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Útdráttur
Markmi! "essarar rannsóknar var a! kanna hva! "a! er sem ræ!ur vali á
starfsmönnum og hvort a! tilfinning "eirra sem annast rá!ningar og áhrif umsækjenda
á "á kunni a! hafa áhrif á val "eirra. Í upphafi er ger! grein fyrir í hverju
rá!ningarferli! felst og hver upphafspunkturinn er "egar ákve!i! hefur veri! a! rá!a
n#jan starfsmann. Mikilvægi "ess a! sk#r starfsl#sing sé til sta!ar "egar fari! er af
sta! a! afla umsækjenda er raki! og hvernig öflun umsækjenda er hátta!. Leitast er
vi! a! kynna "ær a!fer!ir sem nota!ar eru vi! rá!ningar til sögunnar og lög! áhersla á
rá!ningarvi!töl og uppbyggingu "eirra. Umsækjendur hafa mismunandi bakgrunn og
eiginleika og gefst "eim tækifæri á a! kynna sig í rá!ningarvi!talinu. Hvernig "eim
tekst til í "eim hluta rá!ningarferlisins ræ!ur oft úrslitum en "a! kann líka a! fara eftir
"eim sem tekur vi!tali! hva! hann lætur hafa áhrif á sig. Tilfinningin e!a upplifun
"eirra sem annast rá!ningar kann einnig a! hafa eitthva! a! segja.
Notast var vi! eigindlega a!fer! í rannsókninni og vi!töl tekin vi! átta
vi!mælendur sem allir sáu um rá!ningar á sínum vinnusta!. $eir voru spur!ir út í
"eirra reynslu af rá!ningum me! "a! í huga a! komast a! "ví hva! "a! væri sem ré!i
lokaákvör!un "eirra í starfsmannavali. Helstu ni!urstö!ur voru "ær a! allir
vi!mælendurnir notu!ust vi! rá!ningarvi!töl og öflu!u me!mæla en misjafnt var
hversu miki! mark "eir tóku á "eim. $a! sem kom sk#rt í ljós er a! "eir sem annast
rá!ningar horfa miki! í "ann eldmó! og áhuga sem skín í gegn hjá umsækjendum og
getur slíkt haft úrslitaáhrif á ákvör!un. Ef fyrstu áhrif umsækjenda eru jákvæ! gefur
"a! gó!an tón í vi!tali! og gerir "a! a! verkum a! sá sem tekur vi!tali! er jákvæ!ari í
gar! umsækjenda. Hins vegar vir!ist vera a! "eir sem koma illa fyrir í fyrstu sé gefi!
tækifæri og ekki útiloka!ir strax. Allir vi!mælendur tóku tillit til "ess af umsækjendur
voru kví!nir í rá!ningarvi!tali og létu "a! ekki hafa áhrif á ákvör!un. Hei!arleiki og
einlægni er einnig eitthva! sem hefur jákvæ! áhrif á "á sem taka rá!ningarvi!töl.
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Formáli
Rannsóknarverkefni "etta er 30 eininga (ects) meistararitger! og hluti af 90 eininga
(ects) meistaranámi mínu í mannau!sstjórnun vi! Vi!skiptafræ!ideild Háskóla
Íslands. Lei!beinandi minn var Gylfi Dalmann A!alsteinsson dósent og kann ég
honum bestu "akkir fyrir gó!a lei!sögn. Einnig vil ég "akka Ágústu Malmquist fyrir
yfirlestur og vinum og kunningjum fyrir ábendingar og a!sto! vi! öflun vi!mælenda.
A! sí!ustu "akka ég eiginmanni mínum og börnum fyrir ómetanlega "olinmæ!i og
stu!ning á me!an ritger!in var í smí!um.
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1 Inngangur
Val á starfsmönnum er einn vi!amesti "áttur mannau!sstjórnunar og innan hverrar
skipulagsheildar er fólk sem hefur veri! vali! til "ess starfs sem "a! innir af hendi.
Rá!ningarferli! er flóki! ferli og hver einstaklingur sem hefur umsjón me! rá!ningum
"arf a! einblína á a! velja "ann hæfasta í hvert starf hverju sinni. Mismunandi er eftir
störfum hva! "a! er sem gerir starfsmann hæfan. Almennt sé! er "a! fyrst og fremst
ákve!in kunnátta og hæfni sem "arf til en engu a! sí!ur hljóta persónulegir eiginleikar
a! skipta máli. Hver og einn einstaklingur hefur mismunandi kosti fram a! færa og er
"a! hlutverk umsækjandans a! sannfæra "ann sem sér um rá!ningar um eigi! ágæti.
Markmi! hans er a! komast sem lengst í rá!ningarferlinu og hreppa "a! starf sem
hann sækir um. Í fyrsta lagi "arf umsækjandi a! hafa "á menntun og reynslu sem er
krafist og má ætla a! án hennar sé von hans lítil. Aftur á móti er "a! ekki nóg og oftar
en ekki eru margir sem berjast um hverja stö!u og hafa "á grunnfærni sem "arf. $a!
er "ví í höndum "ess sem annast rá!ningar a! vanda val sitt og reyna a! koma auga á
fleiri "ætti sem gætu gert einn umsækjanda vænlegri en annan. A!fer!ir vi! val á
störfum eru margvíslegar en vi!töl og me!mæli eru mest notu! (Ásta Bjarnadóttir,
1996, Cook, 2009). Oftar en ekki er "a! svo a! sá tími sem "eir sem sjá um rá!ningar
hafa er knappur og "egar kemur a! rá!ningarvi!tali "arf a! treysta á "a! sem "ar
kemur fram. Sá sem sér um rá!ningar hittir umsækjanda oft ekki fyrr en í fyrsta
rá!ningarvi!tali og eru "a! "au fyrstu kynni sem oft rá!a úrslitum.
Me! "etta í huga er spurt í "essari rannsókn: Hva! er "a! sem ræ!ur vali "eirra sem
sjá um rá!ningar á starfsmönnum? Hafa fyrstu áhrif umsækjenda og tilfinning
"eirra sem sjá um rá!ningar eitthva! a! segja um val "eirra?
Í rannsókninni var eigindlegri a!fer! beitt "ar sem rætt var vi! átta vi!mælendur
sem sjá um rá!ningar á sínum vinnusta!. Leitast var vi! a! r#na í "á reynslu sem "eir
hafa af rá!ningum og fá fram hva! "eir töldu rá!a ákvör!unum sínum. Í fyrstu er gert
grein fyrir meginhlutverki mannau!sstjórnunarinnar og mikilvægi "ess a! vanda val á
starfsmönnum. $ví næst er rá!ningarferli! raki!, hvernig umsækjenda er afla! og
hva!a mismunandi a!fer!um er beitt. $ar sem rá!ningarvi!tölin hafa heilmiki! a!
segja um lokaákvör!un er lög! áhersla á "ann hluta rá!ningarferlisins. Form vi!tala
og uppbygging er talin skipta meginmáli ef "a! á a! gefa rétta mynd af umsækjendum
og spá sem best fyrir um gengi umsækjenda í starfi. $ví er lög! áhersla á "ennan hluta
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og leitast vi! a! útsk#ra hva! "a! er sem getur haft áhrif. Gladwell (2007) bendir á a!
"a! fyrsta sem kemur upp í huga okkar í ákve!num a!stæ!um og vi! fyrstu kynni geti
stjórna! "eim ákvör!unum sem vi! tökum. $etta eru ansi huglæg mál og ljósi er
varpa! á kosti og galla "ess a! láta tilfinningu rá!a för. Í nútímasamfélagi eru
umsækjendur oft vel me!vita!ir um hva! "arf til a! heilla a!ra og reyna jafnvel a!
beita brög!um í leit sinni a! atvinnu. Hvort "a! tekst er aftur á móti vafamál og "eir
sem annast rá!ningar sjá oft í gegnum slíkar tilraunir. Me!mæli eru einnig miki!
notu! vi! rá!ningar og álitamál hvort "au eigi a! vera marktæk e!a ekki. Margt "arf
sem sagt a! taka me! í reikninginn vi! val á starfsmönnum. Hva! er "a! sem ræ!ur
vali á starfsmönnum og láta "eir sem sjá um rá!ningar tilfinningu sína og fyrstu áhrif
umsækjanda rá!a för?
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2 Fræ!ileg umfjöllun
Til "ess a! skilja "a! vi!amikla ferli sem á sér sta! vi! rá!ningar er mikilvægt a!
sko!a hvert hlutverk mannau!sstjórnunar er "ar sem rá!ningarferli! er einmitt stór
hluti innan hennar.
Starfsmannastjórnun (Personnel management) hefur "róast og breyst umtalsvert
undanfarna áratugi og hafa hugmyndir "róast frá ári til árs. Sí!ustu áratugina hefur
athyglin beinst a! hinum mannlega "ætti stjórnunar og hvernig beri a! líta á heildina
me! mannau!inn a! lei!arljósi. Í byrjun níunda áratugar 20. aldarinnar leit n#tt hugtak
dagsins ljós sem ekki haf!i veri! nota! á!ur í tengslum vi! starfsmannamál,
mannau!sstjórnun (Human resource management). Or!i! eitt og sér ætti a! vísa til
"ess a! liti! er á starfsmenn sem eina af au!lindum skipulagsheilda og "a! beri a! líta
á "á "annig (Guest, 1987). Einstaklingarnir hafa allir eitthva! fram a! færa og "a! a!
líta á "a! sem stóran "átt í stjórnunarlegu tilliti hefur veri! tali! bera árangur svo a!
um munar. Mannau!sstjórnun sn#r einmitt a! mannau!inum "annig a! "a! komi
skipulagsheildinni til gó!a. $ar sem mannau!sstjórnun er raunverulega i!ku! er
áherslan í starfsmannamálum á rá!ningarferli!, "jálfun og félagsmótun starfsmanna,
mat og frammistö!u og ekki síst umbun og hvatningu (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003).
$a! eru margir "ættir sem "arf a! einblína á eins og val starfsmanna og hvernig
hægt er a! hlúa sem best a! "eim "annig a! "eim lí!i sem best í sínu starfi og skili
skipulagsheildinni um lei! sem mestum hagna!i. Án réttra starfsmanna gerist ekkert
sem getur leitt eitthva! gott af sér. Upphaf gó!rar mannau!sstjórnunar hefst "ví á a!
vanda vali! á starfsmönnum og fylgja "ví eftir me! stefnu skipulagsheildarinnar í
huga og reyna a! ná fram "ví besta hjá hverjum og einum.
Nútíma samfélag b#!ur upp á meiri samkeppni me!al fyrirtækja og sú sta!reynd a!
einkafyrirtæki eru or!in mun fleiri en á!ur var hefur án efa auki! áhuga á a! hafa
forskot í "róun starfsmannamála jafnt og í ö!rum "áttum sem "ótt geta auki!
samkeppnishæfni. $rátt fyrir marg"ætt hlutverk mannau!sstjórnunarinnar "arf a!
byrja á byrjuninni og "a! er a! vanda val á "eim starfsmönnum sem hafa "a!
sameiginlega markmi! skipulagsheildarinnar a! ná samkeppnisforskoti.
A! skilgreina "au störf sem "arf a! rá!a í er eitt af "eim hlutverkum sem
mannau!sstjórnunin felur í sér ásamt "ví a! ákve!a hvernig skuli fara a! "ví a! velja
rétta fólki! í störfin (Davis, 2006). Vandasamt verk er fyrir höndum og margt sem
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"arf a! taka me! inn í "a! ferli sem fylgir "ví a! velja fólk me! rétta kunnáttu og
eiginleika sem henta hverju sinni. Í upphafi skal endinn sko!a og má segja a!
rá!ningarferli! sé einmitt sá "áttur "ar sem vanda "arf til verka svo allt fari a! óskum.

