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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina ástæður þess að konur gera lægri 

launakröfur en karlar og bregðast við áhrifunum með viðeigandi hætti. Tvær tilraunir 

voru framkvæmdar meðal fyrsta árs nema í sálfræði og viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Fyrri tilraunin hafði það að marki að athuga ýfingar staðalímynda á launakröfur 

kvenna. Tilraun 2 athugaði hins vegar áhrif skýrra viðmiða á samband ýfingar 

staðalímynda og launakrafna kvenna.  

Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar var að konur gera lægri launakröfur en karlar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að konur gerðu 18% lægri launakröfur en karlar í 

stjórnendastarfi. Áætlað var að áhrifin kæmu fram vegna staðalímyndar sem segir til um 

hærri laun karlmanna. 

Samkvæmt tilgátu 2 ætti ýfing (e. priming) staðalímynda að leiða til þess að konur geri 

enn lægri launakröfur. Staðalímyndir voru ýfðar með spurningu um kyn í upphafi 

tilraunar en samanburðarhópurinn merkti við kyn við lok tilraunar. Í ljós kom að konur 

sem merktu við kyn í upphafi tilraunar gerðu 14,5% lægri launakröfur í stjórnendastarfi 

en konur sem merktu við kyn við lok tilraunar.  

Tilgáta 3 sagði til um að ýfing staðalímynda hefði ekki áhrif á launakröfur kvenna þegar 

viðmið til launa væru skýr fyrir tiltekið starf. Niðurstöður sýndu að ákvæði um 

meðallaun fyrir stjórnandastarf kom í veg fyrir áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur 

kvenna.  

Samkvæmt tilgátu 4 minnkar kynbundinn munur í launakröfum þegar viðmið til launa 

eru skýr. Munurinn á launakröfum kynjanna var 18% þegar engin viðmið voru gefin en 

4,5% þegar greint var frá meðallaunum. Skýr viðmið drógu því launakröfur kvenna nær 

launakröfum karla.  

Áhrif skýrra viðmiða á launakröfur þátttakenda gefur ákveðna vísbendingu um hvernig 

bregðast má við lægri launakröfum kvenna. Upplýsingar um meðallaun virðast geta 

stuðlað að jöfnum kröfum karla og kvenna til launa. Slíkt gæti minnkað launamun 

kynjanna þar sem rannsóknir hafa sýnt að launakröfur hafa mikil áhrif á laun. 
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1  Inngangur 

Launamunur kynjanna hefur fengið mikla umfjöllun á síðustu árum, bæði í 

fræðaheiminum og í daglegu lífi. Þrátt fyrir að kynbundinn launamunur hafi farið ört 

lækkandi síðustu 30 ár sýna launakannanir að karlar eru með um 10% hærri laun en 

konur á Íslandi þegar tekið er tillit til helstu áhrifaþátta (Launamunur kynjanna, 2012; 

Launamunur kynjanna, 2013). Rannsóknir benda til þess að hluti þessa launamuns megi 

rekja til þess að konur geri lægri launakröfur en karlar og fái þar af leiðandi lægri laun 

(Barron, 2003; Tellhede og Björklund, 2011). Til þess að geta brugðist við þessari þróun 

er mikilvægt að greina ástæður þess að konur gera lægri launakröfur en karlar. Í 

eftirfarandi rannsókn verður sjónum beint að staðalímyndum og hugsanlegum áhrifum 

þeirra á launakröfur kvenna.  

Staðalímyndir eru útbreydd viðhorf gagnvart þjóðfélagshópi og meðlimum hans. 

Staðalímyndir eru yfirleitt mikil einföldun á veruleikanum en eru fólki hálplegar til að 

skilja og skilgreina heimsmynd sína (Hogg og Vaughan, 2008). Staðalímyndir geta bæði 

verið lýsandi (e. descriptive) og skipandi (e. prescriptive) fyrir tiltekinn félagshóp. 

Staðalímyndir lýsa því ekki einungis einkennum félagshóps heldur segja þær einnig til 

um hvernig einstaklingar innan félagshópsins eigi að hegða sér (Prentice og Carranza, 

2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að neikvæðar staðalímyndir geta haft áhrif á hegðun þeirra 

einstaklinga sem staðalímyndin snertir. Staðalímyndir geta því haft neikvæð áhrif á 

frammistöðu og metnað einstaklinga. Áhrifin hafa verið nefnd ógnun staðalímynda (e. 

stereotypethreat) og hafa verið vinsælt rannsóknarefni í tæpa tvo áratugi (Steele og 

Aronson, 1995; Davies, Spencer og Steele, 2005; Jordan og Lovett, 2006; Tellhed og 

Björklund, 2011).   

Í eftirfarandi rannsókn verða tvær tilraunir framkvæmdar. Fyrri tilraunin athugar áhrif 

staðalímynda á launakröfur kvenna. Áætlað er að staðalímyndir stuðli að því að konur 

geri lægri launakröfur en karlar. Ýfing staðalímynda ætti því að leiða til þess að konur 

geri enn lægri launakröfur. Með ýfingu er átt við þegar áreiti virkjar hugræna flokka sem 

hafa áhrif á úrvinnslu nýrra upplýsinga (Hogg og Vaughan, 2008). 
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Seinni tilraun rannsóknarinnar mun athuga hvaða áhrif ákvæði um meðallaun hafi á 

launakröfur kynjanna. Skýr viðmið til launa eru talin koma í veg fyrir að staðalímyndir 

hafi áhrif á launakröfur kvenna (Steele, 2002). Þar af leiðandi er áætlað að konur geri 

svipaðar launakröfur og karlar þegar greint er frá meðallaunum fyrir störfin í tilrauninni.  

Markmið þessa verkefnis er að greina ástæður þess að konur geri almennt lægri 

kröfur til launa en karlar. Slík þekking gæti skapað möguleika til þess að leiðrétta enn 

frekar þann launamun sem fram hefur komið í launakönnunum.  

Höfundur vonast til þess að rannsóknin geti orðið mikilvægt viðbót við þann 

fræðilega grunn sem þegar hefur sýnt fram á áhrif ógnandi staðalímynda á viðhorf og 

hegðun einstaklinga. Í ljósi þess að staðalímyndir kynjanna gætu ýtt undir launamun 

skiptir miklu að gera grein fyrir slíkum áhrifum. Sé hægt að koma í veg fyrir lægri 

launakröfur kvenna með skýrum viðmiðum er líklegt að hægt sé að minnka launamun 

kynjanna á einfaldan hátt. Mögulegt væri að nýta þekkinguna í atvinnulífinu. Rannsóknin 

hefur því bæði fræðilega og hagnýta tilvísun. 

1.1 Launamunur kynjanna 

Launakannanir hafa verið gerðar hér á landi allt frá árinu 1953 (Þorlákur Karlsson, 

Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir, 2007). Þrátt fyrir að launamunur 

kynjanna hafi farið ört lækkandi á síðustu árum er enn töluverður munur á 

meðallaunum karla og kvenna. Samkvæmt launakönnun VR voru karlar að meðaltali 

með 518 þúsund krónur í heildarlaun á mánuði fyrir fullt starf í janúar 2012 en konur 

441 þúsund krónur. Munurinn á heildarlaunum kynjanna var því 77 þúsund krónur á 

mánuði eða 14,5%. Þegar tekið hafði verið tillit til atvinnugreinar, starfsstéttar, 

mannaforráða, menntunar, vinnutíma, aldurs og starfsaldurs mældist launamunur 

kynjanna um 9,4% (Launamunur kynjanna, 2012; Launamunur kynjanna, 2013). Hjá 

öðrum stéttarfélögum á Íslandi mælist launamunur kynjanna frá 7% til 11,4% (Lægst 

laun hjá hinu opinbera, 2013).  

Launamunur kynjanna minnkar eftir því sem gert er ráð fyrir fleiri áhrifaþáttum. Þrátt 

fyrir það bendir margt til þess að ekki verði hægt að útskýra allan launamun kynjanna 

með slíkum breytum. Sá launamunur sem eftir stendur þegar búið er að taka tillit til 

helstu áhrifaþátta hefur verið nefndur launamismunun (e. wage discrimination) 

kynjanna (Gunderson, 1989) eða kynbundinn launamunur (Launamunur kynjanna, 



 

11 

2012). Í umfjöllun sinni um kynbundinn launamun segja VR: „Konur eru með rúmlega 9% 

lægri laun en karlar sem ekki er hægt að rekja til annars en kynferðis þar sem búið er að 

taka tillit til þeirra þátta sem teljast málefnalegir og áhrif geta haft á laun“ (Launamunur 

kynjanna, 2012). Höfundur telur að VR taki of hart í árina í ummælum sínum og að 

margir þættir geti skýrt hluta af þeim launamun sem eftir stendur. Að ræða alla 

mögulegar ástæður kynbundins launamuns er utan viðfangsefnis eftirfarandi greinar en 

í þessari rannsókn verður sjónum beint að því hvernig staðalímyndir og launakröfur hafa 

áhrif á laun kynjanna.  

1.2 Byrjunarlaun og launakröfur kvenna 

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingar sem setja markið hátt í samningaviðræðum 

uppskera betri árangur en þeir sem setja markið lægra (Tellhed og Björklund, 2011; 

Bazerman, Magiozzi og Neale, 1985; Neale og Bazerman, 1985; Huber og Neale, 1987). 

Sú launaupphæð sem einstaklingur fer fram á í atvinnuviðtali hefur því mikil áhrif á þau 

byrjunarlaun sem viðkomandi fær (Gerhart, 1990; Barron, 2003; Tellhed og Björklund, 

2011). Geri einstaklingur lægri kröfur til launa en samstarfsmenn hans eru miklar líkur á 

að byrjunarlaun hans verði lægri. Oft byggja launahækkanir á prósentutölu og því verður 

mismunur launa einstaklingsins og samstarfsmanna hans að öllum líkindum meiri með 

tímanum. Launakröfur og byrjunarlaun hafa því mikil áhrif á framtíðarlaun og tekjur 

einstaklings (Gerhart, 1990; Babcock og Laschever, 2003).  

