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Formáli 

Meistararitgerð þessi gildir til 30 eininga og er hún hluti af 120 eininga MS námi í stjórnun og 

stefnumótun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinendur verkefnisins eru Margrét 

Sigrún Sigurðardóttir og Magnús Þór Torfason og vil ég þakka þeim kærlega fyrir þeirra starf. 

Einnig langar mig að þakka öllum þátttakendum rannsóknarinnar og þeim sem aðstoðuðu mig 

við að dreifa könnuninni sem víðast. Síðast en ekki síst vil ég þakka foreldrum mínum fyrir 

aðstoðina og minni helstu stuðningskonu, Vigdísi Örnu Magnúsdóttur, fyrir endalausa 

hvatningu á meðan náminu stóð. 
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Útdráttur 

Notkun tengslaneta er ekki óumdeild aðferð í atvinnuleit og við ráðningar. Þetta 

viðfangsefni hefur mikið verið skoðað erlendis en á Íslandi hefur aðeins verið rannsakað 

viðhorf einstaklinga gagnvart notkun á tengslanetum við þessar aðstæður sem hefur 

reynst frekar neikvætt. Markmið rannsóknarinnar var því að fá yfirsýn yfir það hversu 

víðtæk þessi aðferð er hér á landi og hverjir nýta sér tengslanet í atvinnuleit með sérstaka 

áherslu á kynjamuninn í því samhengi. Notast var við megindlega aðferð og var gögnum 

safnað með spurningalista sem dreift var á Facebook. Alls fengust 332 svör en þar sem 

úrtakið var valið eftir hentugleika er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar 

yfir á Íslendinga almennt. Notkun á tengslaneti í atvinnuleit var skoðuð með tilliti til kyns, 

menntunar, aldurs og þátttöku í félagsstarfi og leiddi tölfræðileg greining á 

niðurstöðunum í ljós að ekki var marktækur munur á neinum þessara þátta. Þó sýndu 

niðurstöðurnar að 41,8% þátttakenda hafði fengið núverandi starf í gegnum tengslanet 

og voru einstaklingar líklegri til að fá starf í gegnum samkynja tengsl en gagnkynja. Þessi 

aðferð virðist því vera mun algengari hér á landi en hún er á hinum Norðurlöndunum sem 

má líklega rekja til smæðar landsins. Þá virðist Ísland einnig vera frábrugðið í því að hér á 

landi nota konur þessa aðferð til jafns við karla sem er í mótsögn við það sem flestar 

rannsóknir bentu til.         
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Abstract 

The usage of social networks in job search and hiring is a controversial method. This 

subject has been researched in other countries but in Iceland only the attitude of 

individuals towards the use of social networks in these situations has been researched 

which has proven to be quite negative. The purpose of this research was to get an 

overview of how extensive the usage of this method is in Iceland and who utilizes it, 

especially focusing on the gender difference in that context. Quantitative research 

method was used, and the data was collected with a questionnaire which was distributed 

on Facebook. In total there were 332 respondents but since the sample was collected by 

convenience the data cannot be used to generalize about Icelanders as a whole. The 

usage of social networks in job search was examined in regard to gender, education, age 

and participation in voluntary associations and the statistical analysis of the results 

revealed that there was no significant difference between any of these factors. However, 

the results showed that 41,8% of participants had gotten their current job through their 

social network and individuals were more likely to get a job through same-sex individuals 

than cross-sex. The use of this method during job search seems to be more common in 

Iceland than it is in the other Nordic countries which can probably be explained by the 

smallness of the country. Iceland also seems to be different in that women use this 

method equally as much as men do which is inconsistent with what most other 

researchers have suggested.  
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1  Inngangur 

Tengsl eru óhjákvæmilegur hluti af lífinu. Á lífsleiðinni myndar maður tengsl við alls konar 

fólk sem myndar tengslanet í kringum mann, einhverja á maður í sterkum tengslum við á 

meðan maður er í litlu sambandi við aðra. Sumir hafa ekki mikla þörf fyrir að mynda tengsl 

við fólk og eru þar af leiðandi með lítið tengslanet á meðan aðrir vinna markvisst í því að 

stækka tengslanet sitt, ýmist af eigin ánægju eða í von um að það komi að góðum notum 

á einhvern hátt. Karlmenn eru yfirleitt með stærri og fjölbreyttari tengslanet en konur á 

meðan tengslanet kvenna samanstendur meira af skyldmennum (Moore, 1990). Á Íslandi 

hafa konur reynt markvisst að breyta þeirri staðreynd með því að stofna formleg 

tengslanet kvenna sem hafa þann tilgang að félagskonur myndi tengsl sín á milli. Lítið sem 

ekkert er um slík félög á meðal karlmanna, mögulega af því þeir þurfa ekki á þeim að 

halda. Það virðist því halla á konur þegar kemur að tengslanetum. 

Algengt er að nota tengslanet sitt sér til aðstoðar þegar á atvinnuleit stendur (Van 

Hoye, Van Hooft og Lievens, 2009) og sömuleiðis eiga fyrirtæki það til að nýta tengslanet 

starfsmanna sinna þegar á að fara að ráða inn nýjan starfskraft (Fernandez, Castilla og 

Moore, 2000). Notkun á tengslanetum við þessar aðstæður getur verið mjög hentug þar 

sem hún er oft fljótlegri en aðrar aðferðir og eykur það líkur atvinnuleitanda að fá starf ef 

hann hefur tengingu við aðila innan fyrirtækisins. Þetta er þó umdeild aðferð þar sem 

fjöldi rannsakenda hafa komist að því að óformlegar aðferðir við ráðningar séu yfirleitt 

konum í óhag (McDonald og Elder, 2006; Parks-Yancy, DiTomaso og Post, 2006; Reskin og 

McBrier, 2000) og að þær viðhaldi misrétti kynjanna (McGuire, 2002). Þá hafa rannsóknir 

á málefninu hér á landi sýnt fram á að viðhorf kvenna gagnvart þessari aðferð sé neikvætt, 

slíkt sé klíkuskapur og stuðli að því að þær komist ekki í valdastöðu (Ásta Dís Óladóttir, 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þóra H. Christiansen, 2019; Þorgerður Einarsdóttir og 

Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010).  

Aftur á móti er mörgum spurningum enn ósvarað og því verður lagt upp með tvíþætta 

rannsóknarspurningu: Hve mikið eru tengslanet nýtt í atvinnuleit og við ráðningar á 

Íslandi og hverjir nýta sér þau? Markmið rannsóknarinnar er að kanna nánar notkun á 

tengslaneti í þessum tilgangi hér á landi með tilliti til kyns, menntunar, aldurs og þátttöku 
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í félagsstarfi og leitast þannig við að svara spurningunum. Til að byrja með verður fjallað 

almennt um tengslanet og ólík tengslanet kynjanna og síðan verður fjallað um notkun á 

tengslanetum bæði í atvinnuleit og við ráðningar. Því næst verða þeir þættir sem gætu 

haft áhrif á notkun tengslaneta kynntir og tilgátur settar fram fyrir hvern þátt fyrir sig. Þar 

á eftir verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem meðal annars verður komið 

inn á rannsóknaraðferð, þátttakendur, framkvæmd, mælitæki og úrvinnslu. Síðan verða 

tölfræðilegar niðurstöður rannsóknarinnar kynntar þar sem tilgáturnar verða ýmist 

studdar eða þeim hafnað. Í framhaldinu verða umræður þar sem lagt verður mat á 

niðurstöðurnar og fjallað um þær í samhengi við aðrar rannsóknir. Síðast verða svo 

lokaorð þar sem niðurstöður rannsóknarinnar verða dregnar saman, takmarkanir hennar 

ræddar og hugmyndir af framtíðarrannsóknum settar fram. 
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2 Tengslanet 

Tengslanet samanstendur af félagslegum tengslum einstaklings (Milardo, 1989) og felst 

styrkur tengslanna í nálægð við aðila tengslanetsins (Brown og Konrad, 2001). Veik tengsl 

eru þau sem eru félagslega, tilfinningalega og oft líkamlega fjarlæg viðkomandi (Marsden 

og Campbell, 1984). Sterk tengsl eru aftur á móti yfirleitt aðgengilegri þar sem þau fela í 

sér tíðari samskipti en veik tengsl. Það eru til dæmis nánir vinir og fjölskylda en veik tengsl 

eru kunningjar, vinir vina og aðrir sem viðkomandi á í litlum samskiptum við (Brown og 

Reingen, 1987; Reingen og Kernan, 1986). Allir þessir aðilar mynda tengslanet og fer það 

eftir því hvernig það er uppbyggt hvort það ýtir undir eða takmarkar aðgang að 

verðmætum auðlindum (Lin, Ensel og Vaughn, 1981; Seibert, Kraimer og Liden, 2001). 

Þær auðlindir sem aðgengilegar eru í tengslanetum fólks kallast félagsauður (e. social 

capital) og sinnir hann hlutverki félagslegra auðlinda sem viðkomandi getur fjárfest í eða 

notað þegar hann þarf á því að halda. Þessar auðlindir geta meðal annars verið 

upplýsingar, áhrif, tækifæri og stuðningur (Lin, 2001). Dore (1983) sagði félagsauð aftur á 

móti vera þá velvild sem verður til á milli einstaklinga í tengslum sem er svo hægt að virkja 

þegar þörf er á. Því fæst margvíslegur ávinningur af því að þróa og viðhalda samböndum 

við einstaklinga. 

2.1 Ólík tengslanet kynjanna 
Rannsóknir hafa sýnt fram á það að konur eiga það til að vera með minna tengslanet en 

karlar og færri hátt setta einstaklinga (Brass, 1985; Ibarra, 1993; McGuire, 2000, 2002; 

Moore 1990; O’Connor, 2013; Smith, 2000). Sömuleiðis eru tengslanet kvenna yfirleitt 

einsleitari en karla (Campbell, 1988) og stærri hluti þeirra skyldmenni (Fischer og Oliker, 

1983; McPherson, Smith-Lovin og Brashears, 2006; Moore, 1990). Þá hafa rannsóknir sýnt 

fram á það að konur eru að meðaltali með minni félagsauð en karlar (McPherson og 

Smith-Lovin, 1982; Ibarra, 1992; Lin, 1999) og hafa jafnframt minni ávinning af þeim auð 

sem þær hafa (Lin, 2001; Ólöf Júlíusdóttir, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2018; Zhou, 2019).  

Tengslanet karla eru yfirleitt fjölbreyttari og innihalda þau mun fleiri vini, ráðgjafa og 

samstarfsmenn (Moore, 1990) en karlmenn eru líklegri en konur til að líta á 

samstarfsmenn sem vini sína (Fischer og Oliker, 1983; Ólöf Júlíusdóttir o.fl., 2018). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það að þeir eru öflugri en konur í því að öðlast aðgengi 
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að fleiri tengslum, til dæmis með menntun sinni eða reynslu (Ibarra, 1992; Miller, Lincoln 

og Olson, 1981). Því þekkja þeir yfirleitt einstaklinga í fleiri starfsgreinum en konur gera 

(Campbell, 1988). Þar af leiðandi eru tengslanet þeirra líklegri til að innihalda valdameiri 

menn sem hafa ítök og stjórna aðföngum (McGuire, 2000, 2002) og sömuleiðis fleiri 

auðlindir sem geta aðstoðað þá í atvinnuleit eða við þróun á starfsferli (Moore, 1990). 

Hanson og Pratt (1991) telja mögulega ástæðu þess að karlar hafi forskot á konur þegar 

kemur að tengslanetum vera að þeir vinni meira, vinni fleiri störf og ferðist meira. Þannig 

nái þeir snertingu við fleira fólk og þar af leiðandi öðlast þeir stærra tengslanet sem skilar 

sér í fleiri tækifærum til vinnu. Þá vildu Bearman og Parigi (2004) meina að samræður 

kvenna væru sjaldnar vinnutengdar en samræður karla. Halldóra Katla Guðmundsdóttir 

(2014) komst sömuleiðis að því í meistararitgerð sinni að íslenskir karlar væru duglegir að 

efla tengslanet sín utan vinnu á meðan heimilið er í forgangi hjá konum. Það samræmist 

Walker (1990) sem hélt fram að konur væru ólíklegri til að hitta samstarfsfólk utan vinnu 

vegna skyldna heima við. Þá vildu Ólöf Júlíusdóttir o.fl. (2018) meina að ójafna stöðu karla 

og kvenna í leiðtogastöðum á íslenskum vinnumarkaði mætti meðal annars rekja til 

skiptingu fjölskylduábyrgðar. Sumar konur segjast ekki vinna markvisst að því að efla 

tengslanet sitt vegna þess að það tekur tíma frá fjölskyldunni og sömuleiðis er erfitt að 

samtvinna það með skyldum heimilisins (Erla Hjördís Gunnarsdóttir og Magnús Þór 

Torfason, 2016). Karlkyns stjórnendur hafa aftur á móti oft fáum skyldum að gegna heima 

við og því hafa þeir meiri tíma til að hitta samstarfsfólk utan vinnu og efla þannig 

tengslanet sitt (Ólöf Júlíusdóttir o.fl., 2018). Það er því ljóst að konur virðast taka 

heimilislífið fram yfir félagslíf utan vinnu en það virðist aftur á móti ekki vera raunveruleiki 

karlmanna. 

Lítill sem enginn munur er á tengslanetum karlmanna hvort sem þeir eiga börn eða 

ekki. Barneignir eru aftur á móti taldar hafa áhrif á tengslanet kvenna en rannsóknir hafa 

sýnt fram á að konur með ungabörn séu með minna tengslanet en aðrir sem takmarkar 

tækifæri þeirra til að fá vinnu í gegnum tengslanet í framtíðinni (Campbell, 1988; Fischer 

og Oliker, 1983). Í rannsókn Parks-Yancy o.fl. (2006), sem gerð var í Bandaríkjunum, sögðu 

konur frá því að barneignir höfðu haft neikvæð áhrif á getu þeirra til að fá tekjuhærri störf 

þar sem þær þurftu að taka tíma frá vinnu til að sinna börnunum. Þetta er ekki aðeins 

raunin í Bandaríkjunum þar sem að í íslenskri rannsókn sem framkvæmd var árið 2014 
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voru 32% kvenna og 40% karla sammála því að konur hafi síður tækifæri til starfsframa 

vegna fjölskylduábyrgðar (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, Sunna 

Diðriksdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2015).  

Það eru þó eru ekki allir rannsakendur sammála því að barneignir hafi neikvæð áhrif á 

starfsframa þar sem Schoen og Tufis (2003) vilja meina að þær geti aukið félagsauð þar 

sem að þá fá foreldrar aðgengi að ýmis konar tengslanetum tengdum barninu. Þá hélt 

McGuire (2000) því fram að hvorki hjúskaparstaða né fjöldi barna hafi veruleg áhrif á 

stöðu aðila í tengslaneti viðkomandi einstaklinga. Rannsakendur eru því ekki sammála 

hvaða áhrif barneignir hafa á tengslanet foreldra. Það virðist þó yfirleitt vera þannig að 

þegar tengslanet kvenna eru skoðuð eru barneignir taldar hafa neikvæð áhrif en þegar 

áhrif á tengslanet karla eða kynjanna beggja eru skoðuð eru þau ekki talin vera mikil eða 

jafnvel jákvæð. Þá er áhugavert að sjá að í rannsókn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttir o.fl. 

(2015) eru fleiri karlar en konur sammála því að konur hafi síður tækifæri til starfsframa 

vegna fjölskylduábyrgðar. Annað hvort sjá konur barneignir ekki sem hindrun fyrir sig eða 

eru ekki tilbúnar að viðurkenna að þær hafi neikvæð áhrif á starfsframa sinn. 

2.2 Formleg tengslanet íslenskra kvenna 
Samkvæmt rannsókn Erlu Hjördísar Gunnarsdóttur og Magnúsar Þórs Torfasonar (2016) 

gera kvenkyns stjórnendur sér grein fyrir því að mikilvægt sé að byggja upp tengslanet sitt 

en viðurkenna að þær séu ekki nógu duglegar að sinna því. Þá vilja forystukonur í íslensku 

atvinnulífi meina að til að auka hlutdeild kvenna í æðstu stjórnunarstöðum þurfi konur að 

vinna markvisst í því að efla tengslanet sitt. Sömuleiðis þurfa þær að styðja við bakið á 

hvor annarri, hvetja hvor aðra áfram og gera hvor annarri greiða eins og algengt er að 

karlar geri (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). Það er markmið formlegra tengslaneta kvenna 

sem eru nokkuð algeng á Íslandi. Í meistararitgerð Valgerðar Jóhannesdóttur (2009) sagði 

stjórnarkona í Emblunum, félagi kvenna sem hafa lokið MBA-námi frá Háskólanum í 

Reykjavík, slík tengslanet kvenna auka meðvitund samfélagsins um erfiðleika þeirra þar 

sem þær þurfa að stofna félög til að stuðla að tengslum sín á milli. Þá sagði hún jafnframt 

að ef jafnrétti væri náð þá væri ekki þörf fyrir þessi félög kvenna. 

