru kvikmyndir þar sem að framleiðslukostnaður er gífurlegur en samhliða 

myndinni er framleiddur ýmiskonar söluvarningur í tengslum við hana sem á að drýgja tekjur 

myndarinnar (Birgir Olgeirsson, 2015). Með tilkomu stórmyndanna voru framleiðendur síður 
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tilbúnir til þess að taka áhættur og sóttust í að ráða handritshöfunda, leikstjóra og leikara sem 

höfðu aðeins verið í myndum sem gengu vel. Framleiðendur forðuðust að ráða handritshöfunda 

sem vildu skrifa annað en formúlumyndir sem var pottþétt að seldust vel. Afleiðingar þessa var 

fámennur hópur ‚elítu‘ handritshöfunda sem fá ótrúlegar upphæðir í laun (Bielby, 2009). 

Handritaskrif fyrir kvikmyndir eru með þeim fáu starfssviðum þar sem að karlar hafa 

komið inn og tekið störf sem áður voru mikið unnin af konum. Mörgum þeirra handritshöfunda 

sem gekk hvað best í kvikmyndaiðnaðinum framan af voru konur. Frances Marion, sem skrifaði 

bæði fyrir  þöglar myndir og myndir með hljóði, var launahæsti handritshöfundurinn á þriðja 

áratug 20. aldar. Það er ekki til nein örugg tölfræði um þögla tímabil kvikmyndanna (1900-

1927) en talið er að allt frá 50-90% handritshöfunda hafi verið konur (Bielby, 2009). 

 En hvernig gerðist það þá að konur misstu handritshöfundahlutverk sín í 

kvikmyndagerð? Gaye Tuchman (1989) bar skrif fyrir kvikmyndir saman við þá þróun þegar 

karlmenn tóku yfir Viktorísku skáldsöguna á 19. öld. Hún segir að konur hafi verið að minnsta 

kosti helmingur rithöfunda Viktoríutímabilsins fyrir 1840. Almennt störfuðu fáir sem 

rithöfundar á þessum tíma og menntaðar konur höfðu greiðan aðgang að því starfi, sem naut 

litillar virðingar. En næstu 50 árin gerðu karlar innrás á starfssviðið þegar eftirspurn eftir 

skáldsögum varð meiri og starfið varð arðbærara. Iðnvæðingin varð svo til þess að 

útgáfufyrirtæki komust undir stjórn karla sem höfðu þar með stjórn bæði á framleiðslunni og 

dreifingunni. Skáldsagan varð meira metin og verk karla voru tekin fram yfir verk kvenna. 

Tuchman (1989) telur að það sama hafi átt sér stað í kvikmyndagerð. Þegar að tímabili þöglu 

myndanna lauk komu karlmenn í meiri mæli inn í kvikmyndaiðnaðinn. Þegar myndir með 

hljóði urðu tæknilega mögulegar réðu yfirmenn í Hollywood til sín fólk sem hafði áður skrifað 

sögur – rithöfunda skáldsagna og leikrita auk blaðamanna (að mestu eða öllu karlmenn). Leggja 

þurfti áherslu á að samtöl væru vel skrifuð og áhugaverð. Þetta varð til þess að margir karlar, 

sem höfðu reynslu af að skrifa skáldsögur, voru ráðnir við handritaskrif hjá Hollywood. Þar 
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með breyttist kynjasamsetningin og konum fækkaði verulega. Kreppan mikla á fjórða 

áratugnum varð svo til þess að ýta enn frekar undir þá þróun (Bielby, 2009). 

 Undir lok fjórða áratugs 20. aldar voru konur orðnar færri en 15% þeirra sem störfuðu 

við handritaskrif fyrir kvikmyndir í Bandaríkjunum. Þau störf sem konur vou álitnar hæfar til 

að sinna af stjórnendum kvikmyndaveranna var að skrifa fyrir kvennamyndir og að skrifa 

samtöl á milli tveggja kvenna og að koma ‚kvenlegu hliðinni‘ (e. the women‘s angle) inn í 

karllægari kvikmyndir (Bielby, 2009). 

 Á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar vildu kvikmyndaframleiðendur auka áhuga 

kvenna á að fara í kvikmyndahús og réðu því konur til þess að skrifa handrit fyrir 

‚kvennamyndir‘. Orðið kvennamyndir er hugtak sem nær til Hollywood kvikmynda frá 1930 

til upphafs sjötta áratugarins og voru gerðar fyrir kvenkyns áhorfendur. Kvennamyndir eru ekki 

ákveðin tegund kvikmynda eins og vestrar eða hryllingsmyndir heldur falla margar 

mismunandi tegundir kvikmynda undir þann flokk. Þær gátu verið rómantískar, gamanmyndir, 

dramamyndir, sakamálamyndir eða nánast hvað sem er annað. En eins og nafnið bendir til áttu 

þessar kvikmyndir eitt og annað sameiginlegt sem aðgreindi þær frá öðrum kvikmyndum sem 

voru framleiddar fyrir karlkyns- eða blandaða áhorfendahópa. Í fyrsta lagi snúast 

kvennamyndir um konur í menningu sem hefur venjulega ýtt þeim til hliðar. Meiri áhersla er 

lögð á sambönd á milli fólks (hvort sem þau voru af rómantískum toga eða ekki) og 

aðskilnaðarkvíða, ýmist frá börnum, eiginmönnum, ástmönnum, vinum eða ættingjum. Konur 

í kvennamyndum standa yfirleitt frammi fyrir erfiðu vali og talaði Molly Haskell (1987) um að 

konurnar hafi þurft að fórna einhverju sem skipti þær máli. Fórnirnar voru oft á borð við að 

gefa upp starfsferilinn fyrir ástina eða að gefa barn sitt frá sér (Walsh, 1984). 

 Í seinni heimsstyrjöldinni var mikil þörf á starfskröftum kvenna í störf sem áður höfðu 

verið álitin karlastörf þar sem karlarnir voru fjarverandi vegna stríðsins. Á þessum tíma urðu 
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kvenpersónur á stóra skjánum skyndilega mun sterkari og gátu gert nánast hvað sem var. Er 

stríðinu lauk þurfti að koma útivinnandi konum aftur inn á heimilin til að skapa rými fyrir 

karlanna á vinnumarkaði, þá fækkaði kvikmyndum um vinnandi konur til muna. 

Kvennamyndir með vinnandi konur í forgrunni, sem þó voru framleiddar, enduðu yfirleitt 

þannig að þær giftust og hættu að vinna frá heimilinu eða eitthvað gerðist til að gera vinnuna 

minna heillandi fyrir áhorfandann (Maríanna Clara Lúthersdóttir, 2012). Kvikmyndir geta haft 

mikil áhrif á samfélagið hvort sem það er ætlunin eða ekki. Sumar kvikmyndir eru 

óraunverulegar, veita ánægju en skilja lítið eftir í huga áhorfendans. Aðrar hafa meiri áhrif á 

samfélagið og/eða einstaklinga og festa sig kyrfilega í huga fólks, og hafa áhrif út fyrir skjáinn. 

Sem dæmi má nefna mynd David Finchers‘s Fight Club en margir slíkir bardagaklúbbar 

blossuðu upp eftir að myndin kom út og náði vinsældum. Einnig má benda á að myndin V for 

Vendetta var innblástur fyrir stofnun haktivísta (e. hacktivist) samtakana Anonymous (Munro, 

2013). Heimildamyndin Supersize Me er talin vera ástæðan fyrir því að einhverju leiti að 

skyndibitastaðurinn McDonald‘s hætti að bjóða upp á „supersize“ skammtastærðir. Eflaust 

frægasta dæmið um að kvikmynd sé notuð til að hafa áhrif á samfélagið er heimilda- og 

áróðursmyndin Triumph des Willens (1935) (e. Triumph of the Will). Myndin fjallar um nasista 

og hugmyndafræði Adolfs Hitlers á mjög jákvæðan hátt og gefur þá hugmynd að stuðningur 

almennings við nasista hafi verið algjör (Andrews, 2009). 

Í bók sinni, A Woman’s View: How Hollywood Spoke to Women, 1930-1960, segir 

Jeanine Basinger (1993) frá upplifun sinni sem barns við að horfa á ‚kvennamyndir‘. Hún talar 

um andstæðurnar í því hvernig konur voru sýndar í myndum á tímabilinu 1930-1960. Svo virtist 

að frá sjónarhóli kvenna væri eiginmaðurinn það mikilvægasta í heiminum en samt var ekki 

hægt að treysta körlum því þeir voru alltaf að detta niður dauðir, létu reka sig eða stungu af 

með yngri konum. Í kvikmyndum fannst konum ekkert mikilvægara en að vera giftar en samt 

voru hjónabönd efnahagslega óhagkvæm þar sem að þær þurftu að baka kökur til að selja eða 
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fá borgað fyrir að þvo þvott annarra til að halda fjölskyldunni uppi. Konur áttu að vera 

kynferðislega aðlaðandi og kunna að freista og fullnægja körlum en á sama tíma áttu þær að 

vera saklausar (Basinger, 1993). Í þeim kvikmyndum þar sem konurnar börðust gegn sínum 

hefðbundnu hlutverkum, elskuðu þær vonda menn, stunduðu mikið kynlíf, tortímdu óvinum 

sínum og gáfu jafnvel börnin frá sér. En í lok hverrar slíkrar myndar var konan yfirleitt dáin, 

henni refsað eða hún stigin aftur inn í hefðbundið líf því hún var búin að átta sig á því sem hún 

gerði rangt. Af þessum sökum voru myndirnar taldar öruggar, þ.e. komu ekki 

ranghugmyndinum inn hjá kvenáhorfendum því alltaf fór illa fyrir konunni sem fetaði 

óhefðbundnar leiðir á skjánum í lokin. Myndirnar sýndu konum hvað vantaði í líf þeirra en 

þegar myndinni lauk voru þær vissar í sinni sök um að þær væru á réttum stað í lífi sínu. Til 

þess að sýna konum að hjónaband og barneignir væru rétta leiðin í lífinu þurftu kvikmyndir að 

sýna hvernig færi fyrir þeim konum er gerðu þau mistök að brjótast gegn ríkjandi formi og gera 

eitthvað annað við líf sitt (Basinger, 1993).  

 Vandamál kvenna voru yfirleitt til hliðar í almennum kvikmyndum og lítið sem ekkert 

fjallað um þau, en kvennamyndir fjölluðu um vandamál kvenna og höfðu þau í brennidepli. 

Skyndilega fengu konur að sjá vandamál sín á hvíta tjaldinu sem táknaði þar með að þau væru 

raunveruleg og mikilvæg. Margar myndir voru gerðar um konur, sumar jákvæðar og aðrar 

neikvæðar, sumar alvarlegar og sumar gamanmyndir, en allar þessar myndir áttu það eitt 

sameiginlegt að konan var ekki lengur á jaðrinum heldur var hún miðjan. Kvennamyndir gáfu 

kyninu sem yfirleitt var álitið annars flokks vægi. Í kvennamyndinni var það konan sem tók 

ákvarðanirnar, hún var mikilvæg og skipti máli. En þessar myndir enduðu þó yfirleitt á þann 

hátt að þær viðhéldu kynjakerfinu – konunum var oft refsað á einn eða annan hátt fyrir 

ákvarðanir og gjörðir sem pössuðu ekki við staðalímyndir um konur (Basinger, 1993).  

Upp úr 1950 var sjónvarp komið inn á mörg heimili í Bandaríkjunum sem varð til þess 

að vinsældir kvikmynda, og þar af leiðandi kvennamynda, minnkuðu því fólk naut þess að geta 
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horft á skemmtiefni heima fyrir (Walsh, 1984). Margrét Örnólfsdóttir telur að með komu 

sjónvarpsins á almennan markað hafi hlutverk kvenna á hvíta tjaldinu fylgt þeirri þróun sem 

átti sér stað á sjónvarpsskjánum. Í sjónvarpinu voru konur sýndar í sínum hefðbundnu 

hlutverkum heimavinnandi mæðra sem biðu spenntar eftir að karlinn kæmi heim úr vinnunni, 

þetta smitaði svo út frá sér yfir í kvikmyndir (Birgir Olgeirsson, 2015).  

Í rúman áratug, frá 1974-1987, hurfu konur nánast alfarið af stóra skjánum. Í staðinn 

fyrir konur sem áður höfðu leikið kærustur aðalpersónunnar (sem var karlmaður) komu 

félagarnir – myndarlegir karlmenn sem komu inn sem vinir í stað kærustunnar áður (María 

Clara Lúthersdóttir, 2015). Mary Haskell segir í bók sinni From Reverence to Rape frá árinu 

1987 að í rúman áratug fyrir útgáfu bókarinnar hafi konur meira að segja misst hlutverk sitt 

sem kærastan eða kynlífs-hlutur (e. sex object). Hún benti jafnframt á að þær kvikmyndir sem 

gengu hvað best hefðu verið fullar af körlum. Við hlið karlanna í aðalhlutverkunum komu 

myndarlegir ungir karlar eins og Tom Cruise, John Travolta, Rob Lowe, Mel Gibson og 

Richard Gere sem að tóku við af konunum (Haskell, 1987).  