2.1 Rá!ningarferli!
Til "ess a! rétta fólki! veljist í hin margvíslegu störf innan hverrar skipulagsheildar
"arf a! fara í gegnum ansi vi!amiki! ferli. $a! er alveg sama hva!a starfi
starfsma!urinn á a! gegna, hann "arf a! vera sá hæfasti sem völ er á hverju sinni.
Rá!ningarferli! getur veri! vandasamt og í hverju skrefi "arf a! taka ákvar!anir og
velja úr "á sem komast lengra í ferlinu. Í fyrstu er nau!synlegt a! skilgreina starfi!
sem rá!a á í og ákve!a me! hva!a hætti á a! afla umsækjenda, "ví næst eru umsóknir
flokka!ar. Misjafnt er hvort me!mæla er afla! á!ur en "eir eru valdir sem koma til
vi!tals e!a hvort "a! er gert eftir á til "ess a! sty!ja vi! ákvör!un á vali. Oftast er "a!
svo a! ákvör!un er tekin eftir vi!töl vi! hugsanlega starfsmenn. $a! eru "ó til mun
fleiri a!fer!ir vi! rá!ningar en hér hafa veri! lista!ar "ótt "etta ferli sé "a! algengasta
(Cook, 2009). Mynd 3.1 s#nir "a! sem fer í gang eftir a! búi! er a! ákve!a hva!a starf
"arf a! fylla í.
Mynd 2.1 - Rá!ningarferli!
Öflun
Augl#singar
umsækjenda

Umsóknir

Hafna!

Vi!tal
Hafna!
Me!mæli
Hafna!
Rá!ning
Heimild: (Cook, 2009)

11 -

2.2 Starfsgreining og starfsl#sing
$egar fyrir liggur a! rá!a "urfi n#jan starfsmann "arf a! vera ljóst hva!a verkefni
hann á a! fást vi! í starfi sínu. Markmi!i! hl#tur a! vera a! fá "ann hæfasta í starfi!
og til "ess a! "a! sé mögulegt er nau!synlegt a! sk#rt sé í hverju starfi! felst og til
hvers er ætlast af "eim sem ver!ur rá!inn (Cook, 2009). Byrjunarreiturinn ver!ur "ess
vegna a! vera sá a! skilgreina "a! starf sem rá!a á í. Ef "essu er ekki fylgt eftir er
ekki víst a! ni!ursta!an ver!i eins og óska! er e!a eins og Cook (2009, bls.54) or!ar
"a! „Ef !ú veist ekki hverju !ú leitar eftir, endar !ú einhverssta"ar annarssta"ar en
!ú ætla"ir !ér”.
Í fyrstu er unnin starfsgreining sem byggir á "ví a! safna uppl#singum um störf og
hva! í "eim felst. $egar starfsgreining liggur fyrir er unnin starfsl#sing sem tekur mi!
af starfsgreiningu. Starfsl#sing inniheldur starfsheiti og starfsskyldur e!a helstu
verkefni sem starfi! krefst. Mikilvægt er a! "essu sé fylgt eftir og jafnframt sé sk#rt
hva!a hæfni og menntun "arf til a! inna starfi! af hendi, sé "a! gert au!veldar "a!
"eim sem annast rá!ningar a! velja úr umsækjendum (Gylfi Dalmann A!alsteinsson,
2006).
Mistök geta einnig or!i! fyrirtækinu d#rkeypt ef ekki er sk#rt hverju er veri! a!
leita a! og enn meiri ástæ!a til a! hafa starfsl#singuna sk#ra á!ur en rá!ist er í öflun
umsækjenda (Vessenes, 2001).
Mismunandi er hversu ítarlegar skilgreiningar á störfum eru. Sumar innihalda
l#singu á sérstakri "ekkingu e!a færni á me!an a!rar eru meira almenns e!lis. Engu
a! sí!ur er vert a! hafa í huga a! me! "ví a! gera starfsl#singu er veri! a! útiloka
ákve!inn hóp umsækjenda og starfsl#singin getur jafnvel veri! of nákvæm sem fælir
umsækjendur frá sem annars gætu henta! (Cook, 2009). $a! er "ó ekki einungis
"ekkingin og færnin sem "arf a! gefa gaum heldur einnig hvernig sá sem rá!a á passar
inn í starfshópinn (Beardwell og Claydon, 2007). $egar starfsl#sing hefur veri! ger!
er hægt a! stíga næsta skrefi! í rá!ningarferlinu og hefja öflun umsækjenda.

2.3 Öflun umsækjenda
A!fer!ir vi! öflun umsækjenda eru #mist formlegar e!a óformlegar lei!ir. $egar tala!
er um óformlegar lei!ir er átt vi! ábendingar frá einhverjum í starfsmannahópnum e!a
jafnvel utan hans (Ásta Bjarnadóttir, 1996, Cook, 2009). Formlegar lei!ir í öflun
umsækjenda fela í sér a!fer!ir "ar sem starfi! er augl#st me! einhverjum hætti og allir
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hafa kost á a! sækja um. Jafnframt er umsækjenda afla! bæ!i utan og innan
vinnusta!a.

2.3.1

Ytri rá!ningar

Mörg fyrirtæki eru me! marka!a stefnu um hvernig "au afla umsækjenda en algengast
er a! fyrirtæki notist vi! formlegar lei!ir og augl#si laus störf í dagblö!um, tímaritum
e!a noti "jónustu rá!ningaskrifstofa (Torrington, Hall og Taylor, 2006). Ni!urstö!ur
Cranet rannsóknarinnar ári! 2009 leiddu í ljós a! 62% fyrirtækja á Íslandi nota
augl#singar og 59% rá!ningaskrifstofur (Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir,
2010). Einnig getur veri! árangursríkt a! augl#sa í menntastofnunum e!a á faglegum
vettvangi "ar sem umsækjendur sem sóst er eftir eru líklegri en a!rir a! koma auga á
augl#singarnar. Ekki má heldur gleyma a! me! aukinni notkun vefsins eru fyrirtæki í
auknum mæli farin a! augl#sa laus störf á heimasí!u sinni. Sá veruleiki er einnig fyrir
hendi í sumum tilfellum a! störf eru aldrei augl#st en samt sem á!ur berast
vinnustö!um umsóknir óumbe!i! og notast er vi! "ær. Gallinn vi! "etta er a!
hugsanlegt er a! einhver hæfari hef!i geta! veri! me!al umsækjenda en ekki haft
tækifæri á a! sækja um. $etta á einnig vi! "egar notast er vi! ábendingar og störf eru
ekki augl#st (Ásta Bjarnadóttir, 1996).
Einnig getur "a! veri! svo a! fyrirtæki og stofnanir leiti eftir líklegum
starfskröftum í n# störf innan starfsmannahópsins sem fyrir er og er "á tala! um innri
rá!ningar.

2.3.2

Innri rá!ningar

Innri rá!ingar eru talsvert nota!ar og eiga oftast vi! "egar um einhverskonar
stö!uhækkun er a! ræ!a. $ær geta veri! vinnusta!num hollar og leitt til "ess a!
starfsfólk sjái tækifæri á a! vaxa í starfi (Ásta Bjarnadóttir, 1996, Chan, 1996). $ó
hefur "essi a!fer! líka sínar neikvæ!u hli!ar og samkeppni sem skapast milli
starfsfólks getur or!i! til "ess a! starfsandinn ver!ur ekki gó!ur (Chan, 1996). Til
"ess a! auka líkur á a! fá "ann hæfasta í starfi! er hins vegar gott a! hafa "a! fyrir
reglu a! afla einnig umsækjenda utan vinnusta!arins "rátt fyrir a! hæfir einstaklingar
komi til greina innan hans. $annig aukast líkurnar á a! sá hæfasti ver!i rá!inn (Ásta
Bjarnadóttir 1996, Chan, 1996). Samkvæmt ni!urstö!um rannsóknar Chan (1996) eru
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atvinnurekendur "ó líklegri til "ess a! veita starfsmönnum innan fyrirtækis lausa stö!u
"egar "eir eru me!al umsækjenda heldur en "eim sem eru utana!komandi. $etta gildir
a!eins "egar umsækjendur standa nokku! jafnir hva! var!ar hæfni. Annars voru
ni!urstö!ur Cranet rannsóknarinnar ári! 2009 "ær a! um helmingur skipulagsheilda
leita umsækjenda innanhúss "egar um stjórnunarstörf var a! ræ!a (Ásta Bjarnadóttir
og Arney Einarsdóttir, 2010).

2.4 Umsóknir
Hver umsækjandi "arf í flestum tilvikum a! fylla út umsókn "egar hann hefur áhuga á
ákve!nu starfi. Misjafnt er "ó hvort fyrir liggi ákve!i! umsóknarey!ubla! sem "arf a!
fylla út e!a hvort umsækjendum er ætla! a! semja eigin umsókn. Stundum er
nau!synlegt fyrir umsækjendur a! láta ferilskrá fylgja umsóknum og "a! kemur fyrir
a! be!i! er um "ær sérstaklega ef líkur eru á "ví a! umsækjendur ver!i margir (Ásta
Bjarnadóttir, 1996).
Megintilgangur sta!la!ra umsókna er a! safna uppl#singum um umsækjendur og
eru slík form yfirleitt notu! "egar um störf sem krefjast ákve!innar "ekkingar e!a
reynslu. Hins vegar eru mörg fyrirtæki sem bi!ja um slíkar uppl#singar fyrir alla
umsækjendur alveg sama um hva!a starf ræ!ir (Riggio, 2009). Ferilskráin gefur
umsækjendum færi á a! koma fleiri uppl#singum álei!is en um starfsreynslu og
menntun. Á ferilskrá er til dæmis hægt a! taka fram í stuttu máli hvers vegna
umsækjandi telur sig hæfan í starfi!, hva!a félagsstörfum hann hefur sinnt ef einhver
eru og hva!a námskei! hann hefur sótt (Ásta Bjarnadóttir, 1996).

2.4.1

Miklvægi umsókna

$egar umsókn berst til atvinnurekenda er hún "a! fyrsta sem "eir hafa í höndum um
umsækjendur. Ekki er ólíklegt a! einhverjir umsækjendur eigi enga von um a! komast
lengra í rá!ningarferlinu vegna skorts á "eirri "ekkingu, reynslu e!a menntun sem
starfi! krefst. $ess vegna eru "eir sem hafa meiri menntun jafnvel líklegri til a!
komast lengra í rá!ningarferlinu (Beardwell og Claydon, 2007). Flokkunin á
umsóknunum er #mist ger! me! skilgreiningu á starfinu til hli!sjónar e!a sá sem
sko!ar umsóknirnar fyrstur lætur eigin tilfinningu rá!a (Beardwell og Claydon, 2007).
Ennfremur eru sumir atvinnurekendur sem láta útlit umsókna hafa áhrif og getur falleg
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rithönd e!a or!alag jafnvel skipt máli (Vessenes, 2001, Cook, 2009). $a! er "ví mjög
miklvægt fyrir umsækjendur a! vanda vel til verka vi! ger! ferilskráar og útfyllingu
umsókna "ar sem "etta eru uppl#singar sem atvinnurekendur sjá fyrst. Hafa skal í
huga a! fyrstu áhrif geta haft heilmiki! a! segja um framhaldi! í rá!ningarferlinu
(Riggio, 2009). $a! er öllum e!lislægt a! láta fyrstu tilfinninguna fyrir hlutunum hafa
áhrif á ákvar!anir og sérstaklega "egar nau!synlegt er a! taka "ær án mikillar
umhugsunar (Gladwell, 2007). Umsóknir eru einmitt tæki umsækjandans til "ess a!
komast lengra í rá!ningarferlinu (Cook, 2009) og hl#tur vöndu! umsókn "ess vegna
a! vera líklegri til "ess a! ná athygli atvinnurekenda.