Þá komst Valgerður Jóhannesdóttir (2009) sömuleiðis að því að þær konur sem höfðu 

verið að nýta sér formleg tengslanet kvenna af einhverju tagi töldu sig flestar hafa haft 

ávinning af því þó fáar hafi talað um að hafa fengið starf í gegnum slíkt. Þá nefndi einn 
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þátttakenda að henni þætti konur vera feimnar við að nýta tengslin sín. Þó höfðu þær 

komist að því að þeim þótti auðveldara að mynda tengsl við aðrar konur innan félaganna 

þar sem inngangan er ákveðin yfirlýsing að viðkomandi sé tilbúin að aðstoða aðrar konur 

auk þess að þiggja aðstoð. Aftur á móti viðurkenndi meðlimur í Félagi kvenna í 

atvinnulífinu að innan félagsins hafi myndast ákveðin klíka sem er í mestum tengslum. 

Það getur því verið að þar missi félagið tilgang sinn að hluta þar sem enn er verið að 

útiloka ákveðinn hóp kvenna. Ákveðin útilokun á við um öll þau félög sem ætlað er að efla 

tengslanet kvenna þar sem þau eru öll með inntökuskilyrði og þar af leiðandi eru aðeins 

útvaldar konur sem komast að. Félögunum er því ekki ætlað að aðstoða hinn almenna 

kvenmann heldur eru þau flest ætluð hærra settum konum svo þær geti aðstoðað hvor 

aðra.  
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3 Notkun tengslaneta 

Einstaklingar sinna sjálfir því hlutverki að byggja upp tengslanet sitt á þann hátt sem 

hámarkar ávinninginn sem þeir fá úr því (Ibarra, 1993). Meðal annars eiga einstaklingar 

það til að rækta og nýta félagsauð sinn í að fá aðstoð í atvinnuleit (Cappellari og 

Tatsiramos, 2015; Finneran og Kelly, 2003; Van Hoye o.fl., 2009) og til að koma sér áfram 

í starfi (De Graaf og Flap, 1988; Lin o.fl., 1981a). Þá eiga fyrirtæki það einnig til að nýta sér 

tengslanet starfsmanna sinna við ráðningar (Fernandez o.fl., 2000; Finneran og Kelly, 

2003; Pieper, Greenwald og Schlachter, 2017). Tengslanet eru því gríðarlega öflug auðlind 

sem getur komið að góðum notum við ýmsar aðstæður. Það getur því skipt sköpum að 

vera meðvitaður um mikilvægi þess að efla tengslanet sitt frá unga aldri því það gæti 

borgað sig seinna meir.  

3.1 Í atvinnuleit 
Að leita til einstaklinga úr tengslaneti sínu sér til aðstoðar er þekkt aðferð í atvinnuleit 

(Van Hoye o.fl., 2009) og spila tengslanet oft lykilhlutverk í því að aðstoða einstaklinga við 

að finna vinnu (Cappellari og Tatsiramos, 2015; Finneran og Kelly, 2003). Í rannsókn Parks-

Yancy o.fl. (2006) höfðu 100% karlkyns viðmælenda þeirra notast við tengslanet sitt sér 

til aðstoðar í atvinnuleit að minnsta kosti einu sinni á ævinni á móti 86% kvenkyns 

viðmælenda. Þá höfðu flestir þátttakendur notað þessa aðferð oftar en einu sinni, óháð 

menntun og reynslu. Caliendo, Schmidl og Uhlendorff (2011) gerðu sömuleiðis rannsókn 

á nýlega atvinnulausum einstaklingum í Þýskalandi og komust að því að 85% þeirra höfðu 

samband við vini og ættingja í leit að atvinnu. Það er því ljóst að algengt er að leita til 

einstaklinga úr tengslaneti sínu þegar á atvinnuleit stendur en það ber þó ekki alltaf 

árangur. 

Niðurstöður rannsóknar Hanson og Pratt (1991) sýndu að um 50% einstaklinga í 

atvinnuleit í Bandaríkjunum fá starf í gegnum tengslanet. De Graaf og Flap (1988) báru 

aftur á móti saman gögn frá Bandaríkjunum, Hollandi og Þýskalandi og komust að því að 

60% Bandaríkjamanna fengu þáverandi eða síðasta starf í gegnum tengslanet á móti 43% 

Þjóðverja og 32% Hollendinga. Rannsóknin er þó gömul og gögnin sem þeir notuðu náðu 

aðeins yfir karlmenn. Franzen og Hangartner (2006) skoðuðu gögn úr könnun sem gerð 

var árið 2001 á félagslegum samböndum og stuðningsnetum í 28 löndum. Þar kom í ljós 

að Filippseyingar notuðu helst tengslanet sitt til að fá upplýsingar um vinnu eða tæplega 
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83% þátttakenda. Af þeim þjóðum sem voru til skoðunar notuðu Finnar þessa aðferð 

minnst eða tæplega 26%. Þá voru Danir og Norðmenn einnig mjög neðarlega á lista með 

rúmlega 28%. Nýlega gerðu svo Håkansson og Nilsson (2018) rannsókn á hegðun 

atvinnulausra í Svíþjóð yfir sjö ára tímabil og komust að því að hærra hlutfall karla (34%) 

en kvenna (24%) notaði tengslanet sín í atvinnuleit en konur áttu það til að nota frekar 

formlegar aðferðir. Niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að 

Norðurlandaþjóðirnar noti þessa aðferð almennt minna en aðrir þjóðir. Mögulega er það 

vegna þess að þar eru ráðningaraðferðir þróaðri en í mörgum öðrum löndum og yfirleitt 

aðgengilegt öllum til dæmis að sækja um á netinu og því þurfa einstaklingar ekki að 

treysta jafn mikið á tengslanet til að fá vinnu. 

Þrátt fyrir árangur af notkun tengslaneta í atvinnuleit hafa rannsóknir sýnt fram á það 

að stór hluti atvinnulausra nýti sér það ekki (Caliendo o.fl., 2011; Holzer, 1988; Weber og 

Mahringer, 2008) jafnvel þó rannsakendur vilji meina að þeir sem geri það fái vinnu mun 

hraðar (Holzer, 1988; Korpi, 2001). Peterie, Ramia, Marston og Patulny (2019) tóku viðtöl 

við 80 atvinnulausa Ástrala til að reyna að finna skýringu á því af hverju þessir 

einstaklingar voru ekki markvisst að stunda tengslamyndun og nýta tengslanetið sitt til að 

finna sér vinnu. Þá kom í ljós að flestir voru í sambandi við lítinn hóp vina og fjölskyldu og 

áttu ekki í miklum samskiptum við fólk utan þess hóps. Viðmælendur sögðu frá því að þeir 

hefðu átt fleiri vini og kunningja áður en þeir einangruðust eftir að hafa misst vinnuna. 

Sumir sögðu frá mikilli skömm sem fylgdi því að vera atvinnulaus og því reyndu þeir að 

forðast það að umgangast annað fólk. Eins vildu þeir ekki vera byrði á fólkið í kringum sig 

og báðu því ekki um aðstoð við atvinnuleitina.  

Korpi (2001), sem rannsakaði tengslanet atvinnulausra í Svíþjóð, vildi meina að því fleiri 

tengsl sem einstaklingur er með því líklegri sé hann til að fá vinnu. Hann sagði það að hafa 

einn tengilið til viðbótar vera jafn áhrifaríkt eða jafnvel áhrifaríkara en að nýta aðrar leiðir 

í atvinnuleitinni. Cappellari og Tatsiramos (2015) komust að svipaðri niðurstöðu varðandi 

Breta en þeir sögðu einn starfandi vin í viðbót fyrir einstakling sem er ekki í vinnu auka 

líkurnar á því að sá atvinnulausi fái vinnu um 15%. Aðrir rannsakendur vilja þó meina að 

árangur þess að notast við tengslanet í atvinnuleit ráðist ekki af fjölda tengsla sem 

viðkomandi hefur heldur gæðum þeirra aðila sem eru í tengslanetinu (Kanfer, Wanberg 

og Kantrowitz, 2001; Van Hoye o.fl., 2009). Einkenni einstaklinganna endurspegla gæði 
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þeirra upplýsinga sem þeir geta veitt (Adler og Kwon, 2002). Það er þó ekki nóg að vera 

með gott tengslanet heldur þurfa einstaklingarnir í því að vera tilbúnir að deila auðlindum 

sínum með atvinnuleitandanum þar sem þeir ákveða sjálfir hvort og hvenær þeir gera það 

(Lin, 1999; Marin, 2012; O‘Connor, 2013; Smith, 2000, 2002) en hjálpsemi þeirra veltur á 

sambandi viðkomandi við þá (Ibarra, 1993).  

Þegar einstaklingar í atvinnuleit nota tengslanet sitt sér til aðstoðar er styrkur 

tengslanna lykilatriði (Brown og Konrad, 2001). Vegna tíðari samskipta er líklegra að 

atvinnuleitandi fái upplýsingar um störf í gegnum einstaklinga sem viðkomandi á í 

sterkum tengslum við (Brown og Reingen, 1987; Reingen og Kernan, 1986). Sömuleiðis er 

oft meiri hjálp í einstaklingum sem eru tengdir atvinnuleitandanum sterkum böndum þar 

sem þeir eru kunnugri færni viðkomandi og geta þar af leiðandi bent á starf sem hentar 

honum (Marin, 2012). Þeir eru einnig líklegri til að finna fyrir meiri hvatningu sem og 

skyldu til að aðstoða við leitina vegna nándarinnar (Bian, 1997; Granovetter, 1983; Marin, 

2012). Eftir því sem viðkomandi þekkir hæfni atvinnuleitandans betur því meiri hjálp er í 

honum og viljinn til að aðstoða eykst þegar viðkomandi trúir að atvinnuleitandinn sé 

góður starfskraftur (O‘Connor, 2013). Korpi (2001) gerði rannsókn á atvinnulausum 

einstaklingum í Svíþjóð og komst að því að af þeim sem notuðu tengslanet sitt í 

atvinnuleitinni notuðu flestir sterk tengsl, aðeins 14% þátttakenda leituðu til einstaklinga 

sem þeir áttu í veikum tengslum við. Það samræmist niðurstöðum úr flestum löndum sem 

voru til skoðunar í rannsókn Franzen og Hangartner (2006) en þar voru sterk tengsl frekar 

notuð í atvinnuleit í 24 löndum af 28. Þau fjögur lönd sem notuðust frekar við veik tengsl 

voru Austur-Evrópulöndin Pólland, Lettland, Tékkland og Ungverjaland. Það er því mun 

algengara að einstaklingar í atvinnuleit leiti til aðila sem þeir eiga í sterkum tengslum við. 

Þrátt fyrir að það sé auðveldara að nota sterk tengsl í atvinnuleit þá hafa rannsakendur 

lagt áherslu á mikilvægi veikra tengsla við upplýsingasöfnun (Brown og Konrad, 2001; 

Brown og Reingen, 1987) þar sem þau veita upplýsingar sem eru frábrugðnar þeim sem 

fást nú þegar í gegnum sterku tengslin (Lin o.fl., 1981a; Granovetter, 1973). Þannig geta 

einstaklingar í atvinnuleit fengið aðgang að nýjum auðlindum og tækifærum sem skilar 

oft hærra settari stöðum en sterk tengsl, sérstaklega hjá þeim sem eru lægra settir (Lin 

o.fl., 1981a). Aðrir fræðimenn hafa haldið því fram að styrkleiki veiku tengslanna felist í 

holum í tengslanetinu (e. structural holes) sem myndast á milli aðila sem tengjast báðir 
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einstakling en tengjast ekki sín á milli. Þá myndast tækifæri fyrir upplýsingar til að flæða 

á milli aðila sem annars hafa ekki aðgang að hvor öðrum (Burt, 1997; Kalish og Robins, 

2006). Aðilar sem tengjast atvinnuleitendum veikum böndum eru þó oft hikandi við að 

aðstoða við leitina þar sem þeir eru óvissir hvort atvinnuleitandinn kæri sig um hjálp 

þeirra sé hennar ekki óskað (Marin, 2012). 

3.2 Við ráðningar 
Tengslanet er ekki einungis notað af einstaklingum í atvinnuleit heldur spilar það oft 

mikilvægan þátt í ráðningaferlinu (Fernandez o.fl., 2000; Fernandez og Weinberg, 1997; 

Petersen, Saporta og Seidel, 2000). Vinnuveitendur kjósa í auknum mæli að ráða frekar 

eftir vísun frá starfsmönnum (e. employee referrals) heldur en að auglýsa eftir starfsfólki. 

Þeir sjá þá tengslanet starfsmanna sinna sem auðlind sem þeir geta fjárfest í og á 

endanum skilar það sér yfirleitt í formi árangursríkari ráðninga sem er hagstæðara fyrir 

fyrirtækið þar sem það er dýrt að ráða inn rangt starfsfólk og jafnframt eru aðrar 

ráðningaraðferðir oft kostnaðarsamari (Fernandez o.fl., 2000; Finneran og Kelly, 2003; 

Pieper o.fl., 2017). Í rannsókn Leicht og Marx (1997) sem gerð var á nýjum starfsmönnum 

eins af fimmtíu stærstu bönkum Bandaríkjanna kom í ljós að 47,2% þeirra höfðu fengið 

ábendingu um starfið frá vinum, ættingjum eða viðskiptafélögum. Af þeim voru 83,6% 

sem höfðu fengið ábendingu um starfið frá starfsmönnum bankans. Sömuleiðis sýndi 

rannsókn Reskin og McBrier (2000) fram á það að um helmingur þeirra fyrirtækja sem 

þær höfðu til skoðunar hafði reglulega ráðið inn stjórnendur eftir meðmæli frá 

starfsmönnum á síðustu tveimur árum. Aðeins 7% þeirra fyrirtækja sem þær rannsökuðu 

höfðu aldrei notast við slíka aðferð. Þessi aðferð er því ekki aðeins notuð til að ráða inn 

almennt starfsfólk heldur einnig stjórnendur.  

Algengast er að þessi aðferð sé notuð við ráðningar hjá fyrirtækjum sem eru ánægð 

með núverandi mannauð sinn (Rees, 1966) en það sýnir tilvísandanum að hann sé hæfur 

og að það sé borin virðing fyrir skoðunum hans þar sem honum er treyst til að benda á 

mögulega umsækjendur (Wang og Seifert, 2016). Það krefst aftur á móti meira trausts og 

trúar á atvinnuleitandanum að benda á viðkomandi sem mögulegan starfskraft en aðstoð 

í formi upplýsinga þar sem að sá sem mælir með honum er að setja eigið orðspor í hættu 

(Lin, 2001; Marsden, 1994; McDonald, 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

umsækjendur sem vísað var á af núverandi starfsmanni eru líklegri til að fá atvinnutilboð 
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en aðrir umsækjendur (Brown, Setren og Topa, 2016; Fernandez o.fl., 2000; Fernandez og 

Weinberg, 1997; Petersen o.fl., 2000; Van Hoye o.fl., 2009). Sömuleiðis sýndu niðurstöður 

rannsóknar Petersen o.fl. (2000), sem gerð var á meðalstóru hátæknifyrirtæki yfir tíu ára 

tímabil, að 60,4% umsækjenda voru fengnir í gegnum tengslanet og 80,8% þeirra sem 

fengu í framhaldinu boð um vinnu. Jafnframt eru þeir sem ráðnir eru eftir tilvísun frá 

starfsmanni líklegri en þeir sem ráðnir eru með formlegum aðferðum til að vísa á aðra 

seinna meir (Fernandez og Sosa, 2005).  

3.2.1 Ávinningur af slíkum ráðningum 

Að ráða starfsmenn eftir tilvísun frá núverandi starfsmönnum getur haft ýmsan ávinning 

í för með sér. Það getur fjölgað umsóknum og fyrirtækið fær þá inn umsóknir sem það 

myndi annars ekki fá (Breaugh og Mann, 1984; Fernandez og Weinberg, 1997). Einnig eru 

umsækjendur sem vísað er á oft hæfari en aðrir umsækjendur þar sem starfsmenn eiga 

það til að vísa á einstaklinga sem líkjast þeim sjálfum. Af þeim ástæðum er líklegra að þeir 

umsækjendur komist í gegnum ráðningarferli fyrirtækisins þar sem starfsmennirnir sem 

vísuðu á þá hafa þegar gert það (Bayer, Ross og Topa, 2008; Fernandez o.fl, 2000; 

Williams, Labig og Stone, 1993). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það að þeir sem fá 

vinnu í gegnum tengslanet eru yfirleitt reynslumeiri en þeir sem fá vinnu með öðrum 

aðferðum (Fernandez og Weinberg, 1997; Williams o.fl., 1993). 