Rannsóknir hafa sýnt að konur gera lægri launakröfur en karlar í atvinnu- og 

launaviðtölum (Gerhart og Rynes, 1991; Stevens, Bavetta og Gist, 1993; Barron, 2003; 

Tryggvi Jónsson, Haukur Gylfason og Albert Arnarson; 2008). Í könnun sem gerð var á 

Íslandi árið 2008 kom í ljós að konur óska sér um það bil 80% af þeim launum sem 

karlmenn óska sér fyrir sambærilegt starf (Félagsvísindastofnun, 2008). Þar sem 

launakröfur hafa mikil áhrif á byrjunarlaun getur slíkt stuðlað að kynbundnum launamun 

en Gerhart (1990) sýndi fram á að um þriðjungur launamismunar kynjanna má rekja til 

mismunar í byrjunarlaunum. Í eftirfarandi rannsókn er búist við að launakröfur kvenna 

séu lægri en launakröfur karla.  

Tilgáta 1: Launakröfur kvenna eru lægri en launakröfur karla 

Í ljósi þess hve mikil áhrif launakröfur hafa á laun er mikilvægt að greina þá þætti sem 

gera það að verkum að konur gera lægri kröfur til launa en karlar (Barron, 2003; Tellhed 
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og Björklund, 2011). Nýlegar rannsóknir hafa bent til þess að lágar launakröfur kvenna 

komi til vegna ógnandi staðalímynda (Kray, Thompson og Galinsky, 2001; Tellhed og 

Björklund, 2011). Mikill fjöldi rannsókna hefur sýnt að sú ógn sem fylgir staðalímyndum 

geti haft neikvæð áhrif á frammistöðu og metnað þeirra einstaklinga sem staðalímyndin 

snertir. Áhrifin hafa verið nefnd ógnun staðalímynda (Steele og Aronson, 1995; Jordan 

og Lovett, 2006; Davies, Spencer og Steele, 2005; Kray, o.fl., 2001; Tellhed og Björklund, 

2011). 

1.3 Ógnun staðalímynda 

Steele og Aronson (1995) voru fyrstir til þess að skoða þau áhrif sem ógnandi 

staðalímyndir geta haft á frammistöðu einstaklinga. Í rannsókninni var hvítum og 

svörtum háskólanemum gert að taka erfitt enskupróf. Helmingur þátttakenda las að 

frammistaða í prófinu færi eftir hæfni viðkomandi en hinn helmingurinn að prófið hefði 

ekkert með hæfni að gera. Í ljós kom að svartir stóðu sig verr á prófinu þegar þeim var 

bent á að frammistaða á prófinu færi eftir hæfni. Enginn munur var á frammistöðu 

hvítra í tilraunaaðstæðunum. Í framhaldinu sýndu Steele og Aronson fram á að hægt var 

að kalla fram sömu neikvæðu áhrif á frammistöðu svartra með því að láta þá greina frá 

kynþætti sínum áður en prófunin fór fram. Steele og Aronson héldu því fram að þessi 

áhrif kæmu fram hjá svörtum vegna þeirrar staðalímyndar að svartir séu ekki eins 

greindir og hvítir. Sú forsenda sem sagði til um að frammistaða á prófinu réðist af hæfni 

og spurningin um kynþátt virðast því hafa ýft þá staðalímynd meðal svartra að þeir séu 

ekki eins gáfaðir og hvítir. Áhrifin leiddu til þess að svartir stóðu sig verr á prófinu (Steele 

og Aronson,  1995). 

Samkvæmt kenningum um ógnun staðalímynda getur neikvæð staðalímynd sem 

spáir fyrir um frammistöðu eða hegðun einstaklings verið mjög truflandi í hvers kyns 

aðstæðum þar sem staðalímyndin hefur einhvert gildi (Steele og Aronson, 1995; Davies, 

o.fl., 2005). Ógnun staðalímynda virðist því koma fram vegna ótta einstaklings við að 

staðfesta staðalímynd félagshóps sem hann tilheyrir. Ógnun staðalímynda kemur þó 

einungis fram hjá einstaklingum sem hafa vitneskju um staðalímyndina og gera sér grein 

fyrir að þeir geta verið dæmdir á grundvelli hennar í aðstæðum þar sem staðalímyndin 

hefur einhverja þýðingu (Steele, Spencer og Aronson, 2002). 
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Neikvæðar staðalímyndir fylgja öllum félagshópum. Sé samræmi á milli 

staðalímyndar og aðstæðna getur því ógnun staðalímynda komið fram hjá hvaða 

félagshóp sem er (Davies, o.fl., 2005). Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á 

neikvæð áhrif ógnandi staðalímynda á frammistöðu eða metnað hjá hvítum 

einstaklingum í íþróttum (Stone, 2002), einstaklingum af latneskum uppruna í 

gáfnaprófum (Gonzales, Blaton og Williams, 2002), konum í stærðfræðiprófum (Davies, 

Spencer, Quinn og Gerhardstein, 2002; Cadinu, Maass, Frigerio, Impagliazzo og Latinotti, 

2005), konum í leiðtogaverkefnum (Davies o.fl., 2005) og konum í samningaviðræðum 

(Kray, o.fl., 2001; Tellhed og Björklund, 2011). Einstaklingurinn þarf þó ekki að hafa 

efasemdir um hæfni sína, eða hópsins sem staðalímyndin á við, til þess að staðalímyndir 

hafi áhrif á hegðun og frammistöðu (Steele, 1997). Ógnandi staðalímyndir gætu því haft 

áhrif á launakröfur kvenna þrátt fyrir að konurnar hafi mikla trú á hæfni sinni og getu til 

að sinna því starfi sem sótt er um. 

1.4 Áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ógnandi staðalímyndir geta haft áhrif á launakröfur 

kvenna (Kray, o.fl, 2001; Tellhed og Björklund, 2011). Kray, Thompson og Galinsky 

(2001) skoðuðu hvort að ógnun staðalímynda hefði áhrif á árangur kynjanna í 

samningsaðstæðum. Þátttakendum var teflt á móti hvor öðrum, þar sem annar 

þátttakandinn var sölumaður en hinn viðskiptavinur. Í rannsókninni prúttuðu 

þátttakendur við hvorn annan um verð á ákveðinni vöru, þar sem takmark hvers 

þátttakanda var að fá gott verð fyrir vöruna. Í ljós kom að þegar aðstæðurnar voru 

sagðar greina hæfni í samningatækni stóðu konur sig verr. Sömu niðurstöður komu 

einnig fram þegar þátttakendum var sagt að árangur í samningatækni tengdist 

persónueinkennum sem samsvöruðu staðalímynd karla; ákveðni, eigingirni og 

röksemdafærslu. Enginn munur var á kynjunum í hlutlausum aðstæðum. Kray og 

samstarfsmenn (2001) töldu að staðalímynd sem segir til um að karlmenn séu betri 

samningamenn hafi vakið upp ógnun staðalímynda hjá konum. Staðalímyndin hafi gert 

það að verkum að konur treystu sér ekki til þess að setja markið hátt í 

samningaviðræðunum. Samkvæmt Kray og samstarfsmönnum gefa niðurstöðurnar góða 

vísbendingu um það hvers vegna konur gera lægri launakröfur í atvinnuviðtölum en 

karlar.  
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Síðan Kray og samstarfsmenn (2001) kynntu niðurstöður sínar virðist sem að 

fræðimenn séu sammála um að lægri launakröfur kvenna komi til vegna þeirrar 

staðalímyndar að karlmenn séu betri í samningaviðræðum en konur (Kray, o.fl., 2001; 

Barron, 2003; Herrmann, 2004; Tellhed og Björklund, 2011). Staðalímyndin er ekki úr 

lausu lofti gripin en rannsóknir hafa sýnt að konur hafa minni trú á samningatækni sinni 

og séu óánægðari með frammistöðu sína í samningaviðræðum en karlar, jafnvel þó þær 

nái svipuðum árangri og karlarnir (Stevens o.fl., 1993, Watson og Hoffman, 1996; Kray 

o.fl., 2001). Að auki bendir Herrmann (2004) á að karlmenn og konur sýni mismunandi 

hegðun í samningaviðræðum. Karlmenn líti á samningaviðræður sem eins konar keppni 

og eru þar af leiðandi líklegir til þess að prútta. Konur leiti hins vegar að þeirri 

niðurstöðu sem er sanngjörn fyrir alla aðila. 

Þrátt fyrir að mikið hafi verið skrifað um þá staðalímynd að karlar séu hæfari í 

samningaviðræðum benda sumar rannsóknir til þess að aðrar staðalímyndir geti staðið 

að baki lægri launakröfum kvenna (Moore, 1991; Bylsma og Major, 1992; Jost, 1997; 

Jackson, Gardner og Sullivan, 1992; Major, McFarlin og Gagnon, 1984, Þorlákur Karlsson, 

o.fl., 2007; Félagsvísindastofnun, 2008). Mikilvægt er að greina hvaða staðalímynd liggur 

að baki áhrifa ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna. Slíkt gerir kleypt að vinna 

gegn áhrifum staðalímyndarinnar og jafna möguleika kynjanna til launa. 

1.5 Staðalímynd sem segir til um hærri laun karlmanna   

Í ljósi þess að karlmenn hafa alla jafna verið með hærri laun en konur er auðvelt að 

ímynda sér að með tímanum hafi myndast staðalímynd sem segir til um hærri laun 

karlmanna. Greina má áhrif staðalímyndarinnar í ýmsum rannsóknum. Sýnt hefur verið 

fram á að konum finnst þær ekki eiga rétt á jafn háum launum og karlmönnum finnst 

þeir eigi rétt á (Moore, 1991; Bylsma og Major, 1992; Jost, 1997). Konur sætta sig við 

lægri laun (Jackson, o.fl., 1992), ásamt því að búast við lægri launum en karlar (Major, 

o.fl., 1984; Barron, 2003; Félagsvísindastofnun, 2008).  