2.4.2

Sannleikur e!a blekkingar

$a! er #mislegt sem atvinnurekendur "urfa a! huga a! "egar umsóknir eru sko!a!ar.
Hér á landi er "a! svo a! umsækjendur hafa í lang flestum tilvikum hva! mest a!
segja um hva!a uppl#singar berast til atvinnurekenda "egar "eir sækja um starf. $eir
fylla út umsóknir sjálfir, semja eigin ferilskrá og leggja sjálfir til "á me!mælendur
sem atvinnurekendur geta haft samband vi! (Leifur Geir Hafsteinsson og Klara Íris
Vigfúsdóttir, 2005). $etta au!veldar umsækjendum a! sjálfsög!u a! hagræ!a
sannleikanum á einhvern hátt "egar "eir sækja um starf í "eim tilgangi a! "ykja
eftirsóknarver!ari starfskraftar. $a! "urfa ekki nau!synlega a! vera hreinar lygar sem
settar eru fram heldur fremur #kjur á svo sem starfsreynslu e!a menntun (Wood,
Schmitke og Decker, 2007). Rannsóknir hafa s#nt a! eitthva! er um a! umsækjendur
#ki í raun á umsóknum sínum (Donovan, Dwight og Hurtz, 2003, Leifur Geir
Hafsteinsson og Klara Íris Vigfúsdóttir, 2005). Rannsókn Leifs Geirs Hafsteinssonar
og Klöru Írisar Vigfúsdóttur (2005) var ger! hér á landi og leiddi í ljós a! um 25-40%
"átttakenda vi!urkenndi a! hafa einhvern tímann nota! einhverskonar blekkingar
"egar "eir hafa sótt um starf. Helstu blekkingar sem eru nota!ar eru #kjur um laun í
fyrra starfi e!a skálda!ar uppl#singar til "ess a! auka líkur á a! komast lengra í
rá!ningarferlinu (Donovan o.fl., 2003). $ótt #kjur e!a blekkingar geti stundum veri!
tiltölulega saklausar eru tilfelli "ar sem umsækjendur hagræ!a bakgrunnsuppl#singum
eins og hvort "eir séu á sakaskrá e!a ekki (Wood o.fl., 2007). Breytt starfsumhverfi
hér á landi hefur leitt til "ess a! fleiri umsækjendur eru um hvert starf og samkeppnin
"ví talsver!, "ví er ekki útiloka! a! íslenskur veruleiki sé sá a! umsækjendur sjá hag
sinn í a! hagræ!a uppl#singum (Leifur Geir Hafsteinsson og Klara Íris Vigfúsdóttir,
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2005). $ess vegna hl#tur a! vera mikilvægt fyrir atvinnurekendur a! láta vita
fyrirfram a! #kjur e!a blekkingar geti haft neikvæ!ar aflei!ingar fyrir umsækjendur
(Ásta Bjarnadóttir, 1996). $a! geti komi! í veg fyrir a! vi!komandi fái starfi! e!a
vi!komandi missi starfi! ef upp kemst um blekkingarnar sí!ar (Wood o.fl., 2007). Sú
sta!reynd a! umsóknir kunni ekki a! vera hreinn sannleikur gefur ástæ!u til a! láta
ekki blekkjast vi! fyrstu s#n.

2.4.3

Vali! úr umsóknum

$egar umsóknir berast atvinnurekendum er ekki líklegt a! allir umsækjendur komi til
greina og "arf "ví a! flokka "á úr sem komast lengra í rá!ningarferlinu. Flokkun
umsókna er mun au!veldari ef gó! skilgreining á starfinu sem "arf a! fylla í og
starfsl#sing séu til sta!ar. Umsóknarey!ublö!in eru sko!u! ásamt a!sendum
ferilskrám og athuga! hvort umsækjendur uppfylli "au skilyr!i sem sett voru.
Umsóknir eru bornar saman vi! "ær kröfur sem fyrir liggja og "eir sem standast
"essar kröfur ættu a! komast lengra í rá!ningarferlinu (Beardwell og Claydon, 2007,
Cook, 2009).

2.5 Rá!ningara!fer!ir
Vi! val á starfsmönnum er notast vi! margskonar a!fer!ir til "ess a! reyna a! komast
a! sem bestu ni!urstö!u og velja "ann sem hæfastur er í "a! starf sem rá!a á í. Eftir
a! búi! er a! velja úr umsóknum er ferlinu hvergi nærri loki!.
$rátt fyrir a! algengustu a!fer!ir stofnanna og fyrirtækja sé a! taka vi!töl og afla
me!mæla eftir a! umsóknir berast eru annarskonar a!fer!ir sem hægt er a! velja úr
(Cook, 2009). Eins og sjá má á töflu 2.1 hafa a!fer!irnar mismunandi forspárgildi, á
me!an stö!lu! vi!töl og matsmi!stö!var spá best fyrir um gengi umsækjenda í starfi
hafa stjörnukort og rithandars#nishorn ekkert forspárgildi.
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A!fer!

Forspárgildi a!fer!a

Matsmi!stö!var – stö!uhækkun

0.67

Sta!la! vi!tal

0.62

Vinnus#nishorn

0.56

Hæfnispróf

0.54

Matsmi!stö!var – frammista!a

0.48

Persónuleikapróf

0.44

Biodata/l#!fræ!ilegar uppl#singar

0.34

Hef!bundin vi!töl

0.31

Me!mæli

0.13

Rithandars#nishorn

0.00

Stjörnukort

0.00

Tafla 2.1. Forspárgildi vala!fer!a. Heimild: (Gylfi Dalmann A!alsteinsson, 2006)
A!fer!irnar eru ólíkar en tilgangur notkunar "eirra er sá sami í öllum tilvikum a!
finna "ann hæfasta sem völ er á. $rátt fyrir mismunandi forspárgildi "eirra hafa
a!fer!irnar kosti og galla, "ær eru #mist nota!ar einar og e!a samhli!a ö!rum.

2.5.1

L#!fræ!ileg gögn (biodata)

Biodata er a!fer! sem felur í sér a! nota uppl#singar um fortí! umsækjanda á
hlutlægan hátt me! "ví a! bera "ær saman vi! uppl#singar um a!ra umsækjendur e!a
núverandi starfsmenn. A!fer!in getur komi! sér vel ef velja á úr hópi margra umsókna
(Cook, 2009). Algengast er a! vinnuveitendur noti sta!la! form "ar sem umsækjendur
eru be!nir a! svara spurningum skriflega sem snerta fyrri störf "eirra og einkalíf. Til
"ess a! "etta beri árangur "urfa uppl#singar um núverandi starfsmenn a! vera til
sta!ar og oft er "a! svo a! svör umsækjenda eru borin saman vi! "á sem standa sig
vel í starfi. $annig telja "eir sem nota "essa a!fer! geta spá! fyrir um gengi
umsækjanda í umræddu starfi. Gagnr#nt hefur veri! a! "essi a!fer! kunni a! vera
óréttlát fyrir "á sem svara ekki á sambærilegan hátt og "eir sem flokkast sem gó!ir
starfsmenn, sérstaklega "egar spurningalistinn inniheldur spurningar sem snúa a!
kyn"ætti, trúarsko!unum e!a jafnvel hvert fólk k#s a! fara í fer!alag (Taylor, 2002).
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2.5.2

Hæfnispróf (ability tests)

Hæfnispróf er önnur a!fer! til "ess a! reyna a! spá fyrir um gengi umsækjanda í
starfinu sem á a! rá!a í. Algengast er "ó a! "essi a!fer! sé a!eins notu! til "ess a!
sty!ja vi! a!rar a!fer!ir frekar en a! vera megina!fer! í vali á starfsmönnum.
Mismunandi er hvers e!lis prófin eru og snúast "au oft um getu umsækjanda e!a
leikni í einhverju ákve!nu sem snertir starfi! sem sótt er um (Taylor, 2002).

2.5.3

Persónuleikapróf (personality tests)

Margar tegundir persónuleikaprófa hafa veri! notu! og er tilgangur "eirra í raun
margvíslegur. Tilgangur "essara prófa er me!al annars a! komast a! "ví hva!a
persónueiginleikum umsækjandi b#r yfir. $ar má nefna hvort hann er opinn, hvort
hann er í tilfinningalegu jafnvægi, opinn fyrir n#jungum og fleiri "áttum. Rök "eirra
sem nota "essi próf eru me!al annars a! hægt er a! sjá hvort a! umsækjandi passi inn
í "á menningu sem er til sta!ar á vinnusta!num og a! útkoman gefi hugmyndir um
hva! sé hægt a! ræ!a frekar "egar kemur a! rá!ningarvi!tali (Taylor, 2002).

2.5.4

Matsmi!stö!var (assessment centres)

Matsmi!stö!var sjá um a! velja "á sem helst koma til me! a! standa sig vel í "ví
starfi sem er veri! a! rá!a í. Umsækjendur eru látnir "reyta mismunandi próf sem
koma inn á sálfræ!ilega og persónulega "ætti. $eir leysa #mis verkefni sem snerta
starfi! og vinna bæ!i í hópum og einir. Einblínt er á "ær a!stæ!ur sem umsækjendur
koma til me! a! vinna í og reynt a! líkja eftir "eim í sta! "ess a! horfa til "ess sem
"eir hafa gert í fyrri störfum (Taylor, 2002). Matsmi!stö!var eru taldar spá nokku! vel
um hvernig vi!komandi umsækjendur koma til me! a! standa sig í starfi en eru a!
sama skapi kostna!arsamar og tímafrekar (Gylfi Dalmann A!alsteinsson, 2006, Cook,
2009). Matsmi!stö!var eru "ar af lei!andi meira nota!ar "egar veri! er a! rá!a í störf
sérfræ!inga sem krefjast mikillar sérfræ!i"ekkingar (Gylfi Dalmann A!alsteinsson,
2006).

18 -

2.5.5

Vinnus#nishorn (Work sample tests)

Vinnus#nishorn eru einfaldlega a!fer! sem á a! s#na hvernig umsækjandi kemur til
me! a! skila vinnunni sinni. $au geta snúist um a! umsækjandi er be!inn um a! leysa
eitthvert verkefni sem inniheldur vi!fangsefni sem snerta starfi! sem hann sækir um.
Einnig getur veri! um einhverskonar "jálfun a! ræ!a e!a "ar sem umsækjandi lærir
eitthva! n#tt me! fyrirmælum sem hann á a! fara eftir (Cook, 2009).

2.5.6

Árei!anleiki og réttmæti a!fer!a

Vi! val á a!fer!um "arf a! huga a! árei!anleika og réttmæti "eirra a!fer!a sem ver!a
fyrir valinu. Me! árei!anleika a!fer!a er átt vi! a! hversu miklu leiti a!fer!in spáir
endurteki! fyrir um frammistö!u í starfi. $egar tala! er um réttmæti er átt vi! a!
hversu miklu leiti spá um fyrri frammistö!u í starfi er hægt a! sty!ja me!
sönnunargögnum (Gylfi Dalmann A!alsteinsson, 2006).
$rátt fyrir a! mismunandi a!fer!ir séu nota!ar vi! val á starfsmönnum hefur veri!
bent á a! réttmæti "eirra er mjög misjafnt. Vi!töl og me!mæli eru einna helst notu!
"ótt me!mæli hafi alls ekki hátt forspárgildi. Me! forspárgildi er átt vi! hversu vel
a!fer!in spáir um gengi umsækjenda í starfi. Vi!töl hafa ekki heldur hátt forspárgildi
nema "au séu stö!lu! sem "#!ir a! "eir fái allir sömu spurningarnar og sami a!ilinn
taki öll vi!tölin (Gylfi Dalmann A!alsteinsson, 2006, Cook, 2009).