Þessi aðferð við ráðningar hefur einnig í för með sér mikinn ávinning í formi upplýsinga, 

sérstaklega ef tengslin á milli starfsmannsins og þess sem hann vísar á eru sterk (Han og 

Han, 2009). Vinnuveitandinn getur þá fengið upplýsingar um umsækjandann í gegnum 

starfsmanninn sem annars væri erfitt að fá, til dæmis varðandi persónueinkenni og 

viðhorf. Þá hefur umsækjandinn einnig aðgang að meiri upplýsingum um starfið í gegnum 

starfsmanninn. Hann getur á þann hátt gert sér betur grein fyrir því út í hvað hann er að 

fara og geta þá báðir aðilar tekið upplýstari ákvarðanir en ef upplýsingaflæðið væri ekki 

til staðar. Með því að minnka óvissuna á þennan hátt eru auknar líkur á því að viðkomandi 

kunni vel við sig í starfinu og að hann uppfylli kröfur vinnuveitandans (Petersen o.fl., 2000; 

Pieper o.fl., 2017; Simon og Warner, 1992). Upplýsingaflæðið getur þó einnig haft 

skaðlegar afleiðingar. Starfsmenn geta dreift neikvæðum upplýsingum um fyrirtækið til 

mögulegra umsækjenda og dregið þannig úr aðdráttarafli þess en neikvæðar upplýsingar 

hafa meiri áhrif á aðdráttarafl heldur en þegar starfsmenn dreifa jákvæðum upplýsingum 
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(Kanar, Collins og Bell, 2010; Van Hoye og Lievens, 2007). Van Hoye (2013) komst að því 

að óánægja í starfi var helsta ástæða þess að starfsmenn dreifðu neikvæðum 

upplýsingum um fyrirtækið en önnur algeng ástæða var vilji til að forða einstaklingum í 

atvinnuleit frá störfum sem henta þeim illa.  

Annar ávinningur sem þessi ráðningaraðferð hefur í för með sér er að starfsmaðurinn 

sem vísaði á nýliðann hjálpar til við aðlögunarferli hans þar sem hann þjónar hlutverki 

eins konar leiðbeinanda og aðstoðar hann meðal annars að aðlagast félagslega. Það getur 

ýtt undir starfsánægju, skuldbindingu (Reichers, 1987; Sutton og Louis, 1987) og dregið 

úr fjarveru (Taylor og Schmidt, 1983). Með því að notast við þessa aðferð við ráðningar 

ætti ferlið að taka styttri tíma en það gerir annars. Hún getur því sparað bæði dýrmætan 

tíma og aðföng fyrirtækisins (Fernandez o.fl., 2000; Fernandez og Weinberg, 1997) en 

einnig er aðferðin líkleg til að minnka starfsmannaveltu og draga úr óvissu varðandi 

framleiðni umsækjandans (Galenianos, 2013; Simon og Warner, 1992). Petersen o.fl. 

(2000) könnuðu meðal annars hvort þeir sem ráðnir höfðu verið í gegnum tengslanet 

væru ólíklegri til að hætta í vinnunni. Niðurstöðurnar voru afgerandi en 10% af þeim sem 

sóttu um starf eftir að hafa séð auglýsingu voru hættir innan árs á móti 0,6% þeirra sem 

höfðu verið ráðnir í gegnum tengslanet. Brown o.fl. (2016) komust sömuleiðis að því að 

starfsmenn sem höfðu verið ráðnir eftir tilvísun frá núverandi starfsmanni entust lengur í 

starfi og einnig er ólíklegra að þeim sé sagt upp (Burks, Cowgill, Hoffman og Housman, 

2015). Þessari aðferð við ráðningar fylgir því ýmis ávinningur en þó þarf að standa vel að 

henni þar sem hún getur einnig haft slæmar afleiðingar. Bæði geta starfsmenn bent á vini 

sína til að gera þeim greiða en einnig getur verið að innan fyrirtækisins verði til mjög 

einsleitur hópur starfsmanna sé þessi aðferð notuð í miklum mæli. 
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4 Áhrifaþættir 

Gerð hefur verið grein fyrir notkun tengslaneta í atvinnuleit og við ráðningar, hversu 

algengt það er og hvaða ávinning það hefur. Þá er mikilvægt að skoða þá þætti sem geta 

haft áhrif á það hverjir nýta sér þessa aðferð. Skoðaðir verða fjórir þættir sem mögulega 

hafa áhrif. Fyrst og fremst verður athyglinni beint að mögulegum kynjamun þar sem 

tengslanet kynjanna eru það ólík að grunur leikur á að einnig sé munur á því hvernig kynin 

nota tengslanet sín. Þá verður kyn einnig skoðað í samhengi við hina þrjá þættina; 

menntun, aldur og þátttöku í félagsstarfi. Það eru þættir sem hafa áhrif á tengslanet 

einstaklinga og þar af leiðandi er líklegt að þeir hafi einnig áhrif á notkun þess. 

4.1 Kyn 

Þrátt fyrir að það sé nánast jafnt hlutfall karla og kvenna í heiminum þá er það sjaldan 

raunin í umhverfum þar sem tengslanet hafa verið rannsökuð (Bielby og Baron, 1986). 

Aðskilnaður kynjanna verður til þess að einstaklingar eiga frekar í samskiptum við aðra af 

sama kyni og þeir sjálfir (Bielby og Baron, 1986; McPherson og Smith-Lovin, 1987; 

Popielarz, 1999) sem leiðir til þess að tengslanet eiga það til að vera kynjaskipt (Brass, 

1985; Ibarra, 1992; Leicht og Marx, 1997; McGuire, 2000). Vilji einstaklinga til að tengjast 

öðrum sem líkjast þeim sjálfum leiðir sömuleiðis til tengslaneta þar sem kynin eru aðskilin. 

Það verður til þess að ójöfnuður ríkir í dreifingu á félagsauði (Braddock og McPartland, 

1987; Waldringer, 1995) þar sem konur eru útilokaðar eða hafa takmarkaðan aðgang að 

tengslanetum karlmanna (Ibarra, 1993).  

Vinnutengd tengsl samkynja einstaklinga eru sterkari en einstaklinga af sitthvoru 

kyninu, bæði á milli jafningja (South, Bonjean, Markham og Corder, 1982) og í 

samböndum á milli yfir- og undirmanna (Tsui og O‘Reilly, 1989). Ibarra (1992) rannsakaði 

kynjamun á fimm tegundum tengsla hjá starfsmönnum auglýsingastofu. Í ljós kom að 

karlar leituðu frekar til annarra karla en samstarfskvenna í öllum tilfellum en konur leituðu 

aðeins frekar til annarra kvenna í leit að vinskap. Vinasambönd á vinnustað veita 

upplýsingar, stuðning og búa til tengsl sem eru ómetanleg upp á starfsánægju og 

frammistöðu í starfi (Elsesser og Peplau, 2006; Kram og Isabella, 1985; Lincoln og Miller, 

1979). Þá geta sameiginleg markmið og áhugamál samstarfsfólks ýtt undir vinskap á milli 
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kynjanna (Elsesser og Peplau, 2006). Rannsóknir hafa þó sýnt fram á það að fólk hefur 

áhyggjur af því að aðrir haldi að það sé meira en bara vinskapur þegar það vingast við 

samstarfsmann af gagnstæðu kyni (Elsesser og Peplau, 2006; O‘Meara, 1989) þar sem 

kynferðisleg og rómantísk sambönd á milli samstarfsfólks eru oft talin óviðeigandi 

(Elsesser og Peplau, 2006).  

Elsesser og Peplau (2006) gerðu rannsókn á fagmenntuðu fólki úr ýmsum 

atvinnugreinum og sýndu niðurstöðurnar að helstu hindranir á vinskap milli 

samstarfsfólks af sitthvoru kyninu voru kynferðisleg spenna, afbrýðisemi maka, ótti við 

slúður og kynjamunur í samskiptum. Þá lýstu þátttakendur því meðal annars að það væri 

mjög vel fylgst með sambandi þeirra við samstarfsfólk af gagnstæðu kyni og að þau þyrftu 

að passa sig þar sem þau væru að skjóta sig í fótinn ef þau fara að mynda meira en vinskap 

við samstarfsfélaga. Bæði kvenkyns og karlkyns þátttakendur rannsóknarinnar nefndu 

einnig að misskilningur eða rangtúlkun í samskiptum á milli samstarfsfélaga af sitthvoru 

kyninu geti gert andrúmsloftið óþægilegt og þar af leiðandi varast þau slíkan vinskap. 

Elsesser og Peplau kölluðu þessar hindranir glerskilrúmið (e. the glass partition) sem vísun 

í glerþakið (e. the glass ceiling) sem táknar ósýnilega fyrirstöðu sem hefur virkað sem 

hindrun fyrir konur að komast í efstu stjórnunarstöður (Powell og Butterfield, 2015). 

Elsesser og Peplau (2006) sögðu glerskilrúmið hamla konum sem vinna í karllægu 

umhverfi þar sem það krefst þess yfirleitt að þær þurfi að vingast við karla til að öðlast 

nauðsynleg tengsl og upplýsingar til að ná árangri í starfi.  

Það samræmist því sem Burt (1998) hafði áður sýnt fram á en hann skoðaði hvernig 

konur fá aðgang að og eru samþykktar inn í vinnutengd tengslanet karlmanna. Hann 

komst að því að þær konur sem þróa sterk tengsl við stefnumarkandi félaga (e. strategic 

partner), sem er yfirleitt eldri karlmaður með mikið af veikum tengslum, fá aðgang að 

tengslaneti hans og geta nýtt sér það til að koma sér áfram í starfi. Þannig sækja þær 

hraðar fram en konur sem þróa ekki slík tengsl. Þessar niðurstöður renna sömuleiðis 

stoðum undir það sem rannsakendur kalla „old boy networks“. Það eru tengslanet sem 

samanstanda af hátt settum hvítum karlmönnum og getur aðgangur að slíku aukið 

möguleika einstaklings á vinnumarkaði töluvert (Hogans, Perrucci og Behringer, 2005; 

McDonald, 2011; Simon og Warner, 1992; Þóranna Jónsdóttir, 2005).  
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Þá skoðaði McDonald (2011) gögn úr rannsókn sem var gerð á félagsauði 

Bandaríkjamanna á aldrinum 22-65 ára sem annað hvort voru í vinnu þegar rannsóknin 

var gerð eða höfðu verið í vinnu. Rannsókninni var ætlað að safna upplýsingum um þær 

auðlindir sem eru aðgengilegar í tengslanetum einstaklinga og náði hún til 3000 

þátttakenda. Við mat á gögnum rannsóknarinnar komst McDonald að því að kyn skipti 

ekki máli heldur fengu allir sem höfðu aðgang að tengslanetum hvítra karlmanna sömu 

upplýsingar. Það virðist því vera að þegar einstaklingur hefur aðgang að tengslaneti sem 

hefur miklar auðlindir skipti kyn viðkomandi ekki öllu máli. Það er þó ekki víst hvort hver 

sem er geti öðlast aðgang að slíkum tengslanetum eða hvort það séu aðeins útvaldar 

konur. Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2008) komst að því að konur sem starfa í karllægum 

atvinnugreinum aðlaga sig yfirleitt að menningu strákanna og verða þannig einar af þeim. 

Þar af leiðandi getur verið að það sé ástæðan fyrir því að þeim er veittur aðgangur að 

tengslanetum karlmanna og því geti ekki hvaða kona sem er nýtt sér þessa leið til að auka 

möguleika sína á vinnumarkaðnum. Aftur á móti getur það aukið tækifæri annarra kvenna 

ef kona úr tengslaneti þeirra öðlast traust í tengslanetum karla (Þóranna Jónsdóttir, 

2005).  

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að í karllægu umhverfi geta karlar notað kyn sitt til að 

virkja veik tengsl og fá aðgang að tengslanetum á meðan konur þurfa að leita annarra 

leiða. Ein leið sem rannsókn Þorgerðar Einarsdóttur, Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur, 

Margrétar Sigrúnar Sigurðardóttur og Magnúsar Þórs Torfasonar (2020) sýndi fram á að 

virkaði var að finna sameiginleg einkenni með viðkomandi aðilum, til dæmis búsetu. Þá 

sagði Williams (1992) karla sem starfa í kvenlægu umhverfi aftur á móti hafa forskot í því 

sem hann kallaði glerrúllustigann (e. the glass escalator) en hann táknar að karlar sem 

starfa í umhverfi sem samanstendur aðallega af konum eiga það til að vingast við karla 

sem eru yfirmenn á þessum vinnustöðum sem gefur þeim aukið tækifæri til starfsþróunar. 

Karlmenn eiga þar af leiðandi mun auðveldara með að nýta kyn sitt til að fá aðgang að 

körlum sem hafa völd sem þeir geta nýtt sér. Konur þurfa aftur á móti að finna sér aðrar 

leiðir til að fá aðgang að slíkum auðlindum þar sem kyn þeirra eitt og sér dugir ekki til 

þess. 

Það sem er einnig hamlandi fyrir konur er félagsleg einsleitni (e. homophily) en það er 

sú meginregla að meiri samskipti eigi sér stað á milli líkra einstaklinga en ólíkra og þar af 
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leiðandi verða til sterkari tengsl á milli þeirra (McPherson, Smith-Lovin og Cook, 2001). 

Líkindi búa til aðdráttarafl á milli einstaklinganna byggð á sameiginlegri sýn og 

hagsmunum sem leiðir til tengsla (Marsden, 1988; McPherson og Smith-Lovin, 1987). 

Líkindi auðvelda samskipti, auka fyrirsjáanleika í hegðun og stuðla að gagnkvæmu trausti 

(Lincoln og Miller, 1979) en traust í tengslum getur veitt greiðari aðgang að félagsauð sem 

felur í sér stuðning og aðstoð við þróun á starfsferli (Seibert o.fl., 2001). Því eru meiri líkur 

á því að tengsl byggð á líkindum leiði til betri starfsframa fyrir karlmenn heldur en konur 

(Ibarra, 1995). Þar sem fleiri karlar en konur gegna stjórnunarstöðum eru einstaklingar 

líklegri til að treysta þeim frekar til að gegna slíkum störfum þar sem þeir telja 

áhættusamara að setja konu í slíka stöðu (Salancik og Pfeffer, 1978). Það samræmist 

upplifun íslenskra kvenna sem tilheyra framkvæmdastjórn 250 stærstu fyrirtækja landsins 

þar sem að í rannsókn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur o.fl. (2015) var 49% kvenkyns 

þátttakenda sammála því að atvinnulífinu væri stjórnað af körlum sem bera ekki nóg 

traust til kvenna. Þá var 25% karlkyns þátttakenda sammála sömu fullyrðingu. Í grein 

McGuire (2000) kom fram að innan bandaríska fjármálageirans gefst starfsfólki kostur að 

sækja stjórnendaþjálfun en aðeins eftir meðmæli frá hátt settum yfirmanni og þar sem 

konur eru ólíklegri til að hafa slíka aðila í tengslaneti sínu getur það orðið til þess að þær 

fái ekki slík tækifæri. Takmarkaður aðgangur kvenna að félagsauð getur því hindrað 

framgang þeirra í starfi (Timberlake, 2005).  

Fræðimenn hafa bent á að óformlegar aðferðir við ráðningar, mat á starfsmönnum og 

umbun séu yfirleitt í hag starfsfólks sem er nú þegar í forréttindastöðu (Braddock og 

McPartland, 1987; Reskin og McBrier, 2000). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að 

óformlegar aðferðir við ráðningar eru yfirleitt konum í óhag (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019; 

McDonald og Elder, 2006; Parks-Yancy o.fl., 2006; Reskin og McBrier, 2000). Karlar eiga 

það til að vera í hærra settum stöðum, líka á Íslandi (Elín Gróa Karlsdóttir, 2010; Hagstofa 

Íslands, e.d.a), og hafa þar af leiðandi betri auðlindir sem felast í meiri upplýsingum um 

atvinnutækifæri og getu til að hafa áhrif á ráðningarferli (McDonald, 2011; Zhou, 2019). 

Oft eru konur fastar í tengslanetum sem innihalda mun fleiri konur en karla og fá þar af 

leiðandi minni og gæðaminni upplýsingar. Möguleikar þeirra til að komast í hærra settar 

stöður eru því takmarkaðir (Huffman og Torres, 2002; McDonald, Lin og Ao, 2009; 

McDonald, 2011; McGuire, 2000) þar sem fjöldi hágæða tengsla sem fela í sér tækifæri er 

mun minni en þau tækifæri sem felast í tengslanetum karlmanna (Hanson og Pratt, 1991; 
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Huffman og Torres, 2002; Ibarra, 1995; McGuire, 2000; Parks-Yancy o.fl., 2006). Konur í 

atvinnuleit enda því oft í lægra settum störfum (McGuire, 2000; Smith, 2002; Parks-Yancy 

o.fl., 2006) sem konur sinna að mestu leyti (Hanson og Pratt, 1991) sem takmarkar 

möguleika þeirra til að byggja upp öflugt tengslanet (McGuire, 2002). Konur eiga þar af 

leiðandi til að nota tengslanet sín frekar sem félagslegan stuðning á meðal karlar nota sín 

til að koma sér áfram (Van den Brink og Benschop, 2014). Petersen o.fl. (2000) eru einir 

af fáum sem hafa komist að því að lítill kynjamunur sé á notkun tengslanets til að fá 

upplýsingar um starf en þann mun sem fannst mátti skýra með aldri og menntunarstigi. 

