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Útdráttur 

Vísbendingar eru um að kynjamisrétti á vinnumarkaði sé ekki lengur til staðar séu bæði 

kynin barnlaus. Hins vegar er óljóst hvað gerist þegar konur og karlar verða foreldrar. Á 

meðan sumar rannsóknir sýna vísbendingar um að einstaklingar hafi minni áhuga á að 

bjóða mæðrum í atvinnuviðtal samanborið við feður og barnlaust fólk þá eru aðrar 

rannsóknir sem sýna að svo sé ekki. Staðalmyndir kynjanna hafa oft verið nefndar sem 

möguleg skýring ef skekkja myndast við mat á umsækjendum. Rannsóknir hafa sýnt að 

viðeigandi upplýsingar um umsækjendur geta hindrað skekkjur. Hins vegar hefur komið í 

ljós að mögulega á það aðeins við um eina tegund staðalmynda. 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar að kanna áhrif kyns og barneigna 

á skynjun á hæfni, skynjun á skuldbindingu og boð í atvinnuviðtal. Og hins vegar hvort að 

hugmyndir einstaklinga um lýsandi og skipandi staðalmyndir kynjanna hafi áhrif á boð í 

atvinnuviðtal eftir því hvort umsækjandi er móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl. 

Notast var við 2 (kyn) x2 (barneignir) tilraunasnið þar sem þátttakendum var skipt 

handahófskennt í fjóra hópa. Allir þátttakendurnir sáu atvinnuauglýsingu og svo fékk einn 

hópurinn umsókn móður, annar umsókn barnlausrar konu, þriðji umsókn föðurs og fjórði 

umsókn barnlauss karls, að öðru leyti voru allar umsóknirnar eins. Þátttakendur mátu 

skynjaða hæfni og skynjaða skuldbindingu umsækjandans ásamt því hvort þeir töldu að 

bjóða ætti umsækjandanum í atvinnuviðtal. Næst svöruðu þátttakendur spurningum um 

staðalmyndir kynjanna. Spurningalistinn var hannaður út frá fyrri rannsóknum. Alls tóku 

817 manns þátt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ekki fannst munur á skynjun á hæfni, 

skynjun á skuldbindingu né boði í atvinnuviðtal eftir því hvort umsækjandi var móðir, 

faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl. Að auki sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að 

hvorki lýsandi né skipandi staðalmyndir einstaklinga spáðu fyrir um hvort einstaklingar 

mæltu með að bjóða umsækjendum í atvinnuviðtal eftir kyni og barneignum. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna engin merki um mismunun hvorki eftir kyni né eftir 

barneignum. 
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1 Inngangur 

Á síðustu áratugum hefur hlutverk kvenna breyst heilmikið bæði hér á landi og erlendis. 

Áður fyrr var hlutverk þeirra fyrst og fremst að sjá um heimilið og umönnun barna á 

meðan karlar voru alla jafna eina fyrirvinna heimilisins. Í dag er algengt að báðir foreldrar 

séu útivinnandi samhliða því að sinna þörfum fjölskyldunnar. Talið er að ýmsir þættir hafi 

átt hlut í aukinni þátttöku kvenna í atvinnulífinu. Má þar til dæmis nefna tilkomu 

getnaðarvarna, aukið framboð á barnagæslu (Toossi, 2002) sem og lög um fæðingar- og 

foreldraorlof (Ingólfur V. Gíslason, 2007). Það má því segja að töluverðar breytingar hafi 

átt sér stað á vinnumarkaði sem endurspeglast meðal annars í hárri atvinnuþátttöku 

beggja kynja (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009). 

Hér á landi ríkir formlegt kynjajafnrétti. Það þýðir að í íslenskri löggjöf má finna lög sem 

kveða á um jafnan rétt kvenna og karla á öllum sviðum samfélagsins, þar á meðal á 

vinnumarkaði (Stjórnarráðið, e.d.). Þar er kveðið á um að ekki megi mismuna konum og 

körlum við ráðningu né hvað varðar önnur tækifæri á vinnumarkaði eins og til dæmis laun 

og stöðuhækkanir. Lögin kveða jafnframt á um að atvinnurekendur skulu gera konum og 

körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf og að ekki megi láta aðstæður tengdar 

barneignum hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla nr. 10/2008). Jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði er mikilvægt jafnréttismál og 

benda rannsóknir til þess að aukið jafnrétti karla og kvenna hafi jákvæð áhrif á hagkerfið 

í heild sinni (Kabeer, 2016; Stotsky, 2006). 

Á meðan sumar rannsóknir benda til þess að konur mæti hindrunum á vinnumarkaði 

þegar þær sækjast eftir starfsframa (Davison og Burke, 2000; Dipboye, Arvey og Terpstra, 

1977; Dipboye, Fromkin og Wiback, 1975; Firth, 1982), þá benda aðrar rannsóknir til þess 

að hindranirnar standi ekki í vegi fyrir öllum konum, heldur megi rekja þær til 

móðurhlutverksins (Correll, Benard og Paik, 2007; Cuddy, Fiske og Glick, 2004; Fuegen, 

Biernat, Haines og Deux, 2004; Heilman og Okimoto, 2008). Í samræmi við það bendir 

nýleg rannsókn til þess að rekja megi stóran hluta af kynbundnum launamun til barneigna 

(Kleven, Landais, Pouch, Steinhauer og Zweimüller, 2019a). Samkvæmt rannsókninni sem 

nær til Danmerkur, Svíþjóðar, Bretlands, Bandaríkjanna, Þýskalands og Austurríkis, virðast 
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laun kynjanna þróast samhliða fram að fæðingu fyrsta barns. Eftir fæðingu fyrsta barns 

lækka laun kvenna á meðan tilkoma fyrsta barns virðist hafa lítil sem engin áhrif á laun 

karla (Kleven o.fl., 2019a). Það skýrist sennilega af því að konur taka gjarnan lengra 

fæðingarorlof og brúa oftar bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla (Ingólfur V. Gíslason, 

2007). Barneignir virðast einnig hafa langtíma áhrif á laun kvenna. Tíu árum eftir fæðingu 

fyrsta barns er enn sjáanlegur munur á launum mæðra og feðra og er sá munur gjarnan 

nefndur barnaskattur mæðra (e. child penalty) (Kleven, Landais og Søgaard, 2018). Þann 

mun má meðal annars rekja til skertrar atvinnuþátttöku mæðra, færri unna klukkustunda, 

lægra tímakaups og þess að þær skipti gjarnan yfir í fjölskylduvænni störf sem borga verr 

(Kleven o.fl., 2018). Á sama tíma og kynbundinn launamunur virðist myndast þá virðist 

einnig myndast launamunur á milli mæðra og kvenna sem ekki eiga börn (Budig og 

England, 2001; Hagstofa Íslands, 2018; Harkness og Waldfogel, 2003; Kleven o.fl., 2018; 

Simonsen og Skipper, 2012; Waldfogel, 1997). Sá munur er þekktur víða og er gjarnan 

kallaður „fjölskyldubilið“ (e. family-gap) (Harkness og Waldfogel, 2003; Joshi, Paci og 

Waldfogel, 1999) eða launalegur fórnarkostnaður mæðra (e. motherhood wage penalty) 

(Anderson, Binder og Krause, 2003). Barneignir virðast því hafa neikvæð áhrif á laun 

kvenna á meðan barneignir virðast ekki hafa nein áhrif á laun karla og í sumum tilfellum 

jákvæð áhrif (Hagstofa Íslands, 2018; Kleven o.fl., 2018; Kleven o.fl., 2019). 