Staðalímyndin virðist ekki einungis hafa áhrif á konurnar sjálfar heldur einnig viðhorf 

annarra gagnvart þeim. Gerhart og Rynes (1991) sýndu fram á að konur fá lægri 

gagntilboð frá atvinnurekendum en karlar. Þar sem atvinnurekandi tekur yfirleitt 

lokaákvörðun um launaupphæð getur reynst erfitt fyrir konur að fá sömu laun og karlar.  
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Jafnvel þó að konur geri háar launakröfur á þeim til að vera mismunað vegna þess 

(Bowles, Babcock og Lai, 2007). Í rannsókn Bowles og samstarfsmanna (2007) vildu 

karlar síður vinna með konum sem gerðu háar launakröfur þar sem þær þóttu ekki nógu 

viðkunnanlegar. Hins vegar komu engin slík áhrif fram þegar karlar báðu um hærri laun. 

Konum virðist því hafa verið refsað fyrir að ganga gegn staðalímyndum kynjanna.  

Íslenskar rannsóknir hafa einnig greint ólík viðhorf til launa karla og kvenna. Í 

rannsókn Þorláks Karlssonar og samstarfsmanna (2007) var háskólanemendum gert að 

leika starfsmannastjóra í einn dag. Verkefni þátttakenda var meðal annars að meta 

hversu há laun þeir væru tilbúnir að bjóða umsækjendum. Starfsumsóknirnar voru að 

öllu leiti eins nema hvað varðar nafn umsækjanda, þar sem annars vegar var um að 

ræða kvenmannsnafn og hins vegar karlmannsnafn. Í ljós kom að bæði kven- og 

karlþátttakendur voru tilbúnir að bjóða körlum hærri laun en konum. Tilhneygingin var 

þó sterkari meðal karlmanna. Einnig kom í ljós að þátttakendur töldu konur vera 

tilbúnar til þess að samþykkja lægri laun en karlar. Þátttakendur voru að auki beðnir um 

að ráðleggja frænda eða frænku um hvaða launaupphæð þau ættu að fara fram á í 

atvinnuviðtali. Niðurstöður sýndu að þátttakendur ráðlögðu frænda að biðja um hærri 

laun en frænku. Niðurstöðurnar renna stoðum undir að staðalímynd sem segir til um 

hærri laun karlmanna hafi áhrif á viðhorf einstaklinga til launa. 

Að bestu vitund höfundar eru Tellhed og Björklund (2011) einu sem hafa rannsakað 

áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna með beinum hætti. Í rannsókninni 

voru nemendur beðnir um að taka þátt í launaviðtali þar sem þeir áttu að semja við 

atvinnurekanda um laun. Atvinnurekandinn í þessu tilfelli var leikari sem rannsakendur 

fengu í lið með sér. Helmingi þátttakenda var sagt að samningsaðstæðurnar væru mjög 

erfiðar og frammistaða færi eftir hæfni í samningatækni. Hinum helmingnum var sagt að 

samningsaðstæðurnar væru mjög auðveldar og hæfni í samningatækni skipti ekki máli. 

Áður en að nemendur settust við samningsborðið voru þeir beðnir um að skrifa niður 

hvaða laun þeir myndu vilja fá fyrir starfið (e. aspiration salary) og hver væri lægsta 

upphæð sem þeir væru tilbúnir að samþykkja fyrir starfið (e. reservation salary). Í ljós 

kom að þegar þátttakendum var sagt að samningsaðstæðurnar væru erfiðar gerðu 

konur lægri launakröfur en þegar þátttakendum var sagt að samningsaðstæðurnar væru 

auðveldar. Launakröfur karla voru hins vegar þær sömu, hvort sem að þeim var sagt að 
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samningsaðstæðurnar væru erfiðar eða auðveldar. Launakröfur þátttakenda höfðu mikil 

áhrif á þá upphæð sem einstaklingur nefndi í launaviðtalinu. Tellhed og Björklund (2011) 

héldu því fram að áhrifin kæmu til vegna þeirrar staðalímyndindar að karlar séu betri 

samningamenn en konur og því hafi konur ekki þorað að gera háar launakröfur í erfiðum 

samningsaðstæðum (Kray o.fl., 2001; Tellhed og Björklund, 2011).  

Sé rannsókn Tellhed og Björklund (2011) skoðuð með gagnrýnum hætti er ljóst að 

niðurstöðurnar gætu einnig komið fram vegna staðalímyndar sem segir til um hærri laun 

karlmanna. Staðalímyndin ætti ekki að hafa áhrif þegar konum er talin trú um að 

samningsaðstæðurnar séu auðveldar vegna þess að þá ætti að vera einfalt að semja sig 

frá staðalímyndinni. Í erfiðum samningsaðstæðum gæti staðalímyndin hins vegar komið 

í veg fyrir að konur fái há laun. Höfundur telur að mögulega hafi konurnar lækkað 

launakröfur sínar til þess að forðast höfnun vegna ríkjandi staðalímyndar. Í eftirfarandi 

rannsókn er áætlað að ýfing staðalímynda leiði til þess að konur geri lægri launakröfur. 

Tilgáta 2: Ýfing staðalímynda leiðir til þess að konur geri lægri launakröfur 

Hafa ber í huga að þrátt fyrir að höfundur leiði líkur að því að áhrif staðalímynda á 

launakröfur kvenna komi til vegna staðalímyndar sem segir til um hærri laun karla 

útilokar það ekki að aðrar staðalímyndir hafi áhrif á launakröfur. Það er að segja, ein 

staðalímynd útilokar ekki aðra og því gæti verið að nokkrar eigi sér stoð í 

raunveruleikanum. Hins vegar telur höfundur að staðalímynd sem tekur til betri 

samningatækni karla geti ekki útskýrt að fullu hvers vegna konum sé mismunað í launa- 

og atvinnuviðtölum (Bowles, o.fl., 2007; Gerhart og Rynes, 1991; Þorlákur Karlsson, o.fl., 

2007). Í ljósi þessa er þörf á að kanna áhrif fleiri staðalímynda á launakröfur kvenna. Svo 

virðist vera að staðalímynd sem segir til um hærri laun karlmanna geti ekki einungis 

skýrt lægri launakröfur kvenna, heldur einnig almenn viðhorf í garð kvenna og launa 

þeirra. 

1.6 Að koma í veg fyrir ógnun staðalímynda  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt sé að koma í veg fyrir þau áhrif sem ógnun 

staðalímynda hefur á hegðun og frammistöðu. Samkvæmt Steele og samstarfsmönnum 

(2002) stuðla aðstæður sem innihalda óljós viðmið að ógnun staðalímynda. Séu 

kenningar Steele og samstarfsmanna réttar má ætla að í þeim tilfellum þar sem viðmið 

séu skýr séu minni líkur á að ógnun staðalímynda komi fram. Í atvinnu- og 
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launaviðtölum eru viðmið alla jafna óskýr, þar sem erfitt er í flestum tilfellum að nálgast 

tölur um meðallaun fyrir tiltekin störf. Skýrari viðmið ættu hins vegar að koma í veg fyrir 

ógnun staðalímynda meðal kvenna sem greina frá launakröfum. 

Tilgáta 3: Ýfing staðalímynda hefur ekki áhrif á launakröfur kvenna þegar viðmið til 

launa eru skýr fyrir tiltekið starf 

Að bestu vitund höfundar er eftirfarandi rannsókn sú fyrsta sem athugar hvort að 

skýrari viðmið komi í veg fyrir áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna. Verði 

tilgátan studd ætti kynbundinn munur í launakröfum að minnka. Launakröfur kvenna 

ættu því að vera mjög svipaðar og karla í þeim tilfellum er viðmið til launa eru skýr. 

Tilgáta 4: Launakröfur kvenna dragast nær launakröfum karla þegar viðmið til launa eru 

skýr 

Það er von höfundar að eftirfarandi rannsókn verði góð viðbót við þann fræðilega 

grunn sem þegar hefur sýnt fram á áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna 

(Tellhed og Björklund, 2011). Með rannsókninni er leitast við að auka skilning á því hvers 

vegna launakröfur kvenna eru lægri en karla og hvernig hægt sé að koma í veg fyrir 

áhrifin. Rannsóknin gæti því ekki einungis haft fræðilegt gildi, heldur einnig hagnýtt þar 

sem niðurstöður rannsóknarinnar mætti nýta við að jafna kynbundinn launamun. 
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2 Aðferð 

Í eftirfarandi rannsókn voru tvær tilraunir framkvæmdar. Í tilraun 1 voru áhrif ýfingar 

staðalímynda á launakröfur kvenna athuguð. Í tilraun 2 var prófað hvort hægt væri að 

afnema þau áhrif sem ógnandi staðalímyndir hafa á launakröfur kvenna með því að 

greina frá meðallaunum fyrir tiltekið starf. 

2.1 Tilraun 1 

Rannsóknir hafa sýnt að launakröfur kvenna eru lægri en karla (Barron, 2003). 

Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að staðalímyndir valda því að konur geri lægri 

kröfur til launa (Kray o.fl., 2001; Tellhed og Björklund, 2011). Í tilraun 1 var athugað 

hvort að ýfing staðalímynda leiði til þess að konur geri lægri launakröfur. 

2.1.1 Þátttakendur 

Úrtakið samanstóð af grunnnemum í sálfræði og viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Þátttakendur voru 164 talsins, 112 konur og 52 karlar. Þátttakendur voru á aldursbilinu 

18-50 ára, þar af voru um 95% þátttakenda á bilinu 21-30 ára. Notast var við 

hentugleikaúrtak og skipt í hópa af handahófi. Nálgast var nemendur í kennslustund og 

svarhlutfall var 100%.     

2.1.2 Áreiti 

Áreitin í tilrauninni voru af tvennum toga, annars vegar tvær starfslýsingar og hins vegar 

spurning um kyn þátttakanda. 

