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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að leggja mat á það hvort útlit hafi áhrif á 

samningaviðræður. Markmiðið er aðallega að skoða hvort fólk með aðlaðandi útlit hefði 

forskot á minna aðlaðandi fólk þegar horft er til samningaviðræðna og samningagerðar. Um 

er að ræða eina rannsóknarspurningu en hún er: Er útlit ákvarðandi þáttur í velgengni 

samningaviðræðna? Tilgáturnar voru tvær. Sú fyrri sem leitast er við að svara er að fólki sem 

almennt er talið fallegra, sé boðið meira og sé í sterkari stöðu s.s. samningsstöðu en fólk sem 

er minna aðlaðandi. Í seinni tilgátunni er leitast við að svara því hvort aðlaðandi fólk krefjist 

meira af öðrum heldur en minna aðlaðandi fólk gerir. Í lok ritgerðarinnar er fjallað um hvort 

það hafi neikvæð eða geti haft neikvæð áhrif í samningagerð ef einstaklingur er of aðlaðandi, 

eða of fallegur. Helstu niðurstöður voru þær að almennt er aðlaðandi einstaklingur í sterkari 

stöðu við samningagerð og í samningaviðræðum en sá sem er minna aðlaðandi. 
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1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er hvort útlit sé ákvarðandi þáttur í velgengni 

samningaviðræðna. Fegurð, útlit og útgeislun eru áhrifavaldar sem við hugsum ekki um 

dagsdaglega. En þegar við förum að velta því fyrir okkur og horfa í kringum okkur þá sjáum 

við að ómeðvitað leitum við í okkar daglega lífi frekar til þeirra sem hafa meira aðlaðandi 

framkomu, eru „fallegri”, myndarlegri og á einhvern hátt skera sig úr fjöldanum. Ef þeir sem 

teljast fallegri en aðrir njóta betri árangurs og velgengni en hinir mætti segja að þeir nytu 

einhvers sem kalla mætti „fegurðarforskotið“ (e. the beauty premium). 

 

Athyglisvert að kanna hvort rannsóknir hafi sýnt fram á að fegurðarforskotið hafi áhrif á 

niðurstöður í samningagerð. Ef svo er skiptir máli að vita hvernig fegurðarforskotið lýsir sér 

og skoða það í samhengi við hvaða aðrir þættir það eru sem hafa áhrif á niðurstöðu samninga. 

 

Við upphaf ritgerðarvinnunnar byrjaði ég með tvær tilgátur. Fyrri tilgátan er að fólk sem er 

almennt talið fallegra, er boðið meira og er oft í sterkari stöðu s.s. samningsstöðu en minna 

aðlaðandi manneskjur. Seinni tilgátan er að aðlaðandi fólk krefjist meira af öðrum heldur en 

minna aðlaðandi fólk gerir. Ef það reynist rétt, þá gæti seinni tilgátan stutt við þá fyrri, á þann 

hátt að sá sem kemur sterkur inn að samningaborði og veit hvað hann vill, er líklegri til að ná 

góðum árangri en ella. 

 

Kafli 2 fjallar um samningagerð almennt og hverjir séu helstu áhrifaþættir við gerð samninga. 

Í kafla 3 er skoðaður munur á kynjum sem kemur meðal annars fram í launum og áhættufælni 

og því velt upp hvort staðið sé eins að samningagerð við konur og karla. Meginkafli 

ritgerðarinnar, kafli 4, fjallar nánar um fegurðarforskotið. Í honum eru skoðuð mismunandi 

áhrif fegurðarforskots á kynin og því velt upp hvort hægt sé að vera of fallegur. Í ritgerðinni 

er leitað svara við fyrri tilgátunni um hvort fólki sem almennt er talið fallegra, sé boðið meira 

og sé í sterkari stöðu s.s. samningsstöðu en fólk sem er minna aðlaðandi og það er 

umfjöllunarefni í kafla 4.3. Seinni tilgátan um hvort aðlaðandi fólk krefjist meira af öðrum 

heldur en minna aðlaðandi fólk gerir er meginefni kafla 4.4. Að lokum er skoðað hvort hægt 

sé að minnka þau áhrif sem fegurðin getur haft á samningagerð og þá með hvaða hætti. 

 



 

 

2. Samningagerð 

Ekki eru til margar rannsóknir um áhrif fegurðar á niðurstöðu samninga en það hafa hins 

vegar verið gerðar rannsóknir á ýmsum þáttum í mannlegu eðli sem geta haft áhrif á 

samningsstöðu aðila. Því er áhugavert að skoða hvort viðkomandi þættir fyrirfinnist í ríkum 

mæli hjá þeim sem taldir eru fallegri eða meira aðlaðandi en aðrir.  

 

Samningaviðræður eru ferli þar sem tveir eða fleiri aðilar reyna að ná samkomulagi sín á 

milli t.d. um að skiptast á vörum og þjónustu (Wall, 1985). Sem dæmi geta viðræðurnar t.d. 

verið á milli einstaklinga, eða á milli launþegahreyfinga, atvinnurekenda og stjórnvalda, þær 

geta verið á milli fyrirtækja innanlands og erlendis og líka verið flóknir viðskipta- og 

samstarfssamningar milli landa.  

 

Samningagerð eru samskipti milli tveggja eða fleiri aðila, s.s. einstaklinga, fyrirtækja eða 

opinberra aðila, sem hafa komist að samkomulagi um að eiga gagnkvæm viðskipti sem 

samningsaðilar geta verið sáttir með (Thompson, 2012). Sem dæmi um samningsaðila má 

nefna stéttafélög sem vinna að gerð kjarasamninga, f.h. félagsmanna sinna, við 

vinnuveitendur.  

 

Allir munu á einhverjum tímapunkti í lífinu þurfa að gera samninga, hvort sem það er til að 

selja eða kaupa eign, semja um laun við yfirmann eða eitthvað annað til að bæta stöðu sína 

eða verja hagsmuni sína. Samningagerð snertir flest svið mannlífsins, t.d. vinnumarkað, 

stjórnmál, viðskipti og lagalegan vettvang svo eitthvað sé nefnt. Þeir sem hafa forskot í 

samningagerð eru líka að njóta þess í alls kyns óformlegum ráðstöfunum í daglegu lífi s.s. 

með því að komast fyrr að, fá betri aðstöðu, meiri afslátt og þess háttar sem við e.t.v. 

skilgreinum ekki sem samningaviðræður en lúta á vissan hátt sömu lögmálum. Samningar 

geta verið mjög mismunandi að umfangi og flækjustig þeirra mishátt. Í viðskiptalífinu og á 

opinberum vettvangi er daglega verið að vinna að samningagerð eða ganga frá samningum. 