2.6 Vi!töl
Helsta markmi!i! me! vi!tali er a! komast a! sem mestu um umsækjandann og fá
tækifæri á a! meta hversu vel hann kemur til me! a! henta í "a! starf sem rá!a á í.
$a! hl#tur "ví a! vera vandasamt verk og svo sannarlega ekki alveg sama hvernig
fari! er a!. Vi!töl eru samt sem á!ur ekki einungis tækifæri til "ess a! afla uppl#singa
um umsækjendur heldur er "a! á bá!a bóga. $a! er sem sagt ekki sí!ur mikilvægt
fyrir "ann sem sækir um starfi! a! hann fái sem mestar uppl#singar í vi!talinu um
fyrirtæki! sem hann hugsanlega kemur til me! a! vinna hjá, starfi! sjálft og fólki!
innan fyrirtæksins (Barnett, 2008).
Vi!töl eru mest nota!a a!fer!in vi! rá!ningar og óhætt er a! segja a! nánast allir
sem sækja um starf "urfi a! fara í a! minnsta kosti eitt vi!tal í rá!ningarferlinu "a! er
a! segja ef "eir koma til greina í starfi! sem á a! rá!a í (Kacmar, Delery og Ferris,
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1992). Vi!töl geta veri! me! #msu sni!i alveg frá "ví a! vera nánast alveg óskipulög!
af hálfu "ess sem tekur vi!tali! í a! vera mjög stö!lu! "ar sem spurningarnar sem
lag!ar eru fyrir umsækjanda eru fyrirfram ákve!nar (Beardwell og Claydon, 2007).
Algengt er a! sá sem tekur vi!tali! sé me! fyrirfram móta!ar hugmyndir um hvernig
starfsmanni hann leitar eftir. Oft er "a! svo a! hann leitar a! einhverjum sem líkist
honum sjálfum e!a einhverjum ákve!num starfsmanni. $etta er ekki gó!s viti og eru
slíkar hugmyndir oft of "röngar og lei!a til "ess a! álitlegur starfsma!ur fer jafnvel
framhjá honum. Hins vegar er "a! svo a! ákvör!un um hvort umsækjandi komi til
greina er oftast tekin eftir fyrstu fjórar mínúturnar í vi!tali ( Ásta Bjarnadóttir, 1996).
Vi!töl eru aftur á móti mjög mismunandi, "au geta veri! mjög stutt e!a frá a!eins 3
mínútum og alveg upp í 2 klukkustundir (Cook, 2009). $rátt fyrir a! vi!töl séu eins
miki! notu! og raun ber vitni hefur veri! gagnr#nt a! vi!töl séu ofmetin og spái ekki
alltaf fyrir um hvernig umsækjandi komi til me! a! standa sig í starfi. Hér er samt sem
á!ur a!allega átt vi! "au vi!töl sem eru óskipulög! og hefur "róunin veri! sú a!
skipulög! vi!töl eru notu! mun meira en á!ur (Beardwell og Claydon, 2007).

2.6.1

Óstö!lu! vi!töl

$egar vi!töl eru óstö!lu! er átt vi! a! ekki er fari! eftir neinni ákve!inni reglu heldur
er láti! rá!ast í hva!a átt vi!tali! stefnir. Í óstö!lu!um vi!tölum eru umsækjendur
spur!ir spurninga sem "eim sem tekur vi!tölin dettur í hug og telur nau!synlegar
hverju sinni. Í mörgum tilfellum vill vi!tali! lei!ast út í spjall sem í raun kemur
starfinu ekki vi!. Algengar spurningar eru til dæmis hvernig umsækjanda semur vi!
a!ra og hver framtí!arplön vi!komandi eru, jafnvel í einkalífinu (Hughes, Ginett og
Curphy, 2006). Á!ur var "a! svo a! algengt var a! vi!töl væru meira almenns e!lis og
sá sem tók vi!tali! haf!i ekki neina sérstaka starfsl#singu til hli!sjónar og vissi
jafnvel ekki a! hverju hann var a! leita í fari umsækjanda. Hann haf!i ekki hjá sér
fyrirfram móta!ar spurningar og skrifa!i ekki hjá sér "a! sem skipti máli heldur
leita!i eftir einhverjum sem passa!i inn í "a! starf sem sótt var um án "ess "ó a! geta
gert almennilega grein fyrir hva! "a! var. $rátt fyrir a! "etta hafi veri! algengara á!ur
fyrr eru eflaust einhverjir sem notast enn vi! "essa a!fer! (Cook, 2009).

20 -

2.6.2

Stö!lu! vi!töl

Stö!lu! vi!töl eru me! "eim hætti a! spurningarnar eru fyrirfram ákve!nar og oft er
einnig notast vi! ákve!inn kvar!a sem er merkt inn á eftir "ví hvernig vi!mælendur
svara "essum fyrirfram ákve!nu spurningum (Cook, 2009, Hughes o.fl., 2009). Flest
stö!lu! vi!töl eru "annig bygg! upp a! byrja! er á a! skilgreina starfi! nákvæmlega
og spurningarnar fyrirfram móta!ar sem nota á í vi!talinu á "ann hátt a! "ær tengist
beint starfinu sem sótt er um. Vi!tölin gefa "eim sem tekur vi!tali! í raun ekki færi á
a! láta vi!tali! "róast í a!ra átt en ætlunin er og áhætta ekki tekin á a! umræ!uefni!
ver!i handahófskennt (Cook, 2009). Vel heppnu! og stö!lu! vi!töl innihalda
spurningar sem tengjast "ví starfi sem sótt er um og eru umsækjendur oft be!nir um
a! taka dæmi um "a! hvernig "eir kæmu til me! a! breg!ast vi! a!stæ!um sem "eir
kynnu a! lenda í e!a jafnvel a! taka dæmi um a!stæ!ur sem "eir hafi lent í og hvernig
"eir brug!ust vi! (Hughes o.fl., 2006). Sá sem tekur vi!tali! "arf a! hafa sko!anir á
og vita eftir hverju hann leitar og a! hverju hann hyggst komast í vi!talinu. Hvort sem
um kunnáttu e!a persónueinkenni er a! ræ!a. Einnig er mikilvægur "áttur a!
umsækjandi fái tækifæri til "ess a! spyrja um starfi! og skipulagsheildina sjálfa og fái
a! vita hva!a væntingar yr!u ger!ar til hans fengi hann starfi! (Baker og Spier, 1990).
Skipulagt vi!tal ætti a! innihalda spurningar sem tengjast starfinu beint me!
starfsskilgreininguna til hli!sjónar og spurningarnar ættu a! vera hálfopnar til "ess a!
"a! nægi ekki einungis a! svara játandi e!a neitandi. Allir vi!mælendur ættu a! vera
spur!ir a! "ví sama til "ess a! hægt sé a! bera "á saman á sanngjarnan hátt. Me! "ví
a! hafa vi!tölin sem líkust eykst árei!anleiki og réttmæti vi!tala sem er mikilvægur
hluti til "ess a! auka líkur enn frekar á a! sá hæfasti fáist í "a! starf sem rá!a á í
(Westoby, 1998).

2.6.3

Árei!anleiki og réttmæti vi!tal

$ar sem vi!töl eru ein mest nota!a a!fer!in í vali á starfsmönnum hafa vakna!
spurningar um hversu árei!anleg "au eru. Ef notu! eru óstö!lu! vi!töl er meiri hætta á
a! "au ver!i ekki eins árei!anleg og ella. $a! er #mislegt sem sty!ur "etta, svo vir!ist
sem a! "eim sem taka vi!tölin hætti til a! búa sér til einhverja ákve!na mynd af "eim
sem "eir kjósa í starfi! og máti sí!an vi!mælandann inn í "á mynd í vi!talinu. Einnig
er líklegra a! "eir myndi sér sko!un mjög snemma í vi!talinu hvort vi!mælandinn
eigi möguleika e!a ver!i hafna!. Hætta er á a! frekar sé teki! eftir uppl#singum sem
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koma starfinu í raun ekki vi! heldur en "ví sem spáir einhverju fyrir um hvernig
vi!komandi komi til me! a! standa sig í starfi. $egar um óstö!lu! vi!töl er a! ræ!a er
meiri hætta á fordómum og a! sá sem tekur vi!tali! fari a! taka eftir hlutum sem eiga
ekki a! hafa áhrif á vali! (Fletcher, 1992).
$egar vi!tölin eru stö!lu! eykst réttmæti "eirra til muna. Meiri líkur eru á a! sá
sem tekur vi!tölin sé færari um a! spá fyrir um gengi umsækjandans í starfinu sem
rá!a á í "ar sem einungis er einblínt á "ætti sem koma starfinu vi! (Baker og Spier,
1990).
Mismunandi sko!anir er á "ví hvort a! "a! auki árei!anleika og réttmæti vi!tala
"egar fleiri en einn taka vi!töl. Rannsóknir hafa bæ!i s#nt a! slíkt sé af hinu gó!a á
me!an a!rar s#na a! "a! skipti í raun ekki máli (Cook, 2009). $a! a! fleiri en einn
taki vi!töl getur hins vegar dregi! úr "ví a! fordómar af einhverju tagi hafi áhrif á
ákvör!un (Fletcher, 1992). Cranet rannsóknin 2009 s#ndi fram á a! "egar veri! er a!
rá!a í stjórnendastörf á Íslandi eru hópvi!töl notu! í um 64% tilfella (Ásta
Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2010). Annar mikilvægur "áttur til "ess a! auka
réttmæti vi!tals er a! sami einstaklingurinn e!a einstaklingarnir taki "au vi!töl sem
snerta rá!ningu í sama starfi!. A! sama skapi er "a! kostur "egar sá sem tekur vi!töl
skráir hjá sér á me!an á vi!tali stendur (Cook, 2009).

2.6.4

Si!fer!i í vi!tölum

Vi!töl kunna a! fara inn á vi!kvæm svi! "ar sem umsækjendur eru be!nir um a!
svara spurningum sem tengjast ekki starfinu sem "eir sækja um. $essu hefur ekki
veri! veitt mikil athygli og mætti spyrja hvort slíkar spurningar eigi rétt á sér e!a séu
si!fer!ilega réttar. Vi!eigandi framkvæmd á vi!tali skiptir miklu máli og eykur
réttmæti "eirra. Fletcher (1992) einblínir á nokkur atri!i sem gætu haft áhrif á réttmæti
og si!fer!i vi!tala. Hugsanlegt er a! einhverjir hafi slæma reynslu af vi!tölum vegna
"ess a! "eim finnist "eir hafa veri! me!höndla!ir á ósanngjarnan hátt a! einhverju
leiti. Hva! "etta var!ar er me!al annars veri! a! tala um spurningar sem krefjast "ess
a! umsækjandi gefi uppl#singar um mál sem var!a hans einkalíf. $rátt fyrir a!
spurningar sem tengjast einkalífi umsækjanda gætu au!velda! "eim sem tekur vi!tali!
a! fá heildarmynd af umsækjanda "á geta "ær leitt til einhverskonar fordóma í gar!
umsækjanda. Sem dæmi má nefna stjórnmála- e!a trúarsko!anir hans. Ef "eir sem
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taka vi!töl telja "a! mikilvægt a! spyrja spurninga sem snerta einkalíf e!a bakgrunn
er jafnframt mikilvægt a! "eir tjái umsækjanda ástæ!u "eirra (Fletcher, 1992).