2.1.2.1 Spurning um kyn þátttakanda 

Spurningin um kyn þátttakenda var ýmist staðsett í upphafi eða við lok spurningalista. 

Rannsóknir hafa sýnt að spurning um kyn í upphafi spurningalista getur kallað fram 

ógnun staðalímynda sem hefur neikvæð áhrif á frammistöðu og metnað viðkomandi 

(Steele og Aronson, 1995; Danaher og Crandall, 2008). Ógnandi staðalímyndir geta 

þannig haft áhrif á þá einstaklinga sem merkja við kyn sitt í upphafi tilraunar. Í 

eftirfarandi tilraun er þess vænst að konur sem merkja við kyn í upphafi spurningalista 

verði viðkvæmari fyrir staðalímynd sem segir til um að körlum beri að vera með hærri 
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laun. Í ljósi þessa er búist við að konur sem merkja við kyn í upphafi spurningalista geri 

lægri launakröfur en konur sem merkja við kyn við lok spurningalista. 

2.1.2.2 Starfslýsingar 

Tvær starfslýsingar voru nýttar við mælingar á launakröfum. Notast var við 

raunverulegar starfslýsingar úr atvinnuauglýsingum. Önnur starfslýsingin var af starfi 

hótelstarfsmanns en hin starfi yfirmanns. Forðast var að velja starfslýsingar sem 

hljómuðu karllægar eða kvenlægar vegna áhrifa ógnandi staðalímynda á svörun 

þátttakenda. Að auki var þess gætt að velja ekki störf sem kráfust ákveðinnar 

menntunar, þar sem slík störf fela oft í sér ákveðin byrjunarlaun. Til þess að fá sem 

skýrasta mynd af launakröfum kynjanna voru valin störf þar sem telja má að nokkur 

óvissa ríki um viðeigandi laun. Aðgerðin hafði það að markmiði að hver og einn 

þátttakandi þyrfti að ákveða hvaða laun honum þætti ásættanleg fyrir tiltekið starf. 

Störfin sem urðu fyrir valinu voru annars vegar starfsmaður í móttöku á hóteli og hins 

vegar dagskrárstjóri Ríkissjónvarpsins. Starfslýsingarnar tóku til þeirrar hæfni og 

menntunar sem störfin kröfðust, ásamt því að lýsa helstu verkefnum sem fólust í 

störfunum. Starfslýsingarnar má sjá í viðauka. 

Samkvæmt Hoyt, Simon og Innella (2011) samsvarast leiðtogahlutverk og 

stjórnunarstöður staðalímynd karlmanna betur en kvenmanna. Ímynd leiðtogans felur 

yfirleitt í sér hvíta karlmenn (Rosette, Leonardelli og Phillips, 2008) og því gætu 

karlmenn í eftirfarandi rannsókn treyst sér betur til þess að gegna hlutverki 

dagskrárstjóra Ríkissjónvarpsins en konur. Slíkt gæti leitt til þess að konur geri lægri 

kröfur til launa en karlar fyrir starf dagskrárstjóra. Reynt var að minnka vægi þessara 

áhrifa með því að taka fram í starfslýsingunni að viðkomandi þyrfti að vera góður í 

mannlegum samskiptum. Samskiptahæfni er eiginleiki sem er í samræmi við 

staðalímynd kvenna og ætti því að koma í veg fyrir að starf dagskrárstjórans hljómi of 

karllægt. Davies og samstarfsmenn (2005) beyttu sömu aðferðum til þess að hindra að 

starfslýsing stuðlaði að ógnun staðalímynda meðal kvenna. 

2.1.3 Mælitæki 

Spurningalisti var útbúinn með það að markmiði að athuga áhrif ógnandi staðalímynda á 

launakröfur kvenna. Til þess að athuga þátt staðalímynda í launakröfum kynjanna voru 
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gerðar tvær útfærslur af spurningalistanum, þar sem spurning um kyn þátttakanda var 

ýmist í upphafi eða við lok spurningalistans.  

Starfslýsingarnar í spurningalistunum voru annars vegar fyrir starfsmann í móttöku á 

hóteli og hins vegar dagskrárstjóra sjónvarps. Á eftir hvorri starfslýsingu voru 

þátttakendur beðnir um að svara tveimur spurningum sem ætlað var að mæla 

launakröfur fyrir tiltekið starf. Spurningarnar voru: „Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatt, 

myndir þú vilja fá fyrir þetta starf?“ og „Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatt, myndir þú búast 

við að fá fyrir þetta starf“. Spurningarnar miðast við þá þætti sem teljast hvað 

mikilvægastir þegar einstaklingur ákveður launakröfur sínar (Tellhed og Björklund, 2011; 

Tryggvi Jónsson, o.fl., 2008). Að auki var spurt um aldur og menntun við lok 

spurningalistans. Sjá má spurningalistann í heild sinni í viðauka. 

2.1.3.1 Óskir um mánaðarlaun 

Stevens og samstarfsfélagar (1993) sýndu fram á að kynbundinn launamunurkæmi til 

vegna þess að kynin höfðu ólíkar óskir um laun áður en sest var að samningsborðinu. Ein 

spurning tók til þeirra mánaðarlauna sem viðkomandi óskaði sér fyrir tiltekið starf: 

„Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf“. Spurningin kom 

tvisvar fyrir í báðum spurningalistum, annars vegar er varðar starf hótelstarfsmanns og 

hins vegar starf dagskrárstjóra.  

Spurningin var sótt úr rannsókn Tellhed og Björklund (2011) þar sem hún var notuð 

með góðum árangri við að greina væntingar einstaklings til launa. Tryggvi Jónsson og 

samstarfsmenn (2008) mældu launakröfur einnig með sömu spurningu. Í rannsókninni 

var samræmi í svörun við spurningunni í tilraunaraðstæðum og raunaðstæðum sem 

bendir til þess að spurningin sé réttmæt mæling á launakröfum. 

2.1.3.2 Áætluð mánaðarlaun 

Ein spurning athugaði hvaða mánaðarlaun viðkomandi myndi búast við að fá fyrir 

tiltekið starf. Spurningin var: „Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að 

fá fyrir þetta starf?“. Spurningin var fengin úr rannsókn Tryggva Jónssonar, Hauks 

Gylfasonar og Albert Arnarsonar frá árinu 2008. Tryggvi og samstarfsmenn (2008) sýndu 

fram á svipaðar niðurstöður í tilraunaraðstæðum og raunaðstæðum. Því má ætla að 

spurningin sé réttmæt. 
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2.1.3.3 Kyn 

Í rannsókninni var lögð höfuðáhersla á launakröfur kvenna og því var mikilvægt að 

athuga kyn þátttakanda. Launakröfur karla voru hafðar til samanburðar í rannsókninni. 

Kyn þátttakanda var athugað með spurningunni: „Hvert er kyn þitt?“. Svarkostirnir voru 

„karl“ eða „kona“. Eins og áður hefur komið fram var spurningin um kyn ýmist staðsett í 

upphafi eða við lok spurningalistans. 

2.1.3.4 Aldur 

Aldur þátttakanda getur skipt máli þegar launakröfur eru athugaðar þar sem eldri og 

reynslumeiri þátttakendur eru líklegri til þess að gera hærri launakröfur. Til þess að geta 

brugðist við áhrifum aldurs á launakröfur var aldur mældur með einni spurningu. 

Spurningin var svo hljóðandi: „Hver er aldur þinn?“. Svarmöguleikar voru „20 ára og 

yngri“, „21-30 ára“, „31-40 ára“, „41-50 ára“ og „51. ára eða eldri“. Svarmöguleikarnir 

voru með þessum hætti til þess að það væri ekki hægt að rekja spurningalista til 

einstakra þátttakanda. Spurningin var ætíð í lok spurningalistans. 

2.1.4 Rannsóknarsnið 

Frumbreyturnar í tilrauninni voru tvær, kyn þátttakanda annars vegar og staðsetning 

spurningar um kyn hins vegar. Fylgibreytan var launakröfur þátttakanda sem mældar 

voru með tveimur spurningum. Tilraunin fólst í millihópasamanburði. 

2.1.5 Framkvæmd 

Forprófun var framkvæmd með hjálp 24 einstaklinga og spurningalistinn lagfærður eftir 

ábendinum. Að lagfæringu lokinni var mismunandi útgáfum spurningalistans staflað í 

bunka á handahófskenndan hátt. Aðgerðin kom í veg fyrir að rannsakandi gæti vitað 

hvaða útgáfu spurningalistans einstaka þátttakandi fékk í hendurnar. Rannsóknin var 

þar af leiðandi tvíblind (e. double-blind). 

Farið var í kennslustundir nemenda í sálfræði og viðskiptafræði við Háskóla Íslands. 

Rannsakandi kynnti sig og nemendurnir voru beðnir um að taka þátt í rannsókn sem 

tæki um það bil tvær mínútur. Að auki voru þátttakendur beðnir um að sitja eins langt 

frá hvorum öðrum og kostur væri. Fyrirmælin voru til þess fallin að tryggja að hver og 

einn leysti spurningalistann í einrúmi. Ekki var greint betur frá rannsókninni að svo 

stöddu til að forðast að hafa áhrif á niðurstöður.   
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Tveimur mismunandi útgáfum spurningalistans var dreift af handahófi til nemenda. Í 

annarri útgáfunni var spurningin um kyn þátttakanda í upphafi spurningalistans en í 

hinni við lok spurningalistans. 

Þátttakendur lásu starfslýsingar sem lýstu annars vegar stöðu hótelstarfsmanns og 

hins vegar stöðu dagskrárstjóra. Á eftir hvorri starfslýsingu greindu þátttakendur frá 

launakröfum fyrir tiltekið starf. Ekki var greitt fyrir þátttöku. 

2.1.6 Tölfræðileg úrvinnsla 

Rannsóknin og tölfræðileg úrvinnsla hennar byggðist á meginlegri rannsóknaraðferð. 