Möguleg ástæða þess að þeirra niðurstöður eru ólíkar öðrum er að rannsókn þeirra var 

gerð á umsækjendum hátæknifyrirtækis. Þar er sennilega rík menntunarkrafa og þar af 

leiðandi gæti verið að sú atvinnugrein sé ólík öðrum hvað varðar ráðningaraðferðir.  

Í nýlegri rannsókn sem gerð var á meðal framkvæmdastjórna 250 stærstu fyrirtækja 

landsins voru 73% kvenkyns þátttakenda sammála því að of margar ráðningar í 

stjórnunarstöður ættu sér stað í gegnum óformleg tengslanet en aðeins 39% karla 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Þá telur hluti forystukvenna í íslensku atvinnulífi 

að fyrirtæki ættu að vera skyldug til að auglýsa stjórnendastöður og að ráðningarferli þurfi 

að vera fagleg og gagnsæ (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019). Íslenskar konur eru því ekki jafn 

hlynntar þessari aðferð við ráðningar og karlar og má því velta fyrir sér hvort það sé vegna 

þess að þeim finnist hún takmarka möguleika þeirra til að komast í stjórnunarstöður eða 

hvort aðrar ástæður liggi að baki. Flest bendir þó til þess að karlar hafi meiri félagsauð en 

konur og nýti sér þar af leiðandi tengslanet sín meira. Því er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

Tilgáta 1: Karlar eru líklegri en konur til að fá starf í gegnum tengslanet. 

Atvinnuleitendur eiga það til að leita aðstoðar hjá einstaklingum úr tengslaneti sínu sem 

eru af sama kyni og þeir sjálfir (Fernandez og Sosa, 2005; Hanson og Pratt, 1991; Leicht 

and Marx, 1997; McDonald, 2011). Þá hefur fjöldi rannsakenda sömuleiðis komist að því 

að aðilar í tengslaneti séu viljugri til að aðstoða samkynja atvinnuleitendur þar sem 

líkindin ýta undir tengslin á milli þeirra (Fernandez og Fernandez-Mateo, 2006; Leicht og 

Marx, 1997; McDonald, 2011; Reskin og McBrier, 2000; Wreyford, 2015). Óformlegar 

aðferðir við ráðningar viðhalda þannig misrétti kynjanna (McGuire, 2002) og draga úr 

líkum á því að konur komist í stjórnunarstöður þar sem karlar eru yfirleitt í meirihluta í 
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slíkum störfum og eiga það til að benda frekar á samkynja einstaklinga þegar ráða á í slík 

störf (Reskin og McBrier, 2000). Þar af leiðandi eru tengsl við slíka aðila nauðsynleg til að 

öðlast vald og aðgang að auðlindum á vinnustað (Brass, 1985; Lin o.fl., 1981a). Ibarra 

(1992) komst sömuleiðis að því að konur hafi minna af nothæfum tengslum sem geta 

komið þeim í hærra settar stöður. Hún segir ástæðurnar fyrir því vera að það séu færri 

konur hátt settar sem hægt er að vera í tengslum við og að karlar kjósi oft að mynda frekar 

vinnutengsl við aðra karlmenn. Þar af leiðandi eru þeir ólíklegri til að deila auðlindum 

sínum með konum. Parks-Yancy o.fl. (2006) töldu að það gæti haft áhrif að konur og lægra 

settir einstaklingar hafa ekki aðgang að jafn miklum auðlindum og karlmenn og hærra 

settir einstaklingar og hafa þar af leiðandi takmörkuð tækifæri til að endurgjalda 

viðkomandi aðstoðina. Þá komst Belliveau (2005) að því að þegar karlar veita konum 

ráðgjöf í atvinnuleit fá þær fleiri atvinnutilboð en þegar aðeins er leitað ráða hjá konum. 

Þar af leiðandi er mikilvægt fyrir konur, til að afla meiri upplýsinga um atvinnutækifæri, 

að tengslanet þeirra samanstandi af báðum kynjum. Karlmenn þurfa aftur á móti aðeins 

að reiða sig á aðra karla og gæti það hreinlega dregið úr þeim auðlindum sem þeir hafa 

þegar aðgang að ef þeir reyna að brjótast út úr sínum félagslega hring (McDonald, 2011).  

Í rannsókn Ástu Dísar Óladóttur o.fl. (2019) kom fram að forystukonur í íslensku 

atvinnulífi telja meðal annars að takmarkaða möguleika kvenna til að komast í 

stjórnunarstöður megi skýra með öflugum tengslanetum karla sem verður til þess að þeir 

horfi síður til kvenna. Sömuleiðis telur hluti þeirra að karlar í stjórnunarstöðum aðstoði 

samkynja vini og kunningja sína við að komast til áhrifa innan fyrirtækja. Í því samhengi 

var einnig talað um að klíkumyndun væri algeng í íslensku viðskiptalífi. Það samræmist 

greiningu Þorgerðar Einarsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2010) en þær sögðu 

viðskiptalífið á Íslandi oft fela í sér óformleg samskipti á milli karlmanna. Þá nefndu þær 

til dæmis að þegar kemur að stöðuveitingum sé treyst á kunnings- eða vinskap og þannig 

séu völd karlmanna tryggð. Svipað er uppi á teningnum í Bandaríkjunum en í rannsókn 

McGuire (2002) viðurkenndi hátt settur karlkyns viðmælandi að hann stuðlaði að 

stöðuhækkunum fyrir vini sína með því að biðja aðra í svipaðri stöðu og hann að hafa þá 

í huga þegar þeir voru að ráða. Jafnframt sagði hann þá oft skiptast á slíkum greiðum og 

að það væru ræflar (e. losers) sem leita til mannauðsdeildar til að reyna að fá 

stöðuhækkun. McGuire vildi því meina að þetta kæmi sér illa fyrir konur þar sem þær fá 

minni aðstoð úr tengslaneti sínu við slíkt en karlmenn og eiga það því til að nýta frekar 
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formlegar leiðir til að koma sér áfram en það getur jaðarsett þær enn frekar þegar slíkt 

viðhorf viðgengst hjá hærra settum einstaklingum.  

Ekki eru þó allir sammála um að bæði kynin aðstoði frekar samkynja einstaklinga en 

niðurstöður rannsóknar Zhou (2019) sýndu að karlar voru líklegri en konur til að aðstoða 

konur í atvinnuleit en voru þó enn líklegri til að aðstoða aðra karlmenn. Ekki fannst 

marktækur munur á milli þess hvort konur voru líklegri til að aðstoða karla eða aðrar 

konur. Aðrir vilja meina að einstaklingar séu viljugri til að aðstoða hvíta karlmenn í 

atvinnuleit en konur og minnihlutahópa, ýmist vegna þeirrar staðalímyndar að karlar séu 

skuldbundnir og hæfir starfsmenn (Ridgeway og Correll, 2004) eða þeirra menningarlegu 

viðhorfa að þeir séu líklegri til að ná árangri (McGuire, 2002). Þá sýndi rannsókn O‘Connor 

(2013) að 92% þátttakenda voru tilbúnir að aðstoða einstaklinga í atvinnuleit óháð kyni. 

Aftur á móti voru karlar færari um að veita aðstoð þar sem konur höfðu oft ekki 

auðlindirnar til þess. Ef tekinn er til greina fjöldi þeirra rannsókna sem hafa sýnt fram á að 

einstaklingar séu líklegri til að veita samkynja atvinnuleitendum aðstoð og sú staðreynd 

að fjöldinn allur af formlegum tengslanetum kvenna hefur verið stofnaður á Íslandi til að 

stuðla að tengslum og stuðningi þeirra á milli er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

Tilgáta 2: Atvinnuleitendur eru líklegri til að fá starf í gegnum samkynja 

tengsl en gagnkynja.. 

4.2 Menntun 
Rannsakendur hafa sýnt fram á tengsl á milli hærra menntunarstigs og fjölbreyttari 

tengslaneta sem byggja minna á fjölskyldutengslum (Krause og Borawski-Clark, 1995; 

McPherson o.fl., 2001; Wenger, 1995) og sömuleiðis eru meira menntaðir einstaklingar 

með stærra tengslanet en þeir sem eru minna menntaðir (Ajrouch, Blandon og Antonucci, 

2005; Moore, 1990). Rannsókn O‘Connor (2013) sýndi aftur á móti fram á það að getan 

til að aðstoða einstaklinga í atvinnuleit dvínaði með aukinni menntun. Hún taldi mögulega 

skýringu á því vera að þegar menntunarstig einstaklings er orðið ákveðið hátt verður 

sérþekkingin svo mikil að það bitnar á annarri þekkingu og því lítil hjálp í viðkomandi utan 

hans sérsviðs. Aðrir hafa komist að því að einstaklingar með meiri menntun séu mun 

líklegri til að veita dýrmætari upplýsingar til atvinnuleitenda en aðrir (Aguilera, 2002; 

Reingold, 1999) og sömuleiðis að vel menntaðir einstaklingar fái fleiri vísbendingar um 
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störf en þeir sem eru minna menntaðir (McDonald, 2010; McDonald o.fl., 2009). Þá komst 

Zhou (2019) að því að meira menntaðir einstaklingar væru líklegri til að veita upplýsingar 

til atvinnuleitenda en aftur á móti ólíklegri en þeir sem eru minna menntaðir til að grípa 

til frekari aðgerða, eins og að reyna að hafa áhrif á vinnuveitandann, til að aðstoða 

viðkomandi. 

Algengt er að ákveðnar menntunarkröfur séu fyrir störf og því standa lítið menntaðir 

einstaklingar oft höllum fæti þegar kemur að því að nota formlegar leiðir í atvinnuleit. Þar 

af leiðandi þurfa þeir yfirleitt að nýta óformlegar aðferðir (Chua, 2014; McDonald, 2005). 

Þá komust Hensvik og Skans (2016) að því að í Svíþjóð sætta fyrirtæki sig við minna 

menntaða einstaklinga þegar notast er við óformlegar aðferðir en eru með meiri 

menntunarkröfur við formlegar aðferðir. Það gæti stafað af því að við óformlegar aðferðir 

er treyst á dómgreind starfsmanna við að velja vel þá sem þeir benda á sem mögulega 

starfsmenn og vinnuveitendur hafa þá meiri upplýsingar um viðkomandi aðila. Aftur á 

móti þarf að treysta á að menntun sé besti mælikvarðinn á hæfni umsækjenda þegar ráðið 

er með formlegum aðferðum. 

Flestir rannsakendur hafa komist að því að meira menntaðir einstaklingar notist frekar 

við formlegar aðferðir í atvinnuleit heldur en tengslanet sitt. Það á meðal annars við í 

Svíþjóð (Behtoui, 2008; Håkansson og Nilsson, 2018), Hollandi (Van Tubergen, 2011), 

Austurríki (Weber og Mahringer, 2008), Kína (Zang, 2003) og Singapúr (Chua, 2014). Þá 

skoðuðu Bentolila, Michelacci og Suarez (2010) gögn bæði frá Evrópu og Bandaríkjunum 

og komust að því að þeir sem fundu vinnu í gegnum tengslanet voru minna menntaðir en 

þeir sem fengu vinnu með formlegum aðferðum. Jafnframt sýndi rannsókn Allen og 

Keaveny (1980) fram á það að háskólamenntaðir einstaklingar sem notuðu formlegar 

aðferðir í atvinnuleit fengu hærra sett störf en þeir sem notuðu tengslanet og sömuleiðis 

störf sem tengdust meira menntun þeirra. Það er því sennilegt að þrátt fyrir að vera 

yfirleitt með meiri félagsauð og þar af leiðandi betur í stakk búnir til að nýta tengslanet 

sitt en þeir sem eru minna menntaðir þá borgi það sig frekar fyrir vel menntaða 

einstaklinga að treysta á þá formlegu hæfni sem þeir hafa heldur en tengslanet þegar á 

atvinnuleit stendur.  

Það eru þó ekki allir rannsakendur á sama máli þar sem rannsókn Boxman, De Graaf 

og Flap (1991) á stjórnendum í Hollandi sýndi að þeir sem voru með hæst og lægst 
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menntunarstig voru líklegri til að fá starf með óformlegum leiðum á meðan þeir sem eru 

með miðlungs mikla menntun voru ólíklegri til að fá starf með þeim hætti. Þá fann 

Reingold (1999) ekki marktækan mun á menntunarstigi einstaklinga sem fengu starf í 

gegnum tengslanet og hins vegar þeirra sem notuðu formlegar leiðir. Þar sem flestar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið í öðrum löndum hafa komist að því að óformlegar 

aðferðir í atvinnuleit séu meira notaðar af minna menntuðum einstaklingum er 

eftirfarandi tilgáta sett fram: 

Tilgáta 3: Einstaklingar sem eru ekki með háskólamenntun eru líklegri til að 

fá starf í gegnum tengslanet en þeir sem eru háskólamenntaðir.. 

4.3 Aldur 
Rannsakendur eru ekki á sama máli um það hvenær á lífsleiðinni félagsauður einstaklinga 

er mestur. Sumir vilja meina að hann aukist með aldrinum (Bridges og Villemez, 1986; 

Lambert, Eby og Reeves, 2006; McDonald og Mair, 2010), að með aukinni starfsreynslu 

fjölgi vinnutengdum samböndum og að gæði þeirra eigi það til að aukast. Tengslanet 

einstaklinga stækkar og verður fjölbreyttara en aðallega fjölgar veikum tengslum. Því séu 

tengslanet eldri einstaklinga yfirleitt betri en þeirra sem yngri eru, sérstaklega hvað varðar 

vinnutengd sambönd (McDonald og Mair, 2010). Niðurstöður rannsóknar Beggs og 

Hurlbert (1997) benda til þess að eitthvað sé til í því en þau komust að því að konur sem 

nota eldri tengiliði í atvinnuleit væru líklegri til að fá vinnu í stærri skipulagsheildum sem 

borga hærri laun.  

Aðrar rannsóknir hafa komist að því að það dragi úr félagsauð einstaklinga með 

aldrinum (Kalmijn, 2003; Wellman, Wong, Tindall og Nazer, 1997) og samkvæmt Ajrouch 

o.fl. (2005) dregur úr félagsauð kvenna með aldrinum og þar með takmarkast tækifæri 

þeirra. Enn aðrir hafa komist að því að tengsl sem eru ekki byggð á skyldleika nái hámarki 

snemma á tvítugsaldri og eftir það dragi úr þeim (Fischer og Oliker, 1983; Marsden, 1987). 

Wrzus, Hänel, Wagner og Neyer (2013) skoðuðu niðurstöður 277 rannsókna sem höfðu 

verið gerðar á árunum 1978-2012 og komust að því að eftir 25 ára aldur fór tengslanet 

einstaklinga að minnka en þegar komið var á sjötugsaldurinn fór að hægja á minnkuninni. 

Þá vildu McDonald og Mair (2010) meina að félagsauður einstaklinga næði hámarki í 

kringum 46-50 ára aldurinn og færi svo að dragast saman eftir það. Þar sem það er engin 
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ein rétt leið til að mæla félagsauð nota rannsakendur mismunandi aðferðir og því er ekki 

óeðlilegt að þeir komist ekki að sömu niðurstöðu varðandi það hvenær hann nær 

hámarki. 

Þegar fólk nær miðjum aldri fer það yfirleitt að einblína minna á að viðhalda stóru, 

fjölbreyttu tengslaneti. Það fer að þrengja tengslanet sitt og auka samskipti við þá sem 

standa þeim næst eins og fjölskyldumeðlimi (Carstensen, 1995; Carstensen, Isaacowitz og 

Charles, 1999). Almennt eiga konur það til að vera í meiri samskiptum við vini og fjölskyldu 

en karlar (Fischer og Oliker, 1983; Kalmijn, 2003) en rannsóknir benda til þess að með 

aldrinum dragi úr vinatengslum hjá báðum kynjum (Kalmijn, 2003; Wellman o.fl., 1997). 

Fung, Carstensen og Lang (2001) vilja þó meina að minnkandi tengslanet með aldrinum 

megi skýra með því að þá dregur úr vinnutengdum tengslum frekar en tilfinningalegum 

tengslum eins og vinskap sem á það til að vera fyrir lífstíð. Þá komust Fischer og Oliker 

(1983) að því að þegar konur eru komnar úr barneign aukast tengsl þeirra sem eru ekki 

byggð á skyldleika á meðan þau dragast saman hjá körlum. Við 65 ára aldurinn eiga konur 

því mun fleiri vini og kunningja en karlar á sama aldri sem þær telja að megi rekja til þess 

að karlar eru með fleiri vinnutengd tengsl, eða 27% af heildar tengslum á móti 9% hjá 

konum, sem dregur svo úr þegar þeir hætta að vinna.  