2.7 Me!mæli
Me!mæli eru a!fer! sem vinnuveitendur nota til "ess a! afla uppl#singa um
umsækjendur me! "ví a! leita til "ri!ja a!ila. Sá a!ili getur veri! fyrrverandi
vinnuveitandi, kennari e!a samstarfsma!ur (Beardwell og Claydon, 2007). Öflun
me!mæla er #mist notu! til "ess a! "rengja hópinn í rá!ningarferlinu e!a sem nokkurs
konar sta!festing á!ur en lokaákvör!un er tekin í rá!ningum (Cook, 2009). Me!mæli
geta bæ!i veri! skrifleg og munnleg e!a svoköllu! símame!mæli. Sú tegund
me!mæla er algeng og hefur talsvert framyfir skrifleg me!mæli. Me! "eim hætti er
hægt a! hlusta á tón me!mælandans og greina hik í svörum hans. Fólk er einnig
líklegra til "ess a! svara hei!arlega og láta meira uppi en í skriflegum me!mælum
(Armstrong, 2006, Cook, 2009). Me!mæli í gegnum síma eru bæ!i notu! me!
skriflegum me!mælum og ein og sér og geta bæ!i veri! stö!lu! og óstö!lu!. Me!
stö!lu!um vi!tölum er átt vi! "egar spurningar eru fyrirfram ákve!nar og spurt er um
lengd starfstíma, vinnuheiti, hlutverk, laun, fjarveru sí!asta ári! í starfi og hvort
me!mælandi væri tilbúinn a! rá!a vi!komandi aftur og ættu me!mæli a! hafa "ann
tilgang (Armstrong, 2006). Notkun ákve!inna matskvar!a vi! öflun me!mæla
flokkast einnig undir stö!lu! me!mæli. $egar me!mæla er afla! me! óstö!lu!um
hætti er a!eins spurt opinna spurninga eins og hva! me!mælanda finnist um
umsækjandann e!a hann be!inn a! segja eitthva! frá honum (Cook, 2009).
Me!mæli ættu a! hafa "a! markmi! a! afla uppl#singa um e!a sta!festa feril
umsækjanda eins og hversu lengi hann hefur starfa! á vi!komandi vinnusta! e!a
vinnustö!um og laun. $au eru í sjálfu sér nau!synleg til "ess a! sannreyna "a! sem
umsækjandi hefur sjálfur gefi! upp. Hins vegar eru uppl#singar um persónuleika e!a
hvort hann henti í starfi! ekki mjög árei!anlegar. Ef fyrri störf eru ekki sambærileg
"ví starfi sem sótt er um gerir "a! líti! gagn a! spyrja hvernig umsækjandi komi til
me! a! standa sig í starfi. Fyrrverandi vinnuveitendur geta ekki spá! um gengi
umsækjenda í ólíku starfi og ólíku umhverfi. Mikilvægt atri!i í "essu sambandi er a!
umsækjandi sé me!vita!ur um "egar leita! er me!mæla me! honum og "a! getur
reynst vel a! leita me!mæla á fleiri en einum sta! til "ess a! geta bori! saman
(Fletcher, 1992, Armstrong, 2006). Samkvæmt ni!urstö!um Cranet rannsóknarinnar
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2009 notast 68% fyrirtækja vi! me!mæli vi! rá!ningar á stjórnendum "rátt fyrir a!
forspárgildi "eirra sé lágt.
Einnig er "a! svo a! líti! hefur breyst hva! var!ar notkun me!mæla undanfarin sjö
ár og gildir engu um hvers konar störf er a! ræ!a (Ásta Bjarnadóttir og Arney
Einarsdóttir, 2010). En val á starfsmönnum hl#tur a! standa og falla me!
einstaklingnum sjálfum og er "a! fyrst og fremst umsækjandinn sem "arf a! s#na
fram á eigi! ágæti. Slíkt tækifæri fær hann í rá!ningarvi!talinu og hl#ur "a! a! vera
framkoma hans og "a! sem hann nær a! koma til skila "ar sem skiptir hva! mestu
máli.

2.8 Áhrif
$a! er margt sem kann a! hafa áhrif á fólk í rá!ningarferlinu og má "ar nefna heg!un
af einhverju tagi e!a jafnvel "ætti sem erfitt er a! útsk#ra. Hér ver!ur gert grein fyrir
"eim atri!um sem geta haft áhrif án "ess a! "a! komi menntun, reynslu e!a "ekkingu
umsækjenda vi!.

2.8.1

Áhrifastjórnun (Impression management)

Áhrifastjórnun (Impression management) er me!vitu! lei! fólks til a! hafa jákvæ!
áhrif á a!ra hvort sem "a! er í daglegu lífi fólks e!a innan skipulagsheilda. Hvenær
sem fólk me! einhverjum hætti reynir a! hafa áhrif á hva! annarri manneskju kann a!
finnast um "a! er "a! a! beita áhrifastjórnun, hvort sem "a! er me!vita! e!a
óme!vita! (Gilmore og Ferris, 1989, Fletcher, 1992). Fólk reynir a! stjórna áliti
annarra á "eim á margan hátt. Í rá!ningarvi!tölum er algengt a! bæ!i sá sem tekur
vi!tali! og umsækjandinn s#ni sína bestu hli!. Umsækjandinn til "ess a! auka líkur á
a! fá starfi! og sá sem tekur vi!tali! til "ess a! auka áhuga umsækjandans á starfinu
(Fletcher, 1992). $a! er samt oftast "annig a! "a! er umsækjandinn sem "arf a! leggja
mikla áherslu á a! koma vel út í vi!tali "ar sem "a! er markmi! hans a! hafa slík áhrif
á "ann sem tekur vi!tali! a! hann vilji fá hann í vinnu (Rosenfield, 1997). Nordstrom,
Hall og Bartels (1998) segja hins vegar a! "a! kunni a! fara framhjá "eim sem er a!
taka vi!tali! "ar sem "eir séu oft mjög uppteknir sjálfir af "ví a! koma vel fyrir.
Fletcher (1992) líkir "essum a!fer!um umsækjenda vi! augl#singaherfer! "ar sem
"eir reyna eftir fremsta megni a! draga fram "a! besta í sjálfum sér "annig a! a!rir
einblíni á "a! í sta! "eirra galla sem "eir kunna a! búa yfir. $a! má segja a! "etta sé
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ansi gó! samlíking "ar sem "a! hl#tur a! vera takmark hvers og eins a! draga fram
"a! besta í eigin fari og sannfæra a!ra um ágæti "ess sem hann hefur upp á a! bjó!a.
Aftur á móti bendir Rosenfield (1997) á a! "egar umsækjandi reynir of miki! geti "a!
haft slæm áhrif á "ann sem tekur vi!tali! "annig a! hann telji sig sjá í gegnum
vi!mælandann og skynji tilraun hans á neikvæ!an hátt.

2.8.2

Mismunandi a!fer!ir áhrifastjórnunar

Vangaveltur og umræ!ur hafa átt sér sta! um hvort a! áhrifastjórnun sé af hinu gó!a
e!a ekki. Svo vir!ist vera a! undanfari! hafi menn hallast á a! ekki sé alslæmt a!
"essi a!fer! sé notu! af hálfu umsækjanda. Rosenfield (1997) telur heldur a! líta ætti
á áhrifastjórnun jákvæ!um augum og "a! a! líta á "essa a!fer! sem ósanngjarna lei!
sé bæ!i merki um gamaldags hugsanir og "röngs#ni. Aftur á móti "urfa "eir sem taka
vi!töl a! vera me!vita!ir um "ann möguleika a! umsækjendur beiti áhrifastjórnun og
ef "eir eru me!vita!ir ætti "a! a! geta hjálpa! "eim vi! a! sjá hva! umsækjendur hafa
upp á a! bjó!a.
Áhrifastjórnun byggist a!allega á "ví a! reyna a! upphefja sjálfan sig á einhvern
hátt og birtist hún í mismunandi myndum eins og sjá má á töflu 2.2. á næstu sí!u.
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Drjúglæti
Upphefja sjálfan sig

Me" !ví a" segja me" hva"a augum a"rir líta á !á til
dæmis „ fólk lítur á mig sem lei"toga”

Eigna sér hei!ur

Eigna sér hei"ur á einhverju sem annar hefur gert

%kjur

Segja hluti vera mun betur heppna"a en !eir voru í raun
og veru

Yfirstíga hindranir

Segja frá einhverju sem fór betur vegna !ess a" !eir
ger"u rétt

Varnar a!fer!ir
Afsakanir 1

Segjast ekki hafa átt neinn !átt í einhverju sem gekk illa

Afsakanir 2

Segja mistök annarra eiga sök á einhverju sem !eir í
raun báru ábyrg" á

Réttlæting

Reyna a" draga úr mistökum sínum vegna til dæmis
tækniör"ugleika

Koma sér í mjúkinn
Smja!ur

Láta í ljós hrifningu á einhverju sem vi"mælandi hefur
gert

Samræming sko!ana

Koma me" yfirl#singar sem vi"mælandi er án efa
sammála eins og mikilvægi !ess a" hreyfa sig reglulega

Líkamstjáning

Eins og bros, augnsamband, kinka kolli og svo framvegis

Tafla 2.2. A!fer!ir í áhrifastjórnun (Impression management) í vi!tölum.
Heimild: (Cook, 2009).
$rátt fyrir a! "a! kunni a! s#nast neikvætt "egar umsækjendur nota a!fer!ir sem
"essar í vi!tölum "á geta "ær snúist um "a! a! draga fram "a! jákvæ!a í fari sínu án
"ess a! nota blekkingar. Um lei! og sannleikanum er hagrætt e!a #kjur nota!ar ver!ur
áhrifastjórnunin ósanngjörn (Rosenfield, 1997). Tafla 2.2 er ekki tæmandi og er
heg!un eins og a! mæta á réttum tíma, vera í vi!eigandi klæ!na!i og s#na vinsamlegt
vi!mót hluti af áhrifastjórnun "ó a! flestum kunni a! "ykja "a! sjálfsag!ur hlutur
(Ralstom og Kirkwood, 1999).
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2.8.3

Áhrifastjórnun kostur e!a ókostur

Á me!an sá sem tekur vi!tal er me!vita!ur um lei! umsækjenda í áhrifastjórnun og
hann "ekkir "a! sem ber a! varast eins og a! líta framhjá hlutum eins og hrósi í eigin
gar! "á mætti líta á áhrifastjórnun sem eiginleika en ekki blekkingu. Til "ess a! "etta
sé hægt er mikilvægt a! vi!töl séu stö!lu! og fyrirfram ákve!in en ekki óstö!lu! og
látin rá!ast (Rosenfield, 1997). Rannsókn (Gilmore og Ferris, 1989) s#ndi a! "eir sem
nota a!fer!ir áhrifastjórnunar eru líklegri til "ess a! ver!a rá!nir og a! sama skapi eru
meiri líkur á a! "eir muni standa sig betur í starfi. $essir umsækjendur eru einnig
líklegri til "ess a! búa yfir meiri metna!i og eiga jafnvel au!veldara me! a! breg!ast
betur vi! í ófyrirsjáanlegum a!stæ!um (Rosenfield, 1997). Dökku hli!ar
áhrifastjórnunar eru aftur á móti "ær a! í hópi umsækjenda kann a! leynast hópur sem
reynir vísvitandi a! nota áhrifastjórnun án "ess a! nokkur innistæ!a sé fyrir hendi og
haga sér á "ann hátt sem "eim er ekki eiginlegt. $essi hópur á "a! til a! #kja hluti eins
og eigin hæfni e!a lætur sem hann hafi áhuga á einhverju sem hann hefur ekki. Slík
heg!un getur haft ska!leg áhrif og gefi! ranga mynd af umsækjendum sem kann a!
hafa slæmar aflei!ingar sí!ar meir (Ralstom og Kirkwood, 1999). Jafnframt er "a!
algengt a! umsækjandi reyni eftir fremsta megni a! svara "eim spurningum sem
lag!ar eru fyrir hann í vi!tali á "ann hátt a! "a! falli í gó!an jar!veg hjá "eim sem
tekur vi!tali! án "ess a! hann meini "a! (Silvester, Anderson-Gough, Anderson og
Mohamed, 2002). Ef sá sem tekur vi!tal er me!vita!ur um "essa "ætti og "ekkir lei!ir
til "ess a! greina á milli sannleikans og "ess sem er ósatt ætti áhrifastjórnun a! vera
kostur og getur jafnvel hjálpa! til vi! a! sjá hva!a eiginleikum umsækjendur búa yfir.