Almennt eru miklir hagsmunir í húfi. 

 

Til að tryggja gagnsæi og sanngirni er gott að geta gert sér grein fyrir hvaða þættir geta haft 

áhrif á niðurstöður samninga eða tilboða. Sumir af þeim eru þess eðlis að mjög eðlilegt er að 

þeir hafi áhrif, t.d. hæfni, verð og tímasetning. Aðrir þættir eru ef til vill þess eðlis að reynt er 

að forðast að láta þá hafa áhrif, t.d. frændsemi eða kynþáttur samningsaðila. Svo virðist alltaf 



 

 

vera eitthvað um að mælanlegur munur komi í ljós, án þess að eðlilegar og þekktar skýringar 

blasi við og þá er forvitnilegt að skoða hvaða þættir gætu verið þar að verki. 

Fegurðarforskotið gæti verið dæmi um slíkan þátt sem ómeðvitað er að valda hlutdrægni (e. 

bias) hjá viðsemjendum. Í framhaldi af því er ástæða til að huga að því til hvaða ráðstafana 

væri hægt að grípa til að koma í veg fyrir að ákveðnir þættir hefðu áhrif, ef þau áhrif teldust 

óæskileg. 

 

Til þess að ná sínu fram nota samningaaðilar ýmis brögð. Herkænska (e. strategies), 

útsjónarsemi (e. resourcefulness), kröfur (e. demands), ógnir (e. threats), tilslakanir (e. 

concessions) og að loka á manneskjuna (e. stonewalling) eða hvað sem er, til þess að ná góðri 

niðurstöðu úr samningaviðræðunum (Wall og Blum, 1991). Það má velta því fyrir sér hvort 

fólk sem er almennt talið fallegt hafi hugsanlega sterkari tök á einhverjum þessara úrræða eða 

þessari tegund af samningataktík, eða jafnvel hvort að slík vopn séu öflugri í höndum fallega 

fólksins heldur en hinna sem teljast minna aðlaðandi. Ef það væri tilfellið gæti það hæglega 

leitt til betri árangurs. Það er einnig athyglisvert að skoða hvort kynin nálgist þessa hluti á 

ólíkan hátt (t.d. hvað varðar áhættufælni) og hvort að ákveðnir eiginleikar sem eru meira 

áberandi hjá öðru kyninu hafi þar af leiðandi áhrif á niðurstöðu samningaviðræðna. 

 

Til eru mismunandi tegundir samninga. Í sumum tilfellum vinnur einn en hinn tapar (e. 

distributive). Þá hugar einn að því að lágmarka tap sitt, á meðan hinn reynir að hámarka 

hagnað sinn. Það má hugsa um það eins og að skipta köku á milli sín. Í öðrum tilfellum geta 

báðir aðilarnir hagnast á niðurstöðunni (e. integrative). Þá reyna báðir aðilar að ná sem mestu 

fram af því sem þeir sækjast eftir. Segja mætti að þeir væru að leitast við að stækka kökuna. 

Við gerð samninga er gott að hafa í huga hvert markmiðið er og hver þröskuldurinn þinn er, 

þ.e. hversu mikið þú ert tilbúin(n) til að greiða, fórna eða leggja á þig til að ná samningum. 

Þegar það er komið á hreint geturðu sett þér viðmið um hvenær þú stendur upp frá 

samningaborðinu (Thompson, 2012). 

 

Í rannsóknum gerðum til þess að skoða hvernig persónuleiki fólks hefði áhrif á 

samningsaðferðir þeirra virtust áhættusæknir þátttakendur frekar sækjast í keppnisleiki 

(Rapoport og Channah, 1965) og gefa síður eftir heldur en þeir sem voru áhættufælnari 

(Harnett, Cummings og Hughes, 1968). Undanfarin ár hafa áhrif hegðunar samningsaðila 

gagnvart viðsemjanda mikið verið skoðuð og þá hvaða samningsaðferð er best að nota á 

andstæðinginn (Wall og Blum, 1991). 



 

 

3. Munur kynjanna 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvort munur sé á kynjunum við hinar ýmsu 

aðstæður, t.d. við samningagerð, og leitað skýringa. Þar má t.d. nefna rannsókn Alice F. 

Stuhlmacher og Amy E. Walters sem nefnist Gender Differences in Negotiation Outcome: A 

Meta-Analysis (Stuhlmacher og Walters, 1999). 

Í samantekt Kolb (2009) á rannsóknum gerðum á áhrifum kynjabreytunnar bendir hún á að 

þær hafi þróast í áranna rás, á árum áður hafi frekar verið gengið út frá því að ákveðnir 

eiginleikar væru kynbundnir í ríkum mæli en síðar litið svo á að kyn væri einn af 

margslungnum áhrifaþáttum sem móta einstaklinginn og hegðun hans við samningagerð. Eins 

dregur Kolb fram nýlega feminíska nálgun sem lítur til þess hvort hefðir samfélagsins 

viðhaldi ójafnrétti og stuðli að kynjamun og að í því ljósi megi skoða þann mun sem kemur 

fram á kynjum við samningagerð (Kolb, 2009). 

En skyldu kynin bregðast ólíkt við í samningum sínum við fallegt og minna fallegt fólk? 

Skyldu konur veita meiri ívilnanir en karlar eða standa fastar á sínu gagnvart fallega fólkinu 

sem það semur við? Eða ætli fallegt fólk af báðum kynjum njóti þess jafnt eða fær annað 

kynið meiri tilslakanir en hitt? 