Í Svíþjóð er mjög algengt að fyrsta starf einstaklings sé fengið í gegnum fjölskyldu- eða 

vinasambönd (Håkansson og Tovatt, 2017). Rannsókn Håkansson og Nilsson (2018) sýndi 

að 40% þátttakenda á aldursbilinu 18-24 ára treystu á tengsl til að fá vinnu á móti 26% 

þeirra sem höfðu náð 25 ára aldri. Þá komst Zhou (2019) að því að fólk á miðjum aldri sé 

líklegast til að aðstoða einstaklinga í atvinnuleit. Fernandez og Sosa (2005) vildu aftur á 

móti meina að með hækkandi starfsaldri dragi úr fjölda tilvísana og að eldri starfsmenn 

væru ólíklegri til að vísa á mögulega umsækjendur en þeir sem yngri eru. Þá hafa 

rannsóknir einnig sýnt fram á það að vinnuveitendur kjósa frekar að ráða yngra starfsfólk 

en þá sem eldri eru (Ahmed, Andersson og Hammarstedt, 2012; Berger, 2006) og því gæti 

það reynst eldri einstaklingum erfiðara að fá vinnu. Svo reyndist vera í rannsókn Chan og 

Stevens (2001) sem komust að því að á meðal 55 ára einstaklinga sem misstu vinnuna 

höfðu aðeins 60% karla og 55% kvenna fengið starf á ný að tveimur árum liðnum. Það á 

einnig við á Íslandi en niðurstöður rannsóknar sem var hluti af meistararitgerð Önnu 

Moniku Arnórsdóttur (2017) sem fjallaði um reynslu íslenskra kvenna yfir 50 ára aldri af 
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atvinnuleysi og atvinnuleit sýndu sömuleiðis að margar þeirra töldu að eldri konur þurfi 

sterkara tengslanet til að auka möguleika þeirra á því að koma sér aftur inn á 

vinnumarkaðinn eftir atvinnuleysi. Viðmælendur sögðust flestar hafa fengið vinnu í 

gegnum vinskap eða fjölskyldutengsl fyrr á starfsferli sínum og voru þær sammála um það 

að tengslanet væri mikilvægt verkfæri í atvinnuleit þar sem það gæti aukið tækifæri þeirra 

á vinnumarkaði. Það virðist því vera að tengslanet séu meira nýtt í atvinnuleit hjá yngri 

einstaklingum og því er eftirfarandi tilgáta sett fram: 

Tilgáta 4: Yngri einstaklingar eru líklegri til að fá starf í gegnum tengslanet 

en þeir sem eldri eru. 

4.4 Þátttaka í félagasamtökum (e. voluntary associations) 
Félagsstarf býr til vettvang fyrir einstaklinga til að skapa tengsl sín á milli og þar af leiðandi 

hefur það áhrif á mótun tengslaneta þeirra (Feld, 1981; Popielarz, 1999). Þeir sem taka 

þátt í félagsstarfi eru almennt með fleiri tengsl og þéttara tengslanet en þeir sem ekki 

taka þátt í slíku (McPherson og Smith-Lovin, 1982). Stærð samtakanna sem um ræðir 

skiptir miklu máli upp á tengslin sem myndast á milli einstaklinga sem tilheyra þeim. Sumir 

segja tengsl innan stórra samtaka vera yfirborðskenndari en þau sem verða til innan 

smærri samtaka. Það getur aftur á móti verið gagnlegt þar sem margir fræðimenn hafa 

sýnt fram á ávinninginn af því að vera í veikum tengslum við marga aðila (Lin, Vaughn og 

Ensel, 1981) sem er oft raunin í stórum samtökum (McPherson og Smith-Lovin, 1982). 

Félagasamtök eru oft mjög einsleit þegar kemur að kyni, aldri, menntun og kynþætti 

(McPherson og Smith-Lovin, 1982; Popielarz og McPherson, 1995). Þau stuðla því að 

tengslamyndun á milli einsleitra aðila frekar en að brúa bil á milli ólíkra einstaklinga (Feld, 

1982; McPherson, Popielarz og Drobnic, 1992).  

Booth (1972) komst að því að konur eiga það til að tilheyra færri samtökum en karlar, 

rannsókn McPherson og Smith-Lovin (1982) sýndi fram á það að bæði kynin tilheyra 

nánast jafn mörgum samtökum og Popielarz (1999) komst að því að konur væru í fleiri 

samtökum en karlar. Miðað við aldur þessara rannsókna gætu niðurstöður þeirra bent til 

þess að þátttaka kvenna í félagsstarfi hafi aukist með árunum. McPherson og Smith-Lovin 

(1982) sýndu aftur á móti fram á að karlmenn eiga það til að vera hluti af stærri samtökum 

en konur burt séð frá stöðu þeirra á vinnumarkaði, aldri, menntun og hjúskaparstöðu en 
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þau telja þennan stærðarmun á samtökunum sem kynin tilheyra búa til mikinn mun á 

þeim félagslegu auðlindum sem eru þeim aðgengilegar. Samkvæmt rannsókn þeirra eru 

þau samtök sem karlar tilheyra að meðaltali þrisvar sinnum stærri en þau sem konur 

tilheyra, aðeins 10% félagsstarfs kvenna á móti 30% af starfi karla er í samtökum með yfir 

200 meðlimi. Konur í fullu starfi tilheyra yfirleitt mun stærri samtökum en þær sem eru 

heimavinnandi en þau samtök eru samt ekki jafn stór og þau sem útivinnandi karlar 

tilheyra. Það bendir til þess að munurinn á stærð samtaka sem karlar og konur tilheyra 

tengist ólíkri stöðu þeirra á vinnumarkaði (McPherson og Smith-Lovin, 1982). 

Popielarz (1999) komst að því að samtök kvenna eru einsleitari hvað varðar aldur, 

menntun, hjúskaparstöðu og stöðu á vinnumarkaði en blönduð samtök eða samtök þar 

sem karlar eru ríkjandi. Þar af leiðandi getur félagsstarf verið mjög einangrandi fyrir konur. 

Þá sýndu niðurstöður hennar meðal annars að 66,9% kvenkyns þátttakenda var hluti af 

samtökum þar sem yfir 90% meðlima voru af sama kyni á móti 53,8% karla. Samtök þar 

sem konur eru ríkjandi eru mun líklegri til að innihalda einstaklinga sem eru 

heimavinnandi, í hlutastarfi eða hættir að vinna (Popielarz, 1999). Þar af leiðandi eru 

konur með færri vinnutengd tengsl en karlar og því takmarkaður fjöldi einstaklinga sem 

getur aðstoðað þær í atvinnuleit. Karlmenn eru með nánast fimm sinnum fleiri 

vinnutengd tengsl innan þeirra samtaka sem þeir tilheyra og yfirleitt eru þeir í stöðu innan 

samtaka sem er mun líklegri til að hafa aðgang að upplýsingum um möguleg störf, 

viðskiptatækifæri og þróun í starfi (McPherson og Smith-Lovin, 1982). Kosturinn við 

kvennasamtök er þó sá að þá er tryggt að einhverjar þeirra hafa völd innan hópsins og 

geta þá verið leiðtogar og fyrirmyndir annarra meðlima (Popielarz, 1999). Félagslega 

einsleitnin í slíkum hópum á það einnig til að búa til náið samband á milli meðlima svo 

þangað geta þær sótt félagslegan stuðning (House, Umberson og Landis, 1988).  

Meðalstærð samtaka sem konur eru þátttakendur í stækkar eftir því sem þær mennta 

sig meira en það tengist ekki stærð samtaka hjá karlmönnum sem bendir til þess að 

menntun sé meira aðgreinandi persónueinkenni fyrir konur en karla (McPherson og 

Smith-Lovin, 1982). Þá komst Popielarz (1999) að því að staðalfrávik menntunar meðlima 

í samtökum var mun hærra í blönduðum samtökum sem bendir til þess að í samtökum 

þar sem kynin eru aðgreind koma saman einstaklingar af svipuðu menntunarstigi. Samtök 

þar sem annað hvort kynið var ríkjandi var að meðaltali með lægra menntunarstig en 



 

33 

samtök sem innihalda bæði kynin. Þá komst hún að því að mikið menntaðar konur tilheyra 

frekar samtökum með karlmönnum eða með öðrum mikið menntuðum konum en þær 

sem hafa millistig menntunar eiga það til að vera í samtökum sem aðgreina eftir aldri og 

stöðu á vinnumarkaði. Þeir sem eru mjög lítið menntaðir eiga það aftur á móti til að taka 

ekki þátt í félagsstarfi. Það sama á við um atvinnulausa en þar sem að stór hluti 

félagsstarfs kostar getur það orðið til þess að þeir hafa ekki efni á því að taka þátt. Það 

dregur úr tengslum þeirra við annað fólk og þar með líkunum á því að vera í sambandi við 

einstakling sem getur aðstoðað viðkomandi í atvinnuleit (Peterie o.fl., 2019; Saunders, 

2015; Stam, Sieben, Verbakel og De Graaf, 2016). McDonald (2010) komst að því að 

þátttakendur í félagsstarfi fái fleiri vísbendingar um störf en þeir sem ekki taka þátt í slíku. 

Þá gerðu Boxman o.fl. (1991) rannsókn á stjórnendum stærstu fyrirtækja Hollands, sem 

voru 96% karlmenn, og komust meðal annars að því að þátttaka í félagsstarfi jók líkurnar 

á því að þeir fundu starf í gegnum tengslanet sitt. Þar sem svo stór hluti þátttakenda voru 

karlmenn er ekki hægt að fullyrða um hvort það sama eigi við um konur en þar sem 

rannsóknin er gömul og þátttaka kvenna í félagsstarfi virðist hafa aukist með árunum er 

eftirfarandi tilgáta sett fram: 

Tilgáta 5: Þátttakendur í félagasamtökum eru líklegri til að fá starf í gegnum 

tengslanet en þeir sem ekki taka þátt í slíku. 
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5 Aðferðafræði 

5.1 Rannsóknaraðferð 
Markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að skoða ólíka notkun kynjanna á 

tengslanetum í atvinnuleit. Notast var við megindlega rannsóknaraðferð til að fá sem flest 

svör til að kanna hlutverk tengslaneta í atvinnuleit og við ráðningar hér á landi. Hingað til 

hafa íslenskar rannsóknir aðeins skoðað viðhorf gagnvart þessari tegund ráðninga sem 

virðist vera fremur neikvætt, sérstaklega af hálfu kvenna (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019; 

Guðbjörg Linda Rafnsdóttir o.fl., 2015). Því er áhugavert að sjá hvort sá kynjamunur 

endurspeglist í notkun á þessari aðferð.   

5.2 Þátttakendur og framkvæmd 
Upphaflega var ákveðið að hafa samband við Félag kvenna í atvinnulífinu (FKA) í leit eftir 

aðstoð frá meðlimum við að fá fyrirtæki til að taka þátt. Fljótlega varð þó ljóst að sú leið 

yrði ekki fær þar sem mikil óvissa ríkti vegna COVID-19 veirunnar sem herjaði á 

heimsbyggðina. Það var því krísustjórnun í gangi innan margra fyrirtækja og vel skiljanlegt 

að ekki gæfist tími til að taka þátt í rannsókn sem þessari. Aðstæður leiddu þar af leiðandi 

til þess að ákveðið var að nýta samfélagsmiðla. Sú leið var talin líklegust til árangurs eins 

og staðan var í þjóðfélaginu þá stundina þar sem mikill fjöldi fólks var heima hjá sér í 

sóttkví og þar af leiðandi með mikinn frítíma.  

Spurningalista var dreift á Facebook þar sem biðlað var til einstaklinga að svara honum. 

Gagnasöfnunin hófst 20. mars 2020 og 

stóð yfir í fjóra sólarhringa. Á þeim tíma 

fengust 332 svör en af því voru 134 

karlar (40,4%) og 198 konur (59,6%). 

Þátttakendur voru á öllum aldri og 

dreifðust þeir nokkuð jafnt í 

aldurshópana eins og má sjá á mynd 1. 

Aðeins tveir þátttakendur voru undir 20 

ára aldri en stærstur hluti svarenda var á 

aldrinum 20-29 ára. Minni dreifing var á menntun þátttakenda en hana má sjá á mynd 2. 

Rúmlega þriðjungur hafði lokið framhaldsmenntun á háskólastigi og tæplega þriðjungur 

         Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda 
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grunnnámi á háskólastigi. Samtals höfðu 67,8% þátttakenda lokið háskólanámi og er 

úrtakið því meira menntað en Íslendingar almennt en samkvæmt tölum frá 2018 hafði 

43,7% Íslendinga á aldrinum 25-64 ára lokið háskólanámi (Hagstofa Íslands, e.d.b). 

 

Mynd 2. Menntun þátttakenda 

5.3 Mælitæki og úrvinnsla 
Þar sem ekki fannst tilbúinn spurningalisti sem hefði hentað til notkunar í þessari 

rannsókn var spurningalistinn frumsaminn en hann má finna í viðauka 1. Listinn var 

saminn út frá þeim tilgátum sem settar voru fram en spurningar úr öðrum rannsóknum 

voru notaðar sem innblástur. Til að byrja með var hann sendur á leiðbeinendur og í 

kjölfarið voru gerðar breytingar í samræmi við athugasemdir þeirra. Því næst var hann 

forprófaður á sex einstaklingum á ólíkum aldri með ólíka menntun til að ganga úr skugga 

um að hann væri auðskiljanlegur. Þá kom í ljós að svarmöguleika vantaði í eina 

spurninguna og einnig fékkst athugasemd varðandi orðalag sem olli misskilningi.  

Vefkönnun varð fyrir valinu sem aðferð til gagnasöfnunar þar sem sú leið var talin 

auðveldust í framkvæmd og jafnframt líklegust til að skila flestum svörum. 

Spurningalistinn var settur upp í Google Forms vegna þess að það er frítt, einfalt og gerir 

úrvinnslu svara auðvelda. Svarmöguleikar flestra spurninganna voru á nafnkvarða en 

nokkrir á fimm punkta Likert kvarða þar sem svarmöguleikum frá mjög ósammála til mjög 

sammála er raðað á jafnbilakvarða. Úrvinnsla gagnanna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS 

en myndirnar og töflurnar voru unnar í Microsoft Excel. 
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6 Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í tvo hluta þar sem fyrst verður sett fram lýsandi 

tölfræði sem áhugavert er að skoða í samhengi við niðurstöður þessarar og fyrri 

rannsókna sem betur verður fjallað um í umræðum. Í seinni undirkaflanum verður svo 

greint frá niðurstöðum tölfræðiprófanna sem gerð voru til að sannreyna þær tilgátur sem 

settar voru fram.  

6.1 Lýsandi tölfræði 
Í spurningalistanum voru settar fram fjórar fullyrðingar varðandi tengslanet með 

svarmöguleikum á fimm punkta Likert kvarða. Svör þátttakenda eftir kyni má sjá á 

myndum 3, 4, 5 og 6 en við úrvinnslu voru svarmöguleikarnir sameinaðir úr fimm í þrjá: 

Sammála, hvorki né og ósammála. 

 

Mynd 3. „Ég tel mig hafa gott tengslanet“ 

 

Mynd 4. „Ég reyni markvisst að stækka og efla tengslanet mitt í von um að öðlast vinnutengd 
tækifæri í framtíðinni“ 
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Mynd 5. „Ég kýs að leita til einstaklinga úr tengslaneti mínu í atvinnuleit þegar það er möguleiki 
frekar en að nota formlegar aðferðir“ 

 

Mynd 6. „Ég er mótfallin(n) ráðningum í gegnum tengslanet“ 

Af þátttakendum voru 41,8% sem nýtti sér tengslanet til að fá núverandi starf. Spurt var 

út í tengsl við þann aðila sem skipti mestu máli fyrir ráðninguna til að meta styrkleika 

tengslanna en í töflu 1 má sjá tíðni notkunar sterkra og veikra tengsla eftir kyni. 

   Tafla 1. Notkun tengsla eftir styrk 

Tengsl notuð Karlar Konur Samtals 
Sterk tengsl 33 32 65 

% 50,8% 49,2% 37,6% 
Veik tengsl 45 63 108 

% 41,7% 58,3% 62,4% 
Samtals 78 95 173 

% 45,1% 54,9% 100% 
 



 

38 

Þá var einnig spurt út í tegundir starfa sem þátttakendur sinntu til að vita hvort notkun 

tengslaneta væri algengari í einhverjum atvinnugreinum en öðrum. Spurt var hvort tengsl 

höfðu áhrif á ráðningu í núverandi starf og svörin í samhengi við tegundir starfa má sjá á 

töflu 2. 