 Margrét Örnólfsdóttir bendir á að konum í leikstjórn fari fækkandi og að ef 

kvikmyndaiðnaðurinn í dag sé borinn saman við það hvernig hann var á tímum þöglu 

kvikmyndanna mætti segja að kvenleikstjórar væru í útrýmingarhættu. Á seinustu 17 árum 

hefur konum á leikstjórastóli fækkað um 2% ef litið er til 250 tekjuhæstu kvikmyndanna, en 

árið 2014 voru þær 6,8% leikstjóranna (Birgir Olgeirsson, 2015). Fyrsta konan til að verða 

tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir leikstjórn var Lina Wertmüller árið 1975. Síðan hafa aðeins 

þrjár konur verið tilnefndar og virðist þeim ekki ætla að fjölga í bráð (María Clara Lúthersdóttir, 

2012).  
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3.2 Tölfræði 

Leikkonan og Óskarsverðlaunahafinn Geena Davis er stofnandi Geena Davis Institute on 

Gender in Media. Stofnunin rannsakar kynjahlutföll og staðalímyndir í fjölmiðlum og hefur 

sem markmið að rétta úr skökkum kynjahlutföllum og bæta birtingamyndir kvenna í 

fjölmiðlum, sérstaklega í efni sem beint er að börnum undir ellefu ára aldri. Rannsóknir Geena 

Davis Institute spanna rúmlega 20 ár og er gífurlegt magn þeirra aðgengilegt á heimasíðu 

stofnunarinnar. Mikið verður notast við rannsóknir á vegum Geena Davis Institute í þessum 

kafla, þá sérstaklega þær nýrri sem flestar hafa verið framkvæmdar af Dr. Stacy L. Smith og 

rannsóknarteymum hennar (Geena Davis Institute on Gender in Media, án árs).  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var af Rannsóknamiðstöð um konur í sjónvarpi og 

kvikmyndum við háskólann í San Diego voru aðeins 12% aðalpersóna konur í tekjuhæstu 

kvikmyndunum frá árinu 2014. Hafði hlutfallið þá lækkað um 3% frá árinu áður og 4% frá 

árinu 2002 (Birgir Olgeirsson, 2015). 

 Rannsókn á fjölskyldumyndum frá 1990-2005 leiddi í ljós mjög skökk kynjahlutföll í 

slíkum myndum. Í bandarískum fjölskyldumyndum er tæplega ein kona í „talandi“ hlutverki á 

móti þrem körlum sem segja eitthvað. Til samanburðar má benda á að konur eru rétt rúmlega 

helmingur fólks í Bandaríkjunum. Þessi hlutföll hafa ekkert breyst frá árinu 1946. Í atriðum 

þar sem mikið af fólki er saman komið eru færri en 1 af hverjum 5 persónum konur. Reikna 

má með einhverjum skekkjumörkum á þessum niðurstöðum þar sem að ekki er alltaf gott að 

greina kyn fólks í stórum hópum. Einnig má geta þess að um 83% sögumanna í 

fjölskyldumyndum eru karlkyns (Smith og Cook, 2008).  

 Í rannsókn sinni Gender Bias Without Boarders (2014) bendir Dr. Stacy L. Smith á að 

Hollywood er hætt að færast í átt að jafnrétti kynjanna. Rannsóknir sýna að hlutföll talandi 

kvenpersóna hefur ekki breyst með marktækum hætti síðustu 50 árin. Kvenpersónur í 
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kvikmyndum eru gjarnan settar í kynferðisleg hlutverk og látnar falla að staðalímyndum um 

kvenfólk. Mjög fáar kvenpersónur hafa valdamiklar stöður í kvikvmyndum, ef að þær vinna 

yfirhöfuð fyrir utan heimilið (Smith, Choueiti og Pieper, 2014).  

 Í rannsókninni greindu Dr. Stacy L. Smith og rannsóknarteymi hennar kynhlutverk í 

vinsælum myndum frá 10 löndum – Ástralíu, Brasilíu, Kína, Frakklandi, Þýskalandi, Indlandi, 

Japan, Rússlandi, Suður-Kóreu og Bretlandi og báru þau saman við Bandaríkin. Myndirnar 

sem greindar voru komu í kvikmyndahús á tímabilinu 1. janúar 2010 – 1. maí 2013 og voru 

þær í flokkunum G, PG og PG-13. Margar vinsælar myndir eru samstarfsverkefni milli 

Bandaríkjanna og Bretlands og þess vegna völdu þau einnig 10 myndir úr slíkri samvinnu. Alls 

voru 120 myndir skoðaðar á heimsvísu (Smith og fleiri, 2014). 

 G flokkur stendur fyrir General Audiences, það er að segja efnið er við allra hæfi og 

foreldrar ættu ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að leyfa börnum sínum að horfa á myndir 

í þessum flokki. PG flokkur þýðir Parental Guidence Suggested, en þá er mælst til þess að 

foreldrar kynni sér efnið því þar gæti verið eitthvað sem þau vilja ekki að börn þeirra komist í 

tæri við. PG-13 flokkur þýðir Parents Strongly Cautioned, en þar er ætlast til þess að foreldrar 

séu sérstakleg á varðbergi er kemur að þessu efni því þar gæti eitthvað leynst sem ekki er við 

hæfi barna undir táningsaldri (e. pre-teen) (MPAA, án árs).  
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Tafla 1. – Hlutföll kvenna í kvikmyndum (Smith og fleiri, 2014) 

 

Land 

Hlutfall af 

kvenpersónum 

Hlutfall af 

konum í 

aðalhlutverkum 

Hlutfall mynda 

með jöfn 

kynjahlutföll 

 

Fjöldi persóna 

Ástralía 29.8% 40% 0 386 

Brasilía 37.1% 20% 20% 423 

Kína 35% 40% 30% 514 

Frakkland 28.7% 0 0 526 

Þýskaland 35.2% 20% 20% 443 

Indland 24.9% 0 0 493 

Japan 26.6% 40% 0 575 

S-Kórea 35.9% 50% 20% 409 

Rússland 30.3% 10% 10% 522 

Bretland 37.9% 30% 20% 454 

BNA og Bretl. 23.6% 0 0 552 

Bandaríkin 29.3% 30% 0 502 

  

Af 5.799 persónum sem segja eitthvað eða voru nefndar á nafn í þessum myndum voru 30.9% 

konur og 69.1% karlar. Þetta þýðir að á móti hverri einni konu eru 2.24 karlar. Þegar 

aðalpersónur voru skoðaðar voru aðeins 23.3% myndanna sem höfðu konu í aðalhlutverki, eina 

eða með öðrum (Smith og fleiri, 2014). 

 Aðeins 10% kvikmyndanna sem voru skoðaðar höfðu jöfn kynhlutföll, eða skörtuðu 

konum/stelpum í 45% - 54.9% talandi hlutverka. Á heimsvísu eru konur 49.6% mannkyns og 

því má teljast undarlegt að ekki fleiri kvikmyndir bjóði upp á jöfn hlutföll karla og kvenna 

(Smith og fleiri, 2014).  
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 Þegar myndirnar voru skoðaðar eftir tegundum kom í ljós að konur voru mun færri í 

hasar- og ævintýramyndum, en þær voru 23% hlutverka í slíkum myndum á meðan að heilt 

yfir voru konur í 30.9% hlutverka í kvikmyndum. Kvenpersónur í gamanmyndum ná 32.8%, 

34.2% í dramamyndum og 29.3% í teiknimyndum. Sjö af þeim 10 samstarfskvikmyndum 

Bandaríkjanna og Bretlands sem voru rannsakaðar voru hasar- og ævintýramyndir sem gæti 

útskýrt af hverju kynjahlutföllin þar voru mun skakkari en kynjahlutföllin í breskum 

kvikmyndum almennt. En einnig velti Dr. Smith því upp að hlutfall kvenpersóna lækki 

einfaldlega þegar bandarísk fyrirtæki koma með peningana sína inn í kvikmyndagerð (Smith 

og fleiri., 2014). 

 Í rannsókninni voru 1.452 kvikmyndagerðarmenn skoðaðir, þar af voru 20.5% 

kvenkyns og 79.5% karlkyns. Konur voru 7% leikstjóra, 19.7% handritshöfunda og 22.7% 

framleiðanda. Svo virtist sem tenging gæti verið á milli þess hvort að kona var leikstjóri eða 

handritshöfundur og hversu margar kvenpersónur voru á skjánum, því ef að leikstjóri var 

kvenkyns birtust 6.8% fleiri konur á skjánum en ef leikstjórinn var karlkyns. Þegar einn 

handritshöfundur var kvenkyns voru kvenpersónur 7.5% fleiri en þegar allir handristhöfundar 

voru karlkyns. Kyn framleiðandanna virtist aftur á móti ekki hafa áhrif á kyn persónanna sem 

birtust í kvikmyndunum (Smith o.fl., 2014).  

 Konur eru líklegri til þess að segja sögur sem hafa kvenpersónur, upplifanir og reynslu 

kvenna í hávegum. En einnig getur verið að konum séu einfaldlega frekar gefin verkefni af 

ráðandi öflum innan Hollywood sem innihalda fleiri kvenpersónur, sem minnkar þá möguleika 

kvenna innan kvikmyndaiðnaðarins enn frekar því færri verkefni eru í boði fyrir þær (Smith 

o.fl., 2014). Í rannsókninni It‘s a Man‘s (Celluloid) World sem gerð var af San Diego State 

University‘s Center for the Study of Women in Television and Film og kom út árið 2015 voru 

skoðaðar 100 söluhæstu myndirnar árið 2014. Niðurstöðurnar sýndu tengingu á milli fjölda 

kvenna á bak við myndavélina og fjölda þeirra á skjánum. Myndir sem hafa einungis karlkyns 
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leikstjóra og handritshöfunda eru í 87% tilfella með karl í aðalhlutverki, 9% tilfella voru 

aðalhlutverkin blönduð en í aðeins 4% tilfella voru konur í aðalhlutverki. En þegar að einhver 

leikstjóranna eða handritshöfundanna var kvenkyns voru 39% myndanna með konu í 

aðalhlutverki, 35% með karl í aðalhlutverki og 26% voru með blönduð aðalhlutverk. Þetta 

virðist benda til þess að til að fjölga konum í kvikmyndum þurfi einnig að fjölga þeim í 

framleiðsluferlinu (Mičić, 2015). 

 Konur voru tvisvar sinnum líklegri en karlmenn til þess að vera í kynferðislegum 

klæðnaði (klæðnaði sem er til dæmis þröngur og/eða sýnir mikið hold) eða naktar að einhverju 

eða öllu leyti. Unglingsstúlkur og ungar fullorðnar konur voru jafn líklegar til þess að vera 

sýndar naktar eða í kynferðislegum stellingum og að fá hrós fyrir útlit sitt. Konur yfir fertugt 

voru sjaldan hafðar kynferðislega útlítandi en unglingsstelpur frá 13 ára aldri voru jafn líklegar 

til þess að vera gerðar kynferðislega aðlaðandi og tvítugar eða þrítugar konur (Smith o.fl., 

2014). 

 Af þeim persónum sem voru útivinnandi í kvikmyndum voru aðeins 22.5% konur á 

móti 77.5% karla. Aðeins 13.9% framkvæmdastjóra og 9.5% hátt settra stjórnmálamanna voru 

konur. Sem dæmi um skiptingu hátt metina starfa í kvikmyndum voru karlar 13 sinnum líklegri 

en konur til þess að leika lögfræðinga og dómara og sextán sinnum líklegri en konur til þess að 

vera í hlutverki prófessora (Smith o.fl., 2014). Samkvæmt rannsókn Dr. Smith á 

fjölskyldumyndum frá 2006-2009 var ekki ein einasta kona í læknisfræðum, leiðtogi í 

viðskiptum eða með starf í lögfræði eða stjórnmálum. Af öllum útivinnandi persónum voru 

80.5% karlar en 19.5% konur. Í raunveruleikunum eru konur 50% vinnandi fólks í 

Bandaríkjunum (Smith o.fl., 2010a).  

Í rannsókninni It‘s a Man‘s (Celluloid) World  kom í ljós að konur voru aðeins í 

aðalhlutverki í 12% myndanna en það sýnir þriggja prósentustiga fækkun frá árinu áður og 
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fjögur prósent lækkun frá árinu 2002. Þegar allt sem sagt var í myndunum var tekið saman kom 

í ljós að 70% talandi hlutverka voru leikin af körlum og 30% af konum. Rannsókn sem beindist 

að myndum sem komu út á árunum 1946-1955 sýndi að á því tímabili voru 25% talandi 

hlutverka í kvikmyndum leikin af konum. Þetta þýðir að lítið hefur breyst á þessum um það bil 

60 árum sem liðu á milli rannsóknanna (Mičić, 2015). 

 Rannsókn San Diego University sýndi einnig fram á að 61% karlmanna og 34% 

kvenmanna voru í hlutverkum sem tengdust atvinnu. Aðeins 31% karla voru í hlutverkum í 

tengslum við markmið í einkalífinu, eins og sem foreldri eða eiginmaður á meðan 58% kvenna 

voru sýndar í tengslum við slík markmið. Í þessum 100 myndum voru konur líklegri til þess að 

stefna að félagslegum markmiðum svo sem að styðja við og hjálpa öðrum. Þetta sýnir að 

staðalímyndir kynjanna voru ennþá mjög áberandi í söluhæstu kvikmyndum ársins 2014 

(Mičić, 2015). 