Laura J. Kray og Leigh L. Thompson skoðuðu fimm helstu leiðir sem reyna að taka tillit til 

kynjamismunar í samningagerð. Rannsóknir þeirra sýndu að efnahagslegur árangur kvenna í 

samningaviðræðum byggir á eigin hæfni þeirra til þess að nýta sér staðalímynd kynjanna sér 

til góðs. Þær álykta því að konur og karlar séu jafn hæf í að skapa sér verðmæti, þrátt fyrir að 

gera það á mismunandi hátt (Kray og Thompson, 2004). 

 

3.1. Launamunur 

Þegar munurinn á kynjum er rannsakaður er oft skoðaður sá munur sem kemur fram á launum 

karla og kvenna. Launamunurinn er mögulega bein afleiðing af mun á milli kynja eða í það 

minnsta þess hvernig samfélagið lítur ólíkum augum á kynin. Rannsóknir benda til þess að 

launamun kynjanna megi að hluta til rekja til töluvert lægri launakrafa kvenna (Barron, 2003; 

Tellhed og Björklund, 2011). Talið er að ástæða þess sé að staðalímyndin um að karlar eigi 

að vera með hærri laun en konur, hafi enn veruleg áhrif á launakröfur kvenna. Þeir sem setja 

sér hærri markmið í samningaviðræðum uppskera betur en þeir sem setja sér lægri markmið 



 

 

og því má segja að hluti af lausn kynbundins launamuns væri hærri launakröfur kvenna á 

vinnumarkaðinum (Barron, 2003; Bazerman, Magiozzi og Neale, 1985; Huber og Neale, 

1987; Neale og Bazerman, 1985; Tellhed og Björklund, 2011). Þetta atriði gæti skipt máli 

þegar skoðað er hvort aðlaðandi fólk nái betri árangri í samningaviðræðum m.t.t. þess hvort 

það setji fram hærri kröfur. Í seinni tilgátunni sem var sett fram í upphafi ritgerðarinnar er 

leitast við að svara því hvort aðlaðandi fólk krefjist meira af öðrum heldur en minna 

aðlaðandi fólk og er fjallað um það í kafla 4.4. Fyrrnefnd rannsókn um launamuninn sýnir að 

þegar ákveðinn hópur (karlar) ætlast til að fá hærri laun, nær hann fram kjarabót umfram 

þann hóp sem setur fram lægri kröfur, í því tilfelli konur (Barron, 2003; Tellhed og 

Björklund, 2011).  

 

Sumar stéttir eru frekar skipaðar af konum en í öðrum starfsgreinum eru karlar í meirihluta. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur sækist frekar í öruggari störf, t.d. hjá hinu opinbera. 

Þessi störf eru yfirleitt lægra launuð en áhættumeiri störf og má því segja að að einhverju leiti 

sé áhættufælni kvenna ein af skýringunum á launamun kynjanna (Roszkowski og Grable, 

2010; DiMauro og Musumeci, 2011). 

 

3.2. Áhættufælni 

Í rannsókn Eckel og Grossman þar sem áhættufælni kvenna var borin saman við áhættufælni 

karla kom í ljós að, að meðaltali, voru konur meira en fjórum sinnum líklegri til þess að velja 

áhættulausa leið í fjárhættuspilum og þrisvar sinnum ólíklegri til þess að velja áhættumesta 

leikinn í fjárhættuspilum. Í rannsókninni fundust þó engar vísbendingar um meiri tapfælni (e. 

loss aversion) af hálfu kvenna, þ.e. þær tóku samskonar ákvarðanir þegar þær höfðu miklu að 

tapa og þegar þær höfðu litlu að tapa (Eckel og Grossman, 2002). Þess má einnig geta að í 

fyrri rannsóknum gerðum á þessu efni kom fram töluverð tapfælni hjá báðum kynjunum 

(Bateman o.fl., 1997; Tversky og Kahneman, 1991). 

 

Niðurstöður úr rannsókn Eckel og Grossman sýndu að konur voru í raun áhættufælnari en 

karlar, en þó ekki eins áhættufælnar eins og bæði karlkyns og kvenkyns þátttakendur í 

rannsókninni höfðu spáð fyrir um að raunin væri. Staðalímynd kvenna er því sú að þær séu 

áhættufælnar. Öll hlutdrægni kvenna um að konur séu áhættufælnari er því líkleg til þess að 

valda því að þær verði enn áhættufælnari. Ef staðalímynd kvenna, hvort sem það er réttilega 

eða ranglega dæmt, er meira áhættufælin, getur það leitt til tölfræðilegrar mismununar sem 



 

 

gæti haft neikvæð áhrif á konur á mörgum sviðum í lífinu, sérstaklega á þær sem eru 

áhættusæknari (Eckel og Grossman, 2002). 

 

Í kaflanum sem fjallar um samningagerð var nefnt að ýmsum brögðum væri beitt, t.d. því að 

loka á viðsemjandann (e. stonewalling) til að knýja fram eftirgjöf eða betri kjör (Wall og 

Blum, 1991). Þegar það er gert er mikil áhætta tekin og samkvæmt ofangreindri rannsókn 

Eckel og Grossman (2002) mætti telja að almennt væri litið svo á að konur séu ólíklegri til 

þess að beita slíkri aðferð. 

 

Aðferð einstaklings við samningagerð getur litast af því af hvoru kyninu viðsemjandinn er 

(Eckel og Grossman, 2002). Sem dæmi má nefna launaviðræður en samkvæmt Johnson og 

Powell getur kyn beggja aðila haft áhrif á tilboð samningsaðilana, sem og ágengni (e. 

aggressiveness) sem hvor þeirra beitir á hinn. Ef litið er á konur sem áhættufælnari, og þar af 

leiðandi ólíklegri til þess að slíta samningaviðræðunum, þá gætu þær fengið lægri tilboð frá 

vinnuveitenda og upplifað meiri árásargirni eða ýgi (e. aggressiveness) frá honum þar sem að 

hann telur líklegra að hún gefi sig á undan sér. Þá kemur fram hjá þeim að konur fái síður 

stöðuhækkanir þar sem þær eru álitnar minna færar um að taka ákvarðanir sem fela í sér 

áhættu (Johnson og Powell, 1994). Í annarri rannsókn var komist að þeirri niðurstöðu að 

kvenkyns forstjórar fái mun lægri laun en karlar, að miklu leyti vegna þess að þær sækist 

frekar í föst laun heldur en árangurstengd laun, sem fela í sér meiri áhættu og ábyrgð 

(Chauvin og Ash, 1994).  