2.9 Tilfinningin
Í rá!ningum ver!ur varla hjá "ví komist a! umsækjendur hafi einhver áhrif á "ann
sem sér um rá!ningar án "ess a! hægt sé a! benda sérstaklega á hva! "a! er. Fólk er
a! sjálfsög!u mismunandi og hrífst "ar af lei!andi af mismunandi hlutum í fari fólks.
Fyrsta hugsun sem kemur upp í huga okkar "egar vi! sjáum eitthva! e!a einhvern e!a
"egar vi! "urfum a! breg!ast vi! ákve!num a!stæ!um getur haft áhrif á ákvar!anir.
Vi! höfum ekki stjórn á hver "essi hugsun er og byggist hún á "eirri reynslu sem vi!
höfum or!i! fyrir í lífinu. Vi! vitum til dæmis hvernig vi! eigum a! breg!ast vi!
"egar vi! sjáum bíl koma akandi a! okkur vegna "ess a! reynslan og "ekkingin sem
vi! höfum sanka! a! okkur hefur kennt okkur "au vi!brög! sem eru rétt. Eins má
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segja a! "egar vi! hittum manneskju í fyrsta skipti myndum vi! okkur fyrst sko!un á
henni bygg!a á "eirri reynslu sem vi! höfum af fólki í gegnum árin. Gladwell (2007)
segir spurninguna vera "á hvenær vi! eigum a! treysta "essari e!lishvöt okkar og
hvenær ekki og reynir hann a! svara henni í bók sinni „Blink”. Hann tekur mörg dæmi
bæ!i úr hversdagslegum atbur!un og rannsóknum sem hafa veri! ger!ar á "essum
hlutum. Gladwell (2007) bendir á a! sú hugsun sem kemur upp á fyrstu tveimur
sekúndum "egar vi! hittum fólk e!a lendum í einhverjum a!stæ!um sé hæfileiki sem
vi! getum "róa! og "roska! me! okkur og jafnframt stjórna! og lært hvenær vi!
eigum a! hlusta á "essa fyrstu tilfinningu. Ennfremur heldur hann "ví fram a! ef vi!
hlustu!um oftar á "a! sem kemur fyrst upp í huga okkar í sta! "ess a! ígrunda allt svo
vel gætu sumar ákvar!anir okkar jafnvel or!i! betri. Gott dæmi er "egar
fornleifafræ!ingur keypti styttu sem leit út fyrir a! vera forngripur og "a! fyrsta sem
fornleifafræ!ingurinn hugsa!i "egar hann sá hana var „ferskur” sem var í algera
andstö!u vi! "a! sem styttan átti a! vera. Engu a! sí!ur festi hann kaup á henni og
"örf var á margra mána!a rannsóknarvinnu af hálfu #missa sérfræ!inga til a! komast
a! "ví hvort styttan væri í raun "a! sem hún var sög! vera. Fyrsta tilfinning
fornleifafræ!ingsins reyndist vera rétt, styttan var ekki forngripur. Í "essu tilfelli
hlusta!i fornleifafræ!ingurinn ekki á eigi! innsæi og má segja a! "a! sé í samræmi
vi! "a! sem okkur er kennt a! vi! "urfum a! afla okkur uppl#singa til a! vita eitthva!
me! vissu. Vi! tökum "ví sem gefnu a! eftir "ví sem vi! höfum meiri uppl#singar um
eitthva! "ví betur séum vi! í stakk búin til "ess a! taka réttar ákvar!anir. En oft er "a!
svo a! vi! gerum okkur ekki grein fyrir af hverju vi! vitum eitthva! ákve!i!. $a! er
bara tilfinning sem vi! getum ekki rökstutt (Gladwell, 2007).
Önnur hli! á "essum málum er "egar vi! vitum hva! "a! er sem vi! viljum og er
gott dæmi um "a! a! flestir telja sig vita hva!a eiginleikum tilvonandi maki ætti a!
búa yfir. Gladwell (2007) bendir hins vegar á a! "a! geti veri! eitthva! allt anna! sem
heillar okkur "egar á hólminn er komi!. Hann tekur dæmi um konu sem vissi
nákvæmlega hva!a kosti maki hennar "yrfti a! hafa og gat gert lista yfir "essa kosti.
$egar hún tók "átt í hra!stefnumóti heilla!ist hún svo upp úr skónum af manni sem
haf!i allt a!ra kosti en hún haf!i tali! upp á!ur en tókst engu a! sí!ur a! vinna hjarta
hennar á örfáum mínútum. Líkja mætti "essu vi! rá!ningar, "ar sem faglega er sta!i!
a! verki og búi! er a! útlista og skrá ni!ur "á eiginleika sem umsækjandi ætti a! búa
yfir en svo kann "a! a! vera svo a! eitthva! allt anna! í fari hans heilli og lei!i til
rá!ningar. $a! er ekki endilega eitthva! sem hægt er a! benda á og erfitt a! útsk#ra
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hva! "a! er sem fólk heillast af. Tveir prófessorar vi! Colombia háskólann í
Bandaríkjunum hafa reynt a! fá fólk til a! benda á hva! "a! er sem ræ!ur snöggum
ákvör!unum sem "a! tekur og komi! hefur í ljós a! "egar fólk er spurt a! "ví hvers
vegna "a! tók ákvör!un bygg!a á tilfinningu er fátt um svör og málin flækjast
(Gladwell, 2007).
$ótt "a! kunni a! hljóma eins og lofsöngur einn a! möguleiki sé á a! taka
ákvar!anir bygg!ar á fyrstu tilfinningunni og "ær geti hugsanlega veri! "ær bestu sem
hægt er a! taka "á hefur "etta sínar dökku hli!ar. Fordómar af #msum toga geta haft
mikil áhrif á ákvar!anir okkar sem er ekki af hinu gó!a (Gladwell, 2007). Gladwell
(2007) bendir til dæmis á a! fólki hætti til a! láta útlit fólks rá!a ákvör!unum og hafa
áhrif á hva! "eim finnist um ákve!na einstaklinga. $etta er eitthva! sem ætti alls ekki
a! hafa áhrif en hefur "a! samt. Algengt er a! "eir sem hafa útliti! me! sér ef svo má
segja heilli a!ra fyrr en a!rir. Vel "ekkt dæmi er a! háir og dökkhær!ir karlmenn
heilli fólk fremur en a!rir og nái lengra í starfi (Gladwell, 2007). Rannsókn "eirra
Shannon og Stark (2003) s#ndi til dæmis fram á a! "egar mynd fylgdi umsóknum
komust skegglausir karlmenn frekar a! í rá!ningarvi!tal en "eir sem höf!u skegg og
einnig "eir sem "óttu meira a!la!andi í útliti. Jafnframt s#ndi rannsókn "eirra Judge
og Cable (2004) a! hávaxi! fólk hef!i meiri möguleika á a! ná langt í starfi en "eir
sem eru lágvaxnir. Sá möguleiki er alltaf fyrir hendi a! vi! höfum einhverjar sta!la!ar
hugmyndir um hverju vi! erum a! leita eftir. Gladwell (2007) tekur gott dæmi fyrir í
bók sinni "ar sem kvenkyns básúnuleikari haf!i árangurslaust sótt um starf sem slíkur
ví!s vegar um Evrópu . $a! var ekki fyrr en hún sótti um starf "ar sem prufan fór fram
án "ess a! hún sæist og einungis var hlusta! á leik hennar a! hún heilla!i
hljómsveitarstjórann upp úr skónum. Máli! var nefnilega a! samkvæmt hef!inni voru
básúnuleikararnir

karlkyns

og

"ar

af

lei!andi

fór

"a!

framhjá

"eim

hljómsveitarstjórum sem hún haf!i spila! fyrir hversu vel hún spila!i. Einblínt var á
kyn hennar fram a! "essu.

2.9.1

Rá!ningar og tilfinning

Í rá!ningum er einfaldlega ekki tími til "ess a! vega og meta einstakling "a! vel a!
hægt sé a! fullvissa sig um a! umsækjandi sé svona e!a hinsegin, "ví "arf a! draga
ályktanir á fremur stuttum tíma. Ryan og Tippins (2004) segja a! eftir a! hafa unni!
miki! me! skipulagsheildum og sér í lagi "eim sem sjá um rá!ningar hafi "ær komist
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a! "ví a! margir telji tilfinningu fyrir hlutunum og innsæi frekar rá!a "eim
ákvör!unum sem eru teknar. $etta hafi oft yfirhöndina og sé jafnvel meira vir!i en
uppl#singar um umsækjendur hvort sem er um ferilskrár e!a próf sem hafa veri!
tekin. Westoby (1998) er "essu sammála og segir oft heyrast a! yfirmenn tali um a!
finna rétta fólki! snúist a!eins um a! hafa eitthva! á tilfinningunni og a! "eir viti
innan fárra sekúnda eftir a! hafa hitt umsækjendur hvort "eir eru réttir í starfi! e!a
ekki. Hann segir jafnframt a! slíkt geti haft í för me! sér kostna!arsamar aflei!ingar
ef einungis er fari! eftir "essari tilfinningu (Westoby, 1998). Fleiri hafa bent á
neikvæ!u hli!ar "ess a! láta fyrstu áhrifin rá!a ákvör!unum. Rusela Pinpin rá!gjafi
hjá rá!ningarfyrirtæki í Bandaríkjunum segir miklar líkur á a! "egar fyrsta
augnabliki! er láti! rá!a ákvör!un ver!i sú ákvör!un ekki sú rétta. Hún bendir á a! til
"ess a! koma í veg fyrir "etta sé heppilegast a! hafa fleiri en einn sem taka
rá!ningarvi!töl (Pinpin, e.d.). Rannsókn "eirra Dougherty, Turban og Callender
(1994) s#ndi fram á a! "egar fyrstu áhrif umsækjanda á "ann sem tekur vi!töl eru gó!
eru meiri líkur á a! vi!tali! beinist í a!ra átt en ætla! var. $rátt fyrir a! ætlunin sé sú
a! hafa vi!tali! sta!la! me! fyrirfram ákve!num spurningum kunni "a! a! gleymast
og sá sem tekur vi!tali! fer ósjálfrátt a! reyna a! heilla umsækjanda me! "ví a!
dásama vinnusta!inn. Hann spyr "ar af lei!andi ekki alls "ess sem var fyrirfram
ákve!i! og fær "ess vegna ekki "ær uppl#singar um umsækjandann sem hann ætla!i.
Önnur hli! á "essu máli er hva!a áhrif sá sem tekur vi!tal hefur á umsækjanda og
er "a! ekki sí!ur mikilvægt. Ef "essi tilfinning er jákvæ! eru meiri líkur á a!
umsækjandi opni sig í vi!tali og veiti frekari uppl#singar um sig en ella sem gætu
komi! til gó!s (Messner, 2000).
A! taka vi!tal er kúnst og margt sem "arf a! taka inn í reikninginn og vera vakandi
fyrir, umsækjendur kunna líka a! vera misjafnlega upplag!ir svo eitthva! sé nefnt.

2.9.2

Lí!an í rá!ningarvi!tali

Lí!an umsækjanda í rá!ningarvi!tali kann a! hafa áhrif á gengi hans en "ví hefur ekki
veri! veitt mikil athygli. Hins vegar er "a! svo a! "a! er alls ekki óalgengt a!
umsækjendur séu kví!nir "egar kemur a! atvinnuvi!tali. $a! er reyndar alveg e!lileg
tilfinning "ar sem rá!ningarvi!tali! eru a!stæ!ur "ar sem umsækjandinn er undir
stö!ugri smásjá "eirra sem taka vi!tali! og eru oftast alveg ókunnugir a!ilar. $a! kann
líka a! vekja kví!a hjá umsækjanda a! "a! er ekki hann sem er vi! stjórnvölinn heldur
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er "a! sá e!a "eir sem taka vi!tali!. Kví!i og stress getur valdi! "ví a! umsækjandi
sem er mjög hæfur í starfi, en kemur ekki vel út úr vi!tali komist ekki lengra í
rá!ningarferlinu vegna "ess. $etta dregur úr réttmæti vi!talsins og skekkir "á mynd
sem umsækjandi gefur af sér í vi!talinu. Reyndar hefur bæ!i veri! s#nt fram á "a! a!
neikvætt samband sé á milli kví!a umsækjanda í vi!tali og hvernig honum vegnar og
einnig a! ekkert samband sé "ar á milli. $egar kví!i hefur áhrif er oftast um
einhverskonar samskiptavanda a! ræ!a, umsækjandi á erfitt me! a! tjá sig vegna
kví!a og álags (McCarthy og Goffin, 2004). Rannsókn "eirra McCarthy og Goffin
(2004) leiddi í ljós a! "a! færi reyndar alfari! eftir "eim sem taka rá!ningarvi!töl
hvort "eir láta kví!a hjá umsækjendum hafa áhrif á sig e!a hvort "eir kjósa a! líta
framhjá honum og veita "essu skilning. Dæmi eru um a! "a! séu skapa!ar a!stæ!ur í
vi!tali af hálfu "eirra sem taka vi!töl sem auka álag á umsækjanda. $a! er gert til "ess
a! athuga hvernig hann bregst vi! undir álagi og "egar um störf er a! ræ!a sem
krefjast yfirvegunar vi! ákve!nar a!stæ!ur (Cook, 2009). Enn og aftur er "a! "essi
skammi tími sem er til umrá!a til "ess a! komast a! "ví hva!a mann umsækjandi
hefur a! geyma og hvort hann er sá hæfasti sem völ er á í "a! starf sem á a! rá!a í.