 Smith og Cook komust að því í rannsókn sinni Gender Stereotypes: An Analysis of 

Popular Films and TV frá 2008 að konur eru meira en fimm sinnum líklegri til þess að vera 

sýndar í kynferðislegum klæðnaði, en slíkur klæðnaður var skilgreindur sem klæðnaður sem 

gerir meira úr, ýkir eða dregur athygli að einhverjum líkamsparti frá hálsi til hnés. Um það bil 

fjórðungur kvenna í kvikmyndum var sýndur með mjög lítið mitti sem skildi eftir lítið pláss 

fyrir innyfli. Aðeins 8% karlmanna voru sýndir með svo lítið mitti (Smith og Cook, 2008).  

 Rannsókn Smih og fleiri frá 2010 Changing the Status Quo: Industry Leaders‘ 

Perceptions of Gender in Family Films lýsir skoðunum hátt settra aðila innan 

kvikmyndaiðnaðarins á kynjahlutföllum. Þar kemur fram að um 50% svarenda taldi að það yrði 

ekki erfitt að leiðrétta kynjahlutföll í kvikmyndum. Tæpur helmingur benti á að nægt framboð 

væri af hæfileikaríkum leikkonum. Af þeim sem sögðu að það yrði ekki erfitt að jafna hlutföll 
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kynjanna í kvikmyndum sögðu 54.2% að það yrði samt að hæfa söguþræði myndanna (Smith 

o.fl., 2010b).  

 Þegar litið er á þær kvikmyndir sem unnið hafa Óskarinn sem besta kvikmyndin 

seinustu tíu árin er aðeins ein þeirra með konu í aðalhlutverki, það er myndin Million Dollar 

Baby. Vert er þó að taka fram að þó að persóna sé í aðalhlutverki þýði það ekki endilega að 

hlutverk hennar sé vel skrifað eða gert (Sara Elísabet Haynes, 2014). 

 Hlutföll kvenna í teiknimyndum eru lítið skárri. Ratatouille vann Óskarinn sem besta 

teiknimyndin árið 2008, en ef skoðuð eru kynjahlutföll persónanna í þeirri mynd kemur í ljós 

að þar eru 16 karlar á móti 2 konum. Árið 2009 vann myndin Wall-E Óskarinn fyrir bestu 

teiknimyndina en þar eru 3 konur á móti 6 körlum í hlutverkum. Hlutföllin í Up sem vann árið 

eftir voru þau sömu og í Ratatouille – 16 á móti 2. Í Toy Story 3 sem vann titilinn 2011 eru 27 

karlpersónur á móti 12 kvenpersónum. Engin af þessum myndum hafði konu í aðalhlutverki 

(Maríanna Clara Lúthersdóttir, 2012). Árið eftir vann Rango en þar eru 3 konur á móti 20 

körlum sem hafa hlutverk í myndinni (Woods, 2013). Þó að myndirnar sem unnu árin 2013 og 

2014 Brave og Frozen líti í fyrstu út fyrir að standa sig betur þar sem að báðar myndirnar eru 

með sterkar kvenpersónur í aðalhluverkum þá kemur annað í ljós þegar myndirnar eru skoðaðar 

nánar að örfáar ef einhverjar bakgrunnspersónur eru kvenkyns (Asher-Perrin, 2015).  

 En kynjahlutföllin eru ekki jafn skökk þegar litið er til smærri aðila sem framleiða 

kvikmyndir sjálfstætt miðað við það sem stóru kvikmyndaverin framleiða. Árið 2010 voru 

konur aðeins 16% þeirra sem störfuðu á bak við myndavélina við stórmyndir en 25% þeirra 

sem stóðu á bak við kvikmyndir á bandarískum kvikmyndahátíðum. Konur hafa tekið mikinn 

þátt í framleiðslu heimildamynda sem er stór partur af þessu hlutfalli. Þetta bendir til þess að 

þær séu frekar í framleiðslu jaðarkvikmynda en fækki um leið og meiri fjármunir eru í húfi eins 

og hjá stóru kvikmyndaverunum (Maríanna Clara Lúthersdóttir, 2012).  
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 Það er erfitt fyrir konur að fá fjármagn til framleiðslu á kvikmynd í Hollywood. Það er 

allt að 3-4 sinnum torveldara fyrir þær að fá peninga til framleiðslu á stórmyndum heldur en 

karlmenn. Eftir að Kathryn Bigelow vann Óskarsverðlaun fyrir leikstjórn fyrst kvenna tók það 

hana samt sem áður langan tíma að fjármagna framleiðslu á næstu kvikmynd. Samkvæmt 

rannsóknum Geena Davis Institute tekur það konur u.þ.b. 2.5 sinnum lengri tíma að fjármagna 

kvikmynd en karla (Sæunn Gísladóttir, 2015). Tölfræðin undirstrikar erfiðleika kvenna til að fá 

starf í Hollywood. Þar kemur fram að í þeim 600 kvikmyndum sem gerðar voru á árunum  2007-

2013 voru karlar leikstjórar í 96% þeirra og handritsthöfundar í 90%(Mičić, 2015).  

Sony-lekinn svokallaði átti sér stað árið 2014 þegar hópur sem kallar sig Guardians of 

Peace hökkuðu sig inn í tölvupósta hjá Sony samsteypunni og dreifðu innihaldinu til fjölmiðla. 

Þar kom í ljós launamunur eftir kyni leikara. Frægð leikara hefur áhrif á laun þeirra, en ef horft 

er til upplýsingana sem komu í ljós í Sony-lekanum virðist ekki skipta máli þó að leikkona sé 

frægari og hafi hlotið fleiri verðlaun en karlleikari sem leikur á móti henni, hann mun samt fá 

hærri laun. Þetta er tilfellið með kvikmyndina American Hustle en þar fengu tveir karlleikarar 

og leikstjórinn 9% af hagnaði myndarinnar á meðan kvenstjörnurnar Amy Adams og Jennifer 

Lawrence fengu eingöngu 7%. Amy Adams hefur unnið fern Academy Awards verðlaun, sem 

er meira en tveir af mótleikurum hennar, Jeremy Renner og Bradley Cooper, hafa unnið 

samanlagt. Jennifer Lawrence hefur notið mikillar velgengi vegna leiks síns í The Hunger 

Games kvikmyndunum og hlaut Óskarsverðlaun árið 2012 fyrir leik sinn í Silver Linings 

Playbook (Mičić, 2015).  

Jennifer Lawrence skrifaði um málið í Lenny Letter og hafði þetta að segja: 

“I would be lying if I didn’t say there was an element of wanting to be liked that 

influenced my decision to close the deal without a real fight. I didn’t want to seem 

‘difficult’ or ‘spoiled. At the time, that seemed like a fine idea, until I saw the 

payroll on the Internet and realized every man I was working with definitely didn’t 
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worry about being ‘difficult’ or ‘spoiled. (…) I’m over trying to find the ‘adorable’ 

way to state my opinion and still be likable! Fuck that. I don’t think I’ve ever 

worked for a man in charge who spent time contemplating what angle he should 

use to have his voice heard. It’s just heard.” (Lawrence, 2015). 

Hún velti því fyrir sér af hverju henni finndist svona óþægilegt að standa á sínu er kæmi að 

launum og skoðunum. Hún gæti ekki betur séð en að flestir karlmenn í hennar stöðu gætu sagt 

sínar skoðanir og hlustað væri á þá, en ef að hún segði sitt álit á sama hátt væri látið eins og 

hún væri að vera erfið (Lawrence, 2015). Það má tengja þetta við staðalímyndir kynjanna sem 

segja til um að konur eigi að láta þarfir annarra ganga fyrir sínum, þær eigi að vera mjúkar, 

vingjarnlegar og hlýjar (Prentice og Caranza, 2002). Það hefur reynst Lawrence erfitt að 

brjótast gegn þessum staðalímyndum enda eru konur sem gera það oft sagðar frekar og 

eigingjarnar (ef ekki eru notuð enn verri orð til að lýsa þeim). Karlmenn eiga hins vegar 

samkvæmt staðalímyndum að vera ákveðnir, metnaðarfullir, sterkir og sjálstæðir og því eru 

þeir gjarnan tilbúnari til þess að biðja um hærri laun því þeir þurfa ekki að óttast að vera álitnir 

frekir og sjálfselskir. Einnig virkar kynjakerfið þannig að vinna þeirra er oft verðmetin hærra 

heldur en vinna kvenna.  

3.2.1 Ísland 

Í BA ritgerð Ívars Björnssonar frá 2012 kemur fram að af þeim 134 íslensku kvikmyndum sem 

frumsýndar hafi verið á Íslandi frá stofnun Kvikmyndasjóðs árið 1980 hafi konur verið 

viðfangsefni, handritshöfundar eða stjórnendur tuttugu kvikmynda (Ívar Björnsson, 2012).  

Ívar tók viðtal við tvo íslenska leikstjóra, þær Ásdísi Thoroddsen og Guðnýju 

Halldórsdóttur. Þær voru sammála um að hjá karlkyns leikstjórum væru konur mikið í 

aukahlutverkum og léku þá yfirleitt dræsur. Þær bentu á að þegar leikstjóri væri kvenkyns væru 

kvenpersónurnar yfirleitt harðari af sér (Ívar Björnsson, 2012). 
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Ásdís og Guðný álíta sig ekki hafa minni völd innan kvikmyndaiðnaðarins heldur en 

karlar en Guðný hefur hins vegar brennt sig á því að fá lægri styrki heldur en karlleikstjóri sem 

fékk úthlutað á sama tíma. Þær taka fram að ekki hafi reynst neitt vandamál að vinna með karl-

leikurum, þeir gefi jafn mikið af sér undir þeirra leiksögn og ef þeir væru að starfa með karlkyns 

leikstjóra (Ívar Björnsson, 2012).  

Á árunum 2009-2011 útskrifuðust 39 nemendur í framleiðslu og leikstjórn frá 

Kvikmyndaskóla Íslands en 72% þeirra voru karlar og 28% konur. Þegar litið er til þeirra sem 

útskrifuðust úr leiklist voru konur í miklum meirihluta eða 30 á móti 14 körlum (Ívar 

Björnsson, 2012).  

Guðný Halldórsdóttir sagði í grein sinni í Kjarnanum árið 2015 að kvenkyns leikstjórar 

og handritshöfundar fái einfaldlega ekki sömu tækifæri og karlar hjá Kvikmyndamiðstöð 

Íslands. Þrátt fyrir að margar konur fari með handrit til Kvikmyndamiðstöðvar í von um að fá 

styrk til framleiðslu á kvikmynd. Guðný hefur þrjátíu og fimm ára reynslu í 

kvikmyndaiðnaðinum en hefur oftar en ekki lent í því að vera neitað um styrk. Hún segir 

vandamálið ekki vera að það sæki ekki nógu margar konur um styrk, heldur að þeim séu aldrei 

gefin sömu tækifæri og körlunum (Guðný Halldórsdóttir, 2015). 

Guðný telur konur vera búnar að gefast upp á karllægum kvikmyndum Íslands og að 

þær nenni einfaldlega ekki að horfa á íslenskar kvikmyndir. Vegna mikils þrýstings frá 

kvenleikstjórum og kvenhandritshöfundum fengu nokkrar konur styrk frá Kvikmyndamiðstöð 

árið 2014. En hún veltir því fyrir sér hvort að það sé nóg til að rétta kynjahalla undanfarinna 

ára (Guðný Halldórsdóttir, 2015). 

Vegna umræðu um kynjahalla í kvikmyndum tók Kvikmyndamiðstöð Íslands saman 

tölur um umsóknir og úthlutanir hjá Kvikmyndasjóði fyrir árin 2013 og 2014. Tölurnar sýndu 

að það væri vissulega kynjahalli – konur eru líklegri til þess að fá styrk. Rétt er þó að benda á 
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að mun fleiri umsækjendur eru karlkyns og því fer meirihluti fjárs til þeirra 

(Kvikmyndamiðstöð, 2015).  

 Þegar kemur að styrkjum fyrir handrit áttu karlar 151 umsókn og fengu úthlutað í 58% 

tilfella. Konur áttu hins vegar 57 umsóknir og fengu styrk í 65% skipta. Af þeim sem sóttu um 

framleiðslustyrk voru 98 karlar og fengu 57% þeirra úthlutað. 24 konur sóttu um sama styrk 

og fengu hann í 75% skipta. Þannig að þegar á heildina er litið fá konur styrki í 68% tilfella en 

karlar í 58% (Kvikmyndamiðstöð Íslands, 2015). 

 Alls sóttu 249 karlar um styrki hjá Kvikmyndasjóði Íslands, sem var 71% af 

heildarumsóknum. Konur áttu 23% umsókna og fengu 25% af þeim peningum sem voru í boði. 

Aðrar úthlutanir fóru til teyma sem í voru bæði karlar og konur (Kvikmyndamiðstöð Íslands, 

2015).  

Þegar kemur að Edduverðlaununum má sjá áberandi kynjahalla. Sem dæmi má nefna 

að á Eddunni 2013 voru 5 karlleikarar tilnefndir til verðlauna fyrir aðalhlutverk en aðeins 3 

konur (RÚV, 2013). Í ár var engin kona tilnefnd til verðlauna í flokkunum leikstjórn og handrit. 