Það eru eflaust margar skýringar á launalegum fórnarkostnaði mæðra. Rannsóknir 

benda til þess að ein þeirra sé að mæður mæta mögulega mismunun á vinnumarkaði 

vegna staðalmynda (Correll o.fl., 2007; Cuddy o.fl., 2004; Fuegen o.fl., 2004; Glass og 

Fodor, 2018; Heilman og Okimoto, 2008). Í takt við það benda bandarískar rannsóknir til 

þess að fórnarkostnaður mæðra á vinnumarkaði einskorðist ekki við laun heldur mæli fólk 

síður með að ráða mæður samanborið við feður og barnlaust fólk (Correll o.fl., 2007; 

Cuddy o.fl., 2004; Fuegen o.fl., 2004; Heilman og Okimoto, 2008). Hins vegar sýna 

niðurstöður franskrar vettvangsrannsóknar að foreldrum sé síður boðið í atvinnuviðtal 

samanborið við barnlaust fólk, óháð kyni (Petit, 2007). Jafnframt sýndu niðurstöður 

sænskrar vettvangsrannsóknar hvorki mun á milli foreldra og barnlauss fólks, né á milli 

mæðra og feðra (Bygren, Erlandsson og Gähler, 2017). Rannsóknir sýna því töluvert 

ósamræmi. Það kann mögulega að skýrast af ýmsu. Meðal annars af því í hvaða löndum 

þær voru framkvæmdar, á hvaða tímum og um hverskonar starf var að ræða í hverri 

rannsókn. 
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Rannsóknir sýna að skekkjur vegna staðalmynda eru algengari á stigi skimunar (e. 

screening) á umsóknum í ráðningarferlinu heldur en á seinni stigum þess (Attström, 2007; 

Cediey og Foroni, 2008). Þegar talað er um stig skimunar er átt við ferlið þar sem farið er 

yfir umsóknir og ákvörðun tekin um hvaða umsækjendum skal bjóða í atvinnuviðtal (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012). Staðalmyndir eru alhæfing á eiginleikum og hegðun fólks sem 

tilheyrir ákveðnum hópi (Hogg og Vaughan, 2008). Staðalmyndir geta verið lýsandi (e. 

descriptive), það er, hvernig við höldum að ákveðnir hópar séu, en þær gæta líka verið 

skipandi (e. prescriptive), það er, hvaða eiginleika og hegðun okkur finnst að ákveðnir 

hópar ættu að sýna (Heilman, 2001). Staðalmyndir kynjanna eru því þær hugmyndir sem 

við höfum um eiginleika kvenna annars vegar og eiginleika karla hins vegar. Ásamt þeim 

samfélagslegu hugmyndum um hvernig okkur finnst að konur og karlar ættu að hegða 

sér. Í daglegu lífi geta staðalmyndir verið hjálplegar til að vita hverju við eigum að búast 

við af öðru fólki, en þær geta einnig verið uppspretta fordóma og mismunununar (Myers, 

2010). Þá sýna rannsóknir að við erum líklegri til þess að reiða okkur á staðalmyndir þegar 

við höfum takmarkaðar upplýsingar (Tosi og Einbender, 1985) og lítinn tíma (Kaplan, 

Wanshula og Zanna, 1993) sem oft er raunin þegar skimun atvinnuumsókna á sér stað. 

Það sem spáir helst fyrir um hvort að umsækjenda sé boðið á næsta stig ráðningar er 

skynjuð hæfni (e. perceived competence) (Correll o.fl., 2007; Cuddy o.fl., 2004) og skynjuð 

skuldbinding (e. perceived committment) við starf (Correll o.fl., 2007; Fuegen o.fl., 2004). 

Bandarískir rannsakendur hafa reynt að varpa ljósi á hvort munur sé á skynjun á hæfni og 

skuldbindingu hjá sambærilegum umsækjendum sem eru ýmist móðir, faðir, barnlaus 

kona eða barnlaus karl. Niðustöður þeirra eru þó ekki samhljóma. Correll, Benard og Paik 

(2007) fundu til dæmis að mæður voru bæði skynjaðar sem minna skuldbundar og minna 

hæfar en feður og barnlaust fólk. Á meðan rannsókn Heilman og Okimoto (2008) sýndi að 

foreldrar voru skynjaðir sem minna skuldbundnir. Þá sýndu niðurstöður Cuddy o.fl. (2004) 

að mæður væru skynjaðar minna hæfar en barnlausar konur, en þó ekki minna hæfar en 

feður. Þrátt fyrir að ósamræmi sé í niðurstöðum hvað varðar skynjun á hæfni og 

skuldbindingu þá eiga niðurstöður allra bandarísku rannsóknanna það sameiginlegt að 

þátttakendur mæltu síður með að ráða mæður samanborið við feður og barnlaust fólk 

(Correll o.fl., 2007; Cuddy o.fl., 2004; Fuegen o.fl., 2004; Heilman og Okimoto, 2008). 
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Eins og áður kom fram er ekki langt síðan hefðbundin verkaskipting karla og kvenna 

tók breytingum. Staðalmyndir kynjanna eiga því rætur sínar að rekja til sögulegra 

kynhlutverka þar sem konur sinntu heimili og börnum og karlar sinntu hlutverki 

fyrirvinnunar. Þrátt fyrir miklar breytingar á hlutverkum kynjanna þá virðast staðalmyndir 

þeirra haldast stöðugar, hafa ber þó í huga að breytingar geta tekið langan tíma (Lueptow, 

Garovich og Lueptow, 1995). Það sem er sláandi við staðalmyndir er hversu sjálfvirkar þær 

eru ásamt því að þær gerast á ógnarhraða og eru oft á tíðum utan meðvitundar (Fiske, 

1998). Eiginleikar sem gjarnan eru taldir einkenna konur eru samfélagslegir (e. communal)  

eiginleikar eins og að vera góðar, hjálpsamar og tilfinningaríkar (Gill, 2004). Eiginleikar 

sem gjarnan eru taldir einkenna karla eru umboðsmanna (e. agentic) eiginleikar eins og 

sjálfstæði, metnaður og vinnusemi. Það sem meira er, konur eru oft taldar skorta 

eiginleika sem einkenna karla og öfugt (Heilman, 2001). 

Samanborið við karla, gegna fáar konur æðstu stjórnendastöðum (Catalyst, 2019; 

Hagstofa Íslands, 2019). Staðalmyndir kynjanna hafa verið nefndar sem ein skýring. Æðri 

stjórnendastöður er oft taldar krefjast umboðsmanna eiginleika eins og árangurssækni og 

tilfinningahörku. Í samræmi við það sýnir rannsókn Powell og Butterfield (1989) að góðum 

stjórnanda er oftar en ekki lýst með umboðsmanna eiginleikum. Þar sem bæði lýsandi og 

skipandi staðalmyndir kvenna eru í andstöðu við umboðsmanna eiginleika, þá er 

möguleiki á að ósamræmið sem þarna myndast skapi matsvillu á milli kynjanna þegar 

kemur að hærri stjórnendastöðum. Þó eflaust sé mismunandi eftir störfum og 

starfssviðum hversu sterkt ósamræmið sé (Heilman, 2001). Þótt bæði lýsandi og skipandi 

staðalmyndir geti leitt til matsvillna vegna þessa þá virðist ástæðan og ferlið vera ólíkt 

(Burgess og Borgida, 1999). Þegar lýsandi staðalmyndir eiga í hlut verður ósamræmi á milli 

eiginleika sem konur er taldar búa yfir og eiginleika sem taldir eru nauðsynlegir 

stjórnendastörfum. Ósamræmið veldur því að væntingar um frammistöðu kvenna verða 

minni og afleiðingin sú að matsvilla vegna lýsandi staðalmynda skapast, sem getur valdið 

mismunun (Heilman, 1984; Heilman og Caleo, 2018). Skipandi staðalmyndir geta hins 

vegar leitt til matsvillu þegar kynin sýna eiginleika eða hegðun sem talin er vera 

óviðeigandi fyrir þeirra kyn. Þá kann að myndast ósamræmi á milli þess hvernig konur eru 

og þeim hugmyndum um hvernig konur ættu að vera. Það getur leitt af sér ósamþykki 

sem síðan getur leitt mismununar (Burgess og Borgida, 1999). Rannsóknir sýna að 

móðurhlutverkið tengist kvenkyns staðalmyndinni sterklega og að mæður séu skynjaðar 
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hlýrri en barnlausar konur (Cuddy o.fl., 2004; Heilman og Okimoto, 2008). Því er möguleiki 

á að mismunun komi frekar fram í garð mæðra heldur en kvenna almennt. 