2.9.3

Hverju er hægt a! komast a!?

Megintilgangur rá!ningarvi!tals er sá a! komast a! sem mestu um umsækjendur og
reyna "annig a! sjá hvort a! umsækjandi henti í "a! starf sem um ræ!ir. Ekki er víst
a! "eim sem sér um rá!ningar takist a! koma auga á "au einkenni sem hann telur
"urfa til "ess a! geta leyst starfi! sem sótt er um vel af hendi. $rátt fyrir "etta er
tilgangur rá!ningarvi!tals einmitt sá a! reyna a! kynnast persónunni sem sækir um
starf. Rannsókn "eirra Barrey, Patton og Haugland (2000) leiddi í ljós a! "eir sem taka
vi!tal geti a!eins komi! auga á ákve!na eiginleika eftir stutt vi!tal. Au!veldast er
fyrir "á a! sjá hvort umsækjandi er framfærinn, hvort hann er sveigjanlegur e!a opinn
fyrir n#jungum. Hins vegar s#ndi rannsóknin fram á "a! a! erfitt er a! koma auga á
eiginleika eins og tilfinningalegan stö!ugleika e!a hvort umsækjandinn er
árei!anlegur. Tilgangur rannsóknarinnar var a! reyna a! bæta vi!talstækni á "ann hátt
a! sá sem tekur vi!töl geti beitt "eirri a!fer! sem heppilegust væri til "ess a! komast
sem best a! hva!a eiginleikum umsækjendur búa yfir. Ni!urstö!urnar voru hins vegar
taldar s#na fram á a! vi!töl ættu a! gegna ö!rum tilgangi en "eim a! spá fyrir um
gengi umsækjanda í starfi, "au ættu mun frekar a! hafa "ann tilgang a! meta hvernig
31 -

umsækjandi kæmi til me! a! passa inn í "ann hóp sem "egar starfar innan
skipulagsheildarinnar (Barrey o.fl., 2000). $a! er #mislegt sem getur skekkt "á mynd
umsækjanda í rá!ningarvi!tali og er "a! ekki síst sá sem tekur vi!tali! sem "arf a!
vera vakandi fyrir eigin hugsunum og áliti.

2.10 Matsvillur (Biases)
Í rá!ningum "arf a! gefa "ví gaum a! áhrif umsækjanda á "ann sem sér um rá!ningar
geta veri! af #msum toga og haft áhrif á ákvör!un "rátt fyrir a! "au komi starfinu sem
sótt er um ekkert vi!. Ætlast er til a! lagt sé hlutlægt mat á umsækjendur en oft er "a!
eitthva! allt anna! sem hefur áhrif. $essir "ættir eru oft nefndar skekkjur e!a
matsvillur. Algengustu matsvillurnar eru svoköllu! geislabaugsáhrif (halo effect), horn
áhrif (horn effect), sta!alímyndir og „líkist mér áhrifin” (Gylfi Dalmann
A!alsteinsson, 2006). Geislabaugsáhrifin fela í sér a! sá sem sér um rá!ningar lætur
eitthva! hafa jákvæ! áhrif á sig í fari umsækjanda "rátt fyrir a! "a! komi starfinu
ekkert vi! (Beardwell og Claydon, 2007, Cook, 2009). Horn áhrifin (horn effect) geta
snúist um "a! a! yfirbrag! e!a útlit umsækjanda hefur neikvæ! áhrif "annig a! "a!
kemur í veg fyrir a! hann komist lengra í rá!ningarferlinu (Beardwell og Claydon,
2007). Önnur tegund matsvillna er "egar búi! er a! búa sér til einhverja ákve!na
hugmynd um hóp fólks og er "a! kalla! sta!alímynd (Cook, 2009). Dæmi um slíkt
væri til dæmis a! konur eru verri bílstjórar en karlar. A! lokum eru "a! „líkist mér
áhrifin” "egar "eim sem er a! rá!a í starf hættir til a! velja einhvern sem líkist honum
(Beardwell og Claydon, 2007). Einnig má nefna fordóma sem snerta kyn, kyn"átt,
aldur, fötlun, útlit og fleira sem matsvillur í vali á starfsmönnum.

2.11 Sálfræ!ilegi samningurinn
Í rá!ningarferlinu er ekki svigrúm til "ess a! kynnast "eim umsækjendum eins vel og
óska! er og "a! sama gildir um umsækjendur. $eim gefst ekki svigrúm til "ess a! vita
nægilega miki! um vinnusta!inn til "ess a! fullvissa sig um a! allar "eirra væntingar
ver!i uppfylltar. $ar af lei!andi er ákve!i! traust sem "arf a! rei!a sig á og gera rá!
fyrir a! sta!i! ver!i vi! ákve!na "ætti sem tengjast starfinu.
Sálfræ!ilegi samningurinn er huglægur samningur sem vinnuveitendur og starfsmenn
gera sín á milli. Hann inniheldur í rauninni "ær væntingar sem starfsmenn gera til
vinnuveitenda ef "eir vinna vinnuna sína og a! sama skapi "ær væntingar sem
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vinnuveitendur gera til starfsmanna sinna (Armstrong, 2006). Sálfræ!ilegi
samningurinn er eins og á!ur sag!i huglægur og "ar er átt vi! a! hann er ekki
skriflegur heldur inniheldur alls kyns atri!i sem kunna a! "ykja sjálfsög!.
Starfsma!urinn er tilbúinn a! leggja á sig vinnu fyrir sanngjörn laun og a! fá a! "róast
og "roskast í starfi. Vinnuveitendur eru tilbúnir a! fylgja "essu eftir ef starfsma!urinn
s#nir vinnusta!num hollustu og leysir "au verkefni af hendi sem honum ber
(Torrington o.fl., 2006). Sálfræ!ilegi samningurinn ver!ur til mjög snemma í
rá!ningarferlinu, væntingar umsækjanda skapast strax í upphafi "egar hann kemur
auga á augl#singu, umsækjandi gerir sér ákve!nar hugmyndir um starfi! og
vinnusta!inn. Sömulei!is má segja a! "egar sá sem annast rá!ningar sér umsókn byrji
hann a! mynda sér sko!un og væntingar til "eirra sem sækja um. $egar a!
rá!ningarvi!tali kemur ver!a til enn frekari væntingar "ar sem umsækjendi er spur!ur
spurninga og hann fær kynningu á vinnusta!num. Sálfræ!ilegi samningurinn felur
me!al annars í sér a! gagnkvæmt traust myndast á milli umsækjanda og "ess sem sér
um rá!ningar ($óra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann A!alsteinsson, 2007). Segja má a!
"etta traust ver!i til á!ur en til rá!ningar kemur og "a! myndist "egjandi samkomulag
á milli umsækjenda og vinnuveitenda í rá!ningarferlinu byggt á "eim uppl#singum
sem eru fyrir hendi. Ef eitthva! anna! kemur í ljós en haldi! var, hvort sem "a! er
vinnuveitandinn sem stendur ekki vi! sitt e!a umsækjandinn stenst ekki "ær
væntingar sem ger!ar voru til hans, eru líkur á a! starfsma!urinn "urfi a! hætta.
Anna!hvort er starfsma!urinn látinn hætta e!a hann segir starfi sínu lausu. Slíkt getur
veri! kostna!arsamt fyrir vinnusta!inn og valdi! starfsmanninum miklum
erfi!leikum. $ess vegna er enn og aftur meiri ástæ!a til "ess a! vali! sé vanda! og
byggt á trausti til "eirra sem eru rá!nir.
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3 A!fer!afræ!i rannsóknarinnar
Hér ver!ur greint frá "eirri a!fer!afræ!i sem var notu! vi! rannsóknina. Fyrst ver!ur
sagt frá "eirri a!fer! sem var beitt, "eim takmörkunum sem rannsóknin og
a!fer!afræ!in kann a! fela í sér, vi!talstækninni og sí!an fjalla! um val á
vi!mælendum. A! lokum kemur fram hvernig gögnin voru greind og túlku! og
upplifun rannsakanda.

3.1 Eigindlegar a!fer!ir
Vi! rannsóknina var notu! eigindleg a!fer! (qualitative reasearch) en hún byggir á
"ví a! leita eftir túlkun manna á eigin reynslu og upplifun af ákve!num
vi!fangsefnum. Markmi!i! me! a!fer!inni er a! reyna a! skilja raunveruleikann í
gegnum vi!mælendur mi!a! vi! "á reynslu sem "eir hafa af "ví vi!fangsefni sem er
til sko!unar. Hópurinn sem er rannsaka!ur samanstendur af fáum einstaklingum og
"eir sem beita eigindlegri a!fer! nota hana til "ess a! rannsaka heg!un, sjónarhorn,
reynslu og jafnvel tilfinningar einstaklinganna innan hópsins (Holloway, 1997). Í
upphafi rannsóknar hefur rannsakandi ákve!i! hva! hann ætlar a! sko!a hjá "eim
hópi sem hann rannsakar en "ó getur "a! breyst í ferli rannsóknarinnar. Hann #mist
fylgist me! hópi fólks, tekur vi!töl, hlustar á samtöl hópsins sem hann sko!ar e!a
túlkar jafnvel texta, skjöl e!a myndir (Flick, 2008). Vi!töl vi! einstaklinga er samt
sem á!ur ein mest nota!a a!fer!in í eigindlegum a!fer!um og er "á notast vi! opnar
e!a hálfopnar spurningar. Í opnum vi!tölum varpar rannsakandi jafnvel fram einni
opnunarspurningu og reynir "annig a! ná "ví fram sem vi!mælandinn telur
mikilvægast. Opin vi!töl krefjast "ess a! rannsakandi hitti vi!mælendur oftar en einu
sinni e!a tvisvar (Bryman og Bell, 2007). Í hálfopnum vi!tölum eru ákve!in "emu
sem innihalda hvert og eitt spurningar sem tengjast "ví. Rö! spurninganna er "ó ekki
endilega fylgt e!a "ær allar nota!ar heldur er svörum vi!mælenda fylgt eftir "annig a!
vi!horf "eirra og s#n komi sem best fram (Kvale, 2007). Eigindlegar a!fer!ir eru ekki
eins skilgreindar og megindlegar a!fer!ir sem innihalda tölulegar uppl#singar heldur
eru "ær sveigjanlegri, "átttakendur yfirleitt fáir og "a! er rannsakandinn sem túlkar
svör "eirra. Eigindlegar rannsóknir eru einmitt helst gagnr#ndar sökum "essa, til
dæmis ef a! tveir mismunandi einstaklingar ger!u eigindlega rannsókn á sama
vi!fangefninu er hugsanlegt a! ni!ursta!an yr!i ekki sú sama. Eins tekur túlkunin
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a!eins mi! af svörum og ummælum "átttakenda og "ví ekki hægt a! alhæfa yfir á
"#!i! sem veri! er a! rannsaka. Alhæfing e!a a! komast a! nákvæmum ni!urstö!um
er "ess vegna ekki markmi! eigindlegra rannsókna (Bryman og Bell, 2007).