Af þeim fimm sjónvarpsmönnum sem koma til greina í Edduverðlaununum er aðeins ein kona. 

Konur eru allsráðandi í tilnefningum fyrir gervi og búninga en karlar fyrir hljóð og aðra 

eftirvinnslu (Stefán Árni Pálsson, 2016).  
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3.3 Mýtur 

Margrét Örnólfsdóttir benti á mýtur sem hafa lifað góðu lífi í kvikmyndaiðnaðinum og haft 

áhrif á hlutverk kvenna í kvikmyndum og við kvikmyndaframleiðslu. Sem dæmi nefndi hún að 

almennt virðist talið að kvikmyndir um konur gefi af sér minni tekjur og að strákar hafi 

einfaldlega ekki áhuga á að horfa á kvikmyndir um konur eða stelpur. Einnig minntist Margrét 

á það að konur eru almennt taldar vera ófyndnar, gera bara myndir sem henta öðrum konum og 

hafi einfaldlega ekki það úthald og styrk sem þarf til að þola álagið við gerð stórmynda (Birgir 

Olgeirsson, 2015). Sem rök gegn þessum fullyrðingum benti Margrét á að konur, t.d. innan 

heilbrigðisgeirans, sinna oft vinnu sem fylgir mikið álag og streita ásamt löngum og ströngum 

vinnutíma. Einnig benti hún á að kynjahalli innan tónlistar- og leikhúsgeirans sé ekki jafn 

rosalegur, þrátt fyrir álag og langan vinnutíma (Birgir Olgeirsson, 2015). 

 Sem handritshöfundur hefur Margrét oft rekið sig á að fólk á erfitt með að sjá konur 

fyrir sér í hlutverkum sem ekki tengjast ástarmálum á einhvern hátt – konur eiga ýmist að vera 

að jafna sig eftir sambandsslit eða láta sig dreyma um að vera í ástarsambandi (Birgir 

Olgeirsson, 2015). 

 Í Sony-lekanum sem að haktivistarnir í Guardians of the Peace ollu árið 2014 komu í 

ljós tölvupóstar þar sem að framkvæmdastjóri Marvel, Isaac Ike Perlmutter, taldi upp 

kvikmyndir með konum í aðalhlutverki sem höfðu gengið mjög illa í kvikmyndahúsum, t.d. 

Catwoman frá árinu 2004 og Supergirl frá 1984. Hann notaði lélegt gengi þessara mynda sem 

rökstuðning fyrir því að fyrirtækið gæti ekki framleitt kvikmyndir byggðar á 

teiknimyndasögum með konum í aðalhlutverki. Forstjóri Marvel, Kevin Feige sagði við 

vefsíðuna Comic Book Resources að hann vonaðist til þess að geta búið til fleiri myndir um 

kvenofurhetjur fljótlega. Þrátt fyrir það ýtti fyrirtækið framleiðslu myndarinnar Captain 
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Marvel frá 2018 til 2019 til þess að framleiða eina enn endurgerðina af Spider-Man – þá þriðju 

á seinustu 13 árum (Voung, 2015).  

 Í Sony-lekanum fundust einnig athugasemdir frá handritshöfundinum Aaron Sorkin 

(þekktur meðal annars fyrir The West Wing þættina og kvikmyndina The Social Network) þar 

sem hann talar um að hlutverk kvenna í kvikmyndum væru ekki nærri því jafn erfið og hlutverk 

karla. Jafnframt að karlarnir sem vinna Óskarinn fyrir besta leikarann þurfi að leggja mun meira 

á sig til að vinna þau verðlaun en konur fyrir bestu leikkonuna. Leikkonur séu einfaldlega ekki 

eins verðugar og karlkyns leikarar (Mičić, 2015).  

 Myndir með konum í aðalhlutverki ganga ekkert endilega illa, margar fá mjög góðar 

viðtökur. Til dæmis má taka myndina Gravity eftir leikstjórann Alfonso Cuarón, en hún hreppti 

7 Óskarsverðlaun. Þegar að Cuarón sagði fólki frá því að hann ætlaði að hafa aðalpersónuna 

kvenkyns, sem væri hámenntaður starfsmaður á geimstöð, var honum ráðið frá því þar sem að 

það væri ekki talið vænlegt til ávinnings. Cuarón stóð við ákvörðun sína og sér eflaust ekki 

eftir því í dag (Birgir Olgeirsson, 2015). 

 Jennifer Kesler (2008a), sem rekur bloggsíðuna The Hathor Legacy og gagnrýnir þar 

ýmsa fjölmiðla og staðalímyndir í þeim (sérstaklega staðalímyndir kynjanna). Kesler segir að 

ástæða skakkra kynjahlutfalla í kvikmyndum sé ekki endilega sú að það vanti konur á bak við 

myndavélina, þó að þar séu vissulega of fáar konur. Þegar hún byrjaði að taka áfanga hjá UCLA 

(University of California, Los Angeles) sem snéru að kvikmyndum og handritsskrifum var 

henni kennt að hún þyrfti að skrifa um hvíta, gagnkynhneigða karlmenn til þess að komast 

áfram á þessum vettvangi. Svo framarlega sem að hvítir, gagnkynhneigðir karlmenn væru 

áberandi í handritum hennar gæti hún komist upp með að hafa einnig persónur sem féllu ekki 

undir þá lýsingu, svo framarlega sem þær tækju ekki athyglina frá hvíta, gagnkynhneigða 

karlinum sem áhorfendur fórnuðu peningunum sínum til að sjá í myndinni. Kesler var sagt að 
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áhorfendur hefðu ekki áhuga á myndum sem ekki snérust um hvíta, gagnkynhneigða karlmenn. 

Þegar hún síðan fór að ráðum kennara sinna í von um að ná frama svo að hún gæti barist fyrir 

breytingum í greininni innan frá, kom í ljós annað vandamál. Kennarar hennar bentu á að 

handrit hennar hefðu of margar nafngreindar konur sem spjölluðu saman um eitthvað annað en 

karlmenn. Þeir sögðu að þetta væri ekki nógu gott (Kesler, 2008a). 

 Þegar Kesler leitaði svara var henni yfirleitt sagt að allar þessar samræður væru 

truflandi og tækju einbeitingu áhorfandans frá söguþræði myndarinnar. Á endanum fékk hún 

svar frá karlmanni sem vann í kvikmyndaiðnaðinum sem var á þá leið að áhorfendur hafi ekki 

áhuga á að hlusta á helling af konum tala saman um hvað sem það er sem konur tala um (Kesler, 

2008a).  

 Í grein sinni Why discriminate if it doesn‘t profit? bendir Kesler (2008b) á að 

kvenpersónur þurfi ekki að vera skrifaðar á ólíkan hátt og karlpersónur, það sé misskilningur 

hjá kvikmyndaframleiðendum. Vandinn sé að einhverju leiti sá að fólk heldur að það þurfi að 

læra eitthvað nýtt til þess að gera mynd um konu, það sé allt öðruvísi en að gera mynd um karl. 

Kesler segir að leti og fáfræði hafi áhrif á þetta viðhorf. Fólk nennir ekki að læra nýjar aðferðir 

og ný viðhorf og heldur sig því við það gamla sem vitað er að virkar. Hún orðar þetta svona: 

„[...] and to be fair, for many of them it would mean learning to write 

credible voices belonging to a group of people they associate with little 

more than high school rejection, being told to clean up their room, 

divorce and child support checks. It would also, for many of them, mean 

noticing someone who has never before existed to their eyes: women who 

don’t fit the “hot chick” profile. Women who, like so many of our favorite 

male movie icons, are more fascinating than modelesque, who are sexy 
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because they’re made of awesome, instead of just looking awesome.“ 

(Kesler, 2008b). 

Í Changing the Status Quo rannsókn Smith og fleiri (2010b) komu fram þrjár ástæður fyrir því 

að kynjahlutföllin í kvikmyndum séu jafn skökk og raun ber vitni. Sú fyrsta var að karlmenn 

færu oftar í bíó en konur. Önnur var sú að karlar réðu frekar hvaða mynd væri farið á í bíó og 

sú þriðja að þeir sem búa til efnið væru að beina því að körlum. Við nánari skoðun sést að 

málið er ekki svona einfalt. Upplýsingar frá Motion Picture Association of America sýna að 

árið 2010 keyptu konur 50% af seldum bíómiðum í Bandaríkjunum. Í hópnum 18-24 ára voru 

mun fleiri konur sem fóru í bíó heldur en karlar, alls 4.2 milljónir kvenna á þessum aldri en 3.3 

milljónir karla. Af þeim sem fóru í bíó árið 2010 voru voru konur í meirihluta eða 51% á móti 

49% karla. (Smith o.fl., 2010). Árið 2014 voru konur 52% þeirra sem fóru í bíó og allar götur 

síðan árið 2010 hafa þær verið fleiri. Fjöldi karla sem fara í kvikmyndahús hefur haldist 

svipaður í gegnum árin en konum fjölgar sem fara í kvikmyndahús (Mičić, 2015). 

 Það virðist einnig vera innbyggð trú í kvikmyndaiðnaðinum að stelpur/konur séu 

tilbúnar til þess að horfa á kvikmyndir um stráka/karla en það sama gildi ekki um karlkynið, 

þeir hafi ekki áhuga á að horfa á kvikmyndir með stelpu/konu í aðalhutverki (Smith o.fl., 2010). 

  Jeff Robinov, forseti framleiðsludeildar hjá Warner Bros. kvikmyndafyrirtækinu, setti 

fram yfirlýsingu árið 2007 um að fyrirtækið myndi ekki framleiða fleiri kvikmyndir með 

konum í aðalhlutverki. Þessu til rökstuðnings benti hann á að myndirnar The Brave One með 

Jodie Foster í aðalhlutverki og The Invasion með Nicole Kidman í aðalhlutverki voru lítið sóttar 

í kvikmyndahúsum. Kenndi hann því um að kvikmyndirnar voru með konur í aðalhlutverki en 

nefndi ekki hluti sem geta einnig haft áhrif á gengi kvikmyndanna, eins og lélega 

markaðssetningu, illa skrifuð handrit og báglega leikstjórn. Gloria Allred, 

kvenréttindalögfræðingur, benti á að ef að kvikmynd með karlmanni í aðalhlutverki gengi illa 
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kæmu aldrei upp hugmyndir um að hætta alfarið framleiðslu á þeim sama hversu gríðarlegt 

tapið væri. Það eru fjölmargir sem koma að gerð hverrar kvikmyndar og því undarlegt að kenna 

aðalleikkonunni alfarið um ef að kvikmyndin gengur illa, og enn undarlegra að ein kona í einni 

mynd hafi áhrif á það hvort að einhver kona fái einhverntíman aðalhlutverk í kvikmynd aftur 

(Finke, 2007).  

 Suzanne Todd framleiðandi kvikmynda á borð við Alice in Wonderland, Austin Powers 

myndanna, Memento og Across the Universe benti á að þegar kvikmyndir með ungum konum 

í aðalhlutverki eins og The Hunger Games myndirnar og Twilight myndirnar ganga vel þá er 

þeim yfirleitt þakkað sem standa að baki myndarinnar í stað kvennanna í aðalhlutverkinu 

(Hickey, 2014). Ef kvikmyndin gengur illa er það leikkonunni að kenna en ef allt fer samkvæmt 

áæltun er ástæðan sú að allir sem komu að framleiðslunni stóðu sig svo vel. 

 Women @ the Box Office: A Study of the Top 100 Worldwide Grossing Films er 

rannsókn sem Martha M. Lauzen framkvæmdi árið 2008 í kjölfar fyrrnefndrar yfirlýsingar Jeff 

Robinov. Spurningarnar sem hún vildi svara með rannsóknini voru tvær: 1. Hefur það áhrif á 

gengi kvikmynda hvort í það minnsta ein kona er í tökuliðinu eða einungis karlmenn? 2. Er 

munur á vinsældum kvikmynda eftir því hvort karl eða kona eru í aðalhlutverki? (Lauzen, 

2008). 

 Niðurstöður fyrri spurningarinnar voru þær að ef að konur og karlar eru með svipað 

fjármagn til kvikmyndagerðar þá ganga kvikmyndirnar jafn vel, sama hvort að fólkið sem 

stendur að baki hennar er alfarið karlar eða hvort einhverjar konur eru með í lykilstöðum. 

Niðurstöður Lauzen vegna seinni spurningarinnar voru þær að kyn þeirra sem voru í 

aðalhlutverki skipti ekki máli heldur fjármagnið sem var að baki framleiðslu kvikmyndarinnar, 

þær myndir sem meira fjármagn hafði verið lagt í gengu betur. Yfirleitt eru þær kvikmyndir 

sem mest fjármagn er sett í með karla í aðalhlutverkum (Lauzen, 2008). 
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 Ef að myndirnar The Hunger Games og The Dark Knight Rises eru bornar saman kemur 

ýmislegt í ljós. Þær komu báðar út árið 2012, The Hunger Games er með unga konu, Jennifer 

Lawrence, í aðalhlutverki en The Dark Knight Rises er með Christian Bale sem Batman í 

aðalhlutverki. Fyrri myndin rakaði inn 408 milljónum dollara í Bandaríkjunum og sú seinni 40 

milljónum dollurum meira, eða 448 milljónum dollara. Fjármagnið sem fór í framleiðslu The 

Hunger Games var hins vegar aðeins 78 milljón dollarar en 250 milljónir fóru í framleiðslu 

The Dark Knight Rises. Gott gengi The Hunger Games sýnir svart á hvítu að kvikmyndir með 

konum í aðalhlutverki seljast. Það er margt sem hefur áhrif á gengi kvikmynda og verður að 

teljast ólíklegt að kyn aðalpersónunnar sé það sem að kvikmyndir standa eða falla með (Mičić, 

2015). 