Tölfræðileg úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS 19.0. T-próf var nýtt við 

millihópasamanburð en forsendur prófsins eru að þátttakendum sé skipt 

handahófskennt í hópa, að engir frávillingar séu í gagnasafninu og að þýðið sé 

normaldreift. Niðurstöður sýndu að úrtakið var normaldreift og án fráviksgilda. 

Forsendur t-prófs stóðust því í öllum tilfellum. 

2.2 Tilraun 2 

Í tilraun 2 var skoðað hvaða áhrif ákvæði um meðallaun hefði á launakröfur 

þátttakenda. Áætlað var að skýr viðmið kæmu í veg fyrir að konur gerðu lægri 

launakröfur vegna staðalímynda. Þar af leiðandi var búist við að karlar og konur gerðu 

svipaðar kröfur til launa þegar greint var frá meðallaunum.  

2.2.1 Þátttakendur 

109 nemar tóku þátt í tilraun 2. Þar af voru 73 konur og 36 karlar. Þátttakendur voru á 

aldursbilinu 18-50 ára og langflestir 21-30 ára. Notast var við hentugleikaúrtak og skipt í 

hópa af handahófi. Nálgast var nemendurna í kennslustund og allir tóku þátt.  

2.2.2 Áreiti 

Áreiti tilraunarinnar voru þrjú: Í fyrsta lagi staðsetning spurningar um kyn þátttakanda, í 

öðru lagi tvær starfslýsingar og í þriðja lagi ákvæði um meðallaun fyrir tiltekin störf. 

Staðsetningu spurningar um kyn var háttað með sama hætti og í tilraun 1. Að sama 

skapi voru starfslýsingarnar og spurningarnar þær sömu og í fyrri tilrauninni. Af þessum 

sökum verður ekki fjallað nánar um starfslýsingarnar, spurningarnar eða staðsetningu 

spurningar um kyn í eftirfarandi kafla. 
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2.2.2.1 Ákvæði um meðallaun 

Samkvæmt Steele og samstarfsmönnum (2002) hafa ógnandi staðalímyndir áhrif á 

frammistöðu og metnað þegar viðmið eru óljós. Í ljósi þessa var áætlað að skýr viðmið 

myndu fyrirbyggja ógnandi áhrif staðalímynda á launakröfur kvenna. Ákvæði um 

meðallaun fyrir störfin í spurningalistanum var því bætt inn í rannsóknina.  

Fyrir móttökustarfsmann K-hótels var ákvæðið orðar á eftirfarandi hátt: „Samkvæmt 

launakönnun VR eru meðallaun fyrir sambærilegt starf um 300.000 krónur á mánuði“. 

Ákvæðið var orðað á sama hátt fyrir starf dagskrárstjóra sjónvarp að undanskilini 

upphæðinni, sem var 600.000 krónur á mánuði. Meðallaun voru áætluð út frá tölum 

sem nálgast má á vefsíðu Hagstofunar. 

2.2.3 Rannsóknarsnið 

Í tilraun 2 voru þrjár frumbreytur og ein fylgibreyta. Frumbreyturnar voru kyn 

þátttakanda, staðsetning spurningar um kyn þátttakanda og ákvæði um meðallaun. 

Fylgibreyta tilraunarinnar var launakröfur þátttakanda. Tilraunin fólst í 

millihópasamanburði.  

2.2.4 Framkvæmd 

Framkvæmd tilraunar 2 var með sama hætti og í tilraun 1.  

2.2.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðiforritið SPSS 19.0 var nýtt við úrvinnslu gagna. Tölfræðileg úrvinnsla fór að 

mestu leiti fram með T-prófum og dreifigreiningu. Forsendur t-prófs, sem útlistaðar voru 

í tilraun 1, stóðust í öllum tilfellum. 

Dreifigreining var nýtt til þess að athuga samvirknihrif meðallauna og kyns annars 

vegar og meðallauna og ýfingar hins vegar. Fylgibreytan var í báðum tilfellum 

launakröfur. Tvær helstu forsendur dreifigreiningar eru normaldreift og einsleitt þýði. 

Athugun leiddi í ljós að forsendur dreifigreiningar stóðust að mestu leiti. Úrtökin voru 

normaldreifð í öllum tilfellum. Dreifing var einsleit í öllum tilfellum nema einu. Í því 

tilfelli sem dreifingin var misleit var stærsta staðalfrávikið þó ekki tvöfallt stærra en 

minnsta staðalfrávikið. Í ljósi þessa var talið að dreifingin viki ekki of langt frá forsendum 

dreifigreiningar.    
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3 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um launakröfur þátttakenda til tveggja starfa. 

Launakröfur voru mældar með tveimur spurningum fyrir hvort starf. Fyrri spurningin tók 

til þeirra launa sem viðkomandi óskaði sér fyrir starfið en seinni spurningin til þeirra 

launa sem viðkomandi bjóst við að fá.  

Við úrvinnslu gagna voru svörin við spurningunum tveimur lögð saman fyrir hvert 

starf fyrir sig og deilt í með tveimur. Launakröfur þátttakanda samanstóðu því af svörum 

viðkomandi við báðum spurningunum. Í starfi móttökustarfsmanns á hóteli var fylgni á 

milli atriða 0,699. Fylgnin var marktæk við α = 0,01 og áreiðanleikastuðullinn var α = 

0,806. Fylgni á milli atriða í starfi dagskrárstjóra sjónvarps var hins vegar 0,770 og 

marktæk við α = 0,01. Áreiðanleikastuðull launakrafna í stjórnunarstarfi var α = 0,836. 

3.1 Almennt um launakröfur þátttakenda 

Launakröfur þátttakenda voru athugaðar fyrir tvö ólík störf, annars vegar 

móttökustarfsmann á hóteli og hins vegar dagskrárstjóra RÚV. Í ljós kom að allir 

þátttakendur gerðu hærri launakröfur fyrir starf dagskrárstjóra (M = 593.717, SD = 

192.839) en starf hótelstarfsmanns (M = 300.839, SD = 60.881) sem sýnir að 

þátttakendur hafi gert sér grein fyrir að starf dagskrárstjórans hafi verið ábyrgðarmeira 

og launahærra starf. Staðalfrávikin voru mun stærri fyrir starf dagskrárstjóra sem bendir 

til þess að meiri óvissa hafi verið um viðeigandi laun fyrir starf dagskrárstjóra.  

3.2 Launakröfur kynjanna 

Samkvæmt tilgátu 1 eru launakröfur kvenna lægri en launakröfur karla. Á mynd 1 má sjá 

launakröfur kynjanna, annars vegar í starfi móttökustarfsmanns á hóteli og hins vegar í 

starfi dagskrárstjóra RÚV. 
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Mynd 1. Launakröfur kynjanna, ýmist í starfi hótelstarfsmanns eða í starfi dagskrárstjóra 

Eins og sést á mynd 1 gerðu karlar (M = 286.731, SD = 57.779) og konur (M = 279.621, 

SD = 59.706) mjög svipaðar launakröfur í starfi hótelstarfsmanns (t(162) = 0.717, p > 

.05). Talsverður munur var hins vegar á launakröfum kynjanna í starfi dagskrárstjóra. 

Konur gerðu að jafnaði launakröfur sem námu 510.864 (SD = 167.774) krónum á 

mánuði. Karlar gerðu hins vegar að meðaltali kröfur um 601.779 (SD = 278.532) krónur á 

mánuði fyrir starf dagskrárstjóra sjónvarps. Konur gerðu því 90.915 krónum eða 18% 

lægri launkröfur að meðaltali í starfi dagskrárstjóra. T-próf á óháða hópa sýndi að 

munurinn var marktækur (t(159) = 2.180, p = .033). Neðri mörk 95% öryggisbils voru 

7.771 og efri mörk 174.777. Tilgáta 1 var því studd í starfi dagskrárstjóra.  

3.3 Áhrif ýfingar staðalímynda á launakröfur kvenna 

Launakröfur þátttenda voru athugaðar fyrir starf hótelstarfsmanns og dagskrárstjóra. 

Þátttakendum var ýmist gert að merkja við kyn í upphafi eða við lok spurningalista. 

Meðallaun fyrir störfin voru ekki gefin í þeim spurningalistum sem eftirtaldir 

þátttakendur leystu.  

Samkvæmt tilgátu 2 leiðir ýfing staðalímynda til þess að konur geri lægri launakröfur. 

Áætlað var að konur sem merktu við kyn í upphafi spurningalista yrðu fyrir ógnun 

staðalímynda og myndu því gera lægri launakröfur. Á mynd 2 má sjá áhrif ýfingar 

staðalímynda á launakröfur kvenna. 
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Mynd 2. Launakröfur kvenna, annars vegar fyrir starf hótelstarfsmanns og hins vegar fyrir starf 
dagskrárstjóra. Spurning um kyn þátttakenda er ýmist staðsett í upphafi eða við lok 
spurningalista 

Í starfi móttökustarfsmanns á hóteli voru launakröfur kvenna sem merktu við kyn í 

upphafi spurningalista 267.807 krónur að meðaltali (SD = 50.612). Launakröfur kvenna 

sem merktu við kyn við lok spurningalista voru hins vegar 291.864 krónur að meðaltali 

(SD = 66.114). Konur sem merktu við kyn í upphafi tilraunar gerðu því 24.057 krónum 

eða 9% lægri launakröfur en konur sem merktu við kyn við lok spurningalista. Munurinn 

var marktækur við α = 0,05 (t(110) = -2.167, p = .032). Neðri mörk 95% öryggisbils voru   

-46.057 en efri -2.055. 

Í starfi dagskrárstjóra sjónvarps voru launakröfur kvenna sem merktu við kyn í 

upphafi spurningalista að meðaltali 69.182 krónum lægri (M = 476.272, SD = 149.006) 

en kvenna sem merktu við kyn við lok spurningalista (M = 545.454, SD = 179.324). Konur 

sem merktu við kyn í upphafi tilraunar gerðu því 14,5% lægri launakröfur en konur sem 

merktu við kyn við lok tilraunar. Munurinn var marktækur við α = 0,05 (t(108) = -2.2, p = 

.030). Tilgáta 2 stóðst því bæði í tilfelli hótelstarfsmanns og í tilfelli dagskrárstjóra. 