 

Í fyrrnefndri rannsókn Johnson og Powell (1994) er minnst á að það hefur mögulega ekki 

síður áhrif hvernig litið er á fólk, heldur en hvernig fólk raunverulega er, sbr. það að ef litið er 

á konur sem áhættufælnari fái þær mögulega lægri tilboð. Þetta getur líka tekið á sig þá 

birtingarmynd að konum sé boðið minna á öðrum sviðum, t.d. í heilbrigðisþjónustu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að læknar séu líklegri til þess að bjóða karlkyns sjúklingum 

sterkari (e. more aggressive) meðferðir heldur en kvenkyns sjúklingum með sömu einkennin 

(Schulman o.fl., 1999). Þá eru einnig fleiri rannsóknir sem benda til þess að þessi mismunun 

sé ekki gerð vegna mismunar milli einstaklinganna sjálfra heldur aðeins á skynjun læknisins 

(Saha, Stettin, & Redberg, 1999). En einnig gætu tillögur að meðferðum sjúklinga verið 

mismunandi eftir kyni og áhættufælni lækna (Lurie o.fl., 1993). 

 



 

 

3.3. Staðið eins að samningagerð við konur og karla 

Það er á ábyrgð atvinnurekanda að karlar og konur fái sömu laun fyrir sömu eða jafn 

verðmæta vinnu samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 

(Jafnréttisstofa, e.d.). 

 

Áhugavert er að skoða upplýsingar á heimasíðu Hagstofu Íslands frá 8. mars 2018. Þar kemur 

m.a. fram að á Íslandi var atvinnuþátttaka kvenna árið 2017, tæp 79% og hjá körlum var hún 

rúmlega 86%. Óleiðréttur launamunur kynjanna árið 2016 var 16% en rúmlega 14% hjá 

launþegum í fullri vinnu (Hagstofa Íslands, 2018). Atvinnuþátttakan hefur aðeins lagast frá 

því sem hún var 2010, en þá var óútskýrður launamunur tæplega 18% sem var nálægt 

meðaltali Evrópusambandslandanna 27 (Hagstofa Íslands, 2015; Gísli Þór Gíslason, 2015). 

 

Einnig er athyglisvert að skoða þessa þætti um óútskýrðan launamun, með fegurðarforskotið í 

huga því greinilegt er að margir þættir sem erfitt er að festa hönd á eru samt að valda því að 

ákveðinn hópur fólks ber meira úr býtum en aðrir. Með þessu er ekki verið að gefa í skyn að 

karlar séu fegurri en konur, heldur að einhverjir þættir sem karlmenn búa yfir í ríkari mæli en 

konur, séu hugsanlega þættir sem aðlaðandi fólk býr yfir í ríkari mæli en þeir sem eru minna 

aðlaðandi, t.d. sjálfstraust (Mobius og Rosenblat, 2006). 

  



 

 

4. Fegurðarforskotið 

Hér að framan hefur verið vísað í rannsóknir sem benda til þess að margir þættir geti haft 

áhrif á árangur aðila, og þá einkum horft til munar á kynjunum (Bateman o.fl., 1997; Tversky 

og Kahneman, 1991; Eckel og Grossman, 2002; Mobius og Rosenblat, 2006). Nefndir hafa 

verið þættir eins og ólík kröfugerð, mismikil áhættufælni og einnig það að skynjun 

viðsemjanda og mat hans á viðkomandi hafi líka áhrif, en ekki aðeins raunverulegur munur 

einstaklinganna (Johnson og Powell, 1994; Schulman o.fl., 1999). 

 

En er útlit ákvarðandi þáttur í velgengni samningaviðræðna? Skyldi skynjun viðsemjanda á 

útliti samningsaðila hafa áhrif á hversu hátt eða lágt hann býður? Eru þeir sem flokkaðir eru 

sem fallegt fólk hugsanlega ekki eins áhættufælnir og þeir sem flokkaðir voru sem minna 

aðlaðandi? Gera þeir sem eru mjög aðlaðandi meiri kröfur og leiðir það til betri árangurs? 

Athyglisvert er að velta því fyrir sér hvaða þættir séu á bak við það sem nefna mætti 

„fegurðarforskotið“ (e. the beauty premium) sem gætu skýrt meiri velgengni og betri árangur 

fallega fólksins.  

 

Rannsóknir undanfarinna ára hafa sýnt fram á það að fegurð er mikils metin á 

vinnumarkaðinum. Að jafnaði hefur þá verið stuðst við flokkun á ljósmyndum af fjölmörgum 

einstaklingum, sem þátttakendur raða í 2 – 4 flokka eftir því hversu aðlaðandi þeir telja þá 

vera.  

Fólk sem er talið vera yfir meðallagi í líkamlegri fegurð mælist hafa u.þ.b. 10 til 15 

prósentum hærri laun en þeir sem eru taldir vera minna fallegir. Til samanburðar er forskotið 

sem aðlaðandi fólk hefur yfir minna aðlaðandi fólk sambærilegt forskotinu sem hvítt fólk 

hefur á svart (Rosenblat, 2008). Einnig má í því samhengi nefna að óleiðréttur launamunur 

kynjanna á Íslandi árið 2016 mældist vera rúm 14% hjá launþegum í fullri vinnu (Hagstofa 

Íslands, 2018). 

 

Í rannsókn Rosenblat (2008) setur hún fram nýja tilgátu um hvers vegna aðlaðandi fólk 

virðist hafa forskot á aðra á vinnumarkaðinum, til viðbótar við þær tvær sem voru áður 

komnar fram.  

Þar kemst hún að þeirri niðurstöðu að einkum konur láti aðlaðandi einstaklinga njóta meiri 

gjafmildi, ef þær fái bæði að sjá þá og heyra hvað þeir segja, og gildir það hvort sem hinn 



 

 

aðlaðandi viðsemjandi var karl eða kona. Snýr tilgátan því meira að samningahæfileikum 

aðlaðandi fólks (e. the negotiation channel). 