  Konum virðist ekki vera treyst til þess að gera kvikmyndir eða vera í aðalhlutverki í 

þeim. Þegar þær loksins fá tækifæri er almennt minna fjármagn í boði sem yfirleitt hefur þau 

áhrif að myndin skilar færri krónum í kassann. Hlutverk kvenna í kvikmyndum eru ekki metin 

að sömu verðleikum og hlutverk karla ef eitthvað er að marka fyrrnefnd orð 

handritshöfundarins Aarons Sorkin. Konur hafa færri atvinnutækifæri í kvikmyndaiðnaðinum 

og fá auk þess minna borgað en karlar þegar þær loksins fá hlutverk. Niðurstaðan virðist 

almennt vera sú að þetta sé allt vegna þess að karlar hafa ekki áhuga á að horfa á myndir með 

konum í forgrunni en konur vilja alveg horfa á myndir um karla. Eða eins og Bret Easton Ellis, 

höfundur American Psycho, orðaði það: 

„There‘s something about the medium of film itself that I think requires 

the male gaze. (...) We‘re watching, and we‘re aroused by looking, 

whereas I don‘t think women respond that way to films, just because of 

how they‘re built. (...) Regardless of the business aspect of things, is 

there a reason that there isn‘t a female Hitchcock or a female Scorsese 
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or a female Spielberg? I don‘t know. I think it‘s a medium that really is 

built for the male gaze and for male sensibility.“ (Ellis, 2010). 

3.4 Áhrif 

Menning hefur mikil áhrif á okkur, enda lifum við og hrærumst í henni. Sjónvarp, kvikmyndir, 

leikrit og annarskonar miðlað efni tekur þátt í því að mynda hugmyndir okkar og spegla hver 

við erum fyrir okkur sjálfum og öðrum. Við lærum samskipti kynja og kynþátta út frá því 

hvernig við sjáum þeim bregða fyrir í hinu ýmsa fjömiðla- eða skemmtiefni sem við neytum. 

Miðlar geta ýmist viðhaldið stöðluðum tvíhyggjuhugmyndum um kynin sem falla inn í 

kynjakerfið eða sýnt persónur sem fara óhefðbundnar leiðir. Það að hópa af fólki vanti í 

afþreyingarefni bendir líka til félagslegs ósýnileika þeirra (Dolan, 2013).   

Leikkonan Geena Davis telur mikilvægt að koma af stað vitundarvakningu hjá fólki um 

birtingamyndir kvenna í kvikmyndum og bendir á að það sem fólk sér í sjónvarpinu og á stóra 

skjánum hefur áhrif á það þó það geri sér oft ekki grein fyrir því. Stelpur missa trú á sjálfum 

sér og möguleikum sínum í lífinu ef að eina birtingarmyndin sem þær hafa af konum er 

kynferðislegur minnihluti sem hefur litla stjórn á lífi sínu (Sæunn Gísladóttir, 2015).  

Í ávarpi Davis á Inspiral WE2015 í Hörpu kom hún inn á það að hlutverk sem standa 

konum til boða í kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðinum séu fá og oft heldur rýr þar sem þeim 

býðst að leika t.d. hlutverk kærustu aðalleikarans (Sæunn Gísladóttir, 2015): 

„Við erum að senda stelpum mjög brengluð skilaboð um það að konur hafi 

minna virði en karlar með þessu og að þær taki ekki upp helminginn af rýminu 

í heiminum.“ (Geena Davis, 2015). 

Davis telur að þessi kynjahalli í skemmtiefni verði til þess að strákar verið enn karllægari 

í hugsun og sjálfsálit stelpna minnki. Hún vill einbeita sér að því að laga kynjahlutföllin í efni 
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fyrir börn og sporna þannig við fæti í stað þess að reyna að laga efni fyrir fullorðna (Sæunn 

Gísladóttir, 2015).  

Aðspurð sagðist Davis einbeita sér að því að berjast fyrir jöfnum kynjahlutföllum í 

skemmtiiðnaðinum vegna þess að hlutverkin sem henni buðust sem konu voru einfaldlega ekki 

nógu heillandi fyrir hana – ef að hlutverkin væru fleiri og áhugaverðari myndi hún einbeita sér 

mun meira að því að leika (Sæunn Gísladóttir, 2015).  

Gagnrýnendur sem skrifa um kvikmyndir, sjónvarpsefni og leikrit eru flestir hvítir, 

gagnkynhneigðir karlmenn. Það hefur áhrif á hvernig fjallað er um efni sem er leikstýrt eða/og 

skrifað af einhverjum sem passar ekki inn í þann þrönga kassa. Sem dæmi getur þessi staðreynd 

gert konum erfitt fyrir, en þær fá iðulega erfiðari gagnrýni eða þá að verk þeirra eru alfarið 

hunsuð. Ekki er tekið tillit til þess að þær eru með verkum sínum, mögulega, að ná til annarra 

en verk gagnkynhneigðra, hvítra karla. Þetta á vissulega ekki bara við um konur, heldur um alla 

minnihlutahópa (Dolan, 2013). 

 Það er ekki hægt að halda því fram að það sé gott fyrir ungt fólk og börn að sjá aftur og 

aftur skáldaheim þar sem að kynjahlutföllin eru ójöfn. Konur eru helmingur mannkyns, en þrátt 

fyrir það eru mun fleiri karlar sem sjást í afþreyingarefni en konur, ekki síst í efni sem er beint 

að börnum. Þegar að konur sjást síðan í skemmtiefni ýmist fyrir sjónvarp eða kvikmyndir þá 

er lögð mest áhersla á að þær séu aðlaðandi og kynþokkafullar (Smith o.fl., 2008).   

 Eftir því sem að hlutföll og birtingamyndir breytast og batna, þeim mun meira græða 

þau börn sem njóta skemmtiefnisins. Ef að afþreyingarefni sem börn neyta hefur konur jafn 

sýnilegar og karla og hefur fólk af öllum kynjum fjölbreytt, flókið og áhugavert í stað þess að 

byggja það á einsleitum staðalmyndum mun það hafa áhrif á það hvernig börn sjá sig og sína 

möguleika í lífinu og hvernig þau byggja upp sjálfsmynd sína (Smith o.fl., 2008). 
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 Börn horfa mikið á teikni- og kvikmyndir, en þegar Smith gerði Gender Stereotypes 

(2008) rannsókn sína áttu meira en helmingur bara á aldrinum 0-6 ára 20 eða fleiri DVD á 

heimilum sínum. Tæpur helmingur barnanna horfði á að minnsta kosti eina mynd á venjulegum 

degi. Þetta gerir það að verkum að fyrstu minningar barna af afþreyingarefni og uppáhalds 

persónur þeirra koma úr þessum myndum. Börn eiga það til að horfa á sömu myndina aftur og 

aftur sem verður til þess að hún hefur mikil áhrif á þau. Efni myndbanda og mynda getur haft 

áhrif á félagslegan þroska barna um kynin. Þar sem að konur eru sjaldgæfari í þessu efni en 

karlar hafa þær meiri áhrif þegar að þær loks birtast. Konur í teiknimyndum eru enn líklegri til 

þess að vera sýndar grannar og kynþokkafullar en konur í kvikmyndum – þetta getur haft áhrif 

á það hvernig stelpur sjá sjálfa sig og líkama sinn (Smith o.fl., 2008). 

 Afþreyingarefni gefur börnum innsýn inn í vinnumarkaðinn. Rannsóknir sýna að 

birtingarmyndir í afþreyingarefni og fjölmiðlum skapa og viðhalda staðalímyndum um vinnu 

(Smith o.fl., 2014). Þar sem að konur eru síður sýndar í vinnu og þess þá heldur í valdamiklum 

stöðum en karlar hefur það áhrif á það hvernig stelpur sem neyta mikils fjölmiðlaefnis sjá fyrir 

sér framtíð sína. 

 Konur eru sjaldgæfar í myndum ætluðum börnum og eru ennþá sjaldnar í aðalhlutverki 

í slíkum myndum. Þetta sýnir mjög skakka mynd af samfélaginu þar sem konur eru yfirleitt um 

helmingur íbúa. Þetta getur gefið áhorfandanum, sem sér lítið annað efni, þá hugmynd að vægi 

kvenna sé yfirhöfuð minna í samfélaginu heldur en karla. Þessar kvikmyndir gefa líka til kynna 

að framtíðardraumar stúlkna eigi alfarið að vera aðrir en framtíðardraumar stráka, og séu 

jafnvel ómerkilegri (Maríanna Clara Lúthersdóttir, 2012). 

 Við fyrstu sýn virðast hlutirnir vera að breytast með myndum frá Disney og Pixar, eins 

og Brave, Tangled og Frozen. Við nánari skoðun kemur greinilega í ljós að þrátt fyrir eina eða 

tvær sterkar konur í aðalhlutverkum eru aukahlutverkin nánast alfarið í höndum karlmanna. 
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Þetta er vissulega ekki einungis svona í kvikmyndum sem beint er að börnum, en þessar tvær 

fyrrgreindu myndir eru sérstaklega markaðsettar fyrir stelpur og gert mikið úr því að konur séu 

í forgrunni í myndunum – en samt eru þær ekki ennþá orðnar helmingur persónanna í þessum 

myndum eins og þær eru í raunveruleikanum (Asher-Perrin, 2015). 

 Jonathan Decker gaf árið 2010 út bókina The Portrayal of Gender in Disney-Pixar‘s 

Animated Films. Þar reifar hann þá hugmynd að kvikmyndaframleiðendur og sjónvarpsstöðvar 

séu einungis að svara eftirspurn – það sé einfaldlega meiri eftirspurn eftir efni með stráka og 

karlmenn í forgrunni. Decker telur að þetta sé ekki alveg svona einfalt og að framleiðendur séu 

jafnvel sjálfir að búa til markaðinn en ekki að svara eftirspurn hans. Í bókinni vitnar hann einnig 

í rannsóknir sem sýna fram á tengsl á milli neyslu ákveðins skemmtiefnis og framtíðarvæntinga 

og –sýn áhorfenda (Decker, 2010).  

 Þegar talað er um það sem betur mætti fara í kvikmyndum og þáttum heyrist oft að fólk 

ráði hvað það horfir á – og framleiðendur framleiði einungis það sem er vinsælt. Ef að nógu 

margir sýna óánægju sína með því að hætta áhorfi þá verði hætt að framleiða slíkt efni. En 

Decker bendir á að neytendur eru ekki alltaf jafn frjálsir og þeir vilja meina og geta orðið fyrir 

áhrifum frá markaðnum, t.d. með auglýsingum og beinum og óbeinum skilboðum (Decker, 

2010). 

 Í rannsókn samtakanna Children Now og Kaiser Family Foundation frá 1997 kom í ljós 

að börn sem horfa mikið á kvikmyndir, þætti og annað slíkt myndefni eru almennt með mun 

stífari hugmyndir um hlutverk og hegðun kynjanna en börn sem neyta minna af þessu efni. 

Einnig kom fram í rannsókninni að börn almennt tóku öll eftir áherslunni sem er lögð á útlit 

kvenna í sjónvarpi og kvikmyndum. Börnin tengdu grátur, væl og veikleika auk þess að hafa 

áhyggjur af útlit og þyngd við konur en íþróttir og kynlífslöngun við karla. Börnin voru beðin 

um að nefna einstaklinga í sjónvarpi sem þau höfðu aðdáun á – tíu vinsælustu einstaklingarnir 
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sem strákarnir völdu voru allir karlmenn og sjö af tíu vinsælustu hjá stelpunum voru einnig 

karlmenn (Maríanna Clara Lúthersdóttir, 2010). 

 Í viðtali sem birt var á heimasíðu The Wall Street Journal greindi Geena Davis frá því 

að stelpur sem horfa mikið á sjónvarp og kvikmyndir finnst þær hafa færri möguleika í 

framtíðinni, en eftir því sem strákar horfðu meira á kvikmyndir og sjónvarp þeim mun 

karlrembulegri varð hugsunarháttur þeirra og þeir litu niður á stelpur (Davis í Blumenstein, 

2011).  