Tafla 2. Áhrif tengsla eftir tegund starfs 

Tegund starfs 
Tengsl höfðu 

áhrif Veit ekki 
Tengsl höfðu 

ekki áhrif Samtals 
Stjórnandi 31 4 24 59 

% 52,5% 6,8% 40,7% 20,7% 
Sérfræðingur 71 2 33 106 

% 67% 1,9% 31,1% 37,2% 
Skrifstofustarf 12 0 8 20 

% 60% 0% 40% 7% 
Þjónustu- eða 
verslunarstarf 26 4 5 35 

% 74,3% 11,4% 14,3% 12,3% 
Kennari 5 0 9 14 

% 35,7% 0% 64,3% 4,9% 
Iðnaðarstarf 16 1 7 24 

% 66,7% 4,2% 29,2% 8,4% 
Umönnunarstarf 13 0 14 27 

% 48,1% 0% 51,9% 9,5% 
Samtals 174 11 100 285 

 

Sömuleiðis var skoðað hversu hátt hlutfall einstaklinga í hverri starfsgrein fengu fyrst 

upplýsingar um núverandi starf í gegnum tengslanet en samanburð á þeirri tölfræði eftir 

kyni má sjá á mynd 7. 
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Mynd 7. Hlutfall starfa í gegnum tengslanet eftir tegund og kyni 

Þá var einnig skoðað að hve miklu leyti fyrirtæki eru að hafa samband við einstaklinga 

með boð um starf (e. headhunting) í ólíkar tegundir starfa. Teknir voru þeir einstaklingar 

sem sögðust hafa fengið núverandi starf með þeim hætti og þeir spurðir út í það hvers 

konar starfi þeir sinna en þá tölfræði má sjá á mynd 8.  

 

Mynd 8. Hausaveiddir einstaklingar eftir tegund starfa og kyni 
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6.2 Tilgátupróf 
Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar fjallaði um að karlar væru líklegri en konur til að fá starf í 

gegnum tengslanet. Til að kanna hvort hún standist út frá því úrtaki sem fékkst var gert 

kí-kvaðrat próf. Ekki fannst marktækur munur á niðurstöðunum eftir kyni χ2(1)=0,209; 

p=0,648 og því var tilgátan ekki studd. Þrátt fyrir að ekki hafi fundist marktækur munur á 

niðurstöðunum þá má sjá á töflu 3 að punktmat á hlutfallinu sem nýtti sér tengslanet í 

atvinnuleit var hærra fyrir konur (42,9%) en karla (40,2%), öfugt við það sem tilgátan gerði 

ráð fyrir.  

Tafla 3. Tíðni fenginna starfa 

 

Aftur á móti var einnig kannað hvort algengara var að karlmenn eða konur fengju starf 

með þeim hætti að fyrirtæki hafði samband við viðkomandi þar sem það krefst ákveðinna 

tengsla. Þar fannst marktækur munur á milli kynjanna χ2(1)=6,753; p=0,009 þar sem 

næstum var tvöfalt líklegra að fyrirtæki hefðu samband við karla (25,9%) en konur 

(13,5%). Á mynd 9 má sjá samanburð á því hvar kynin fengu fyrst upplýsingar um 

núverandi starf. 
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Önnur tilgáta rannsóknarinnar sneri að kyni þeirra sem aðstoðuðu þátttakendur í 

atvinnuleitinni. Á töflu 4 má sjá fjölda þeirra aðila sem sögðust hafa fengið núverandi starf 

í gegnum tengslanet eða að tengsl hafi haft áhrif. Þátttakendur voru beðnir um að 

tilgreina kyn þess aðila sem skipti mestu máli fyrir ráðningu þeirra í núverandi starf sem 

má einnig sjá í töflunni. 

Til að kanna hvort tilgátan standist var gert kí-kvaðrat próf sem sýndi að niðurstöðurnar 

voru marktækar χ2(1)=37,820; p<0,001. Tilgátan stóðst því en niðurstöður eftir kyni má 

sjá á mynd 10. Þar má sjá að mun líklegra er að kynin fái aðstoð frá samkynja 

einstaklingum en gagnkynja. Þá kom einnig í ljós að konur eru meira en tvöfalt líklegri til 

að fá gagnkynja aðstoð en karlar.  

Tafla 2. Tíðni fenginnar aðstoðar frá gagnkynja og samkynja tengiliðum 

Mynd 9. Boðleiðir fyrstu upplýsinga um núverandi starf eftir kyni 

Tafla 4. Tíðni fenginnar aðstoðar eftir kyni 
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Mynd 10. Kyn tengiliða sem aðstoðuðu þátttakendur við að fá núverandi starf 

Þegar dæminu var svo snúið við og skoðað hvers kyns þeir einstaklingar voru sem 

þátttakendur aðstoðuðu síðast í atvinnuleit reyndist munurinn á milli hópanna einnig 

marktækur χ2(1)=58,350; p<0,001 þar sem bæði kyn voru líklegri til að aðstoða samkynja 

einstaklinga í atvinnuleit en tíðnina má sjá á töflu 5. 

Tafla 5. Tíðni veittrar aðstoðar eftir kyni 

 

Framkvæmt var kí-kvaðrat próf til að kanna muninn á því frá hverjum þátttakendur fengu 

síðast aðstoð í atvinnuleit og hverja þeir aðstoðuðu síðast. Hann reyndist marktækur 

χ2(1)=27,981; p<0,001 en á mynd 11 má sjá samanburð á þeirri aðstoð sem kynin veittu 

og þáðu.  
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Mynd 11. Aðstoð fengin og veitt af þátttakendum 

Þriðja tilgáta rannsóknarinnar hljóðaði svo: „Einstaklingar sem eru ekki með 

háskólamenntun eru líklegri til að fá starf í gegnum tengslanet en þeir sem eru 

háskólamenntaðir“. Áður en hægt var að sannreyna það voru breyturnar sameinaðar úr 

sex í tvær, háskólamenntaða og ekki háskólamenntaða. Framkvæmt var kí-kvaðrat próf 

sem sýndi fram á að þrátt fyrir að það væri munur á hópunum tveimur var hann ekki 

marktækur χ2(1)=1,293; p=0,256. Þar af leiðandi var tilgátan ekki studd. Af þeim 

þátttakendum sem ekki voru með háskólamenntun voru 46,7% sem fengu starf í gegnum 

tengslanet á móti 39,5% háskólamenntaðra. Einnig var gert kí-kvaðrat próf með tilliti til 

kyns sem reyndist hvorki marktækt fyrir karla χ2(1)=0,466; p=0,495 né konur χ2(1)=0,968; 

p=0,325 en hlutfallslegar líkur má sjá á mynd 12. 



 

44 

 

Mynd 12. Notkun tengslaneta í atvinnuleit eftir kyni og menntun 

Fjórða tilgáta rannsóknarinnar sneri að notkun tengslaneta í atvinnuleit eftir aldri. Á mynd 

13 má sjá hlutfallslega notkun aldurshópanna sex á tengslanetum til að fá núverandi starf. 

 

Mynd 13. Notkun tengslaneta í atvinnuleit eftir kyni og aldri 
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Áður en tilgátan var sannreynd voru svör þátttakenda undir 20 ára aldri útilokuð þar sem 

þau voru aðeins tvö og ólíklegt er að einstaklingar á þeim aldri séu í fullu starfi. Gerð var 

línuleg aðhvarfsgreining þar sem stuðullinn fyrir aldur reyndist vera -0,007 b=-0,018; t=-

0,3; p=0,764. Niðurstöðurnar reyndust því ekki tölfræðilega marktækar sem bendir til 

þess að ekki sé samband á milli aldurs og notkun tengslaneta í atvinnuleit. Þátttakendur 

á öllum aldri voru álíka líklegir til að hafa fengið núverandi starf í gegnum tengslanet en 

tíðnina má sjá á töflu 6. 

Tafla 6. Tíðni fenginna starfa eftir kyni og aldri 

 

Ákveðið var að framkvæma einnig kí-kvaðrat próf þar sem aldursbreyturnar voru 

sameinaðar úr sex í tvær, undir og yfir 40 ára aldri. Ástæðan fyrir því að sá aldur varð fyrir 

valinu var að þá ætti viðkomandi að vera kominn með ágæta reynslu af vinnumarkaðnum. 

Prófið leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á niðurstöðum milli aldurshópanna 

tveggja χ2(1)=0,016; p=0,900 og því var tilgátan ekki studd. Þegar einnig er tekið tillit til 

kyns voru þær niðurstöður ekki heldur marktækar, hvorki hjá körlum χ2(4)=2,226; p=0,694 

né konum χ2(4)=0,485; p=0,975.  
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Fimmta og síðasta tilgáta rannsóknarinnar tengdist því hvort þátttakendur í félagsstarfi 

væru líklegri til að fá starf í gegnum tengslanet en þeir sem ekki taka þátt í slíku. Af 

þátttakendum voru 55,4% sem taka virkan þátt í félagsstarfi og 44,6% sem gerir það ekki. 

Framkvæmt var kí-kvaðrat próf til að kanna hvort marktækur munur væri á niðurstöðum 

hópanna tveggja en svo reyndist ekki vera χ2(1)=1,697; p=0,193. Tilgátan var því ekki 

studd fyrir það úrtak sem fékkst. Af 

þátttakendum voru 67,9% karlmanna sem 

sögðust vera virkir í félagsstarfi á móti 

47% kvenna. Á mynd 14 má sjá 

samanburð á notkun tengslaneta í 

atvinnuleit hjá þeim sem annars vegar eru 

virkir í félagsstarfi og hins vegar ekki virkir 

í slíku. Þá var einnig framkvæmt kí-kvaðrat 

próf með tilliti til kyns en það reyndist ekki 

heldur marktækt fyrir karla χ2(1)=0,497; 

p=0,481 né konur χ2(1)=1,038; p=0,308. 

Sambærilegar rannsóknir þessari sem 

horft var til við gerð spurninga gerðu ekki ráð fyrir því að þegar einstaklingur fær starf 

eftir að fyrirtæki hefur samband við hann þá sé það í gegnum tengslanet sem er 

umdeilanlegt. Því var ákveðið að gera kí-kvaðrat próf til að kanna hvort hlutfall þeirra sem 

fyrirtæki hafa samband við með boð um vinnu sé hærra á meðal þeirra sem eru virkir í 

félagsstarfi. Það reyndist rétt þar sem marktækur munur var á milli hópanna χ2(1)=6,789; 

p=0,009. Niðurstöðurnar má sjá á töflu 7 en þar sést að meira en tvöfaldar líkur eru á því 

að einstaklingur fái starf með þeim hætti að fyrirtæki hafi samband við hann ef hann er 

virkur í einhvers konar félagsstarfi.  

Mynd 14. Notkun tengslaneta í atvinnuleit eftir kyni og 
þátttöku í félagsstarfi 
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Tafla 7. Tíðni þess sem fyrirtæki hafði samband við með boð um vinnu á meðal virkra og óvirkra í 
félagsstarfi 

 

Af þeim einstaklingum sem fyrirtæki hafði samband við með boð um vinnu voru 70,6% 

virkir í félagsstarfi á móti 50,4% þeirra sem fengu starf með öðrum hætti. Þær niðurstöður 

benda til þess að þátttaka í félagsstarfi geti skipt máli upp á tengsl sem skila sér mögulega 

í starfi seinna meir. Þá var einnig gert kí-kvaðrat próf fyrir bæði kyn en það reyndist hvorki 

marktækt í tilfelli karla χ2(1)=1,673; p=0,196 né kvenna χ2(1)=3,180; p=0,075. 
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7 Umræður 

Þessari rannsókn var ætlað að kanna kynjatengdan mun á notkun tengslaneta í atvinnuleit 

og við ráðningar hér á landi og voru settar fram fimm tilgátur í því samhengi. Aðeins ein 

tilgáta stóðst sem bendir til þess að einstaklingar af ýmsum toga nýti sér tengslanet við 

þessar aðstæður. Af þátttakendum rannsóknarinnar sögðust 41,8% fyrst hafa fengið 

upplýsingar um núverandi starf frá aðila úr tengslaneti sínu en sambærilegar rannsóknir 

hafa notað slíka spurningu til að finna út hlutfall þeirra sem fá starf í gegnum tengslanet. 

Þar sem rannsakandi var ekki sammála því að fá fyrst upplýsingar um starf úr tengslaneti 

sínu jafngildi því að fá starf í gegnum tengslanet var ákveðið að setja einnig fram 

eftirfarandi staðhæfingu: „Ég fékk núverandi starf í gegnum tengslanet“. Svörin við þeirri 

staðhæfingu komu mikið á óvart þar sem samtals voru 60,8% sem annað hvort svöruðu 

játandi eða sögðu líklegt að tengsl hafi skipt máli. Þessar niðurstöður samræmast ekki því 

sem áætlað var út frá niðurstöðum Franzen og Hangartner (2006) þar sem gert var ráð 

fyrir því að Ísland notaði þessa aðferð í atvinnuleit álíka mikið og hin Norðurlöndin, í 

kringum 25%-30%. Svo reyndist ekki vera en það hlutfall þátttakenda í þessari rannsókn 

sem fengu fyrst upplýsingar um núverandi starf frá aðila úr tengslaneti sínu, 41,8% 

samkvæmt þeirra aðferð, samræmist löndum eins og Sviss (39,1%) og Japan (41,3%).  

Einnig er áhugavert að þessar niðurstöður samræmast heldur ekki flestum löndum 

hvað varðar notkun á sterkum og veikum tengslum í atvinnuleitinni. Kopri (2001) komst 

að því að í Svíþjóð nýttu aðeins 14% atvinnuleitenda sér veik tengsl og sömuleiðis sýndi 

rannsókn Franzen og Hangartner (2006) fram á að 24 lönd af 28 sem voru til skoðunar 

notuðu frekar sterk tengsl en veik. Einu löndin sem nýttu veik tengsl frekar en sterk voru 

Pólland, Lettland, Tékkland og Ungverjaland. Ísland fellur því í flokk með þessum fjórum 

löndum þar sem að af þeim sem nýttu sér tengsl í atvinnuleitinni voru 62,4% sem nýttu 

sér veik tengsl. Það þarf þó að hafa í huga að gögnin sem Franzen og Hangartner notuðu 

í sína rannsókn voru síðan 2001 og því gæti verið að aðrar niðurstöður fengjust ef sama 

rannsókn yrði framkvæmd í dag.  

Mögulega má skýra þessa miklu notkun á þessari aðferð í atvinnuleit hér á landi í smæð 

landsins og sömuleiðis ríka notkun á veikum tengslum. Hér ríkir mikil frændsemi og oft er 

talað um að allir þekki alla sem getur greinilega komið að góðu gagni í atvinnuleit. Aðrar 

rannsóknir hafa aftur á móti komist að því að sumir vilji meina að slíkt sé klíkuskapur (Ásta 
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Dís Óladóttir o.fl., 2019; Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010). Það 

kom því á óvart að viðhorf þátttakenda til ráðninga í gegnum tengslanet í þessari 

rannsókn var almennt mjög gott, aðeins 10% þátttakenda sögðust vera mótfallnir þeirri 

aðferð á móti rúmlega 53% sem sögðust ekki vera mótfallnir. Þær niðurstöður 

samræmast því ekki rannsókn Guðbjargar Lindu Rafnsdóttur o.fl. (2015) þar sem 73% 

kvenkyns og 39% karlkyns þátttakenda voru sammála því að of margar ráðningar í 

stjórnunarstöður ættu sér stað í gegnum óformleg tengslanet. Þar tilheyrðu þátttakendur 

aftur á móti framkvæmdastjórnum 250 stærstu fyrirtækja landsins og stjórnunarstöður 

til umræðu en ekki störf almennt. Það má því ætla að ráðningar í gegnum tengslanet séu 

verr séðar þegar kemur að hærra settum störfum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að í tilfelli 52,5% ráðninga í 

stjórnendastöður höfðu tengsl áhrif. Það verður að teljast hátt hlutfall en þó var það 

hærra í allar tegundir starfa sem komu til greina nema umönnunarstörf og hjá kennurum. 

Sennilega er það vegna þess að stór hluti bæði umönnunaraðila og kennara starfar hjá 

hinu opinbera þar sem almennt gilda lög um ráðningar og því minna hægt að treysta á 

tengslanet. Þá er áhugavert að sjá að aðeins 21,4% karlkyns stjórnenda fengu starf sitt í 

gegnum tengslanet á móti 34,6% kvenkyns stjórnenda. Þessar niðurstöður eru því í 

mótsögn við það sem fyrri rannsóknir hafa haldið fram, að notkun á þessari aðferð við 

ráðningar í stjórnunarstöður sé konum í óhag (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2019; Guðbjörg 

Linda Rafnsdóttir o.fl., 2015; Þorgerður Einarsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2010). 