Með aukinni þekkingu á áhrifum staðalmynda hafa ýmsir fræðimenn rannsakað 

hvernig megi draga úr neikvæðum áhrifum þeirra. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þegar 

viðeigandi upplýsingar (e. judgment-relevant behavioral information) um umsækjendur 

eru aðgengilegar þá virðist kyn ekki lengur vera gagnlegur flokkur til þess að draga ályktun 

af. Þar af leiðandi hverfa áhrif staðalmynda (Gill, 2004; Heilman, 1984; Kunda og Thagard, 

1996). Hins vegar sýndu niðurstöður Gill (2004) að það á aðeins við um áhrif lýsandi 

staðalmynda. Í ljós kom að einstaklingar sem aðhylltust hefðbundnar hugmyndir um 

skipandi staðalmyndir kynjanna höfðu tilhneigingu til að gera matsvillu, konum í óhag 

(Gill, 2004). 

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna áhrif 

foreldrahlutverksins annars vegar á skynjun á hæfni og skynjun á skuldbindingu og hins 

vegar hvort umsækjanda sé boðið í atvinnuviðtal. Jafnframt verður kannað hvort 

foreldrahlutverkið hafi sömu eða ólík áhrif á kynin. Í öðru lagi að kanna hvort að 

hugmyndir um lýsandi og skipandi staðalmyndir kynjanna hafi áhrif á boð í atvinnuviðtal 

eftir því hvort umsækjandi er móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl. 

Rannsóknin er framlag til fræðanna þar sem töluvert ósamræmi er á milli fyrri 

rannsókna. Mikilvægt að endurtaka rannsóknir til þess að kanna réttmæti og áreiðanleika 

fyrri rannsókna. Ekki er vitað til þess að tengsl á milli lýsandi og skipandi staðalmynda 

kynjanna og boð í atvinnuviðtal eftir kyni og barneignum hafi verið rannsökuð áður. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru gagnlegar fyrir alla sem koma að ráðningum, 

stjórnendur og sérfræðinga í mannauðsmálum sem og vinnumarkaðinn í heild. Afurð 

rannsóknarinnar eru verðmætar vísbendingar sem hægt er að nýta til þess að bregðast 

við í samræmi við niðurstöður. 

Í eftirfarandi köflum verður fjallað um skimun umsókna í ráðningarferli sem og 

matsvillur vegna staðalmynda. Farið verður yfir niðurstöður fyrri rannsókna sem fjalla um 

áhrif foreldrahlutverksins á stigi skimunar í ráðningarferli. Því næst verður farið yfir 

aðferðafræði rannsóknarinnar og framkvæmd hennar. Í kjölfarið verða niðurstöður 

kynntar. Að lokum verða niðurstöður ræddar í samhengi við fyrri rannsóknir, farið yfir 

takmarkanir rannsóknar og tillögur að frekari rannsóknum lagðar fram.  
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2 Ráðningar og matsvillur vegna staðalmynda 

Markmið ráðninga er ávallt að ráða þann hæfasta hverju sinni en ferlið getur verið 

vandasamt. Mikilvægt er að vanda til verka þegar nýr starfsmaður er ráðinn þar sem 

mannauður er ein helsta auðlind skipulagsheilda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Til 

eru ýmsar aðferðir við að meta umsækjendur. Allar eiga þær það sameiginlegt að gera 

tilraun til meta þætti sem taldir eru spá fyrir um framtíðarframmistöðu umsækjenda (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012). Algengast er að stuðst sé við ferilskrár, viðtöl og umsagnir (Arney 

Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Katrín Ólafsdóttir, 2018; Cook, 2004). 

Ein mikilvægasta ákvörðunin sem tekin er í ráðningarferli er við skimun umsókna. Á 

stigi skimunar er farið yfir umsóknir og ákvörðun tekin um hverjum eigi að bjóða í 

atvinnuviðtal (Ásta Bjarnadóttir, 2012). Í langflestum tilvikum er ekki öllum 

umsækjendum boðið viðtal og því oftast töluvert af umsækjendum sem fá höfnun 

snemma í ferlinu (Cole, Rubin, Feild og Giles, 2007). Mistök geta reynst dýr ef hæfir 

umsækjendur eru útlokaðir of snemma (Ásta Bjarnadóttir, 2012). Því er mikilvægt að 

styðjast við aðferðir sem spá fyrir um frammistöðu umsækjenda á réttmætan og 

áreiðanlegan hátt. Það þýðir að þátturinn sem metinn er hverju sinni spái raunverulega 

fyrir um frammistöðu og að mælingin sé stöðug yfir tíma (Cook, 2004). Hins vegar eru 

matsvillur vegna staðalmynda algengar og þá sérstaklega á stigi skimunar umsókna 

(Attström, 2007; Cook, 2004). 

Staðalmyndir eru fyrir fram ákveðnar samfélagslegar hugmyndir um eiginleika, útlit og 

hegðun fólks sem tilheyrir ákveðnum hópi (Hogg og Vaughan, 2008). Umhverfið okkar er 

flókið og því eru staðalmyndir ein leið til þess að einfalda heiminn og spá fyrir um 

eiginleika og hegðun annarra. Þrátt fyrir að staðalmyndir geti verið gagnlegar í daglegu lífi 

þá er nauðsynlegt að hafa í huga að staðalmyndir eru alhæfing um verulega stóran hóp af 

fólki og ofur einföldun á raunveruleikanum. Enn fremur taka þær ekki inn í myndina þann 

einstaklingsmun sem er að finna innan hvers hóps (Myers, 2010). 

 Staðalmyndir geta verið lýsandi og skipandi. Lýsandi staðalmyndir eru þær hugmyndir 

sem við höfum um eiginleika, hlutverk og hegðun ákveðinna hópa á meðan skipandi 

staðalmyndir eru hugmyndir um eiginleika, hlutverk og hegðun sem búist er við af 

ákveðnum hópum (Burgess og Borgida, 1999; Heilman, 2001). Lýsandi staðalmyndir 

kynjanna eru því eiginleikar, hlutverk og hegðun sem taldir eru einkenna konur annars 
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vegar og karla hins vegar. Karlar eru almennt taldir hafa umboðsmanna eiginleika eins og 

sjálfstæði, metnað og vinnusemi. Konur eru almennt taldar hafa samfélagslega eiginleika 

eins og að vera góðar, tilfinningaríkar og hjálpsamar (Gill, 2004). Hugmyndir um eiginleika 

karla og kvenna virðast andstæðar. Það þýðir að konur eru taldar skorta þá eiginleika sem 

taldir eru einkenna karla og öfugt (Heilman, 2001). Skipandi staðalmyndir kynjanna eru 

hins vegar samfélagslegt norm um hvernig konur og karlar ættu að vera og hvaða 

eiginleikar, hlutverk og hegðun sé viðeigandi fyrir hvort kyn fyrir sig (Heilman, 2001;2012). 

Í töflu 1 má sjá mun á lýsandi og skipandi staðalmyndum. 

Tafla 1. Lýsandi og skipandi staðalmyndir (Burgess og Borgida, 1999). 