Enginn marktækur munur var á launakröfum karla sem merktu við kyn í upphafi eða við 

lok spurningalista. 



 

27 

 

3.4 Áhrif ákvæðis um meðallaun á samband ýfingar staðalímynda og 
launakrafna kvenna 

Greint var frá meðallaunum hjá helmingi þátttakenda. Samkvæmt tilgátu 3 hefur ýfing 

staðalímynda ekki áhrif á launakröfur kvenna þegar viðmið til launa eru skýr fyrir tiltekið 

starf. Ákvæði um meðallaun hafði því að marki að koma í veg fyrir ógnun staðalímynda 

hjá konum sem merktu við kyn í upphafi spurningalistans. Mynd 3 sýnir launakröfur 

kvenna í starfi dagskrárstjóra sjónvarps, háð því hvort að greint sé frá meðallaunum eða 

ekki. 

 

Mynd 3. Launakröfur kvenna í starfi dagskrárstjóra, háð því hvort að greint sé frá meðallaunum eða 
ekki. Ýmist er spurt um kyn í upphafi eða við lok spurningalista 

Líkt og áður hefur komið fram voru launakröfur kvenna sem merktu við kyn í upphafi 

tilraunar lægri en launakröfur kvenna sem merktu við kyn við lok tilraunar þegar engin 

viðmið voru gefin. Munurinn á hópunum var hins vegar lítill sem enginn þegar 

meðallaun voru tilgreind. Konur sem merktu við kyn í upphafi (M = 667.564, SD = 

88.873) gerðu því mjög svipaðar launakröfur og konur sem merktu við kyn við lok 

tilraunar (M = 661.640, SD = 145.978). Dreifigreining sýndi marktæk samvirknihrif 

meðallauna og staðsetningar spurningar um kyn en þó einungis við α = 0,1 (F(3, 181) = 

2.748, p = .99). Tilgáta 3 stóðst því í tilfelli dagskrárstjóra sjónvarps. 

Í starfi hótelstarfsmanns komu fram mjög svipaðar niðurstöður og í starfi 

dagskrárstjóra. Mun minni munur var á launakröfum karla og kvenna þegar meðallaun 
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voru gefin. Dreifigreining leiddi þó í ljós að samvirknihrif meðallauna og staðsetningar 

spurningar um kyn voru ómarktæk fyrir starf hótelstarfsmanns, F(3, 132) = 0.793, p > 

.05. Samvirknihrifin yrðu hugsanlega marktæk í stærra úrtaki. Meðal karlmanna voru 

samvirknihrif meðallauna og staðsetningar spurningar ómarktæk í öllum tilfellum. 

Samkvæmt tilgátu 4 ættu launakröfur kvenna að dragast nær launakröfum karla 

þegar viðmið til launa er skýr. Þegar engin meðallaun voru gefin kom marktækur munur 

á launakröfum kynjanna hins vegar eingöngu fram í starfi dagskrárstjóra sjónvarps. 

Tilgáta 4 á því einungis við það starf.  

Konur (M = 510.863, SD = 167.744) gerðu 18% lægri launakröfur en karlar (M = 

601.779, SD = 278.532) í starfi dagskrárstjóra sjónvarps þegar engin viðmið voru gefin. 

Niðurstöður sýndi hins vegar að enginn marktækur munur var á launakröfum kynjanna 

þegar viðmið til launa voru skýr (t(105) = 1.244, p > .05).  Konur (M = 664.894, SD = 

117.191) gerðu einungis 4,5% lægri launakröfur en karlar (M = 694.861, SD = 118.880) 

þegar greint var frá meðallaunum í starfi dagskrárstjóra. Launakröfur kvenna virðast því 

hafa dregist nær launakröfur karla þegar skýr viðmið voru gefin. Samvirknihrif 

meðallauna og kyns voru þó ómarktæk sem má hugsanlega rekja til þess að karlar voru 

fáir í tilrauninni, F(3, 268) = 1.654, p > .05. 
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4 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina ástæður þess að konur gera lægri 

launakröfur en karlar og bregðast við áhrifunum með viðeigandi hætti. Í rannsókninni 

var í höfuðdráttum litið til staðalímynda og áhrifa þeirra á launakröfur kynjanna. Í tilraun 

1 voru áhrif ógnandi staðalímynda á launkröfur kvenna athugaðar en í tilraun 2 var 

komið í veg fyrir áhrifin með því að greina frá meðallaunum fyrir störfin í rannsókninni.  

Þátttakendum var skipt handahófskennt í hópa í rannsókninni en slíkt er forsenda 

þess að hægt sé að draga ályktun um áhrif frumbreytu á fylgibreytu. Handahófskennd 

skipting sá einnig til þess að rannsóknin var tví-blind (double-blind). Með öðrum orðum 

vissi rannsakandi ekki hvaða útgáfu spurningalistans hver nemandi fékk og nemendur 

vissu ekki að spurningalistarnir voru ólíkir.  

Úrtak rannsóknarinnar samanstóð af nemendum á fyrsta ári í viðskiptafræði og 

sálfræði við Háskóla Íslands. Þar sem þátttakendur voru allir nemendur var úrtakið 

frekar einsleitt. Að auki getur verið varasamt að nýta nemendaúrtak í rannsóknum þar 

sem nemendur eru oft forvitnari en aðrir um tilgang rannsóknar (Oakes og North, 2006). 

Mikilvægt var að halda tilganginum leyndum þar sem þátttakendur gætu hagrætt 

svörum sínum ef þau vissu að markmiðið væri að bera saman launakröfur kynjanna. 

Ólíklegt þótti að nemendur á fyrsta ári í háskóla hefðu vitneskju um að konur gerðu að 

meðaltali lægri launakröfur en karlar. Því var ekki talin ástæða til að óttast að tilgangur 

rannsóknarinnar yrði þátttakendum ljós. 

4.1 Konur gera lægri launakröfur en karlar 

Samkvæmt fyrstu tilgátu rannsóknarinnar gera konur lægri launakröfur en karlar. 

Launakröfur voru annars vegar athugaðar fyrir starf móttökustarfsmanns á hóteli og 

hins vegar fyrir starf dagskrárstjóra sjónvarps.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að kynin gerðu mjög svipaðar launakröfur í 

starfi móttökustarfsmanns á hóteli. Niðurstöðurnar komu ekki á óvart þar sem laun í 

starfi móttökustarfsmanns á hóteli fylgja kjarasamningum að miklu leiti. Séu 

þátttakendur raunsæir í launakröfum sínum er því líklegt að þeir taki tillit til 
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lágmarkslauna þegar þeir ákveða viðeigandi laun fyrir starf hótelstarfsmanns. 

Launakröfur allra þátttakenda ættu því að vera tiltölulega nálægt lágmarkslaunum sem 

var raunin í þessari rannsókn. 

Ljóst er að mun meiri óvissa er um viðeigandi laun fyrir starf dagskrárstjóra en starf 

hótelstarfsmanns. Það er að segja, viðmiðin eru mun óljósari í starfi dagskrárstjóra RÚV. 

Launin eru samningsatriði en ekki fyrirfram ákveðin af kjarasamningum. Þar af leiðandi 

var mun líklegra að aðrir þættir, svo sem staðalímyndir, hefðu áhrif á launakröfur 

kvenna í starfi dagskrárstjóra.  

Niðurstöður leiddu í ljós að að konur gerðu að meðaltali 18% lægri launkröfur en 

karlar í starfi dagskrárstjóra sjónvarps. Kenning höfundar var að áhrifin kæmu fram 

vegna staðalímynda. Til þess að prófa kenninguna voru áhrif ýfingar staðalímynda á 

launakröfur kvenna athuguð. 

4.2 Ýfing staðalímynd leiðir til þess að konur gera lægri launakröfur 

Samkvæmt tilgátu 2 leiðir ýfing staðalímynda til þess að konur geri lægri launakröfur. Í 

rannsókn þessari voru staðalímyndir ýfðar með spurningu um kyn, sem ýmist var 

staðsett við upphaf eða lok spurningalista. Áætlað var að konur sem merktu við kyn í 

upphafi tilraunar gerðu lægri launakröfur en konur sem merktu við kyn við lok tilraunar.  

Niðurstöður tilraunarinnar leiddu í ljós að konur sem merktu við kyn í upphafi 

spurningalista gerðu töluvert lægri launakröfur en konur sem merktu við kyn við lok 

spurningalista. Nánar tiltekið gerðu konur sem merktu við kyn í upphafi tilraunar 9% 

lægri launakröfur í starfi hótelstarfsmanns og 14,5% lægri launakröfur í starfi 

dagskrárstjóra sjónvarps en konur sem merktu við kyn við lok tilraunar.  

Niðurstöðurnar benda til þess að spurning um kyn þátttakenda hafi gert það að 

verkum að konur upplifðu ógnun staðalímynda þegar þeim var gert að greina frá 

launakröfum. Ýfing staðalímynda leiddi því til þess að konur gerðu lægri launakröfur. 

Niðurstöðurnar renna stoðum undir þá kenningu að staðalímyndir liggja að baki lægri 

launakröfum kvenna.  

Tellhed og Björklund (2011) voru að bestu vitund höfundar fyrstir til þess að greina 

áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna. Samkvæmt þeim koma áhrifin fram 

vegna staðalímyndar sem segir til um að karlar séu betri samningamenn en konur. Þar 
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sem engar samningsaðstæður fóru fram í þessari tilraun eru kenningar Tellhed og 

Björklund ekki fullnægjandi til þess að útskýra áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur 

kvenna. Það er, ýfing staðalímynda leiddi til lægri launakrafna kvenna þrátt fyrir að 

engin hætta væri á að konurnar yrðu dæmdar vegna færni þeirra til samningagerðar. Því 

er ljóst að líta verður til annarra staðalímynda til þess að skýra áhrifin.   