„Negative images can powerfully affect boys and girls, but positive images have 

the same kind of impact. We know that if girls can see characters doing 

unstereotyped kinds of occupations and activities, they're much more likely as 

an adult to pursue unusual and outside-the-box occupations. I really believe that 

if you can see it, you can be it.“ (Davis, 2011). 
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4. Bechdel prófið 

4.1 Uppruni 

Árið 1985 gaf Alison Bechdel, bandarískur teiknimyndasöguhöfundur, út myndasögu sem bar 

nafnið Dykes to Watch Out For. Í sögunni eru tvær konur, önnur þeirra spyr hina hvort þær 

ættu að fara í kvikmyndahús og sjá bíómynd. Hin segir henni þá frá þrem skilyrðum sem 

kvikmyndir verða að standast til þess að hún sé tilbúin í að horfa á þær. Þessi þrjú atriði hafa 

fengið nafnið Bechdel-prófið (e. the Bechdel-test). Hugmyndin af prófinu kom frá vinkonu 

Bechdel, Liz Wallace, og bandaríska rithöfundinum Virginiu Woolf (Kesler, 2008a). 

 Bechdel-prófið hefur verið notað til þess að segja til um það hvort að kvikmynd sé þess 

virði fyrir að horfa á fyrir feminista. Skilyrðin sem prófið segir til um eru eftirfarandi:  

1. Í kvikmyndinni þurfa að vera tvær konur. 

2. Tvær eða fleiri konur þurfa að eiga samtal sín á milli. 

3. Samtalið þarf að vera um eitthvað annað en karlmann. 

Þetta próf er mjög einfalt og skilyrðin eru ekki nálægt því að vera óyfirstíganleg, en þrátt fyrir 

það eru ótrúlega fáar kvikmyndir sem standast það. Þetta sýnir greinilega hversu skökk 

kynjahlutföllin eru í mörgum kvikmyndum. Ef að konur tala aldrei saman þá mynda þær ekki 

samband sín á milli. Ef samræður þeirra snúast aldrei um neitt annað en karlmenn er greinilegt 

hvað það er sem líf kvenna snýst um – gagnkynhneigð rómantísk sambönd, sem eru alloft 

drifkraftur kvenpersóna í kvikmyndum (Dolan, 2013). 

 Þetta er mjög einfalt mælitæki á það hvort að konur skipta máli í söguþræði kvikmyndar 

og almennt til að skoða hversu sýnilegar konur eru í Hollywood. Þegar að Alison Bechdel kom 

fyrst fram með prófið í teiknimyndasögu sinni var það hugsað sem nokkurs konar ádeila – hún 

var að gera grín að því hversu fáar Hollywood kvikmyndir hefðu þýðingarmiklar kvenpersónur. 

Ástæðan fyrir því hve prófið hefur orðið vinsælt til þess að gagnrýna kvikmyndir er sú að það 



 

36 
 

sem var upprunalega brandari bendir í raun á vandamál sem er ennþá til staðar í 

afþreyingariðnaðinum í dag (Sarkeesian, 2012).  

Mynd4.1 – Bechdel prófið eins og það kom fram i Dykes to Watch Out For (Bechdel, 

1985) 
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Í seinni tíð hefur því skilyrði oft verið bætt við prófið að konurnar tvær sem tali saman 

séu nafngreindar því að það er erfitt fyrir áhorfandann að láta sig ónafngreinda persónu varða 

– ef að persónan hefur ekki einu sinni nafn er mjög hæpið að hún og það sem hún hefur að 

segja skipti einhverju máli fyrir söguþráðinn (Dolan, 2013).  

Bechdel-prófið hefur orðið þekkt innan feminískra fræða og hefur mikið verið notað til 

þess að skoða stöðu kvenna á hvíta tjaldinu og bera hana saman við stöðu karla. Prófið hefur 

einnig verið nýtt til þess að greina stöðu minnihlutahópa í kvikmyndum, t.d. svartra. Þá er það 

sett upp þannig að í myndinni séu a.m.k. tvær svartar manneskjur sem tala saman og um 

eitthvað annað en hvíta manneskju (Sara Elísabet Haynes, 2014).  

Feminísk gagnrýni snýst um það að sýna hverjir eru mjög oft eða alltaf til staðar í 

dægurmenningu (e. pop culture) og hverjir eru augljóslega ósýnilegir. Hún færir okkur nýja 

leið til að flokka og greina menninguna sem við innbyrgðum, hvort sem að við meðtökum hana 

viljandi eða ekki, ásamt því áreiti sem við verðum fyrir frá fjölmiðlum á hverjum degi (Dolan, 

2013). 

Innihaldsgreining (e. content analysis) er samansafn rannsóknaraðferða sem geta verið 

ýmist megindlegar eða eigindlegar og snúa að því að greina innihald texta. Texti í þessu 

samhengi getur verið öll samskipti hvort sem þau eru skrifuð eða töluð – bækur, ritgerðir, 

viðtöl, umræður, fyrirsagnir og greinar í blöðum, ræður, samtöl, auglýsingar og í rauninni öll 

boðskipti (e. communicative language). Með innihaldsgreiningu er verið að rannsaka hvernig 

menning og afurðir hennar birtast í ákveðnum boðskiptum/textum. Þessi aðferð hefur verið 

mikið notuð af fræðimönnum og er hún hentug til að rannsaka ýmsar breytur í fjölmiðlaefni – 

svo sem kynjahlutföll í sjónvarpsefni og kvikmyndum (Wimmer og Dominick, 2011). Bechdel-

prófið er gott dæmi um innihaldsgreiningu á afþreyingarefni þar sem það er kerfisbundin aðferð 

til þess að greina samskipti kvenna í því. 
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4.2 Bechdel prófið – rannsóknir, kostir og gallar 

Í grein sinni The Dollar-And-Cents Case Against Hollywood‘s Exclusion of Women segir Walt 

Hickey (2014) frá rannsókn sem hann gerði með Bechdel-prófinu. Greindar voru 1.615 myndir 

frá árunum 1990-2013 í þeim tilgangi að skoða tengsl á milli fjármagns sem fékkst til að búa 

til kvikmynd og hversu áberandi konur voru í henni. Rannsóknin leiddi í ljós að meðaltal þess 

fjármagns sem lagt var í framleiðslu mynda sem stóðust prófið var töluvert lægra en það sem 

veitt var til mynda sem ekki stóðust prófið. Hickey komst einnig að því að myndir sem hafa 

þýðingarmikil samskipti milli kvenna ganga mjög vel í sölu og virðast jafnvel skila inn meiri 

hagnaði en myndir sem gera það ekki (Hickey, 2014). 

 Það  er auðvelt að finna mynd sem býður upp á samtal á milli tveggja karlmanna sem 

snýst ekki um konur og en erfiðara að finna myndir þar sem sama gildir um kvenhlutverkin, 

ótrúlegt er hversu margar þekktar og geysivinsælar myndir falla á Bechdel prófinu. Af 1.794 

kvikmyndum sem komu út á árunum 1970-2013 var aðeins helmingur þeirra sem hafði í það 

minnsta eina senu þar sem konur töluðu saman um eitthvað annað en karlmenn (Hickey, 2014). 

 Sem dæmi um geysivinsælar myndir sem ekki hafa staðist Bechdel-prófið má nefna 

The Social Network, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II, Avatar, Star Wars 

Episodes IV, V og VI, The Lord of the Rings þríleikurinn, Toy Story og Shrek (Birgir Olgeirsson, 

2015).  

 Prófið er engan veginn fullkomið og það hefur verið mikið gagnrýnt. Hickey notar 

myndina American Hustle sem dæmi um hvernig prófið gefur skakka mynd af kvikmyndum, 

en sú mynd stenst það einungis vegna stuttrar senu þar sem persónan, sem Jennifer Lawrence 

leikur, spjallar við eiginkonu stjórnmálamanns um naglalakk. Hickey notar jafnframt 

kvikmyndina Gravity sem sýnishorn um hvernig kvikmyndir með sterkar og vel skrifaðar 

kvenpersónur geta síðan fallið á prófinu. Þar er persónan, sem Sandra Bullock leikur, algjörlega 



 

39 
 

ein bróðurpartinn úr myndinni og getur því ekki spjallað við aðra konu, hvort sem umræðuefnið 

væri karlmaður, naglalakk eða vinnan á geimstöðinni. Það er því nauðsynlegt, þegar Bechdel-

prófið er notað, að hafa í huga að það er ekki nákvæmur mælikvarði á ágæti kvikmyndarinnar 

eða kvenpersónanna sem koma fyrir í henni (Hickey, 2014). 

Bechdel-prófið sem viðmið er vissulega engin töfralausn og gerir í raun eingungis kröfu 

um að konur séu að lágmarki sýnilegar í kvikmyndum. Það er margt annað sem að kemur inn 

í þegar verið er að skoða kyn og kvikmyndir eins og hverjir eru á bak við myndavélina og 

hvernig persónurnar og söguþráðurinn er byggður upp. Þetta hefur allt áhrif á það hvort að 

hægt sé að segja að mynd sé feminísk eða yfirhöfuð sýni smá áhuga á konum. Bechdel-prófið 

á alls ekki að koma í staðinn fyrir gagnrýna innsýn í verkið og spurningar um aðra 

minnihlutahópa skipta einnig miklu máli. Það er mjög flókið að greina söguþráð, persónur, 

samtöl og allt annað sem hægt er að kalla sýnileika í kvikmyndum. Þær myndir sem standast 

Bechdel-prófið gera konur sýnilegri og fjölbreyttari í staðinn fyrir að birta einungis staðlaðar 

hugmyndir um kvenleika. Þetta er mikilvægt þar sem að kvenpersónur eru ennþá oft aðeins 

hindrun á vegi karlhetjunnar, fórnalamb eða verðlaun (Koivunen, Ryberg og Horak, 2013). 

Margar kvikmyndir sem sýna mikla kynjafordóma og/eða staðalímyndir af konum hafa staðist 

prófið fullkomlega og ýmsar myndir sem eru mjög vandaðar og góðar hafa ekki staðist það. 

Prófið á alls ekki að segja til um gæði kvikmyndarinnar heldur er það notað til þess að benda á 

kynjahalla í afþreyingarefni (Sarkeesian, 2012).  

„The Bechdel test is best when used as a tool to evaluate Hollywood as 

an institution, it can be applied to pretty much any grouping of 

mainstream movies such as the Golden Globes nominees or the top 

grossing films of any given year, all with similar results. The test helps 

us identify the lack of relevant and meaningful female roles as a larger 

pattern in the film industry as a whole. The problem isn‘t restricted to 
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any individual movie, director or genre. Every once and a while we get 

a film like Bridesmaids that depict women and women‘s relationships 

with one another in a more genuine and less “chick flicky way” but this 

happens about as often as women are nominated for best director by 

the Academy. “ (Sarkeesian, 2012). 

 Við nánari athugun komst Hickey að því að fleiri kvikmyndir sem koma út í dag 

standast prófið heldur en kvikmyndir sem komu út í kringum 1970, en á síðustu tveimur 

áratugum hefur þessi þróun staðið að miklu leyti í stað. Um það bil 10% kvikmyndanna sem 

hann skoðaði höfðu annað hvort enga konu sem bar nafn eða bara eina (Hickey, 2014). 

 Þegar Hickey spurðist fyrir í Hollywood um af hverju hlutverk kvenna í kvikmyndum 

væru jafn lítil og innihaldslaus og raun ber vitni fékk hann þau svör að fólk hefði meiri áhuga 

á myndum sem snérust um karlmenn, þær seldust betur og fengju mun betri viðtökur erlendis. 

Þegar að hann fór að rannsaka málið komst hann hins vegar því að kvikmyndir sem standast 

Bechdel-prófið skila inn jafn miklum og stundum meiri hagnaði en þær sem gera það ekki – 

meira að segja utan Bandaríkjanna (Hickey, 2014).  

 Anita Sarkeesian er þekkt á veraldarvefnum fyrir myndbönd á YouTube aðgangi sínum 

Feminist Frequency, einnig heldur hún úti vefsíðu með sama nafni. Hún er sennilega þekktust 

fyrir að gagnrýna kynjafordóma (e. sexism) í tölvuleikjum en hún hefur einnig bent á ýmislegt 

sem má betur fara í öðrum miðlum, svo sem kvikmyndum og sjónvarpi. Sarkeesian bendir á að 

það sé í raun fáránlegt hversu fáar myndir standast Bechdel-prófið, þar sem að það biður í raun 

aðeins um lágmarks sýnileika kvenpersóna (FussbudgetyFeminist, 2011).  

 Sarkeesian tók sig til árið 2012 og greindi þær myndir sem höfðu verið tilnefndar til 

Óskarsverðlaunanna. Hún benti á að Óskarinn væri yfirleitt talinn ‚the best of the best‘ allavega 

af kvikmyndaiðnaðinum sjálfum. Með greiningu sinni á kvikmyndunum komst hún að því að 
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einungis tvær af níu myndum stóðust prófið augljóslega, það var óvíst með tvær aðrar hvort að 

þær stæðust prófið eða ekki. Önnur myndin sem stóðst prófið var The Descendents sem segir 

frá föður sem er að reyna að koma fjölskyldunni sinni í gegnum krísu, en hann á tvær 

unglingsstelpur og þær tala saman. Hin myndin var The Help, en hún er með konur í forgrunni 

og mikið lið leikkvenna. Myndin hefur verið gagnrýnd fyrir það hvernig þar er fjallað um 

kynþáttafordóma og telst engan veginn fullkomin þó hún standist prófið (Sarkeesian, 2012). 