 

Lýsandi og skipandi staðalmyndir skarast að einhverju leyti. Á sama tíma og ákveðnir 

eiginleikar eru taldir einkenna konur og karla þá eru þeir einnig taldir eiga að einkenna 

kynin. Sem dæmi, konur eru hjálpsamar og konur eiga að vera hjálpsamar (Stoppard og 

Kalin, 1978). Bæði lýsandi og skipandi staðalmyndir geta leitt til matsvillna og 

mismununar í ráðningarferli, en ástæðan og ferlið virðist vera ólíkt (Burgess og Borgida, 

1999). 

Lýsandi staðalmyndir eru til dæmis líklegar til að leiða til matsvillna þegar staðalmyndir 

um eiginleika kvenna samræmast ekki hugmyndum um eiginleika sem taldir eru 

nauðsynlegir stjórnendastörfum. Hærri stjórnendastöður eru oftast taldar krefjast 

umboðsmanna eiginleika eins og árangurssækni og tilfinningahörku sem er í andstöðu við 

lýsandi staðalmyndir kvenna (Heilman, 2001). Þessi tegund matsvillu er ekki gerð viljandi 

Lýsandi staðalmyndir Skipandi staðalmyndir

Hugmyndir um eiginleika, hlutverk og hegðun 

sem talið er einkenna konur og karla. 

Hugmyndir um eiginleika, hlutverk og hegðun 

sem búist er við af konum og körlum

Mismunun verður vegna ósamræmis á milli 

lýsandi staðalmynda og starfskrafna 

Mismunun verður vegna þess að einstaklingur 

fer gegn skipandi staðalmyndum

Mismunun er mögulega ómeðvituð Fordómar leiða til mismununar

Staðalmyndir flokka upplýsingar Staðalmyndir viðhalda valdamisrétti

Viðeigandi upplýsingar um einstakling geta 
hindrað matsvillur

Viðeigandi upplýsingar um einstakling hindra 
ekki matsvillur
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og er gjarnan ómeðvituð (Burgess og Borgida, 1999). Fræðimenn hafa sýnt fram á að með 

nægjanlegum og viðeigandi upplýsingum er hægt að minnka líkur á að matsvilla myndist 

(Burgess og Borgida, 1999; Gill, 2004; Heilman 1984). Fólk þarf síður að reiða sig á 

staðalmyndir ef nægjanlegar og viðeigandi upplýsingar liggja fyrir. 

Skipandi staðalmyndir um konur eru hins vegar líklegar til að leiða til matsvillna þegar 

konur sýna eiginleika, hegðun eða taka hlutverk sem eru í ósamræmi við þær hugmyndir 

um hvernig konur ættu að vera (Rudman og Glick, 1999). Skipandi staðalmyndir innihalda 

því bæði reglur um hvernig kynin eiga að vera og hvernig þau eiga ekki að vera. Þeir sem 

aðhyllast hefðbundnar hugmyndir um skipandi staðalmyndir kynjanna eru til dæmis 

líklegir til að telja viðeigandi að konur sýni samfélagslega eiginleika en ekki umboðsmanna 

eiginleika. Það getur leitt til þess að ef konur sýna umboðsmanna eiginleika getur það 

kallað fram neikvæð viðbrögð og ósamþykki í þeirra garð (Heilman, 2001). Ósamþykkið 

getur leitt til matsvillu í þeirri birtingarmynd að þeim er síður boðið í atvinnuviðtal. Ólíkt 

lýsandi staðalmyndum þá hverfa afleiðingar skipandi staðalmynda ekki þrátt fyrir að 

viðeigandi upplýsingar liggi fyrir (Burgess og Borgida, 1999). 

Gill (2004) kannaði áhrif hugmynda um lýsandi og skipandi staðalmyndir í rannsóknum 

sínum. Hugmyndir fólks um lýsandi og skipandi staðalmyndir kynjanna voru mældar 

ásamt því að áhrif kyns við skimun umsókna voru könnuð. Niðurstöður sýndu að 

þátttakendur höfðu að meðaltali hefðbundnar hugmyndir um lýsandi og skipandi 

staðalmyndir kynjanna. Í ljós kom að hvernig þátttakendur mátu konu eða karl var ekki 

háð hugmyndum þeirra um lýsandi staðalmyndir kynjanna. Gera má ráð fyrir að 

viðeigandi upplýsingar hafi hindrað að matsvilla vegna lýsandi staðalmynda ætti sér stað. 

Hins vegar leiddu niðurstöður í ljós að mat þátttakenda var háð hugmyndum þeirra um 

skipandi staðalmyndir. Við fyrstu sýn gáfu niðurstöður enga vísbendingu um að matsvilla 

vegna kyns væri til staðar. Við nánari athugun mátti sjá að einstaklingar sem aðhylltust 

hefðbundnar hugmyndir um skipandi staðalmyndir kynjanna höfðu tilhneigingu til að gera 

matsvillu, konum í óhag. Þegar áhrif mismunandi starfa voru könnuð kom enn fremur í 

ljós að karlar sem aðhylltust hefðbundnar hugmyndir um skipandi staðalmyndir gerðu 

matsvillu konum í óhag og körlum í hag þegar um var að ræða karllægt starf. Engin 

matsvilla fannst þegar um kvennlægt starf var að ræða (Gill, 2004).  
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3 Áhrif foreldrahlutverksins á konur og karla á vinnumarkaði 

Vísbendingar eru um að kynjamisrétti á vinnumarkaðinum sé ekki lengur til staðar séu 

bæði kynin barnlaus (Cuddy o.fl., 2004; Fuegen o.fl., 2004; Heilman og Okimoto, 2008; 

Kleven o.fl., 2018; Kleven o.fl., 2019a). Hins vegar er ekki fullt samræmi á milli rannsókna 

þegar skoðað er hvað gerist þegar konur og karlar eignast börn. Á meðan sumar 

rannsóknir sýna vísbendingar um að einstaklingar hafi minni áhuga á að bjóða mæðrum í 

atvinnuviðtal samanborið við feður og barnlaust fólk (Correll o.fl., 2007; Cuddy o.fl., 2004; 

Firth, 1982; Fuegen o.fl., 2004; Heilman og Okimoto, 2008) þá eru aðrar rannsóknir sem 

sýna að svo sé ekki (Bygren o.fl., 2017; Petit, 2007). 

Skynjuð skuldbinding og skynjuð hæfni umsækjenda eru helstu forspárþættir fyrir boð 

í atvinnuviðtal. Bandarískir rannsakendur hafa reynt að varpa ljósi á hvort kyn og 

barneignir hafi áhrif á skynjun á skuldbindingu og hæfni umsækjenda. Niðurstöður þeirra 

sýna töluvert ósamræmi. Sumar rannsóknir sýna að foreldrar eru skynjaðir minna 

skuldbundnir en barnlaust fólk (Fuegen o.fl., 2004; Heilman og Okimoto, 2008). Það gæti 

stafað af því að bæði fjölskyldan og vinnan krefjast tíma og orku. Möguleiki er á að 

togstreita skapist á milli hlutverka ef einstaklingar upplifa ekki jafnvægi á milli vinnu og 

einkalífs (Poelmans, O´Driscoll og Beham, 2005). Þá sýndu niðurstöður Correll, Benard og 

Paik (2007) að foreldrahlutverkið hafði aðeins neikvæð áhrif á skynjaða skuldbindingu hjá 

konum. Jafnframt virtist foreldrahlutverkið hafa öfug áhrif á karla, þar sem 

föðurhlutverkið virtist hafa jákvæð áhrif á skynjaða skuldbindingu (Correll o.fl., 2007). Það 

gæti mögulega skýrst af því að vinnutími karla virðist lengjast við barneignir á meðan 

vinnutími kvenna virðist styttast (Helga Kristín Magnúsdóttir, 2016). Varðandi skynjaða 

hæfni, þá sýndi rannsókn Fuegen og félaga (2004) engan mun, hvorki vegna kyns né 

barneigna. Rannsókn Cuddy o.fl. (2004) sýndi að mæður voru skynjaðar minna hæfar en 

barnlausar konur en þó ekki minna hæfar en feður. Þá sýna aðrar rannsóknir að barneignir 

höfðu aðeins neikvæð áhrif á skynjun á hæfni hjá konum (Correll o.fl., 2007; Heilman og 

Okimoto, 2008). 