Af 332 þátttakendum þessarar rannsóknar höfðu aðeins 51 aldrei nýtt sér tengslanet 

sér til aðstoðar í atvinnuleit sem gat meðal annars verið að fá upplýsingar um laus störf 

frá aðila úr tengslaneti sínu, meðmæli frá aðila sem starfar hjá viðkomandi fyrirtæki eða 

ráðning í gegnum einstakling úr tengslaneti. Þar af leiðandi voru 84,6% þátttakenda sem 

hafði einhvern tímann á ævinni nýtt sér tengslanet sér til aðstoðar í atvinnuleit. Þær 

niðurstöður samræmast Caliendo o.fl. (2011) sem komust að því að af nýlega 

atvinnulausum einstaklingum í Þýskalandi höfðu 85% þeirra samband við vini og ættingja 

í leit að atvinnu. Það er því ljóst að algengt er að leita til einstaklinga úr tengslaneti sínu 

þegar á atvinnuleit stendur en það ber þó ekki alltaf árangur. Það virðist þó gera það í 

flestum tilfellum þar sem að í þessari rannsókn voru 83,4% þeirra sem nýttu sér tengslanet 

síðast þegar þeir voru í atvinnuleit sem töldu tengsl hafa haft áhrif á ráðningu í núverandi 
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starf. Þá er athyglisvert að sjá að af þeim konum sem leituðu aðstoðar í tengslaneti sínu 

síðast þegar þær voru í atvinnuleit voru 83,7% þeirra sem fengu í framhaldinu vinnu með 

þeim hætti og sömuleiðis bar notkun karla árangur í 83,1% tilfella. Það virðist því vera jafn 

árangursríkt fyrir bæði kyn að nýta sér tengslanet þegar á atvinnuleit stendur. 

Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar sneri að kynjamuninum á notkun tengslaneta í 

atvinnuleit og hljómaði svo: Karlar eru líklegri en konur til að fá starf í gegnum tengslanet. 

Ekki fannst marktækur munur á niðurstöðum. Af karlkyns þátttakendum voru 40,2% 

þeirra sem fengu núverandi starf í gegnum tengslanet á móti 42,9% kvenna. Það 

samræmist því ekki niðurstöðum Håkansson og Nilsson (2018) sem gerðu rannsókn á 

hegðun atvinnulausra í Svíþjóð og komust að því að 34% karla nýttu sér tengslanet til að 

fá núverandi starf en aðeins 24% kvenna. Notkun tengslaneta í þessum tilgangi virðist því 

vera bæði algengari og jafnari á milli kynja hér á landi. 

Þrátt fyrir að flest allar rannsóknir, bæði hérlendis og erlendis, hafi bent til þess að 

konur noti tengslanet sitt síður en karlar í atvinnuleit þá er það ekki raunin fyrir úrtakið 

sem fékkst sem kom á óvart. Hvaða ástæður liggja þar að baki er óvíst en líklegt er að það 

að Ísland standi fremst á heimsvísu hvað varðar jafnrétti kynjanna sé ein þeirra (World 

Economic Forum, 2020). Konur virðast ekki standa höllum fæti þegar kemur að 

tengslanetum og til að mynda var nánast jafnt hlutfall kvenna (81,8%) og karla (81,4%) 

sem sögðust vera sammála fullyrðingunni „Ég tel mig hafa gott tengslanet“. Það virðist 

aftur á móti halla á konur þegar fyrirtæki fara þá leið að hafa samband við einstakling og 

bjóða honum starf þar sem karlar voru nánast tvöfalt líklegri en konur til að hafa fengið 

núverandi starf með þeim hætti. Möguleg ástæða fyrir því gæti verið að meira er um að 

sú aðferð sé nýtt þegar verið er að ráða í hærra settar stöður sem karlar eru líklegri til að 

gegna (Elín Gróa Karlsdóttir, 2010; Hagstofa Íslands, e.d.a) og þeir eru sömuleiðis líklegri 

til að benda á aðra karla þegar ráða á í slík störf samkvæmt Reskin og McBrier (2000). Af 

þeim konum sem fengu starf með slíkum hætti í þessari rannsókn gegndi helmingur þeirra 

starfi sérfræðings og 18,2% voru stjórnendur. Aftur á móti voru 34,5% karla sem voru 

hausaveiddir í stjórnendastöðu. Þær niðurstöður samræmast Salancik og Pfeffer (1978) 

sem sögðu að vegna þess að fleiri karlar en konur gegna stjórnunarstöðum eru 

einstaklingar líklegri til að treysta þeim frekar til að gegna slíkum störfum þar sem þeir 

telja áhættusamara að setja konu í slíka stöðu.  
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Önnur tilgáta rannsóknarinnar fjallaði um að atvinnuleitendur væru líklegri til að fá 

starf í gegnum samkynja tengsl en gagnkynja. Tilgátan var studd sem má ætla að sé í 

samræmi við það sem fyrri rannsóknir hafa komist að varðandi það að atvinnuleitendur 

eigi það til að leita aðstoðar hjá einstaklingum úr tengslaneti sínu sem eru af sama kyni 

og þeir sjálfir (Fernandez og Sosa, 2005; Hanson og Pratt, 1991; Leicht and Marx, 1997; 

McDonald, 2011). Aftur á móti er ekki hægt að fullyrða það fyrir úrtak þessarar 

rannsóknar þar sem ekki var spurt út í þá aðila sem atvinnuleitendur höfðu leitað aðstoðar 

hjá heldur var spurt um kyn þess einstaklings sem viðkomandi hafði fengið núverandi starf 

í gegnum. Því er ekki hægt að segja til um það hvort atvinnuleitendurnir hafi kosið það að 

leita frekar til samkynja einstaklinga en niðurstöðurnar segja okkur að þeir séu líklegri til 

að fá starf í gegnum samkynja tengsl. Þá er einnig áhugavert að konur séu meira en tvöfalt 

líklegri en karlar til að nota gagnkynja tengsl. Það styður niðurstöðu Belliveau (2005) sem 

vildi meina að til að afla sér meiri upplýsinga um atvinnu væri mikilvægt fyrir konur að 

tengslanet þeirra samanstæði af aðilum af báðum kynjum. Þó er líklegt að í raun 

samræmist niðurstöðurnar því sem O‘Connor (2013) hélt fram, að flestir séu tilbúnir að 

veita aðstoð þegar til þeirra er leitað. 

Þá var einnig kannað hvort svipaðar niðurstöður fengjust þegar þátttakendur voru 

spurðir hvers kyns sá einstaklingur var sem þeir bentu á síðast þegar fyrirtæki sem þeir 

störfuðu hjá var í leit að starfskrafti. Það reyndist eins þar sem bæði kyn bentu frekar á 

samkynja einstaklinga sem samræmist fyrri rannsóknum (Fernandez og Fernandez-

Mateo, 2006; Leicht og Marx, 1997; McDonald, 2011; Reskin og McBrier, 2000; Wreyford, 

2015). Aftur á móti er áhugavert að konur sögðust hafa bent á mögulega starfskrafta 

beggja kynja í meiri mæli en kynin sögðust hafa fengið starf í gegnum kvenkyns tengilið. Í 

annarri spurningunni er um að ræða hvernig viðkomandi öðlaðist núverandi starf með 

aðstoð frá tengilið en í hinni er aðeins spurt hvort viðkomandi hafi bent á mögulegan 

starfskraft þegar fyrirtæki sem hann starfaði hjá var að fara að ráða. Síðari spurningin 

býður því upp á að sá sem bent var á hafi ekki fengið starf í kjölfarið. Niðurstöðurnar 

benda því til þess að konur veiti frekar aðstoð í atvinnuleit sem ber af einhverjum 

ástæðum ekki árangur. Aftur á móti er annað uppi á teningnum hjá körlum þar sem í bæði 

tilfelli karla og kvenna eru fleiri einstaklingar sem segjast hafa fengið núverandi starf í 

gegnum karlkyns tengilið en hlutfall þeirra karla sem segjast hafa bent á viðkomandi kyn 

síðast þegar fyrirtæki sem þeir störfuðu hjá var að fara að ráða. Óljóst er hvað veldur 
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þessum misvísandi niðurstöðum en möguleg ástæða gæti verið, eins og Lin (2001), 

Marsden (1994) og McDonald (2011) bentu réttilega á, að það að benda á mögulegan 

starfskraft krefst meiri trausts og trúar á viðkomandi aðila en aðstoð í formi upplýsinga 

vegna þess að þá er eigið orðspor á línunni.  

Næsta tilgáta sneri að því að minna menntaðir einstaklingar væru líklegri til að fá starf 

í gegnum tengslanet en þeir sem eru háskólamenntaðir. Ekki fannst marktækur munur á 

milli hópanna og því samræmast niðurstöðurnar Reingold (1999). Þó bentu þær til þess 

að minna menntaðir einstaklingar noti þessa aðferð meira en þeir sem eru með 

háskólamenntun. Möguleg skýring á því er að menntunarkröfur fyrir störf hafa aukist og 

því þurfa þeir sem eru minna menntaðir í auknum mæli að treysta á tengslanet sitt til að 

fá aðstoð í atvinnuleit (Chua, 2014; McDonald, 2005). Þá er einnig er athyglisvert að bæði 

á meðal minna menntaðra og háskólamenntaðra voru konur líklegri til að fá starf í 

gegnum tengslanet sem er öfugt við það sem gert var ráð fyrir í fyrstu tilgátu 

rannsóknarinnar þar sem því var haldið fram að karlar væru líklegri til að fá starf með 

þeim hætti. 

Allen og Keaveny (1980) komust að því að einstaklingar sem notuðu formlegar aðferðir 

í atvinnuleit fengu hærra sett störf en þeir sem treysta á tengslanet. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar endurspegla það að vissu leyti þar sem þær sýndu að háskólamenntaðir fengu 

betur launuð störf þegar þeir notuðu formlegar aðferðir en aftur á móti fengu 

einstaklingar sem voru ekki með háskólamenntun mun hærri laun þegar þeir nýttu 

tengslanet sitt í atvinnuleitinni. Hvað varðar þá sem veita aðstoð þá sýndu niðurstöðurnar 

að þátttakendur sem fengu núverandi starf í gegnum tengslanet voru um það bil tvöfalt 

líklegri til að hafa fengið starfið í gegnum tengilið með háskólamenntun heldur en 

einstakling með minni menntun. Þá hafði rúmlega þriðjungur tengiliða lokið 

framhaldsmenntun á háskólastigi svo það virðist vera samband á milli aukinnar 

menntunar og þess að aðstoða einstaklinga í atvinnuleit. Það samræmist því ekki 

O‘Connor (2013) sem vildi meina að getan til að aðstoða einstaklinga í atvinnuleit dvínaði 

með aukinni menntun. Aftur á móti styðja niðurstöðurnar það sem Aguilera (2002) og 

Reingold (1999) komust að varðandi það að einstaklingar með meiri menntun séu líklegri 

til að veita dýrmætari upplýsingar til atvinnuleitenda en þeir sem eru minna menntaðir.   
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Fjórða tilgáta rannsóknarinnar sneri að því að yngri einstaklingar væru líklegri til að fá 

starf í gegnum tengslanet en þeir sem eldri eru. Niðurstöðurnar voru ekki marktækar og 

því virðist aldur ekki skipta máli þegar kemur að notkun tengslaneta í atvinnuleit. Hlutfall 

einstaklinga sem hafði fengið núverandi starf í gegnum tengslanet var svipað í öllum 

aldurshópum en munurinn á milli kynja var mestur hjá elstu einstaklingunum þar sem 

konur voru tvöfalt líklegri en karlar til að hafa fengið starf með þeim hætti. Þær 

niðurstöður eru andstætt því sem meistararitgerð Önnu Moniku Arnórsdóttur (2017) 

sýndi fram á. Þátttakendur, sem voru konur yfir 50 ára aldri, töldu að styrkja þyrfti 

tengslanet eldri kvenna til að auka möguleika þeirra á því að koma sér aftur inn á 

vinnumarkaðinn eftir atvinnuleysi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu aftur á móti 

fram á það að konur 60 ára og eldri voru líklegastar af báðum kynjum í öllum aldurshópum 

til að hafa fengið núverandi starf í gegnum tengslanet og meðal annars tvöfalt líklegri en 

gagnkynja jafnaldrar sínir til þess. Þessum niðurstöðum ber þó að taka með fyrirvara þar 

sem munurinn á milli hópa var ekki marktækur, fá svör fengust frá einstaklingum í þessum 

aldurshópi og einnig höfðu tvær af þessum konum sinnt núverandi starfi í 10 ár eða meira 

og þar af leiðandi verið að minnsta kosti einum aldurshópi yngri þegar ráðningin átti sér 

stað.  

Þegar skoðaður var aldur þeirra einstaklinga sem þátttakendur höfðu fengið núverandi 

starf í gegnum sést að tilvísunum fjölgar með aldrinum og dragast aðeins saman í elsta 

aldurshópnum. Það er andstætt því sem Fernandez og Sosa (2005) héldu fram, að eldri 

starfsmenn væru ólíklegri til að vísa á mögulega umsækjendur en þeir sem yngri eru. Aftur 

á móti gæti verið að þessar niðurstöður samræmist Zhou (2019) sem komst að því að 

einstaklingar í kringum fertugt séu líklegastir til að aðstoða fólk í atvinnuleit. 

Niðurstöðurnar sýndu að flestir eða 39,7% einstaklinga sem veittu þátttakendum 

hjálparhönd í atvinnuleit voru á aldrinum 50-59 ára en þá þarf að taka til greina að 

mögulega eru nokkur ár síðan viðkomandi fékk starfið í gegnum tengiliðinn og því getur 

verið að hann hafi verið yngri þegar vísunin átti sér stað. Þar af leiðandi ríma þessar 

niðurstöður að vissu leyti við það sem McDonald og Mair (2010) komust að, að 

félagsauður einstaklinga næði hámarki í kringum 46-50 ára aldurinn og dragist svo saman 

eftir það. 
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Síðasta tilgáta rannsóknarinnar fjallaði um að þátttakendur í félagasamtökum væru 

líklegri til að fá starf í gegnum tengslanet en þeir sem ekki taka þátt í slíku. Svo reyndist 

ekki vera og meira að segja bentu niðurstöðurnar til þess að einstaklingar sem ekki eru 

virkir í félagsstarfi séu líklegri til að fá starf í gegnum tengslanet en munurinn var ekki 

marktækur. Þeir sem svöruðu spurningunni um að þeir hafi fengið núverandi starf í 

gegnum tengslanet með annað hvort „Já, ég fékk núverandi starf í gegnum tengslanet“ 

eða „Líklegt er að tengsl hafi haft einhver áhrif“ voru spurðir um tengsl við þann aðila sem 

skipti mestu máli fyrir ráðninguna. Aðeins voru þrír einstaklingar sem sögðust hafa tengsl 

við viðkomandi í gegnum félagasamtök sem kom mjög á óvart þar sem talið er að þeir 

sem taka þátt í félagsstarfi séu með fleiri tengsl og þéttara tengslanet en aðrir (McPherson 

og Smith-Lovin, 1982) og að þátttaka í slíku auki líkurnar á því að finna starf í gegnum 

tengslanet (Boxman o.fl., 1991). Þessar niðurstöður stangast því á við Boxman o.fl (1991) 

en virðast aftur á móti samræmast Valgerði Jóhannesdóttur (2009) sem komst að því að 

félagsstarf kvenna á Íslandi hefði ýmsan ávinning í för með sér en lítið væri um að störf 

fengjust út frá því. Þó má velta því fyrir sér hvort það geti verið að eftir ákveðinn tíma fari 

einstaklingar að líta á þá sem þeir hafa kynnst í gegnum félagsstarf frekar sem vini eða 

kunningja. Ef það er raunin getur verið að viðkomandi aðilar hafi kosið að haka við þá 

valkosti frekar en að merkja við tengsl í gegnum félagasamtök þegar þeir voru spurðir um 

tengsl við þann aðila sem skipti mestu máli fyrir ráðningu þeirra. Því má vera að tengsl 

sem leitt hafa til starfs eigi upptök sín í félagsstarfi í meiri mæli en niðurstöðurnar gefa til 

kynna.   

Það leit út fyrir að þátttaka í félagasamtökum hefði lítið að segja um aðstoð við að fá 

starf þar til skoðaðir voru þeir þátttakendur sem höfðu fengið starf með þeim hætti að 

fyrirtæki hafði samband við þá. Þá kom í ljós að þeir sem eru virkir í félagsstarfi eru meira 

en tvöfalt líklegri en þeir sem eru ekki virkir í slíku til að fá starf með þeim hætti. Þær 

niðurstöður benda til þess að virkni í félagsstarfi geti leitt til starfs þrátt fyrir að svörin við 

því hvar viðkomandi fékk fyrst upplýsingar um núverandi starf hafi bent til annars. Þó kom 

í ljós að fylgni er á milli þess að taka þátt í félagsstarfi og meðvitund um eigið tengslanet 

þar sem að af þeim sem voru sammála eftirfarandi fullyrðingu: „Ég reyni markvisst að 

stækka og efla tengslanet mitt í von um að öðlast vinnutengd tækifæri í framtíðinni“ voru 

63,5% sem sögðust taka virkan þátt í einhvers konar félagsstarfi. Þar af leiðandi er líklegt 
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að einhverjir taki þátt í félagsstarfi í þeirri von um að það muni færa þeim aukin tækifæri 

í atvinnulífinu. 