 Myndirnar sem Sarkeesian var ekki viss með að stæðust prófið voru Hugo og Midnight 

in Paris. Í Hugo er ástæðan tvær línur sem fóru á milli tveggja kvenpersóna sem snerust ekki 

um karlmann. Í Midnight in Paris er tilefnið samtal á milli eiginkonu aðalpersónunnar og 

mömmu hennar. Aðalpersónan (kk) og afgreiðslumaðurinn (kk) taka báðir þátt í samtalinu og 

því er ekki alveg víst að myndin standist prófið. Sarkeesian hefur þetta um málið að segja: 

„Coming back to Hugo and Midnight in Paris, unfortunately, discussions and 

debates surrounding the Bechdel test often descend into quibbling over 

whether one brief and questionable exchange makes a movie pass the test or 

not. It‘s not really necessary to get bogged down in the minutia of whether 

one 10 second scene constitutes “talking to each other”. If there’s really that 

much of a debate about this point, then it’s a pretty good indicator that there’s 

a problem with women’s representation in the movie.” (Sarkeesian, 2012). 

Í kjölfarið stingur hún upp á því að bæta nýrri reglu við Bechdel-prófið: að konurnar þurfi að 

tala saman um annað en karlmann í að minnsta kosti eina mínútu. Þetta myndi koma í veg fyrir 

að fólk þyrfti að rífast um hvort að nokkra sekúndna samskipti geri það að verkum að kvikmynd 

standist Bechdel-prófið. Ef að konurnar tala saman í 60 sekúndur eða meira er einnig meiri 

möguleiki á því að það sem kemur fram í samræðunum skipti einhverju máli fyrir söguþráðinn. 
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Sarkeesian bendir líka á að hún er bara að tala um eina mínútu, flestar kvikmyndir eru 90-120 

mínútur (Sarkeesian, 2012).  

 Þessi breyting á Bechdel-prófinu myndi ekki endilega þýða að kvikmynd skartaði 

konum í þýðingarmiklum hlutverkum, en þetta myndi allavega koma í veg fyrir að hægt væri 

að standast prófið vegna 1-2 lína ‚samtals‘ (Sarkeesian, 2012).  

 Til að sýna betur fram á það hvernig þessar breytingar myndu virka greinir Sarkeesian 

þær kvikmyndir sem tilnenfnar voru sem besta kvikmyndin í Óskarsverðlaununum árið 2010. 

Hún bendir á að án 60 sekúndna reglunnar standas 6 af 10 myndum Bechdel-prófið, en með 

henni standast aðeins þrjár það. Þessar þjár kvikmyndir eru allar með konur í forgrunni (e. 

female centered). Þó bendir Sarkeesian einnig á það að myndir með kvenkyns aðalpersónu 

standast ekkert endilega alltaf prófið. Sem dæmi um þetta notar hún myndina True Grit þar er 

stelpan Mattie Ross aðalpersónan en einu samskiptin sem hún á við annan kvenmann eru 

nokkrar línur hér og þar sem samanlagt ná ekki einni mínútu (Sarkeesian, 2012).  

 Af þeim myndum sem unnu titilinn sem besta kvikmyndin á Óskarnum frá 2004-2014 

voru aðeins tvær sem er alveg öruggt að standist Bechdel-prófið, þær eru Million Dollar Baby 

og Crash. No Country for Old Men, The King‘s Speech, Argo og 12 Years a Slave standast það 

ef ekki eru gerðar kröfur um lengd samtals, þannig að innihaldslaus 1-2 línu samtöl duga til 

þess að kvikmynd geti náð prófinu. Aðrar myndir sem hafa unnið til verðlaunana á þessum tíu 

árum standast prófið engan veginn (Sara Haynes, 2014). 

 Sarkeesian segist oft hafa verið spurð, þegar hún er að tala um Bechdel-prófið, af hverju 

það sé ekki til próf sem greinir hlutverk karlmanna á sama hátt og prófið greinir hlutverk 

kvenna. Af hverju er ekki líka til próf sem segir til um það hvort að tveir karlmenn tali við 

hvorn annan um annað en konu? Hún segir svarið vera einfalt – Bechdel-prófið er notað til þess 

að benda á vandamál, og það er ekkert vandamál með sýnileika karlmanna í kvikmyndum. 
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Bechdel-prófið er gagnlegt vegna þess að hægt að nota það til að benda á stofnanabundið 

mynstur og þar sem að það er ekkert vandamál með að karlmenn og að þeirra sögur séu ekki 

sýnilegar í kvikmyndum þá væri Bechdel-próf fyrir karlmenn gagnlítið (Sarkeesian, 2012). 

„So while it might be comforting to think that the number of important 

female roles in Hollywood films are slowly growing, the truth is they’re 

really not. Men are still primarily the studio executives, the writers, the 

directors and the major decision makers in the industry and they tell 

stories that they can relate to. Not surprisingly this results in most movies 

focusing on men and men’s stories. So while it might make sense that one 

specific film like Moneyball is male dominated and male centered and 

they wouldn’t or couldn’t incorporate women as major characters, the 

problem is that the vast majority of movies made in Hollywood are also 

male centred and male dominated. It’s depressingly clear that Hollywood 

doesn’t prioritize roles for women and isn’t interested in telling women’s 

stories.“ (Sarkeesian, 2012). 

Lausnin á vandamálinu er að kvikmyndagerðarmenn og handritshöfundar geri myndir sem 

einblíni meira á konur og líf kvenna. Það eru til fullt af sögum af mikilvægum og hugrökkum 

konum sem að hægt væri að segja á stóra skjánum. Þegar að því kemur að jafn margar sögur 

verða sagðar sem hafa konur í forgrunni og allar þær sem hafa karla í lykilhlutverki þá verður 

ekki lengur sama þörfin fyrir Bechdel-prófið – en því miður virðist vera langt land í þeim efnum 

(Sarkeesian, 2012). 
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5. Star Wars 

5.1 Um myndirnar 

Fyrsta Star Wars myndin, Star Wars: Episode IV – New Hope kom út árið 1977. Í kjölfarið 

komu Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back út 1980 og svo Episode VI – Return of 

the Jedi árið 1983. Myndirnar gerast í sólkerfi langt langt í burtu (e. galaxy far far away) og 

fjalla um Luke Skywalker (á íslensku kallaður Logi Geimgengill). Hann fer ásamt Obi Wan 

Kenobi, Han Solo (Hans Óla) og Chewbacca að bjarga prinsessunni Leiu Organa frá Darth 

Vader (Svarthöfða). Luke kemst að því að innra með honum býr mátturinn sem þarf til að verða 

Jedi riddari. Luke og félögum tekst að bjarga Leiu og saman hefja þau baráttu gegn Darth Vader 

sem stjórnar sólkerfinu með harðri hendi (Lucas, 1977, 1980, 1983).  

 Um aldamótin komu svo út myndirnar Episode I – Phantom Menace (1999), Episode 

II – Attack of the Clones (2002) og Episode III – Revenge of the Sith (2005). Þær fjölluðu um 

föður Luke og Leiu, Anakin Skywalker, hvernig hann varð Jedi riddari og loks hvernig myrka 

hlið máttsins náði yfirhöndinni yfir honum og hann varð að hinum illa Darth Vader (Lucas, 

1999, 2002, 2005). 

 Þegar fyrsta Star Wars myndin kom út varð hún strax vinsæl og hagnaðurinn varð mun 

meiri en þekktist af kvikmyndum á þessum tíma. George Lucas, höfundur og leikstjóri 

myndanna, átti aldrei von á því að Star Wars: New Hope myndi ganga vel, hvað þá að hún yrði 

jafn vinsæl og raun bar vitni og lifði ennþá góðu lífi árið 2016. Vinir hans höfðu heldur enga 

trú á því að kvikmyndin ætti eftir að ganga vel (nema Steven Spielberg) og framleiðendurnir 

voru alls ekki vongóðir. Star Wars myndirnar sex hafa aflað tekna upp á 4.3 milljarða 

bandaríkjadala (Acuna, 2015). 

„The cultural influence of the six „Star Wars“ films, plus the novels, 

comics, television shows, games, toys, spoofs and documentaries linked 
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with “Star Wars,” is such that, in the 2001 United Kingdom census, some 

390,000 people stated their religion as Jedi, making it the fourth largest 

religion surveyed. “ (Choi, 2010). 

 Upprunalegi Star Wars þríleikurinn hafði einhverja sterkustu kvenpersónu sem þá hafði 

sést í kvikmyndasögunni, Leiu prinsessu, en hún var samt eina kvenpersónan í öllum þrem 

myndunum sem talaði af einhverju ráði. Tekið var saman myndband með öllum setningum sem 

kvenmaður fyrir utan Leiu sagði í myndunum þrem og kom þá í ljós að af þeim 386 mínútum 

sem þríleikurinn varir þá tala konur, önnur en Leia, í rétt rúma mínútu (63 sekúndur) (Gill, 

2015). 

 Emily L. Hauser skrifði grein í The Week um Leiu: 

„I‘m one of those geeks who thinks that Star Wars actually matters – and 

not just in a “humans build community though storytelling” way, or even 

in a “Lucas upended Hollywood” way. I think Star Wars matters in the 

same way that I think all pop-culture matters: It both reflects our socio-

political norms and shapes them. You might even say that pop-culture 

surrounds us and binds us.“ (Hauser, 2015). 

 Leia er ekki einungis sú sem er bjargað heldur bjargar hún Han Solo oftar en einu sinni 

og sýnir mikinn styrk í gegnum myndirnar. En þrátt fyrir þetta virðist hennar helst minnst eftir 

að hún var tekin til fanga af glæpakónginum Jabba the Hut og klætt í gylt bikiní. Þarna er Leia 

sýnd berskjölduð og bjargarlaus – henni var rænt og hún neydd í gullbikiní sér til niðurlægingar 

og látin þjóna ræningjum sínum. Atriðið þar sem hún er í þessu gullbikiní varir í minna en þrjár 

mínútur – og endar með því að hún drepur glæpakóng sólkerfisins með keðjunni sem var notuð 

til að binda hana. En aðdáendur myndanna gáfu Leiu í gullbikinínu nafnið ‚Slave Leia‘ eða 

þrællinn Leia og hefur það orðið eitt af minnistæðustu atriðum myndanna (Hauser. 2015). 
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 „This is, after all, what we do to women every day — we reduce them 

to their weakest, meekest, most domesticated iterations. If women are 

allowed to be sexual, they must be sexual in a way that meets heterosexual 

male expectations [...] All of this is bad, not just for women and girls 

(though it is certainly bad for women and girls), but for men and boys, as 

well. When we reduce fully half of humanity to something far less than they 

are capable of being, we rob ourselves of all that they are capable of 

contributing.“ (Hauser, 2015). 

Þetta atriði skyggir á allt annað sem Leia tekur sér fyrir hendur í Star Wars 

myndunum, eina atriðið þar sem að hún er í kynferðislegum klæðnaði. Einnig má 

undirstrika það að hún valdi ekki klæðinaðinn sinn sjálf heldur var hún neydd í hann 

sér til niðurlægingar. Þetta fellur vel undir hugmyndir kynjakerfisns þar sem að konur 

eiga að vera bjargalausar og það sem að þær taka sér fyrir hendur er minna virði en 

það sem að karlar gera (Connell, 2005). 

5.3 Árið 2015 – Star Wars: The Force Awakens 

 Nýjasta Star Wars myndin, The Force Awakens, kom út í desember árið 2015. Í byrjun janúar 

2016 birtist grein á heimasíðu Viðskiptablaðsins þar sem kom fram að myndin er orðin 

tekjuhæsta kvikmynd sögunnar í Norður-Ameríku – þá höfðu sýningar á myndinni aðeins staðið 

yfir í 20 daga (Viðskiptablaðið, 2016). The Force Awakens er þriðja tekjuhæsta myndin á 

heimsvísu, á eftir Avatar og Titanic (Box Office Mojo, 2016a). Tölur frá 9. mars 2016 segja að 

myndin hafi þénað 2.056 milljarða bandaríkjadala á heimsvísu (Box Office Mojo, 2016b) og á 

aðeins 50 dögum náði hún sölu upp á $900 milljónir í Bandaríkjunum, sem engri mynd hefur 

áður tekist (Brevet, 2016). Það er því vel hægt að ímynda sér ef að maður er á annað borð 

sammála því að kvikmyndir hafi áhrif á samfélagið að The Force Awakens verði mjög áhrifarík.  
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 Leikstjóri Star Wars: The Force Awakens er J. J. Abrams, sem einnig er þekktur fyrir 

myndir á borð við Star Trek (2009), Star Trek Into Darkness (2013) og þætti eins og Lost og 

Person of Interest (Internet Movie Database, e.d.). Hann var spurður að því hvað hann vildi 

helst sjá gerast með The Force Awakens og svaraði hann með því að benda á að Star Wars 

myndirnar hefðu fram að þessu verið miðaðar að strákum og að feður hefðu farið með syni sína 

til að sjá myndirnar. Hann segir að að þetta muni vera óbreytt með nýju myndina en að honum 

finnist líka að myndin höfði til stelpna og að hann vonist til þess að mæður taki dætur sínar með 

sér á myndina (Gill, 2015). 

 Aðalpersónurnar í The Force Awakens eru Rey, leikin af Daisy Ridley, og Finn, leikinn 

af John Boyega – aðalpersónurnar eru þar af leiðandi leiknar af konu og svörtum karlmanni. 