Þrátt fyrir ósamræmi varðandi skynjaða hæfni og skynjaða skuldbindingu þá eiga allar 

bandarísku rannsóknirnar það sameiginlegt að mælt var síður með að bjóða mæðrum í 

atvinnuviðtal, samanborið við feður og barnlaust fólk (Correll o.fl., 2007; Cuddy o.fl., 

2004; Fuegen o.fl., 2004; Heilman og Okimoto, 2008). Ef skoðaðar eru 
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vettvangsrannsóknir þar sem rannsóknarmenn hafa sent út umsóknir á raunveruleg 

fyrirtæki og talið hversu mörg símtöl umsækjendurnir fá til baka, þá má einnig sjá 

ósamræmi í niðurstöðum. Það virðist vera ólíkt eftir löndum hver munurinn er. 

Niðurstöður bandarískrar rannsóknar sýna að sjaldnar var hringt í mæður samanborið við 

barnlausar konur, á meðan ekki fannst munur á hversu oft var hringt í feður samanborið 

við barnlausa karla. Í franskri vettvangsrannsókn var sjaldnar hringt til baka í foreldra, 

sama hvort um var að ræða móðir eða föður (Petit, 2007). Þá sýndu niðurstöður sænskrar 

rannsóknar engan mun sama hvort umsækjandinn var móðir, faðir, barnlaus kona eða 

barnlaus karl (Bygren o.fl., 2017). Slík rannsókn hefur ekki verið framkvæmd á Íslandi, en 

nýleg meistararitgerð Tinnu Rósar Rudolfsdóttur (2019) gefur til kynna að hvorki kyn né 

barneignir hafi áhrif á launatilboð til umsækjenda. 

Eflaust stafar ósamræmið á milli rannsókna af ýmsu. Til dæmis er mismunandi á hvaða 

tímum rannsóknirnar voru framkvæmdar. Fyrir fjórum áratugum framkvæmdi Firth 

(1982) rannsókn um áhrif kyns, hjúskaparstöðu og barneigna. Niðurstöður gáfu til kynna 

að konum vegnaði almennt verr en körlum og að auki kom í ljós að mæðrum vegnaði 

verst, svo giftum konum og því næst einhleypum konum. Nýlegri rannsóknir sýna að 

konum vegni almennt ekki verr en körlum (Correll o.fl., 2007; Heilman og Okimoto, 2008; 

Tinna Rós Rudolfsdóttir, 2019) Það stafar eflaust af því að hlutverk kynjanna hafa tekið 

miklum breytingum ásamt því að jafnrétti á vinnumarkaði hefur aukist. 

Jafnframt gæti ósamræmið stafað af starfinu sem um ræddi í hverri rannsókn. Í flestum 

rannsóknunum var um að ræða stjórnendastörf og oft á sviðum sem talin eru karllæg, 

eins og til dæmis á sviði fjármála eða lögfræði. Í sænsku rannsókninni voru hins vegar 14 

ólíkar starfsgreinar skoðaðar, bæði kvennlæg og karllæg störf (Bygren o.fl., 2017). Til þess 

að geta borið sænsku rannsóknina saman við rannsókn Correll og félaga (2007) sem 

könnuðu markaðs- og viðskiptastörf, þá athuguðu Bygren o.fl. (2017) hver niðurstaðan 

yrði ef þau skoðuðu aðeins markaðs- og viðskiptastörf. Niðurstaðan var áfram sú að engan 

mun var að finna hvorki eftir kyni né barneignum umsækjanda (Bygren o.fl., 2017). Í 

samræmi við það sýndu niðurstöður eigindlegrar rannsóknar að ólíkt var eftir 

starfssviðum hvort mæður voru taldar eftirsóknarverðir starfskraftar. Á meðan 

stjórnendur í þjónustugeira  (e. business service) töldu mæður vera verðmætt vinnuafl og 

sóttust eftir að ráða þær, þá virtust stjórnendur í fjármálageira (e. finance) sannfærðir um 
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að mæður gætu ekki mætt kröfum starfsins og reyndu að útiloka þær í ráðningarferlinu 

(Glass og Fodor, 2018). 

Einnig er möguleiki á að munur sé á milli landa. Til að mynda sýnir rannsókn Kleven og 

félaga (2019a) að langtímaáhrif á laun mæðra er mismunandi eftir löndum. Barnaskattur 

mæðra er til dæmis 21-27% í Danmörku og Svíþjóð, 31-44% í Bretlandi og Bandaríkjunum 

og 51-61% í Austurríki og Þýskalandi. Það getur stafað af ýmsu, eins og til dæmis 

fjölskyldustefnu landanna, fæðingarorlofi og barnagæslu. Samkvæmt niðurstöðum 

Kleven, Landais, Posch, Steinhauer og Zweimüller (2019b, eins og kemur fram í Kleven 

o.fl., 2019a) hefur fjölskyldustefna landa aðeins skammtímaáhrif á barnaskatt mæðra en 

lítil sem engin langtímaáhrif (Kleven o.fl., 2019b, eins og kemur fram í Kleven o.fl., 2019a). 

 Menning og samfélagsleg norm um kynhlutverk geta einnig haft áhrif. Sterk tengsl 

virðast vera á milli viðhorf fólks til atvinnuþátttöku mæðra og barnaskatts mæðra. Það 

lítur út fyrir að því algengara sem viðhorfið er að finnast mæður eiga að vera 

heimavinnandi með börn undir- og á skólaaldri, því hærri er barnaskattur mæðra í landinu 

(Kleven o.fl., 2019a). Til þess að setja Ísland í samhengi þá sýnir rannsókn International 

Survey Programme (ISSP) að Íslendingar eru með sambærileg viðhorf og Svíar og Danir til 

atvinnuþátttöku mæðra (Kolbeinn Stefánsson, 2015). Að auki benda niðurstöður nýlegrar 

danskrar rannsóknar til þess að barnaskattur mæðra erfist frá foreldrum til dætra. Það 

virðist vera að stelpur sem alast upp við hefðbundin kynhlutverk foreldra sinna séu líklegri 

til þess að vera með hærri barnaskatt þegar þær sjálfar verða mæður, heldur en stelpur 

sem alast upp við frjálslyndari kynhlutverk (Kleven o.fl., 2018). 

Staðalmyndir kynjanna eiga rætur sínar að rekja til sögulegra kynhlutverka. 

Samfélagsleg norm og viðhorf til atvinnuþátttöku mæðra er því nátengt staðalmyndum. 

Mikilvægt er að vita hvort að kyn og barneignir orsaki matsvillu við skimun umsókna og 

hvort lýsandi eða skipandi staðalmyndir séu þar að baki til þess að geta brugðist rétt við. 

Fáar rannsóknir hafa verið framkvæmdar um áhrif kyns og barneigna við skimun umsókna 

og ósamræmi er á milli fyrri rannsókna. Í ljósi þess að samfélagsleg norm um kynhlutverk 

hér á landi er mun líkari norðurlöndunum heldur en Bandaríkjunum og að rannsóknir sýna 

að viðeigandi upplýsingar í umsóknum hindri matsvillur vegna lýsandi staðalmynda en 

ekki skipandi staðalmynda þá eru eftirfarandi tilgátur settar fram: 
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T1: Enginn munur er á skynjun á hæfni eftir því hvort umsækjandi er móðir, faðir, 

barnlaus kona eða barnlaus karl. 

T2: Enginn munur er á skynjun á skuldbindingu eftir því hvort umsækjandi er móðir, 

faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl. 