Kenning höfundar er að staðalímynd sem segir að körlum beri að vera með hærri 

laun en konur standi að baki áhrifa ýfingar staðalímynda á launakröfur kvenna. Í ljósi 

þess að karlmenn hafa alla jafna verið með hærri laun en konur er ekki ólíklegt að með 

tímanum hafi slík staðalímynd myndast. Staðalímyndin gæti gert það að verkum að 

konum þyki erfitt að vera kröfuharðar þegar kemur að launum. Með öðrum orðum gætu 

konur forðast að gera launakröfur sem þykja of háar vegna ríkjandi staðalímynda. Í ljósi 

þessa er mikilvægt að finna aðferðir sem koma í veg fyrir áhrif ógnandi staðalímynda á 

launakröfur kvenna. 

4.3 Skýr viðmið koma í veg fyrir áhrif ógnandi staðalímynda á 
launakröfur kvenna 

Samkvæmt tilgátu 3 hefur ýfing staðalímynda ekki áhrif á launakröfur kvenna þegar 

viðmið til launa eru skýr fyrir tiltekið starf. Með öðrum orðum ættu skýr viðmið að koma 

í veg fyrir áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna. Til þess að prófa tilgátuna 

var helmingi þátttakenda greint frá meðallaunum fyrir störfin í tilrauninni.  

Niðurstöður leiddu í ljós að konur sem merktu við kyn í upphafi tilraunar og konur 

sem merktu við kyn við lok tilraunar gerðu mjög svipaðar launakröfur þegar greint hafði 

verið frá meðallaunum fyrir störfin í tilrauninni. Ákvæði um meðallaun kom því í veg 

fyrir áhrif ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna. Í ljósi niðurstaðnanna ættu 

launakröfur kvenna því að vera svipaðar launakröfum karla þegar viðmið til launa eru 

skýr en tilgáta 4 tók einmitt til þessa.  

Samkvæmt tilgátu 4 ættu launakröfur kvenna að dragast nær launakröfum karla 

þegar viðmið til launa er skýr. Niðurstöður sýndu að launakröfur kvenna voru svipaðar 

launakröfum karla þegar meðallaun voru gefin fyrir tiltekið starf. Í starfi dagskrárstjóra 

gerðu konur 18% lægri launakröfur en karlar þegar engin viðmið voru gefin. Konur gerðu 

hins vegar einungis 4,5% lægri launakröfur þegar meðallaun voru gefin fyrir viðkomandi 
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starf. Samvirknihrif meðallauna og kyns voru þó ómarktæk sem má hugsanlega rekja til 

þess að karlar voru fáir í tilrauninni. 

Áhrif upplýsinga um meðallaun á launakröfur þátttakenda gefur ákveðna vísbendingu 

um hvernig bregðast má við lægri launakröfum kvenna. Skýr viðmið virðast geta stuðlað 

að jöfnum kröfum karla og kvenna til launa. Slíkt myndi að öllum líkindum minnka 

launamun kynjanna þar sem launakröfur hafa mikil áhrif á laun (Gerhart, 1990; Barron, 

2003; Tellhed og Björklund, 2011).  

Niðurstöðurnar benda til þess að opinber gögn um meðallaun geti minnkað 

kynbundinn launamun. Gagnsæi launa myndi auðvelda einstaklingum að bera sig saman 

við aðra innan sömu eða svipaðar starfsstéttar. Gögn um meðallaun myndu því hjálpa 

einstaklingum að sjá hvaða laun væru ásættanleg fyrir tiltekið starf. Slíkar upplýsingar 

væru án efa mikils virði fyrir einstaklinga á leið í atvinnu- eða launaviðtal. Konur gætu 

borið laun sín saman við meðaltalið innan starfsstéttar og hækkað kröfur sínar ef 

ástæða væri til. Niðurstöður rannsóknarinnar má því mögulega nýta á hagnýtan máta 

fyrir einstaklinga og samfélagið í heild. 
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5 Samantekt og lokaorð 

Kastljós þessarar rannsóknar beindist að áhrifum staðalímynda á launakröfur kvenna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að konur gerðu töluvert lægri launakröfur en 

karlar. Talið er að áhrifin hafi komið til vegna þess að aðstæður sem tengjast kröfum til 

launa stuðli að ógnun staðalímynda meðal kvenna. Niðurstöðurnar benda því til þess að 

staðalímynd sem segir til um að körlum beri að vera með hærri laun sé í fullu gildi hér á 

landi og geti haft talsverð áhrif á launakröfur kvenna. 

Áhrifin geta stuðlað að lægri launakjörum kvenna. Sýnt hefur verið fram á að 

einstaklingar sem setja markið hátt í samningsviðræðum uppskera betri árangur úr 

samningsaðstæðum en þeir sem setja markið lægra (Tellhed og Björklund, 2011; Barron, 

2003; Bazerman, Magiozzi og Neale, 1985; Neale og Bazerman, 1985; Huber og Neale, 

1987). Lægri launakröfur kvenna stuðla því að kynbundnum launamun. Í ljósi þessa má 

segja að ein forsenda þess að kynbundinn launamunur lækki er að konur geri hærri 

launakröfur. Niðurstöðurnar benda til þess að skýrari viðmið til launa minnki bilið á milli 

karla og kvenna í launakröfum. Töluleg gögn og almenn vitneskja um meðallaun gætu 

því leitt til þess að kynbundinn launamunur á vinnumarkaði minnki. 

Ekki er allur vandinn leystur þó svo að konur geri hærri launakröfur. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að konur fá lægri gagntilboð frá atvinnurekendum en karlar (Gerhart og Rynes, 

1991). Að auki á konum sem gera háar launakröfur til að vera mismunað (Bowles o.fl., 

2007). Það virðast því vera ákveðið viðhorf á kreiki sem stuðlar að lægri launum kvenna. 

Forsenda þess að minnka kynbundinn launamun liggur því beggja megin við 

samningsborðið. Annars vegar þurfa konur að gera hærri launakröfur og hins vegar þarf 

að koma í veg fyrir að þær verði fyrir mismunun í launa- og atvinnuviðtölum.  

Hugsanlega er hægt að bregðast við neikvæðu viðmóti í garð kvenna með því að 

verðlauna fyrirtæki sem gefa körlum og konum jöfn laun. Jafnlaunavottun gæti verið 

áhrifaríkt tæki í þessu samhengi. Fyrirtæki sem sækjast eftir slíkri viðurkenningu ættu að 

kappkosta að gefa körlum og konum sömu tækifæri til launa og launahækkana. Konur 

ættu því að hafa möguleika á að gera jafn háar launakröfur og karlar án þess að verða 
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fyrir mismunun hjá fyrirtækjum sem sækjast eftir slíkri viðurkenningu. Þar sem áhrif 

jafnlaunavottunar hafa ekki verið rannsakaðar er þó einungis um getgátur að ræða. 

Ljóst er að þörf er á fleiri rannsóknum á launum og launakröfum kynjanna. Mikilvægt 

er að greina hvað stuðlar að lægri launakröfum kvenna og hvernig hægt sé að bregðast 

við slíkum áhrifum. Áhugavert væri að endurtaka rannsókn þessa meðal einstaklinga á 

atvinnumarkaði eða í atvinnuleit. Að auki væri athyglisvert að athuga áhrif ákvæðis um 

jafnlaunavottun fyrirtækis á launakröfur einstaklinga. Rannsóknir af þessum toga geta 

haft mikið hagnýtt gildi. Aðferðir sem þar eru kynntar geta komið í veg fyrir áhrif 

ógnandi staðalímynda á launakröfur kvenna og mismunun í þeirra garð. Rannsóknir á 

launakröfum kynjanna geta því reynst mikilvægar við leiðréttingu á kynbundnum 

launamun. 



 

35 

Heimildaskrá 

Babcock, L. og Laschever, S. (2003). Women Don´t Ask. Princeton and Oxford: Princeton 

University Press. 

Barron L. A. (2003). Ask and you shall recieve? Gender differences in negotiators beliefs 

about requests for a higher salary. Human Relations, 56(6), 635-662. 

Bazerman, M. H., Magliozzi, T. og Neale, M. A. (1985). Integrative bargaining in a 

competitive market. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35, 

294–313. 

Bowles, H. R., Babcock, L. og Lai, L. (2007). Social incentives for gender differences in the 

propensity to initiate negotiations: Sometimes it does hurt to ask. Organizational 

Behavior and Human Decision Processes, 103, 84-103. 

Bylsma, W. og Major, B. (1992) Two routes to eliminating gender differences in personal 

entitlement: Social comparisons and performance evaluations. Psychology of 

Women Quarterly, 16, 193–200. 

Cadinu, M., Maass, A., Frigerio, S., Impagliazzo, L., og Latinotti, S. (2003). Stereotype 

threat: The effect of expectancy on performance. European Journal of Social 

Psychology, 33(2), 267–285. 

Danaher, K. og Crandall, C. S. (2008). Stereotype Threat in Applied Settings Re-

Examined. Journal of Applied Social Psychology, 38(6), 1639-1655.  

Davies P. G., Spencer, S. J., Quinn, D. M. og Gerhardstein, R. (2002). Consuming images: 

How television commercials that elicit stereotype threat can restrain women 

academically and professionally. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, 

1615-1628. 

Davies, P. G., Spencer, S. J. og Steele, C. M. (2005). Clearing the Air: Identity Safety 

Moderates the Effects of Stereotype Threat on Women‘s Leadership Aspirations. 

Journal of Personality and Social Psychology, 88, 276-287. 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (2008). Kynbundinn launamunur á íslenskum 

vinnumarkaði. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 



 

36 

Gerhart, B. (1990). Gender differences in current starting salaries: The role of 

performance, college major and job title. Industrial and Labor Relations Review, 

43, 418-433. 

Gerhart, B. og Rynes, S. (1991). Determinants and consequences of salary negotiations 

by male and female MBA graduates. Journal of Applied Psychology, 78, 256–62. 