Þetta er strax mikil framför frá fyrri myndunum sem skartar fáum konum og ekki mörgum af 

öðrum kynþætti en hvítum. Það sem er kannski ennþá merkilegra er að Rey er ekki eina 

kvenpersónan sem að skiptir máli fyrir söguþráðin – Leia er orðin herforingi, foringi 

Stormtrooperana (hers illa keisaraveldisins), Captein Phasma, er kona, og geimveran sem segir 

Rey frá Luke Skywalker og því að hún beri máttinn innra með sér, Max Kanata, er einnig kona. 

Einnig var lagt upp úr því í myndinni að þegar söfnuðust saman stórir hópar af fólki væri 

helmingurinn konur (Hayes, 2015).  

„And here’s where The Force Awakens does something exceptional. Not 

only does the primary cast offer diversity in race and gender, but perhaps 

more impressive is the way J.J. Abrams has created a wonderfully diverse 

cast of background characters. Almost every scene with a crowd or several 

background players milling about features several women and people of 

color. It’s not something you might notice on a conscious level [...] but that 

doesn’t make it any less valuable.“ (Hayes, 2015). 
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Konur eru allsstaðar í The Force Awakens, þær eru aðalpersónur jafnt og bakgrunnspersónur, 

þær vinna fyrir vondu jafnt sem góðu hlið máttarins, þær eru geimverur og mannverur og allt 

þar á milli. Þær gera líka ýmislegt, eru ekki bara á hliðarlínunum að láta bjarga sér eins og oft 

vill verða í kvikmyndum. Vissulega er Rey sú sem gerir mest af öllum konunum í myndinni, 

en hlutverk kvenna og ýmsa minnihlutahópa hefur þó tekið miklum framförum frá hinum 

myndunum sex. Auk þess hlutgerir myndin ekki konur (Greenberg, 2015).  

 En þá er það stóra spurningin: Stenst Star Wars: The Force Awakens Bechdel-prófið? 

Svarið er hikandi „já“. Þrátt fyrir að kvikmyndina prýði fullt af konum sem gera fullt af hlutum 

og eru engu síðri en karlmennirnir í neinu sem þær taka sér fyrir hendur eru samtöl þeirra á 

milli fá og snúast nánast aldrei um neitt annað en karlmann. Það er eitt atriði sem gerir það að 

verkum að myndin gæti mögulega staðist prófið, en það er eftirfarandi samtal sem á sér stað á 

milli Rey og geimverunnar Maz Kantana þegar Rey fann geislasverðið hans Lukes: 

Rey - "What was that? I shouldn't have gone in there" 

Maz - "That lightsaber was Luke's, and his father's before him and now it 

calls to you!" 

Rey - "I have to get back to Jakku" 

Maz - "Han told me. Dear child, I see your eyes - you already know the 

truth. Whomever you are waiting for on Jakku, they're never coming back… 

but, there's someone who still could" 

Rey - "Luke" 

Maz - "The belonging you seek is not behind you, it is ahead. I am no jedi, 

but I know the force. It moves through and surrounds every living thing. 

Close your eyes, feel it. The light. It's always been there. It will guide you. 

The sabre - take it." 
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Rey - "I'm never touching that thing again, I don't want any part of this" 

(Abrams, 2015) 

Þær hafa báðar nafn og spjalla saman, en hvort að hægt sé að segja að þær séu ekki að tala um 

karlmenn þegar að samtalið snýst um Luke og geislasverðið hans og einnig er minnst á Han 

Solo er annað mál. Fólkið sem að Rey er að bíða eftir á Jakku er fjölskyldan hennar, og hvergi 

kemur fram hverjir nákvæmlega það eru sem tilheyra þeirri fjölskyldu, svo sá partur getur 

einnig snúist um karlmenn allavega að einhverju leyti. En svo bjargar Maz málunum með að 

tala um Rey og máttinn og að hún eigi að taka geislasverðið hans Lukes (Abrams, 2015). Þannig 

að hægt er að segja að myndin standist Bechdel-prófið, en samt ekki jafn fullkomlega og margir 

hafa viljað meina frá því að myndin kom út fyrst (Greenberg, 2015) og ef að reglu Sarkeesian 

(2012) með að samtalið þurfi að vara í að minnsta kosti heila mínútu er fylgt stenst 

myndin engan veginn prófið.  
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6. Niðurstöður 

Saga kvenna í kvikmyndum byrjaði vel og voru margar konur frumkvöðlar í kvikmyndagerð 

þöglu kvikmyndanna. En með tilkomu kvikmynda með hljóði tók að halla undan fæti og þeim 

var ýtt út úr kvikmyndagerð að mestu leyti með þeim afleiðingum að kvikmyndaiðnaðurinn 

varð karllægur. Síðan hafa konur átt á brattan að sækja, bæði fyrir framan og aftan við 

myndavélina. Ekki skánaði staða kvenna í kvikmyndagerð með tilkomu stórmynda Hollywood, 

en þær kenningar hafa verið settar fram að vegna staðalímynda um kynin sem gefa til kynna 

að konur séu barnalegar og veikar hafi traust í þeirra garð og getu til kvikmyndagerðar minnkað 

þegar meira fjármagn var veitt í framleiðsluna (Birgir Olgeirsson, 2015). 

 Kynjahallinn er mikill hvort sem um er að ræða hlutverk á skjánum eða við gerð 

kvikmynda. Ef myndir eru skoðaðar má sjá að þrátt fyrir að konur séu um helmingur 

mannskyns eru þær aðeins þriðjungur þeirra sem sjást á skjánum. Það virðist vera tenging á 

milli þess hversu margar konur vinna á bak við myndavélina, t.d. sem leikstjórar eða 

handritshöfundar, og þess hversu margar fá hlutverk í myndinni sjálfri (Smith o.fl., 2010b). 

Ísland er engin undantekning þegar kemur að þessum kynjahalla (Ívar Björnsson, 2012).  

 Afþreyingarefni getur haft mikil áhrif á samfélagið hvort sem að það var ætlunin með 

því eða ekki og eru til mörg dæmi þar sem að kvikmyndir hafa beinlínis leitt af sér breytingar 

í samfélaginu (Shaun, 2013). Það getur reynst erfitt fyrir fólk ef að heilu hóparnir eru ósýnilegir 

í mestallri afþreyingu. Ósýnileiki getur gefið fólki þá tilfinningu að upplifanir, skoðanir og líf 

þeirra skipti minna máli en þeirra sem eru alltaf sýnilegir í flestu eða öllu efni. Síendurteknar 

og staðlaðar birtingamyndir ýmissa hópa í afþreyingarefni getur haft áhrif á hvernig fólk sér 

sjálft sig og aðra. Slíkt getur einnig hjálpað til við að viðhalda hamlandi staðalímyndum og 

stofnanabundnu misrétti, svo sem kynjakerfinu (Sæunn Gísladóttir, 2015). 
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 Það versta er þó að kynjahallinn er virkilega mikill í barnamyndum sem hefur ekki góð 

áhrif á sjálfsmyndir barna. Stelpur sem horfa mikið á afþreyingarefni finnst þær ekki hafa jafn 

mikla möguleika í framtíðinni og strákar. Strákar sem horfa mikið á afþreyingarefni líta niður 

á stelpur (Davis í Blumenstein, 2011). Það er ómögulegt að halda því fram að það sé gott fyrir 

börn að sjá ekkert nema skakka mynd af raunveruleikanum í afþreyingarefni sem mörg þeirra 

neyta á hverjum degi. Það er ekki einungis það að konur séu fáar í barnaefni, heldur einnig að 

þegar þær birtast eru þær byggðar á staðalímyndum og eru gerðar kynþokkafullar og oft í 

líkamlegum hlutföllum sem er ómögulegt fyrir raunverulega manneskju að ná (eins og í 

teiknimyndum). Einnig sjást konur í kvikmyndum sjaldan í valdamiklum stöðum og það er 

sjaldgæfara að þær séu yfirhöfuð útivinnandi heldur en karlarnir. Þetta gefur börnum skakka 

mynd af vinnumarkaðnum t.d. á Íslandi þar sem að konur eru u.þ.b. helmingur vinnuafls 

(Sæunn Gísladóttir, 2015). 

 Bechdel-prófið er eitt af þeim tækjum sem notuð hafa verið af femínistum til að 

gagnrýna kvikmyndir og benda á kynjahalla í þeim. Prófið segir þó ekki beinlínis til um ágæti 

persóna, kvikmynda eða söguþráðs heldur er það notað til þess að benda á stofnanabundið 

mynstur eins og takmörkuð hlutverk kvenna í kvikmyndum (Dolan, 2013). Prófið hefur sína 

kosti og galla og hafa góðar myndir fallið á því án þess að eiga það skilið og myndir með frekar 

einhæfar kvenpersónur hafa staðist prófið vegna stuttra og innihaldslausra samtala (Hickey, 

2014). Femínistinn Anita Sarkeesian stakk upp á að bætt væri við reglu um lengd samtala á 

milli kvenna til að ekki þyrfti lengur að rífast um það hvort að nokkra sekúndna samtal myndi 

duga til þess að kvikmynd stæðist prófið. Hún benti á að þetta væri ekki óyfirstíganleg beiðni 

þar sem að aðeins væri verið að biðja um eina mínútu af þeim 90-120 sem kvikmyndir eru 

venjulega (Sarkeesian, 2012). 

 Star Wars myndirnar hafa verið geysivinsælar frá því sú fyrsta kom út árið 1977 en 

þrátt fyrir að hafa einhverja sterkustu kvenpersónu sem þá hafði sést í kvikmynd var 
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leikaravalið alls ekki fjölbreytt og fáar aðrar konur en Leia prinsessa segja nokkurn skapaðan 

hlut í fyrstu þrem myndunum. Myndirnar þrjár sem komu út í kringum aldamótin stóðu sig alls 

ekki betur (Gill, 2015). Star Wars: The Force Awakens er því góð tilbreyting þar sem að 

fjölbreyttnin er mun meiri, en þrátt fyrir að hafa urmul af kvenpersónum er aðeins eitt samtal 

sem fer á milli tveggja þeirra sem má greina þannig að það snýst ekki alfarið um karlmann. Ef 

að regla Sarkeesian um tímalengd samtala er notuð myndi The Force Awakens því falla á 

Bechdel-prófinu (Abrams, 2015).  

  Þrátt fyrir það er nýjasta Star Wars myndin skref í rétta átt hvað varðar fjölbreyttni í 

leikaravali. Hún náði miklum vinsældum (þrátt fyrir að hafa konu og svartan mann í 

aðalhlutverkum!) og má því vona að hún muni hafa áhrif á kvikmyndagerðarmenn 

framtíðarinnar með því að sýna að jöfn kynjahlutföll og/eða konur í aðalhlutverkum koma ekki 

niður á því hvernig kvikmyndin selst líkt og gjarnan hefur verið haldið fram (Viðskiptablaðið, 

2016).  

 Fyrst og fremst þarf að breyta viðhorfum í Hollywood gagnvart konum. Ef að kvikmynd 

með konu í aðalhlutverki gengur illa í sölu ætti það ekki að verða til þess að framleiðendur 

sverji af því að gera kvikmyndir um konur (Finke, 2007). Það þarf að losna við þá mýtu að 

myndir um konur seljist illa, þar sem að margar gera það alls ekki – og þær sem gera það standa 

og falla sennilega ekki á kyni aðalpersónunnar. Auk þess sem fjölmargar myndir með karla í 

aðalhlutverkum ganga illa. Vonandi mun velgengni Star Wars: The Force Awakens og annarra 

kvikmynda með konur í forgrunni, svo sem The Hunger Games og Divergent, verða til þess að 

framleiðendur átti sig á því að fjölbreytni kemur ekki niður á sölu (Lauzen, 2008). Ýta þarf á 

eftir breytingum þó að þær þurfi vissulega að hæfa söguþræðinum – ef að gerð kynfæra eru 

mikilvæg til að kvikmyndin virki má velta því fyrir sér hvort að það sé eitthvað annað sem þarf 

að breyta í menningu okkar.  
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 Eins og sjá má á rannsóknum sem fjallað var um í meginmáli ritgerðarinnar er ennþá 

langt í land með kynjajafnrétti í kvikmyndum og kvikmyndagerð og fram heldur sem horfir  

munu staðalímyndir kynjanna og launamisrétti breytast hægt. 

Það er hvetjandi að sjá að mynd með konu og svörtum manni í aðalhlutverki skuli hafa 

orðið jafn vinsæl og The Force Awakens varð. Ekki einungis má gera sér vonir um að slíkt hafi 

áhrif á framleiðendur og Hollywood sem heild, heldur gefur þetta áhorfendum fjölbreyttari 

fyrirmyndir. Börn af öllum kynjum og kynþáttum hafa í gegnum tíðina neytt afþreyingarefnis 

þar sem að hvítir karlar/strákar eru í forgrunni og/eða meirihluta – en nú er úrvalið vonandi að 

aukast og hetjur kvikmynda og teiknimynda eru farnar að taka á sig alls konar myndir. Í 

kjölfarið mun sýnileiki aukast sem mun vonandi víkka sjóndeildarhring barna gagnvart sér,  

sinni framtíð og öðrum (Dolan, 2013).  
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