T3: Enginn munur er á boði í atvinnuviðtal eftir því hvort umsækjandi er móðir, faðir, 

barnlaus kona eða barnlaus karl. 

T4: Sambandið á milli boðs í atvinnuviðtal og þess hvort umsækjandi er móðir, faðir, 

barnlaus kona eða barnlaus karl er ekki háð hugmyndum einstaklinga um lýsandi 

staðalmyndir kynjanna. 

T5: Sambandið á milli boðs í atvinnuviðtal og þess hvort umsækjandi er móðir, faðir 

barnlaus kona eða barnlaus karl er háð hugmyndum einstaklinga um skipandi 

staðalmyndir kynjanna.  
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4 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif foreldrahlutverksins á skynjun á hæfni 

og skynjun á skuldbindingu ásamt því hvort að foreldrahlutverkið hafi áhrif á hvort 

umsækjanda sé boðið í atvinnuviðtal. Jafnframt var markmiðið að kanna hvort 

foreldrahlutverkið hafi sömu eða ólík áhrif á kynin. Að auki var kannað hvort hugmyndir 

einstaklinga um lýsandi og skipandi staðalmyndir kynjanna hafi áhrif á boð í atvinnuviðtal 

eftir því hvort umsækjandi er móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl. Notast var við 

2 (kyn) x2 (barneignir) tilraunasnið. Hér á eftir verður greint frá þátttakendum 

rannsóknarinnar, mælitækinu sem notast var við sem og framkvæmd rannsóknarinnar. 

4.1 Þátttakendur 

Í rannsókninni var notast við rafrænt hentugleikaúrtak þar sem reynt var eftir bestu getu 

að ná til fjölbreytts hóps fólks. Í heildina tóku 817 manns þátt, 660 konur, 149 karlar, þrír 

sem skilgreindu sig sem annað og fimm sem ekki gáfu upp kyn sitt. Flestir þátttakendur 

voru á aldrinum 21-30 ára. Tæplega helmingur þátttakenda hafði einhvern tímann komið 

að ráðningu(m) í starfi. Nánari upplýsingar um þátttakendur má sjá í töflu 2. 

Tafla 2. Þátttakendur 

 

4.2 Mælitæki 

Hér verður greint frá mælitækinu sem notast var við. Þátttakendum var skipt 

handahófskennt í fjóra hópa. Allir þátttakendurnir fengu atvinnuauglýsingu fyrir starf 

markaðsstjóra Borgarleikhússins (sjá viðauka 1). Í framhaldi fékk einn hópurinn umsókn 

móður, annar umsókn barnlausrar konu, þriðji umsókn föðurs og fjórði umsókn barnlauss 

karls, að öðru leyti voru allar umsóknirnar eins (sjá viðauka 1). Mælitækið sneri annars 

vegar að því að mæla skynjun á hæfni, skynjun á skuldbindingu og boð í atvinnuviðtal eftir 

umsækjendum og hins vegar að mæla hugmyndir þátttakenda um lýsandi og skipandi 

Kyn Aldur Hefur komið að ráðningu(m) í starfi

Karl 18,30% 20 ára eða yngri 2,6% Já 48,20%
Kona 81,30% 21-30 ára 33,5% Nei 51,80%
Annað 0,40% 31-40 ára 26,1%

41-50 ára 18,0%

51-60 ára 15,3%
61 árs eða eldri 4,5%
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staðalmyndir kynjanna. Í lok rannsóknarinnar voru fjórar bakgrunnsspurningar sem 

könnuðu kyn, aldur og hvort þátttakendur höfðu komið að ráðningu(m) í starfi. 

Mælitækið má finna í viðauka 1. 

Við mælingu á skynjun á umsækjendum var notast við mælingu frá Heilman og 

Okimoto (2008). Mæling á hæfni samanstóð af þremur atriðum ( = 0,95), þar sem notast 

var við 9 punkta kvarða með andstæðum lýsingarorðum á sitt hvorum enda kvarðans. 

Mæling á skuldbindingu samanstóð einnig af þremur atriðum ( = 0,81). Mæling á boði í 

atvinnuviðtal samanstóð af tveimur atriðum ( = 0,76). Við mælingu á skuldbindingu og 

boði í atvinnuviðtal var notast við 9 punkta Likert-kvarða þar sem 1 táknaði mjög 

ósammála og 9 mjög sammála. Við úrvinnslu gagna á mælingunni boð í atvinnuviðtal var 

atriðinu „Ég tel að umsækjandinn ætti ekki að komast lengra í ráðningarferlinu“ snúið við 

áður en atriðin tvö voru sameinuð. 

Við mælingu á lýsandi ( = 0,71) og skipandi ( = 0,68) staðalmyndum var notast við 

mælingu frá Gill (2004) þar sem þátttakendur tóku afstöðu til 16 eiginleika sem taldir eru 

einkenna kynin. Annars vegar samfélagslega eiginleika og hins vegar umboðsmanna 

eiginleika. Hjálpsemi, nærgætni og góðvilji er dæmi um samfélagslega eiginleika og 

kappsemi, vinnusemi og sjálfstæði er dæmi um umboðsmanna eiginleika. Báðar 

mælingarnar voru á 5 punkta kvarða frá -2 til 2, þar sem -2 táknaði að konur hefðu minna 

af eiginleikanum heldur en karlar, 2 táknaði að konur hefðu meira af eiginleikanum en 

karlar og 0 táknaði að konur og karlar hefðu jafn mikið af viðkomandi eiginleika. Við 

úrvinnslu gagna á lýsandi og skipandi staðalmyndum var umboðsmanna eiginleikum snúið 

við áður en atriðin voru sameinuð, svo að hærra meðaltal táknaði hefðbundnari 

hugmyndir um staðalmyndir kynjanna. 

4.3 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp í forritinu Question Pro og dreift á samfélagsmiðlinum 

Facebook í september 2019. Höfundur dreifði listanum í gegnum sitt tengslanet og í 

fjölmennum hópum til þess að ná til fjölbreyttari hóp fólks. Einnig voru vinir og 

vandamenn höfundar hvattir til að deila spurningalistanum áfram. Í kynningartexta 

rannsóknarinnar var þátttakendum tjáð að verið væri að skoða fyrstu hughrif (e. first 

impression). Ekki var talið æskilegt að upplýsa þátttakendur um hvað væri raunverulega 

verið að skoða, það er, hvort að foreldrahlutverkið hefði áhrif á skynjun þátttakenda þar 
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sem talið var að það gæti haft áhrif á svörun. Að auki var talið að ekki væri æskilegt að 

upplýsa þátttakendur í upphafi að spurt yrði um hugmyndir þeirra um lýsandi og skipandi 

staðalmyndir kynjanna, þar sem það gæti einnig haft áhrif á svörun. Því var ákveðið að 

þær spurningar myndu birtast eftir að þátttakandi hafði svarað spurningum um 

umsækjandann. Þátttakendur voru upplýstir um að svör yrðu ekki rakin til þeirra. 
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5 Niðurstöður 

Í töflu 3 má sjá lýsandi tölfræði fyrir skynjaða hæfni, skynjaða skuldbindingu og líkur á 

boði í atvinnuviðtal eftir því hvort umsækjandinn var móðir, faðir, barnlaus kona eða 

barnlaus karl. Einnig má sjá lýsandi tölfræði fyrir þau 8 atriði sem notuð voru til þess að 

leggja mat á skynjaða hæfni, skynjaða skuldbindingu og boð í atvinnuviðtal. 

Tafla 3. Lýsandi niðurstöður fyrir skynjaða hæfni, skynjaða skuldbindingu og boð í atvinnuviðtal 

 

Í töflu 4 má sjá lýsandi tölfræði fyrir annars vegar hugmyndir fólks um lýsandi 

staðalmyndir kynjanna og hins vegar hugmyndir fólks um skipandi staðalmyndir kynjanna. 