 

Áður var fram komin tilgátan um staðalímynd líkamlega aðlaðandi fólks (e. physical 

attractiveness stereotype) (T1). Niðurstöður rannsókna hafa gefið til kynna að fólk tengi 

fegurð við félagslega færni, heilsu og gáfur. Hins vegar hefur komið í ljós að yfirmenn gera 

ráð fyrir að aðlaðandi fólk skili betri árangri í vinnu þrátt fyrir að hafa enga augljósa yfirburði 

yfir annað fólk (Mobius og Rosenblat, 2006). Í rannsókn þar sem konur voru beðnar um að 

dæma myndir og texta frá mönnum á stefnumótasíðu virtist allt benda til þess þeir menn sem 

konurnar höfðu dæmt sem aðlaðandi, skrifuðu einnig texta sem þeim þótti aðlaðandi. Textar 

aðlaðandi mannanna gáfu til kynna einstakling með meira sjálfstraust en aðrir. Þar sem 

mismunandi hópar kvenna dæmdu hverja mynd fyrir sig og texta, þá getur ekki verið að 

fylgnin milli þeirra komi vegna staðalímyndar líkamlega aðlaðandi fólks. Öllu heldur 

staðfestir fylgnin sannleikann á bakvið staðalímyndina, að það sem er fallegt er gott (Brand, 

Bonatsos, D’Orazio, DeShong, 2012). 

 

Einnig var tilgátan um mismunun byggða á smekk manna (e. taste-based discrimination) 

(T2) komin fram. Hagfræðingurinn Gary Becker hefur einbeitt sér að kenningunni um að 

smekkur manna á útliti hafi áhrif á það hverja þeir vilja hafa í kringum sig. Samkvæmt 

honum öðlast yfirmenn ánægju af því að hafa samskipti við aðlaðandi starfsmenn og þar af 

leiðandi kjósa þeir að borga þeim hærri laun (Becker, 1957). Mobius og Rosenblat komust 

svo að því að þetta átti aðeins við þegar yfirmaðurinn bjóst við því að vinna í sama umhverfi 

og aðlaðandi starfsmaðurinn (Mobius og Rosenblat, 2006). 

 

Nýja tilgáta Rosenblat (2008) fjallar hins vegar um samningahæfileika aðlaðandi fólks (e. the 

negotiation channel) (T3) og vill höfundur einkum horfa til þessarar tilgátu í þessari ritgerð. 

Samkvæmt henni fær aðlaðandi fólk hærri laun vegna þess að samningsfærni þeirra er betri 

en annarra. Ástæður þess geta verið margvíslegar. Aðlaðandi útlit hefur verið tengt saman við 

aðlaðandi rödd í að minnsta kosti tveimur rannsóknum (Zuckerman og Driver 1989; 

Zuckerman, Hodgins, og Miyake 2005). Í seinni rannsókninni kom fram að fólk gaf 

aðlaðandi fólki hærri einkunn ef falleg rödd fylgdi með myndinni af þeim og öfugt. Þar af 

leiðandi er möguleiki að aðlaðandi fólk sé metið sem betri samskiptaaðilar. Einnig eru til 

kenningar um að útlit geti aukið félagslega hæfileika vegna þess að aðlaðandi fólk fái meiri 

jákvæða athygli frá foreldrum, kennurum og samstarfsaðilum í gegnum lífið (Hatfield og 



 

 

Sprecher, 1986). Það er líka möguleiki að atvinnurekendum, sem eiga í samskiptum við 

aðlaðandi starfsmenn, finnist þeir vera meira sannfærandi, jafnvel þótt skilaboðin frá þeim 

séu svipuð þeirra sem eru minna aðlaðandi (Langlois o.fl., 2000).  

 

Rannsóknin sem Rosenblat (2008) gerði var í formi einræðisherraleiks tilrauna (e. dictator 

game experiments). Í einræðisherraleik er ójafnvægi milli samningamanna mikið. 

Úthlutunaraðili (e. allocator) er paraður við viðtakanda (e. recipient) og fær það verkefni að 

skipta milli sín og hans ákveðinni upphæð. Í rannsókninni voru úthlutunaraðilar og 

viðtakendur valdir frá mismunandi borgum til þess að draga úr líkum þess að þeir hefðu átt í 

samskiptum við hvorn annan fyrir tilraunina. Áður en úthlutunaraðilar tóku ákvörðun 

hlustuðu þeir á ræðu sem tekin hafði verið upp af viðtakendum og fengu einnig að sjá mynd 

af þeim. Úthlutunaraðilinn er í mun betri samningsstöðu með allt valdið (e. bargaining 

power) svo viðtakandinn verður að reyna að sannfæra úthlutunaraðilann um að deila 

einhverju af peningnum með þeim með því að höfða til gjafmildis og/eða samúðar 

úthlutunaraðilans. 

 

Í þessari tilraun kom í ljós nokkur munur á milli kynjanna. Konur gáfu mun meira heldur en 

karlar til aðlaðandi fólks, ef þær fengu líka að heyra í viðkomandi. Engin breyting varð þegar 

úthlutunaraðilar fengu einungis að sjá mynd eða heyra ræðuna þeirra. Útlit úthlutunaraðilans 

og kyn viðtakandans virtust ekki skipta máli. Hvorki konur né karlar gáfu aðlaðandi fólki 

meira ef þau fengu bara að sjá mynd af fólkinu. Mismununin varð aðeins ef þau fengu að 

heyra bæði hljóð og sjá mynd. Konur virtust vera gjafmildari gagnvart aðlaðandi fólki þótt 

efnið sem það talaði um væri það sama (Rosenblat, 2008). 

 

Aðrar rannsóknir benda einnig til þess að forskot fallega fólksins komi aðeins fram við 

ákveðnar aðstæður en ekki alltaf. Agthe, Spörrle og Maner (2010) gerðu tilraun þar sem úrval 

námsumsókna til skólastyrks voru skoðaðar en þar kom hlutdrægni einungis fram þegar farið 

var yfir umsóknir frá hinu kyninu. Engin hlutdrægni kom fram þegar umsækjendur voru af 

sama kyni og þeir sem fóru yfir umsóknirnar þeirra. Í annarri tilraun sem gerð var á 

vinnumarkaðinum kom einnig aðeins fram hlutdrægni gagnvart gagnstæða kyninu. Þó virtist 

þar einnig koma fram að mjög aðlaðandi fólki væri mismunað af þeim sem eru af sama kyni, 

og að hlutdrægnin héldi aðeins hjá einstaklingum með útlit sem telst vera í meðallagi (Agthe, 

Spörrle og Maner, 2010). 