Heilt yfir leiddu niðurstöðurnar í ljós að notkun á tengslaneti í atvinnuleit og við 

ráðningar er nokkuð algeng hér á landi. Það að aðeins ein tilgáta rannsóknarinnar hafi 

verið studd er mögulega jákvætt þar sem það bendir til þess að jafnrétti sé til staðar hér 

á landi, óháð því um hvaða samfélagshóp ræðir. Það er einstaklega jákvætt í fyrstu 

tilgátunni, þar sem kyn var sérstaklega skoðað, vegna þess að það bendir til þess að konur 

standi ekki verr en karlar þegar kemur að því að nýta tengslanet sér til aðstoðar í 

atvinnuleit eins og flestar rannsóknir bentu til. Þá er einnig jákvætt að ekki halli á neinn 

ákveðinn aldurshóp heldur nýti sér flestir þessa aðferð til jafns og það sama á við um 

menntunarstig og þátttöku í félagsstarfi. Aðferðin er þar af leiðandi ekki einungis fyrir 

útvalda heldur benda niðurstöðurnar til þess að flestir ættu að geta nýtt sér tengslanet 

þegar á atvinnuleit stendur kjósi þeir að gera það þar sem lýðfræðilegar breytur virðast 

skipta litlu máli.  
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8 Lokaorð 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að notkun á tengslaneti í atvinnuleit er meiri 

en upphaflega var gert ráð fyrir en 41,8% þátttakenda fékk núverandi starf í gegnum 

tengslanet. Rannsóknin sýndi einnig fram á það að þeir sem nýta sér tengslanet í 

atvinnuleit eru úr öllum hópum samfélagsins. Hvorki kyn, aldur, menntun né þátttaka í 

félagsstarfi virðist skipta máli. Áhugavert var að ekki fyndist marktækur kynjamunur á 

notkun á þessari aðferð í atvinnuleit þar sem fyrri rannsóknir bentu flest allar til þess að 

það væri raunin. Það var því ánægjulegt að komast að því að kvenkyns þátttakendur 

rannsóknarinnar stæðu ekki höllum fæti þegar kom að því að nýta tengslanet sitt á 

þennan hátt og vonandi endurspegla þær niðurstöður raunveruleika íslenskra 

kvenmanna.  

8.1 Takmarkanir 
Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að ekki er hægt að alhæfa út frá úrtakinu yfir á 

þýðið, sem er í þessu tilfelli Íslendingar, þar sem um er að ræða hentugleikaúrtak þar sem 

fólk velur sig sjálft í úrtakið. Til þess að geta alhæft yfir á þýði þarf úrtakið að vera 

handahófskennt og því er aðeins hægt að alhæfa fyrir það úrtak sem fékkst. Einnig fengust 

aðeins 332 svör sem er í lagi en hefði verið betra að fá fleiri og þá hefðu mögulega fengist 

meira afgerandi niðurstöður til að geta annað hvort stutt eða hafnað tilgátunum sem 

settar voru fram. Þá getur einnig verið að nafnið á rannsókninni hafi haft fælingarmátt en 

reynt var að gefa sem minnst upp í titlinum til að reyna að takmarka það og því var hann 

einfaldlega „Tengslanet“. Þó getur verið að einhverjir sem telja sig ekki hafa gott 

tengslanet hafi fælst frá eða hætt þátttöku eftir að hafa séð spurningarnar. 

Sömuleiðis getur það hafa haft áhrif á niðurstöðurnar að rannsakandinn er utan að 

landi, frá Akureyri til að vera nákvæm, og það sama á við um flesta sem deildu könnuninni. 

Það má því ætla að stór hluti úrtaksins sé að norðan en ekki var spurt um búsetu 

þátttakenda. Sú staðreynd getur hafa haft áhrif og þar af leiðandi séu gögnin ekki endilega 

lýsandi fyrir Íslendinga almennt þar sem talað er um að Ísland sé lítið og allir þekki alla en 

Akureyri er enn minna samfélag. Niðurstöðurnar eru því hugsanlega skekktar eftir því og 

þar af leiðandi ekki víst að sömu niðurstöður fengjust ef rannsóknin yrði framkvæmd til 

dæmis einungis á íbúum höfuðborgarsvæðisins. 
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Þá getur það einnig hafa haft áhrif að spurningalistinn var frumsaminn og því ekki búið 

að sannreyna hvort hann sé góður og gildur. Aðalspurningin sem notuð var til að meta 

hvort einstaklingar fengu starf í gegnum tengslanet var mynduð út frá spurningum sem 

aðrir rannsakendur höfðu notað en þeir töldu það eitt að fá fyrst upplýsingar um ákveðið 

starf frá aðila úr tengslaneti vera jafngilt því að fá starf í gegnum tengslanet. Það getur því 

til dæmis verið að móðir viðkomandi hafi séð starfsauglýsingu í Fréttablaðinu og látið 

hann vita af því og þá telst það vera í gegnum tengslanet samkvæmt skilgreiningu þeirra. 

Þá var annar valkostur að hafa fyrst fengið upplýsingar um núverandi starf með þeim 

hætti að fyrirtækið hafði samband við viðkomandi sem hlýtur í flestum tilfellum að hafa 

með einhvers konar tengsl að gera. Þar sem rannsakanda fannst þessi spurning ekki nógu 

lýsandi fyrir það að fá starf í gegnum tengslanet var ákveðið að spyrja einnig hvort 

viðkomandi teldi sig hafa fengið núverandi starf í gegnum tengslanet. Þar gefst öllum 

kostur á að svara hvort þeir telji tengsl hafa haft áhrif burt séð frá því hvernig þeir heyrðu 

fyrst um núverandi starf og því eru svörin við þeirri spurningu stundum notuð til 

samanburðar. Einnig getur verið að einhverjir þátttakenda hafi ekki verið hreinskilnir með 

það að hafa fengið starf í gegnum tengslanet þar sem slíkt er oft litið hornauga og álitinn 

klíkuskapur en þar sem könnunin var nafnlaus og órekjanleg er sú skekkja vonandi í 

lágmarki. 

8.2 Framtíðarrannsóknir 
Þessi rannsókn er sú fyrsta sem skoðar hversu algengt er að nota tengslanet í atvinnuleit 

og við ráðningar á Íslandi. Þrátt fyrir að aðferð við gagnasöfnun hafi ekki verið fullkomin 

þá gefa niðurstöðurnar einhverja hugmynd um stöðuna hér á landi. Framtíðarrannsóknir 

á málefninu ættu að nota aðra aðferð en hentugleika við að finna úrtak til að hægt sé að 

yfirfæra niðurstöðurnar yfir á Íslendinga almennt. Þá þyrfti einnig að spyrja út í búsetu til 

að hægt sé að kanna hvort þessi aðferð sé til dæmis meira notuð úti á landi í fámennari 

bæjarfélögum en þeim sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Einnig ætti að endurskoða 

skilgreininguna á því hvað er að fá starf í gegnum tengslanet og ekki miða við það hvar 

viðkomandi fékk fyrst upplýsingar um núverandi starf. Mögulega mætti líka skoða hvaða 

ástæður liggja að baki þegar fólk ákveður að leita í tengslanet sitt þegar á atvinnuleit 

stendur. Þá væri jafnvel hægt að skoða hvort efnahagsástand skipti máli, hvort notkunin 

á því sé minni þegar efnahagurinn blómstrar og nóg af störfum í boði. Þá mætti sömuleiðis 
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skoða hvort það séu ákveðnar starfsstéttir sem nota þessa aðferð meira en aðrar stéttir, 

hvort sem það eru einstaklingar að leita sér að vinnu eða fyrirtæki innan ákveðins geira 

sem stunda hausaveiðar. Það er því ýmislegt sem eftir á að rannsaka tengt þessu málefni 

hér á landi og bind ég miklar vonir við það að þetta verði skoðað nánar. 
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Viðauki 1 - Spurningalisti 

Ég tel mig hafa gott tengslanet 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né 
o Ósammála  
o Mjög ósammála 

 

Ég reyni markvisst að stækka og efla tengslanet mitt í von um að öðlast vinnutengd 
tækifæri í framtíðinni 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né 
o Ósammála  
o Mjög ósammála 

 

Ég kýs að leita til einstaklinga úr tengslaneti mínu í atvinnuleit þegar það er möguleiki 

frekar en að nota formlegar aðferðir (Formlegar aðferðir geta meðal annars verið að 

sækja um eftir að hafa séð starf auglýst, sækja um starf hjá fyrirtæki án þess að hafa séð 

starf auglýst, fá starf í gegnum vinnumálastofnun eða ráðningarþjónstu) 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né 
o Ósammála  
o Mjög ósammála 

 

Hversu oft hefur þú notað tengsl þér til aðstoðar í atvinnuleit? (Aðstoð í atvinnuleit getur 
meðal annars falið í sér upplýsingar um laus störf, meðmæli frá aðila sem starfar hjá 
viðkomandi fyrirtæki eða ráðning í gegnum viðkomandi) 

o Aldrei 
o Einu sinni 
o 2-4 sinnum 
o 5 sinnum eða oftar 

 

Fékkstu aðstoð úr tengslaneti þínu síðast þegar þú varst í atvinnuleit? (Aðstoð í atvinnuleit 
getur meðal annars falið í sér upplýsingar um laus störf, meðmæli frá aðila sem starfar 
hjá viðkomandi fyrirtæki eða ráðning í gegnum viðkomandi) 

o Já 
o Nei 
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Ég hef fengið starf í gegnum tengslanet 

o Já, ég hef fengið starf í gegnum tengslanet 
o Líklegt er að tengsl hafi haft einhver áhrif 
o Veit ekki 
o Ólíklegt er að tengsl hafi skipt máli 
o Nei, ég hef ekki fengið starf í gegnum tengslanet 

 

Ert þú í starfi í augnablikinu? 

o Já í fullu starfi 
o Já í hlutastarfi 
o Nei 

 

Hvað fékkstu fyrst upplýsingar um núverandi starf? 

o Í starfsauglýsingu 
o Í gegnum Vinnumálastofnun 
o Í gegnum ráðningarþjónustu 
o Frá aðila úr tengslaneti mínu 
o Fyrirtækið hafði samband við mig 
o Annað  

 

Ég fékk núverandi starf í gegnum tengslanet 

o Já, ég fékk núverandi starf í gegnum tengslanet 
o Líklegt er að tengsl hafi haft einhver áhrif 
o Veit ekki 
o Ólíklegt er að tengsl hafi skipt máli 
o Nei, ég fékk núverandi starf ekki í gegnum tengslanet 

 

Ef þú hefur í huga þann aðila úr tengslaneti þínu sem skipti mestu máli fyrir ráðninguna 
þína í núverandi starf, var sá aðili starfsmaður fyrirtækisins sem réði þig? 

o Já 
o Nei 

 

Hvert er kyn viðkomandi? 

o Karl 
o Kona 
o Annað  

 

Hver er aldur viðkomandi? 

o Undir 20 ára aldri 
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o 20-29 ára 
o 30-39 ára 
o 40-49 ára 
o 50-59 ára 
o 60 ára eða eldri 

 

Hvert er hæsta menntunarstig sem viðkomandi hefur lokið? 

o Grunnskóli 
o Stúdentspróf 
o Iðnmenntun 
o Grunnnám á háskólastigi 
o Framhaldsnám á háskólastigi 
o Doktorspróf 
o Ég hef ekki upplýsingar um menntun viðkomandi 

 

Hver eru tengsl þín við viðkomandi? 

o Vinur 
o Kunningi 
o Skólafélagi 
o Skyldmenni 
o Fyrrverandi samstarfsfélagi 
o Tengsl í gegnum félagasamtök 

o Hvaða félagasamtök? 
o Annað 

 

Hversu oft hefur þú verið beðin(n) um aðstoð í atvinnuleit af aðila í tengslaneti þínu á 
síðastliðnu ári? (Aðstoð í atvinnuleit getur meðal annars falið í sér upplýsingar um laus 
störf, meðmæli frá aðila sem starfar hjá viðkomandi fyrirtæki eða ráðning í gegnum 
viðkomandi) 

o Aldrei 
o Einu sinni 
o 2-4 sinnum 
o 5-10 sinnum 
o Oftar en 10 sinnum 

 

Hefur þú bent á mögulegan starfskraft þegar fyrirtæki sem þú starfar hjá eða starfaðir hjá 
var að fara að ráða? 

o Já 
o Nei 
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Ef þú hefur í huga þann sem þú bentir síðast á hvert er þá kyn viðkomandi? 

o Karl 
o Kona 
o Annað 

 

Hver er aldur viðkomandi? 

o Undir 20 ára aldri 
o 20-29 ára 
o 30-39 ára 
o 40-49 ára 
o 50-59 ára 
o 60 ára eða eldri 

 

Hvert er hæsta menntunarstig sem viðkomandi hefur lokið? 

o Grunnskóli 
o Stúdentspróf 
o Iðnmenntun 
o Grunnnám á háskólastigi 
o Framhaldsnám á háskólastigi 
o Doktorspróf 
o Ég hef ekki upplýsingar um menntun viðkomandi 

 

Hver eru tengsl þín við viðkomandi? 

o Vinur 
o Kunningi 
o Skólafélagi 
o Skyldmenni 
o Fyrrverandi samstarfsfélagi 
o Tengsl í gegnum félagasamtök 

o Hvaða félagasamtök? 
o Annað 

 

Ég er mótfallin(n) ráðningum í gegnum tengslanet 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 
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Hvert er kyn þitt? 

o Karl 
o Kona 
o Annað 

 

Hver er aldur þinn? 

o Undir 20 ára aldri 
o 20-29 ára 
o 30-39 ára 
o 40-49 ára 
o 50-59 ára 
o 60 ára eða eldri 

 

Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

o Grunnskóli 
o Stúdentspróf 
o Iðnmenntun 
o Grunnnám á háskólastigi 
o Framhaldsnám á háskólastigi 
o Doktorspróf 

 

Hver er hjúskaparstaðan þín? 

o Einhleyp(ur) 
o Í sambandi en ekki sambúð 
o Í sambúð 
o Gift(ur) 
o Annað 

 

Hvað áttu mörg börn undir 18 ára aldri? 

o Ekkert 
o Eitt barn 
o Tvö börn 
o Þrjú börn 
o Fjögur börn 
o Fimm eða fleiri 

 

Hvað hefur þú starfað lengi hjá fyrirtækinu sem þú starfar hjá í dag? 

o Er ekki í vinnu 
o Minna en ár 
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o 1-2 ár 
o 2-5 ár 
o 5-10 ár 
o Meira en 10 ár 

 

Hvaða tegund af starfi sinnir þú? 

o Stjórnandi 
o Sérfræðingur 
o Skrifstofustarfi 
o Þjónustu- eða verslunarstarfi 
o Kennari 
o Iðnaðarstarfi 
o Umönnunarstarfi 
o Annað 

 

Hefur þú mannaforráð innan fyrirtækisins? 

o Já 
o Nei 

 

Hversu stórt er fyrirtækið sem þú starfar hjá í starfsmönnum talið? 

o 1-9 starfsmenn 
o 10-29 starfsmenn 
o 30-49 starfsmenn 
o 50-99 starfsmenn 
o 100 starfsmenn eða fleiri 

 

Hver eru útborguð laun þín eftir skatt? 

o Undir 300.000 kr 
o 300.000-499.000 kr 
o 500.000-699.000 kr 
o 700.000-899.000 kr 
o 900.000 kr eða meira 

 

Hefur þú verið utan vinnumarkaðar í meira en 6 mánuði á einhverjum tímapunkti eftir að 
þú byrjaðir að vinna fullt starf að jafnaði? (Til dæmis vegna veikinda, fæðingarorlofs 
o.s.frv.) 

o Er ekki í fullu starfi 
o Já 
o Nei 
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Hvers vegna varstu utan vinnumarkaðar í meira en 6 mánuði? 

o Námsleyfi 
o Atvinnuleysi 
o Veikindaleyfi 
o Fæðingarorlof 
o Annað 

 

Tekur þú virkan þátt í einhvers konar félagsstarfi? 

o Já 
o Nei 

 

Hvers konar félagsstarfi? 

o Íþróttastarfi 
o Pólitísku starfi 
o Skipulögðu félagsstarfi eins og til dæmis Lions eða FKA 

o Hvaða félagsstarfi? 
 

 

 

 

 