Þar sem meðaltalið er nálægt gildinu 0, þá má sjá að þátttakendur hafa almennt 

frjálslyndar hugmyndir um bæði lýsandi og skipandi staðalmyndir kynjanna. Ásamt því má 

sjá lýsandi tölfræði fyrir þau 16 atriði sem notuð voru til þess að leggja mat á lýsandi og 

skipandi staðalmyndir þátttakenda. 

  

M sf n M sf n M sf n M sf n

Skynjuð hæfni 6,57 2,27 180 6,14 2,33 223 6,22 2,52 212 6,60 2,01 181

Umsækjandinn verður 

óhæfur/hæfur
6,87 2,4 183 6,39 2,51 223 6,38 2,66 213 6,88 2,18 186

Umsækjandinn verður 

afkastalítill/afkastamikill
6,50 2,28 180 6,04 2,37 226 6,16 2,57 213 6,47 2,12 183

Umsækjandinn verður 

árangurslítill/árangursríkur
6,32 2,44 181 5,98 2,42 223 6,16 2,57 213 6,48 2,09 182

Skynjuð skuldbinding 5,93 1,53 184 5,97 1,29 224 6,09 1,57 216 6,01 1,64 186

Umsækjandinn verður 

skuldbundinn fyrirtækinu
6,42 1,92 184 6,58 1,72 224 6,40 1,99 217 6,39 1,9 187

Umsækjandinn verður tilbúinn til 

að færa fórnir fyrir starfið
5,75 1,66 184 5,71 1,47 225 5,93 1,71 216 5,76 1,79 186

Umsækjandinn mun setja starfið 
í hæsta forgang

5,64 1,79 184 5,60 1,66 225 5,96 1,66 216 5,89 1,88 187

Boð í atvinnuviðtal 7,57 1,96 184 7,18 2,06 224 7,53 1,94 215 7,44 1,82 186

Það ætti að bjóða 

umsækjandanum í atvinnuviðtal
7,71 1,97 184 7,41 2,07 225 7,69 1,97 216 7,48 1,92 187

Umsækjandinn ætti ekki að 
komast lengra í 

ráðningarferlinu*

2,58 2,28 184 3,04 2,49 224 2,69 2,5 217 2,58 2,03 187

* Breytum snúið við í greiningu.

Móðir Faðir Barnlaus kona Barnlaus karl
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Tafla 4. Lýsandi niðurstöður fyrir hugmyndir þátttakenda um lýsandi og skipandi staðalmyndir kynjanna 

 

5.1 Skynjuð hæfni 

Einhliða dreifigreining (e. one-way ANOVA) leiddi í ljós að ekki var munur á skynjun á 

hæfni eftir því hvort umsækjandi var móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl. 

Dreifing í hópunum var ekki svipuð og því var notast við Welch prófið F(3, 436) = 2,14, p 

= 0,095. Tilgáta 1 er því ekki hrakin. 

5.2 Skynjuð skuldbinding  

Einhliða dreifigreining gaf í ljós að ekki var munur á skynjun á skuldbindingu  eftir því hvort 

umsækjandi var móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl. Dreifing í hópunum var ekki 

svipuð og því var notast við Welch prófið F(3, 435) = 0,40, p = 0,753. Tilgáta 2 er því ekki 

hrakin. 

M sf n M sf n

Lýsandi/Skipandi staðalmyndir 0,11 0,34 817 -0,04 0,21 807

Minna ljúfar/Meira ljúfar 0,40 0,78 817 0,03 0,47 806

Minna hjálpsamar/Meira hjálpsamar 0,44 0,79 817 0,04 0,47 806

Minna góðviljaðar/Meira góðviljaðar 0,36 0,76 816 0,04 0,45 804

Minna nærgætnar/Meira nærgætnar 0,58 0,86 816 0,05 0,47 805

Ólíklegri/Líklegri til að láta mjúkar 

tilfinningara sínar í ljós
0,63 0,82 816 0,04 0,45 806

Ólíklegri/Líklegri til að fara að gráta 

auðveldlega
0,47 0,85 816 -0,02 0,48 805

Ólíklegri/Líklegri til að verða uppstökkar í 
minniháttar kreppu

0,03 0,78 816 -0,06 0,41 804

Minna tilfinningaríkar/Meira tilfinningaríkar 0,48 0,75 815 0,02 0,44 805

Minna vinnusamar/Meira vinnusamar* 0,49 0,86 815 0,05 0,45 802

Minna metnaðargjarnar/Meira 
metnaðargjarnar*

0,33 0,82 815 0,10 0,51 804

Minna/Meira mótiveraðar til að ná árangri* 0,31 0,79 815 0,11 0,52 800

Minna kappasamar/Meira kappsamar* 0,18 0,79 815 0,10 0,52 804

Minna sjálfstæðar/Meira sjálfstæðar* 0,24 0,78 815 0,14 0,54 802

Minna afgerandi/Meira afgerandi* 0,08 0,68 811 0,10 0,51 798

Minna sjálfsöruggar/Meira sjálfsöruggar* -0,22 0,77 814 0,17 0,63 803

Ólíklegri/Líklegri til að hafa 
leiðtogahæfileika*

0,21 0,75 816 0,14 0,58 801

* Breytum snúið við í greiningu.

Lýsandi staðalmyndir Skipandi staðalmyndir 
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5.3 Boð í atvinnuviðtal 

Einhliða dreifigreining leiddi í ljós að ekki var munur á boði í atvinnuviðtal eftir því hvort 

umsækjandi var móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl F(3, 805) = 1,72, p = 0,162. 

Tilgáta 3 er því ekki hrakin. 

5.4 Áhrif lýsandi staðalmynda kynjanna á boð í atvinnuviðtal 

Tvíhliða dreifigreining (e. two-way ANOVA) sýndi að engin samvirkniáhrif voru milli þess 

hvaða umsókn þátttakendur fengu og hugmyndum þeirra um lýsandi staðalmyndir 

kynjanna, F(80, 674) = 1,04, p = 0,39. Tilgáta 4 er því ekki hrakin. Það gefur til kynna að, 

það að þátttakendur mæli með að bjóða umsækjendum í atvinnuviðtal eftir því hvort 

umsækjandi er móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl er ekki háð hugmyndum 

þeirra um lýsandi staðalmyndir kynjanna. 

5.5 Áhrif skipandi staðalmynda kynjanna á boð í atvinnuviðtal 

Tvíhliða dreifigreining sýndi að engin samvirkniáhrif voru milli þess hvaða umsókn 

þátttakendur fengu og hugmyndum þeirra um skipandi staðalmyndir kynjanna, F(46, 711) 

= 0,87, p = 0,72. Tilgáta 5 er því hrakin. Það gefur til kynna að, það að þátttakendur mæli 

með að bjóða umsækjendum í atvinnuviðtal eftir því hvort umsækjandi er móðir, faðir, 

barnlaus kona eða barnlaus karl er ekki háð hugmyndum þeirra um skipandi staðalmyndir 

kynjanna. 
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6 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif kyns og barneigna á skynjun á hæfni, 

skynjun á skuldbindingu og boð í atvinnuviðtal. Jafnfram var kannað hvort 

foreldrahlutverkið hefði eins eða ólík áhrif á kynin. Markmið rannsóknarinnar var einnig 

að kanna hvort að sambandið á milli boðs í atvinnuviðtal og þess hvort umsækjandi væri 

móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl væri háð annars vegar lýsandi 

staðalmyndum og hins vegar skipandi staðalmyndum kynjanna. 