Gonzales, P. M., Blanton, H. og Williams, K. J. (2002). The effects of stereotype threat 

and double-minority status on the test performance of Latino women. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 28(5), 659–670. 

Gunderson, M. (1989). Male-female wage differentials and policy responses. Journal of 

Economic Literature, 27, 46-72. 

Herrmann, G. M. (2004). Haggling spoken here: Gender, class, and style in US garage 

sale bargaining. Journal of Popular Culture, 38, 55-81. 

Hogg, M. A. og Vaughan, G. M. (2008). Social psychology (5. útgáfa). Harlow: Prentice 

Hall. 

Hoyt, C. L., Simon, S. og Innella, A. N. (2011). Taking a Turn Toward the Masculine: The 

Impact of Mortality Salience on Implicit Leadership Theories. Basic and Applied 

Social Psychology, 33, 374-381. 

Huber, V. L. og Neale, M. A. (1987). Effects of self- and competitor goals on performance 

in an interdependent bargaining task. Journal of Applied Psychology, 72, 197–

203. 

Jackson, L., Gardner, P. og Sullivan, L. (1992). Explaining gender differences in self-pay 

expectations: Social comparison standards and perceptions of fair pay. Journal of 

Applied Psychology, 77, 651–663. 

Jordan, A. H. og Lovett, B. J. (2006). Stereotype threat and test performance: A primer 

for school psychologists. Journal of School Psychology, 45, 45-59. 

Jost, J. (1997). An experimental replication of the depressed-entitlement effect among 

women. Psychology of Women Quarterly, 21, 387–393. 

Kray, L. J., Thompson, L. og Galinsky, A. (2001). Battle of the Sexes: Gender Stereotype 

Confirmation and Reactance in Negotiations. Journal of Personality and Social 

Psychology, 80(6), 942-958.  



 

37 

Launamunur kynjanna (2013). VR. Sótt 17 Okt. af 

http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2013/launamunur-kynjanna/ 

Launamunur kynjanna (2012). VR.  Sótt 17 Okt. af 

http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2012/launamunur-kynjanna-/ 

Lægst laun hjá hinu opinbera (2013). Stéttafélag í almannaþjónustu. Sótt 20. September 

af http://www.sfr.is/frettir/nr/2373/laegst-laun-hja-hinu-opinbera/ 

Major, B., McFarlin, D. og Gagnon, D. (1984). Overworked and underpaid: On the nature 

of gender differences in personal entitlement. Journal of Personality and Social 

Psychology, 47, 1399–1412. 

Moore, D. (1991). Entitlement and justice evaluations: Who should get more and why. 

Social Psychology Quarterly, 54, 208–23. 

Neale, M. A. og Bazerman, M. H. (1985). The effect of externally set goals on integrative 

agreements in competitive markets. Journal of Occupational Behavior, 6, 19–32. 

Oakes, S og North, A. C. (2006). The impact of background musical tempo and timbre 

congruity upon ad content recall and affective response. Applied Cognitive 

Psychology, 20(4), 505-520. 

Prentice, D. A. og Carranza, E. (2002). What women and men should be, shouldn’t be, 

are allowed to be, and don’t have to be: The content of prescriptive gender 

stereotypes. Psychology of Women Quarterly, 26, 269–281. 

Rosette, A., Leonardelli, G. J. og Phillips, K. W. (2008). The White standard: Racial bias in 

leader categorization. Journal of Applied Psychology, 93, 758–777. 

Steele, C. M. (1997). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and 

performance. American Psychologist, 52, 613-629. 

Steele, C. M. og Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual test 

performance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 

69, 797-811. 

Steele, C. M., Spencer, S. J. og Aronson, J. (2002). Contending with group image: The 

psychology of stereotype and social identity threat. Í M. P. Zanna (ritstjóri), 

Advances in experimental social psychology (34. Útgáfa, bls 33-47). San Diego; 

Academic Press. 

http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2013/launamunur-kynjanna/
http://www.vr.is/kannanir/launakonnun-2012/launamunur-kynjanna-/
http://www.sfr.is/frettir/nr/2373/laegst-laun-hja-hinu-opinbera/


 

38 

Stevens, K., Bavetta, A. og Gist, M. (1993). Gender differences in the acquisition of 

salary negotiation skills: The role of goals, self-efficacy, and perceived control. 

Journal of Applied Psychology, 78, 723–735. 

Stone, J. (2002). Battling doubt by avoiding practice: The effects of stereotype threat on 

self-handicapping in white athletes. Personality and Social Psychology Bulletin, 

28(12), 1667–1678. 

Tellhed, U. og Björklund, F. (2011). Stereotype threat in salary negotiations is mediated 

by reservation salary. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 185-195.  

Tryggvi Jónsson, Haukur Gylfason og Albert Arnarson (2008). Áhrif væntinga til launa á 

launakröfur. Reykjavík: Háskólinn í Reykjavík. 

Watson, C. og Hoffman, L. (1996). Managers as negotiators: A test of power versus 

gender as predictors of feelings, behavior, and outcomes. Leadership Quarterly, 

7, 63–85. 

Þorlákur Karlsson, Margrét Jónsdóttir og Hólmfríður Vilhjálmsdóttir (2007). Kvennafn 

lækkar launin: Tilraun á mögulegum skýringum á óútskýrðum launamuni karla og 

kvenna. Reykjavík: Háskólinn í Reykjavík. 

 

  

 

 

 



 

39 

Viðauki 

Engin meðallaun, útgáfa 1: 

 

Ágæti þátttakandi. 

Í þessu hefti er stuttur spurningalisti sem mér þætti vænt um að þú svarir.  

Rannsóknin er liður í lokaverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Ekki er hægt að rekja einstaka svör. 

Leiðbeinandi er Dr. Kári Kristinsson. 

 

      Með fyrirfram þökkum fyrir þátttöku 

        Egill Fivelstad 
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Hér á eftir kemur starfslýsing fyrir móttökustarfsmann hjá Hóteli. Vinsamlegast lestu yfir 

starfslýsinguna og svaraðu þeim spurningum sem koma í framhaldinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir bestu getu: 

1. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 

2. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 



 

41 

Hér á eftir verður birt auglýsing fyrir starf dagskrárstjóra Sjónvarps. Vinsamlegast lestu 

yfir auglýsinguna og svaraðu þeim spurningum sem koma í framhaldinu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir bestu getu: 

3. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 

4. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 
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5. Hvert er kyn þitt?  

Karl   

Kona 

 

6. Hver er aldur þinn? 

______________ ára 
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Engin meðallaun, útgáfa 2: 

 

 

Ágæti þátttakandi 

Í þessu hefti er stuttur spurningalisti sem mér þætti vænt um að þú svarir. 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Ekki er hægt að rekja einstaka svör. 

Leiðbeinandi er Dr. Kári Kristinsson. 

 

      Með fyrirfram þökkum fyrir þátttöku 

        Egill Fivelstad 
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Hvert er kyn þitt?  

Karl   

Kona 

Hér á eftir kemur starfslýsing fyrir móttökustarfsmann hjá Hóteli. Vinsamlegast lestu yfir 

starfslýsinguna og svaraðu þeim spurningum sem koma í framhaldinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir bestu getu: 

1. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 

2. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að fá fyrir þetta starf? 

    ______________________________ krónur á mánuði 
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Hér á eftir verður birt auglýsing fyrir starf dagskrárstjóra Sjónvarps. Vinsamlegast lestu 

yfir auglýsinguna og svaraðu þeim spurningum sem koma í framhaldinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir bestu getu: 

3. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 

4. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 
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5. Hver er aldur þinn? 

______________ ára 
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Meðallaun, útgáfa 1: 

 

 

Ágæti þátttakandi 

Í þessu hefti er stuttur spurningalisti sem mér þætti vænt um að þú svarir. 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Ekki er hægt að rekja einstaka svör. 

Leiðbeinandi er Dr. Kári Kristinsson. 

 

      Með fyrirfram þökkum fyrir þátttöku 

        Egill Fivelstad 
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Hér á eftir kemur starfslýsing fyrir móttökustarfsmann hjá Hóteli. Vinsamlegast lestu yfir 

starfslýsinguna og svaraðu þeim spurningum sem koma í framhaldinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir bestu getu: 

1. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 

2. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 
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Hér á eftir verður birt auglýsing fyrir starf dagskrárstjóra Sjónvarps. Vinsamlegast lestu 

yfir auglýsinguna og svaraðu þeim spurningum sem koma í framhaldinu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir bestu getu: 

3. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 

4. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 
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5. Hvert er kyn þitt?  

Karl   

Kona 

 

6. Hver er aldur þinn? 

______________ ára 
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Meðallaun, útgáfa 2: 

 

 

Ágæti þátttakandi 

Í þessu hefti er stuttur spurningalisti sem mér þætti vænt um að þú svarir. 

Rannsóknin er liður í lokaverkefni mínu við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Ekki er hægt að rekja einstaka svör. 

Leiðbeinandi er Dr. Kári Kristinsson. 

 

      Með fyrirfram þökkum fyrir þátttöku 

        Egill Fivelstad 
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Hvert er kyn þitt?  

Karl   

Kona 

Hér á eftir kemur starfslýsing fyrir móttökustarfsmann hjá Hóteli. Vinsamlegast lestu yfir 

starfslýsinguna og svaraðu þeim spurningum sem koma í framhaldinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir bestu getu: 

1. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 

2. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að fá fyrir þetta starf? 

    ______________________________ krónur á mánuði 
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Hér á eftir verður birt auglýsing fyrir starf dagskrárstjóra Sjónvarps. Vinsamlegast lestu 

yfir auglýsinguna og svaraðu þeim spurningum sem koma í framhaldinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir bestu getu: 

3. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú vilja fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 

4. Hvaða mánaðarlaun, fyrir skatta, myndir þú búast við að fá fyrir þetta starf? 

______________________________ krónur á mánuði 



 

54 

5. Hver er aldur þinn? 

______________ ára 

 

 

 