 



 

 

Í rannsókn Rosenblat (2008) kom í ljós að aðlaðandi fólk bjóst við því að fá hærri upphæðir 

heldur en óaðlaðandi fólk þegar það vissi að það yrði dæmt eftir bæði mynd og hljóði. Það 

gæti hugsanlega verið vegna þess að aðlaðandi fólk hefur mælst með meira sjálfstraust 

(Mobius og Rosenblat, 2006).  

 

Gerð var rannsókn á áhrifum útlits á vinnutengdar niðurstöður og þar kom í ljós að aðlaðandi 

einstaklingum vegnar almennt betur en minna aðlaðandi mótaðilum þeirra á ýmsan hátt á 

vinnustaðnum. Þó er forskot þeirra sem taldir eru vera meira aðlaðandi orðið heldur minna en 

áður fyrr (Hosoda, Stone-Romero, Coats, 2003). 
 

En skyldi forskotið sem aðlaðandi einstaklingar fá stundum, skýrast af skynjun 

viðsemjandans eða af verðleikum þeirra fallegu? Aðlaðandi útlit einstaklinga stuðlar að 

sterkum ályktunum um félagslega færni þeirra og veikum ályktunum um styrkleika þeirra, 

aðlögun og vitsmunalega hæfni en breytir hins vegar lítið sem ekkert ályktunum annarra um 

heiðarleika og umhyggju einstaklinganna (Eagly, Ashmore, Makhijani og Longo, 1991).  

 

Rannsakað hefur verið hvort raunverulegt samhengi sé á milli fallegs útlits og 

eftirsóknarverðra þátta. Í rannsókn Langlois o.fl. (2000) er hegðun aðlaðandi barna metin 

betri og þau virðast búa yfir jákvæðari eiginleikum en minna aðlaðandi börn. Einnig sýndu 

aðlaðandi börnin meiri frammistöðuhæfni og voru gáfaðri. Aðlaðandi fullorðið fólk hafði 

betra skap, meiri reynslu af félagslífi, var við betri heilsu - bæði andlega og líkamlega, hafði 

náð meiri starfsárangri og var gáfaðra heldur en minna aðlaðandi fullorðið fólk. Því rennir 

þessi rannsókn stoðum undir það að hér sé ekki bara um skynjun viðsemjenda að ræða, 

heldur búi það fólk sem flokkað er sem fallegt yfir ýmsum jákvæðum eiginleikum, sem geta 

ýtt undir velgengni þess og betri árangur. Fegurðarforskotið á sér því fleiri en eina skýringu, 

það virðist vera margslungið og ekki alltaf koma eins fram þegar það mælist. 

  



 

 

4.1. Mismunandi áhrif fegurðarforskots á kynin 

Áhugavert er að skoða hvort fegurðarforskotið hafi mismunandi áhrif á karla og konur. Í 

rannsókn Rosenblat (2008) kom í ljós að konur voru rausnarlegri í úthlutun til aðlaðandi 

viðtakenda þegar saman fór að þær fengu bæði að sjá þá og heyra hvað þeir sögðu. Aðlaðandi 

viðtakendur komu hins vegar ekki betur út þegar úthlutarar gátu aðeins heyrt í þeim sem 

gefur til kynna að röddin skipti einungis máli þegar hún var sameinuð við aðlaðandi mynd. 

Útlitið virðist því vera ráðandi þáttur en ef rödd fylgir með þá styður það við jákvæða 

upplifun. Kvenkyns úthlutarar virtust einnig vera rausnarlegri gagnvart aðlaðandi 

viðtakendum heldur en mun minna aðlaðandi viðtakendum (þ.e. fólki sem dæmt var sem 

„undir meðallagi“) þrátt fyrir að svipað innihald væri í ræðunum þeirra. Karlmenn virtust 

hins vegar ekki láta það hafa sömu áhrif á sig hvort mótaðilinn taldist vera aðlaðandi eða ekki 

þegar saman fór hljóð og mynd. Munurinn sem þar kom fram á milli kynjanna í hlutverki 

úthlutara, var sláandi. 

 

Hall og Rosenthal telja eina ástæðu slíks kynjamunar geta verið að aðlaðandi útlit manneskju 

auki áhrif raddar þeirra og skilaboða á kvenkyns úthlutendur. Kvenkyns úthlutendur taka 

betur eftir líkamstjáningu (e. nonverbal communication) sem gerir þær næmari fyrir því 

hversu verðugur (e. deserving) viðtakandinn er (Rosenthal, Hall, DiMatteo, Rogers og 

Archer, 1979). 

 

Í rannsókn Anderson og Nida voru þeir aðilar sem taldir voru aðlaðandi ekki endilega að fá 

besta matið (e. evaluation). Bæði konur og karlar gáfu þeim hæstu einkunn sem voru mest 

aðlaðandi af andstæðu kyni en hins vegar var mat þeirra á sama kyninu jákvæðast gagnvart 

þeim sem þóttu vera í meðallagi. Til stuðnings við aðrar rannsóknir sem komið hafa fram í 

þessari ritgerð virtist minnst aðlaðandi fólkið fá neikvæðustu viðbrögðin. Það er því ljóst að 

útlit viðsemjanda hefur áhrif á mat samningsaðila og einnig að fylgnin þar á milli þarf ekki 

endilega að vera jákvæð (Anderson og Nida, 1978). 

 

4.2. Of falleg? 

Þótt það sé vel þekkt í rómantísku umhverfi að fólk bregðist á neikvæðan hátt við aðlaðandi 

fólki af sama kyni, t.d. vegna afbrýðissemi eða ógnunar, þá hafa fáar rannsóknir verið gerðar 

á því á öðrum sviðum, þ.á.m. á vinnumarkaðnum. Engu að síður má ætla að þessi neikvæðu 

áhrif geti smitast yfir á vinnumarkaðinn. Agthe, Spörrle og Maner (2010) settu fram tilgátu 



 

 

um að þrátt fyrir að það hjálpi fólki að vera aðlaðandi þegar það kemur að 

samningaviðræðum við gagnstætt kyn þá geti það haft neikvæð áhrif á samningaviðræður við 

fólk af sama kyni. Í rannsóknum þeirra kom í ljós að tilgátan stóðst. Það virðist því vera svo 

að fegurðin skipti máli en að áhrif þessar þáttar þurfi ekki að koma fram sem jákvæð í öllum 

kringumstæðum. Þó var greinilegt að því meira aðlaðandi sem samningsaðilinn var, því 

minni áhrif hafði fegurð viðsemjanda hans á hann. 