Lögin kveða á um að ekki megi mismuna konum og körlum við ráðningu sem og að ekki 

megi láta aðstæður tengdar barneignum hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Með því að kanna áhrif kyns, barneigna 

og staðalmynda á stigi skimunar í ráðningarferli fást mikilvægar vísbendingar um jafnrétti 

kynjanna á vinnumarkaði. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að ekki var munur á skynjun á hæfni, skynjun 

á skuldbindingu né boði í atvinnuviðtal eftir því hvort umsækjandi var móðir, faðir, 

barnlaus kona eða barnlaus karl. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna því engin merki 

um mismunun hvorki eftir kyni né barneignum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt töluvert 

ósamræmi, en niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður sænskrar 

vettvangsrannsóknar (Bygren o.fl., 2017). Það kann mögulega að skýrast af því að 

samfélagsleg norm um kynhlutverk hér á landi eru mun líkari því sem tíðkast í Svíþjóð 

heldur en í Bandaríkjunum (Kolbeinn Stefánsson, 2015). Í takt við það virðast einstaklingar 

hér á landi almennt hafa frjálslyndar og nútímalegar hugmyndir um bæði lýsandi og 

skipandi staðalmyndir kynjanna. Það gæti einnig verið skýring þess að matsvillur vegna 

staðalmynda myndast ekki, ólíkt því sem virðist tíðkast í Bandaríkjunum þar sem 

einstaklingar virðast almennt hafa hefðbundnar hugmyndir um staðalmyndir kynjanna 

(Gill, 2004). Taka má fram að í sænsku vettvangsrannsókninni var þó ekki hægt að 

rannsaka skynjaða hæfni og skynjaða skuldbindingu en gera má ráð fyrir að ekki hafi verið 

munur þar á, þar sem skynjuð hæfni og skynjuð skuldbinding spá sterklega fyrir um boð í 

atvinnuviðtal (Correll o.fl., 2007; Cuddy o.fl., 2004; Fuegen o.fl., 2004). Sænska 

vettvangsrannsóknin er einnig mun nýlegri og því gæti tíminn sem rannsóknirnar voru 

framkvæmdar á einnig haft áhrif á ósamræmið. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu einnig að sambandið á milli boðs í 

atvinnuviðtal og hvort umsækjandi er móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl er ekki 

háð lýsandi staðalmyndum einstaklinga. Það er í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna 

að þegar viðeigandi upplýsingar eru fyrir hendi þá þurfa einstaklingar ekki að reiða sig á 

hugmyndir sínar um lýsandi staðalmyndir kynjanna (Gill, 2004; Heilman, 1984; Kunda og 

Thagard, 1996). Þá sýndu niðurstöður að sambandið á milli boðs í atvinnuviðtal og þess 

hvort umsækjandi er móðir, faðir, barnlaus kona eða barnlaus karl er ekki háð skipandi 

staðalmyndum einstaklinga. Það styður ekki við niðurstöður Gill (2004) sem sýndu að 

viðeigandi upplýsingar hindruðu ekki matsvillur sem sköpuðust vegna skipandi 

staðalmynda. Ástæðan fyrir því að niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki í samræmi 

við niðurstöður Gill (2004) gæti verið sú að mjög fáir einstaklingar höfðu hefðbundnar 

hugmyndir um skipandi staðalmyndir kynjanna ásamt því að þeir sem töldust hafa 

hefðbundnar skipandi staðalmyndir höfðu samt mun frjálslyndari hugmyndir um 

staðalmyndir kynjanna að meðaltali samanborið við þá einstaklinga sem tóku þátt í 

rannsókn Gill (2004). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar varpa ljósi á hversu langt við á Íslandi erum komin 

hvað varðar jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Til samræmis við það birti 

Alþjóðaefnahagsráðið nýlega lista yfir ríki þar sem kynjajafnrétti mælist mest í heiminum. 

Ísland er þar efst á lista ellefta árið í röð (World Economic Forum, 2019). Rannsókn þessi 

er framlag til fræðanna þar sem töluvert ósamræmi er á milli fyrri rannsókna ásamt því 

að ekki er vitað til þess að tengsl á milli staðalmynda kynjanna, kyns og barneigna hafi 

verið kannað áður. Niðurstöður rannsóknarinnar eru gagnlegar fyrir alla sem koma að 

ráðningum, stjórnendur og sérfræðinga í mannauðsmálum, sem og vinnumarkaðinn í 

heild. Mikilvægt er að halda áfram að stuðla að jafnrétti kynjanna og passa upp á að ekki 

komi fram bakslag síðar, annaðhvort í garð kvenna eða karla. Einnig er mikilvægt að stuðla 

áfram að því að barneignir hafi ekki áhrif á ákvarðanir á vinnumarkaði. Að auki er 

mikilvægt að halda áfram fræðslu um möguleg áhrif staðalmynda og styðja við að 

einstaklingar tileinki sér frjálslyndar hugmyndir um staðalmyndir kynjanna. 

Rannsóknin var ekki laus við vankanta. Varhugavert er að alhæfa út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar þar sem notast var við hentugleikaúrtak. Einnig var úrtakið almenningur 

sem gefur ákveðna vísbendingu en mögulega hefði verið betra að hafa úrtakið 
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einstaklinga sem koma að ráðningum. Önnur takmörkun rannsóknarinnar er einsleitni í 

úrtaki hvað varðar kyn þar sem 81,30% þátttakenda voru konur. Taka skal fram að 

rannsókn þessi kannar aðeins stig skimunar í ráðningarferlinu en ekki seinni stig þess. Að 

auki kannar rannsókn þessi starf markaðsstjóra Borgarleikhússins og varhugavert er að 

alhæfa niðurstöður yfir á önnur störf. Við mælingu á hugmyndum einstaklinga um 

staðalmyndir kynjanna er möguleiki á að þátttakendur hafi reynt að svara eins og talið er 

siðferðislega rétt fremur en það sem þeim finnst í raun, sem er ákveðin takmörkun á 

rannsókninni. Að því sögðu má greina frá að einn af helstu kostum rannsóknarinnar var 

að notast var við tilraunasnið og þar með var hægt að einangra áhrif kyns og barneigna. 

Í framtíðinni væri áhugavert að endurtaka álíka rannsókn og hér var gerð og skoða 

önnur starfssvið, bæði karllæg og kvennlæg, ásamt því að rannsaka enn hærri 

stjórnendastöður. Að auki væri áhugavert að skoða hugmyndir fólks um lýsandi og 

skipandi staðalmyndir kynjanna enn frekar. 
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Viðauki 1 

Rafræn spurningakönnun:  

 

Kæri þátttakandi,  

Ég heiti Heiðdís Lóa Óskarsdóttir og er meistaranemi við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Eftirfarandi könnun er liður í rannsókn minni sem skoðar fyrstu hughrif (e. first 

impression). Rannsóknin er unnin undir handleiðslu Auðar Hermannsdóttur og Kára 

Kristinssonar. Það tekur um 5 mínútur að svara og svörin verða ekki rakin til eintaklinga.   

 

Takk fyrir að taka þátt, ég met það mikils. 

Með bestu kveðju og fyrirfram þökk, 

Heiðdís Lóa Óskarsdóttir 

hlo12@hi.is 

 

Hér á eftir kemur atvinnuauglýsing og svo í framhaldi umsókn eins umsækjandans um 

stöðu markaðsstjóra Borgarleikhússins. Ég bið þig um að skoða auglýsinguna og 

umsóknina vandlega. 

Á næstu síðu ert þú beðin(n) um að svara spurningum um hversu hæfan og 

skuldbundinn (e. committed) þú telur umsækjandann vera með tilliti til stöðunnar sem 

auglýst er, sem og hvort þú mælir með að honum sé boðið í atvinnuviðtal. 

mailto:hlo12@hi.is
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Umsókn 2:  

 

Umsókn 3: 
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Umsókn 4:  

 

 

Athugaðu að ekki er hægt að fara til baka eftir að ýtt er á next. 
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Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 
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