Rannsókn Solnick og Schweitzer (1999) sem nánar er fjallað er um hér á eftir leiddi í ljós að 

þátttakendur í rannsókninni ætluðust til meira af þeim sem voru meira aðlaðandi. 

 

4.3. Er aðlaðandi fólki boðið meira? 

Í mjög athyglisverðri rannsókn Solnick og Schweitzer (1999) var settur upp úrslitakostaleikur 

(e. ultimatum game). Þátttakendur af báðum kynjum gerðu öðrum tilboð um hvernig þeir ættu 

að skipta með sér 10 dollurum. Allir sem tóku þátt höfðu fyrirfram verið flokkaðir eftir því 

hversu aðlaðandi þeir þóttu vera. Megin niðurstaða könnunarinnar var skýr. Aðlaðandi fólki 

var alltaf boðin hærri upphæð, bæði af körlum og konum (Solnick og Schweitzer, 1999), sem 

stangast á við niðurstöður Rosenblat (2008), þar sem mismununin átti sér einungis stað ef 

hljóð fylgdi með myndinni (Rosenblat, 2008). Munurinn á milli aðlaðandi fólks og minna 

aðlaðandi fólks var á bilinu 8-12% og karlar báru 13-17% meira úr býtum en konur óháð 

fegurð (Solnick og Schweitzer, 1999). Rannsókn Solnick og Schweitzer (1999) sýnir fram á 

að fegurðarforskotið er raunverulegt. Niðurstöðurnar eru líka í samræmi við launamun 

kynjanna á almennum vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, 2018). Þessi rannsókn sýnir glöggt að 

aðlaðandi fólk og karlmenn í heild eru að fá meira einfaldlega af því að þeim er boðið meira 

(Solnick og Schweitzer, 1999).  

 

4.4. Krefst aðlaðandi fólk meira af öðrum? 

Í úrslitakostaleik sem settur var upp skráðu þátttakendur niður hvert væri lágmarksboð sem 

þeir myndu sætta sig við. Aðlaðandi konur sættu sig að meðaltali við að vera boðnir 3,69 

dollarar á meðan minna aðlaðandi konur sættu sig við 3,37 dollara. Karlar virtust sýna meiri 

sveigjanleika í þeirri von að landa samningi og sögðust aðlaðandi menn sætta sig við að vera 

boðnir 3,37 dollarar en minna aðlaðandi menn sættu sig við 3,26 dollara. Meðaltal allra 

þátttakanda var 3,42 dollarar. Aðlaðandi einstaklingar gerðu kröfur um að meðaltali 3,53 

dollara á meðan minna aðlaðandi einstaklingar sættu sig við 3,32 dollara að meðaltali 

(Solnick og Schweitzer, 1999). Hafa ber í huga að í úrslitakostaleik geta of háar kröfur leitt til 



 

 

þess að samningar nást ekki og báðir tapa. Þarna kom fram að minna aðlaðandi einstaklingar 

eru áhættufælnari með því að sætta sig við lægri upphæð og forðast þannig að ganga 

samningslausir og tómhentir frá borði. Einnig sést þarna ákveðinn munur á kynjum þar sem 

bilið á milli krafna aðlaðandi og óaðlaðandi kvenna er mun meira en bilið sem er á milli 

krafna sem aðlaðandi og óaðlaðandi karlar gera. Áberandi er að aðlaðandi fólk af báðum 

kynjum gerir sér væntingar um meira en óaðlaðandi fólk gerir.  

 

4.5. Hvernig má minnka áhrif fegurðar á samningagerð? 

Ef samningsaðilar eru meðvitaðir um áhrif fegurðarforskotsins og vilja t.d. tryggja að allir 

umsækjendur um starf njóti sannmælis væri hægt að grípa til ráðstafana. Mobius og 

Rosenblat stinga upp á því að atvinnuviðtöl og aðrar aðstæður þar sem útlit gæti haft áhrif á 

niðurstöðurnar geti farið fram símleiðis eftir að hafa rannsakað áhrif fegurðar. Það kom þeim 

á óvart að sjá að fegurðarforskotið mætti minnka enn frekar ef komið væri í veg fyrir öll 

munnleg samskipti (Mobius og Rosenblat, 2006). Svo virðist því sem aukið sjálfstraust 

aðlaðandi fólks skili sér jafnvel í gegnum símtöl þótt viðmælandinn sjái ekki hinn aðilann þá 

virkar fallega fólkið hæfara á viðmælandann.  

 

Í rannsókn Claudia Goldin og Cecilia Rouse kom í ljós að þegar blindraprufur voru gerðar 

fyrir sinfóníuhljómsveitir komust töluvert fleiri konur að en hefðu gert þegar umsækjendur 

voru sýnilegir. Það bendir til þess að ein leið til að koma í veg fyrir mismunun væri að þeir 

sem taka ákvarðanir fengju aðeins þær upplýsingar sem raunverulegu máli skipta við 

ákvarðanatökuna og að reyna ætti að halda frá þeim ítarlegri upplýsingum t.d. um kyn 

umsækjenda, sleppa því að sýna þeim myndir og jafnvel að ganga svo langt að forðast 

persónuleg viðtöl og hafa þau frekar á rafrænu formi (Goldin og Rouse, 2000). 

  



 

 

5. Umræða 

Í þessari ritgerð hafa áhrif fegurðar á samningaviðræður verið skoðaðar og hvort þeir sem 

taldir eru búa yfir meiri fegurð nytu ákveðins forskots. Í nokkrum rannsóknum hefur verið 

sýnt fram á að þeir sem eru hávaxnir njóti verulegs ávinnings af því, bæði í frama og 

launagreiðslum (Case og Paxson, 2008). Áhugavert var því að skoða ýmsar hliðar fegurðar 

kvenna og karla og hversu aðlaðandi fólk er og bera það saman við stöðu þess á 

vinnumarkaði.  

Í ljós kom að fegurðarforskotið er raunverulegt og meira aðlaðandi fólk nýtur meiri velgengni 

en þeir sem eru minna aðlaðandi. Í því samhengi var athyglisvert að skoða áhrif 

kynjabreytunnar því fram kom að kynin voru ekki að bregðast eins við áhrifum 

fegurðarforskotsins og virtust konur vera næmari fyrir því. Það kom t.a.m. fram í því að þær 

voru örlátari en karlar við aðlaðandi einstaklinga af gagnstæðu kyni. Meiri munur var á 

væntingum aðlaðandi kvenna og minna aðlaðandi kvenna um sinn hlut, heldur en mældist á 

væntingum aðlaðandi karla og minna aðlaðandi karla. Konur almennt voru að mismuna gegn 

mjög fallegum kynsystrum sínum sem styður það að það er í raun hægt að vera „of falleg“.  

 

Ef aðlaðandi fólk hefur betra sjálfstraust, hefur hærri viðmið og setur þannig fram meiri 

kröfur bendir allt til þess að þessi hópur nái fram betri árangri. Mikið sjálfstraust annars 

aðilans gæti einnig leitt til þess að viðsemjandinn teldi hann hæfari en ella og eiga skilið betri 

hlut (Mobius og Rosenblat, 2006). 

 

Almennt má segja að við lestur þessara rannsókna hafi komið sterkt í ljós að það er 

raunverulega til áhrifaþáttur sem kalla má fegurðarforskot. Hann lýsir sér m.a. í því að fallegu 

fólki er boðið meira en öðrum og það styður fyrri tilgátuna sem sett var fram í ritgerðinni. 

Seinni tilgátan um að fallegra fólk krefðist meira af öðrum var líka studd af rannsókn Solnick 

og Schweitzer. Það þarf þó ekki að leiða til betri árangurs enda var þar ekki um hefðbundnar 

samningaviðræður að tefla, heldur úrslitakostaleik. Ekki skal hér lagt mat á hvers vegna 

raunin er sú að aðlaðandi fólki er boðið meira heldur en þeim sem eru minna aðlaðandi en 

leiða má getum að því að þekkt fyrirbrigði sem stundum er nefnt Geislabaugsáhrifin (e. the 

halo effect) geti haft þessi áhrif. Geislabaugsáhrifin lýsa sér þannig að einstaklingar sem búa 

yfir eftirsóknarverðum eiginleikum, eru um leið taldir búa yfir fleiri góðum eiginleikum án 

þess að innistæða sé fyrir því (Thorndike, 1920). Þannig gæti maður sem er mjög aðlaðandi 



 

 

verið talinn metnaðargjarn og farsæll án þess að málið væri kannað frekar. Í kjölfar þess gætu 

honum t.d. boðist hærri laun.  

 

Það eru alls kyns fordómar í þjóðfélaginu t.d. gagnvart fólki í yfirþyngd, sem geta skemmt 

fyrir velgengni þeirra. Það má kannski leiða líkum að því að aðlaðandi fólk verði síður fyrir 

fordómum og fái þannig að njóta mannkosta sinna. 

  



 

 

6. Lokaorð 

Í þessari ritgerð var leitast við að leggja mat á það hvort útlit hafi áhrif á samningaviðræður 

og einkum þá hvort til væri svokallað fegurðarforskot sem gerði það að verkum þeir sem 

væru aðlaðandi næðu betri árangri en aðrir. Rannsóknir sem skoðaðar voru styðja báðar þær 

tilgátur sem settar voru fram. Sú fyrri var um að fólki sem almennt er talið fallegra sé boðið 

meira og sé í sterkari stöðu s.s. samningsstöðu en fólk sem er minna aðlaðandi. Í seinni 

tilgátunni var því velt upp hvort aðlaðandi fólk krefjist meira af öðrum heldur en minna 

aðlaðandi fólk. Það hlaut einnig stuðning í rannsókn. Einnig var fjallað um hvort það hafi 

neikvæð eða geti haft neikvæð áhrif í samningagerð ef einstaklingur er of aðlaðandi. Í ljós 

kom í einni rannsókn að það er ætlast til meira af fallegu fólki en öðrum (Mobius og 

Rosenblat, 2006). Einnig sýndi önnur rannsókn fram á að að þar voru áhrif mikillar fegurðar 

farin að hafa öfug áhrif ef verið var að semja við einstakling af sama kyni en fegurðin var 

hins vegar að hjálpa til þegar verið var að semja við aðila af gagnstæðu kyni (Agthe, Spörrle 

og Maner, 2010). Helstu niðurstöður eru þær að það skiptir máli í samningagerð hversu 

aðlaðandi viðkomandi er og almennt lýsti það sér þannig að aðlaðandi einstaklingur er í 

sterkari stöðu við samningagerð og í samningaviðræðum en sá sem er minna aðlaðandi. Þó að 

ýmislegt í þessu hafi verið talið fyrirsjáanlegt þá var áhugavert að skoða þann vinkil að of 

mikil fegurð getur verið hamlandi í einhverjum tilfellum. Það er margt órannsakað í þessum 

efnum og af nægu að taka. Þarna má sjá fyrir sér fjölmörg rannsóknarefni sem gætu stuðlað 

að auknu jafnrétti á vinnumarkaði. Er fallegt fólk t.d. líklegra til að hafa meira jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs eða er því þveröfugt farið? Fer útlit að skipta minna máli eftir því sem fólk 

verður eldra? Hefur útlitið mismikil áhrif eftir því úr hvaða menningarheimi viðkomandi 

kemur? Akurinn er stór og hér hefur aðeins lítið horn hans verið skoðað. Vinna við ritgerðina 

kallaði fram fleiri spurningar en mögulegt var að svara og áhugi höfundar á að rannsaka þessi 

mál jókst frekar eftir því sem leið á. Það hversu lítið þessi mál hafa verið skoðuð á íslenskum 

vinnumarkaði er höfundi hvatning til að horfa til þessa málaflokks í framtíðinni.  
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