3.2 Takmarkanir rannsóknar
$ar sem vi!mælendur voru a!eins átta hefur "a! a! sjálfsög!u talsvert a! segja um
ni!urstö!urnar og alls ekki hægt a! alhæfa sökum "ess. Vi!mælendur störfu!u einnig
á mismunandi vettvangi sem kann a! hafa minnka! líkur á einhli!a ni!urstö!u. $a! er
hugsanlegt a! hentugra hef!i veri! a! velja vi!mælendur sem starfa á svipu!um
vettvangi og sjá um rá!ningar á störfum sem krefjast "ess sama. $a! var mjög
mismunandi hvernig störf vi!mælendur voru a! rá!a í og hefur "a! haft áhrif á svör
"eirra.

3.3 Mælitæki!
Í "essari rannsókn var eigindleg a!fer! notu! til "ess a! afla uppl#singa um reynslu
vi!mælenda á rá!ningum. $ar sem eitt af markmi!um rannsóknarinnar var a! komast
a! hva!a áhrif umsækjendur hafa á "ann sem sér um rá!ningar og hve oft sé erfitt a!
skilgreina nákvæmlega hva! "a! er, "ótti rannsakanda mikilvægt a! hlusta á hva! "eir
hef!u a! segja. Tekin voru sjö hálfopin vi!töl vi! átta vi!mælendur "ar sem tveir
vi!mælendur voru í einu vi!talinu. Rannsakandi útbjó spurningaramma eftir a! hafa
vali!

"emu

til

"ess

a!

spyrja

eftir

auk

tveggja

opnunarspurninga.

Opnunarspurningarnar snerust um hversu lengi vi!mælandi hef!i gegnt "eirri stö!u
sem hann var í og hversu mikla reynslu hann hef!i af rá!ningum. $emun voru, öflun
umsækjenda, flokkun umsókna, rá!ningarvi!tali! sem bæ!i innihélt spurningar um
form vi!tala og upplifun vi!mælenda og svo "ema!, ákör!un tekin.

3.4 Val á vi!mælendum
Sá hópur sem ákve!i! var a! sko!a eru "eir sem sjá um rá!ningar hjá stofnunum e!a
fyrirtækjum og hafa reynslu af rá!ningarvi!tölum. Ákve!i! var a! hafa hópinn sem
brei!astan til "ess a! reyna a! fá sem fjölbreyttustu svörin. Úrtaki! var vali! me!
snjóboltaa!fer! en sú a!fer! felur í sér a! komast í samband vi! "á sem "ekkja til
vi!fangsefnisins og hópsins sem á a! rannsaka og fá ábendingar um hugsanlega
vi!mælendur (Bryman og Bell, 2007).
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3.5 Gagnaöflun, skráning og úrvinnsla
Rannsakandi hóf leit a! vi!mælendum í ársbyrjun 2010 og leita!i til "eirra sem hann
"ekkti persónulega og reyndi "annig a! n#ta sér "au tengsl sem hann haf!i. Í fyrstu
leit "etta ekkert alltof vel út og rannsakandi var ekki mjög bjarts#nn í fyrstu en fékk
engu a! sí!ur tvö vi!töl vi! a!ila sem sjá um rá!ningar, annars vegar skólastjóra á
höfu!borgarsvæ!inu og hins vegar matrei!slumeistara á stóru veitingahúsi í
Reykjavík. $essi tvö vi!töl voru tekin í janúar og var haft samband í gegnum síma
eftir a! "eir a!ilar sem "ekktu til vi!komandi voru búnir a! láta "á vita a! rannsakandi
myndi hafa samband. Ákve!i! var hvenær henta!i best a! hittast og voru vi!tölin
tekin me! viku millibili. $egar lei! á janúar fór rannsakandi a! örvænta og "urfti
talsvert a! #ta á tengili!i sína og spyrja hvort "eir væru ekki búnir a! láta vita en
ekkert ger!ist fyrr en um mi!jan febrúar en "á fóru hjólin a! snúast. Eftir fyrstu
ábendinguna haf!i rannsakandi sambandi í gegnum tölvupóst og fékk svar um hæl og
ákve!i! var a! vi!tali! færi fram strax næsta dag. Stuttu seinna streymdu inn símtöl
frá vinum og kunningjum "ar sem "eir létu rannsakanda vita a! nú væri óhætt a! hafa
samband vi! "á sem "eir bentu á og allir hef!u teki! vel í "etta. Reyndar voru allt í
einu fleiri en "urfti sem voru tilbúnir a! taka "átt. Rannsakandi fór í máli! og "essu
lauk me! "ví a! fimm vi!töl voru tekin á "remur vikum. Í fjórum tilvikum haf!i
rannsakandi sambandi í gegnum tölvupóst en í einu tilfelli var hringt og tími ákve!inn.
Öll vi!tölin voru hljó!ritu! me! leyfi vi!mælenda og afritu!.
Vi!mælendur störfu!u á ólíkum vinnustö!um en komu allir a! rá!ningum. Eins og
á!ur sag!i var einn vi!mælendanna skólastjórnandi og annar matrei!slumeistari. Hinir
vi!mælendurnir voru, framkvæmdastjóri hjá al"jó!legri stofnun sem á!ur haf!i gegnt
starfi starfsmannastjóra til margra ára, framkvæmdastjóri fræ!slustofnunar, tveir sem
störfu!u hjá sama fyrirtækinu sem er stórt framlei!slufyrirtæki en annar "eirra sá um
rá!ningar sérfræ!inga á me!an hinn sá um rá!ningar sumarstarfsfólks. Næst sí!asti
vi!mælandinn var eigandi n#s fyrirtækis í tæknigeiranum en haf!i á!ur starfa! vi!
rá!ningar hjá símafyrirtæki og a! sí!ustu var "a! a!ili sem sá um rá!ningar "ar sem
rá!i! er margt fólk í einu og eru störfin "ar ansi eftirsóknarver! svo ekki sé meira
sagt. Sjö vi!mælendanna störfu!u á vinnusta! me! starfsmenn á bilinu 100-600
manns. Einn "eirra starfa!i í fremur litlu fyrirtæki "ar sem starfsmenn voru a!eins um
10 en haf!i reynslu annars sta!ar frá "ar sem starfsmenn voru um 300.
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3.6 Upplifun rannsakanda
Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni a! setjast ni!ur strax eftir vi!tölin og l#sa
upplifun sinni en afritun fór fram "egar tími gafst til. Henni var "ó a! fullu loki! um
mi!jan mars. $ar sem markmi! rannsóknarinnar var annars vegar a! sko!a hvort
fyrstu áhrif umsækjenda hef!u áhrif á val "eirra sem sjá um rá!ningar var rannsakandi
nokku! upptekinn af "ví "egar hann kom á vettvang og var ansi margt sem flaug í
gegnum hugann "egar hann hitti vi!mælendur sína í fyrsta sinn. Allir vi!mælendurnir
tóku vel á móti rannsakanda og voru greinilega jákvæ!ir gagnvart "ví a! taka "átt í
rannsókn sem "essari sem skipti grí!arlega miklu máli "annig a! "ægilegt
andrúmsloft skapa!ist. Engu a! sí!ur höf!u "eir misjöfn áhrif á rannsakanda og stó!u
tveir "eirra upp úr. Eftir a! hafa teki! vi!tölin voru áhrifin slík a! rannsakandi gat
alveg hugsa! sér a! starfa hjá vi!komandi vi!mælendum. $a! var eitthva! í fari "eirra
sem haf!i "essi áhrif, hvernig "eir báru sig, voru gla!legir og jákvæ!ir og tölu!u
"annig um vinnusta!inn sinn og reynslu a! rannsakandi fylltist a!dáun. $a! var
einhver einlægni sem skila!i sér á "ennan hátt. $ar sem erfitt er a! setja puttana
nákvæmlega á hva! "a! er í fari fólks sem hefur svo gó! áhrif, var "etta gó! reynsla
fyrir rannsakanda. Honum fannst hann sjálfur hafa upplifa! fyrstu áhrifin og skildi "ar
af lei!andi betur hva! fólst í svörum vi!mælenda.
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4 Greining
Í "essum hluta ritger!arinnar er reynt a! draga fram "ær uppl#singar sem fengust hjá
vi!mælendum me! "a! a! markmi!i a! svara rannsóknarspurningunum sem settar
voru fram í upphafi. Kaflanum er skipt í sjö meginhluta sem innihalda uppl#singar um
hvernig rá!ningarferli vi!mælenda er hátta! og hva! hjálpar "eim vi! a! taka
ákvör!un vi! val á starfsmönnum. Í fyrstu er fjalla! um öflun umsækjenda og hva!a
a!fer!ir vi!mælendur nota, "ví næst hvernig "eir velja úr "eim umsóknum sem til
"eirra berast og hva!a áhrif útlit og innihald umsókna hafa. Í "ri!ja hlutanum er sagt
frá "ví formi vi!tala sem vi!mælendur notast vi! og "ar á eftir tala! um me!mæli og
hva! vi!mælendum finnst um "au. Í fimmta hlutanum er leitast vi! a! útsk#ra hva!a
áhrif umsækjendur hafa á vi!mælendur í rá!ningarvi!tali og hvort "essi fyrstu áhrif
hafi eitthva! a! segja. $ví næst er fjalla! um "ær væntingar sem vi!mælendur hafa til
"eirra sem "eir rá!a og hvort a! "ær væntingar hafi brug!ist. A! lokum er sjónum
beint a! "ví hvernig vi!mælendur gera upp hug sinn í rá!ningum í "eim tilvikum "ar
sem fleiri en einn umsækjandi telst vænlegur í starf.

4.1 Rá!ningara!fer!ir og öflun umsækjenda
Vi! val á starfsmönnum er hægt a! velja úr margvíslegum a!fer!um. $rátt fyrir "a! er
einna algengast a! notast sé vi! vi!töl og me!mæli eftir a! umsóknir berast (Cook,
2009, Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2010). Meginmarkmi!i! er a! fá "ann
hæfasta í starfi! og misjafnt hvort menn treysta á eigi! innsæi eftir a! hafa sko!a! "au
gögn sem umsækjandi leggur fram og hitta hann a! minnsta kosti einu sinni og e!a
notast vi! hin #msu mælitæki til a! spá fyrir um gengi vi!komandi í starfi. Helstu
a!fer!irnar fyrir utan vi!töl og me!mæli eru öflun l#!fræ!ilegra gagna e!a „biodata”,
matsmi!stö!var, vinnus#nishorn, hæfnispróf og sálfræ!ileg próf af #msum toga (Gylfi
Dalmann A!alsteinsson, 2006). Jafnframt "arf a! huga a! "ví á hva!a vettvangi skuli
afla umsækjenda. Í "eim efnum er oftast notast vi! formlegar lei!ir svokalla!ar sem
fela í sér augl#singar í dagblö!um, tímaritum e!a notkun rá!ningarskrifstofa
(Torrington o.fl., 2006).

Me! tilkomu veraldarvefsins er or!i! æ algengara a!

fyrirtæki velja a! augl#sa laus störf á heimasí!u sinni e!a jafnvel leita til
menntastofnana eftir álitlegum starfskröftum (Ásta Bjarnadóttir, 1996). Ef vali! er a!
fara eftir óformlegum lei!um vi! öflun umsækjenda er #mist notast vi! tengslanet "ar
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sem einhver sem "ekkir til er be!inn a! benda á einstakling sem gæti henta! vel í
starfi! (Ásta Bjarnadóttir, 1996) e!a jafnvel leita! innan starfshópsins og "á er yfirleitt
um einhverskonar stö!uhækkun a! ræ!a (Ásta Bjarnadóttir, 1996, Chan, 1996).
Vi! ger! augl#singa eftir starfsmönnum er grí!arlega mikilvægt a! sk#r
skilgreining á "ví starfi sem augl#st er liggi fyrir (Vessenes, 2001, Cook, 2009).
Mistök í vali á starfsmönnum geta kosta! fyrirtæki og stofnanir háar upphæ!ir og "ví
nau!synlegt a! "essi "áttur sé vel skipulag!ur og fyrirfram ákve!inn (Vessenes,
2001). Vi!mælendur notu!u allir #mist augl#singar vi! öflun starfsmanna,
rá!ningarskrifstofur e!a tengslanet "ar sem spurst var fyrir um fólk sem líklegt væri til
"ess a! valda "ví starfi sem rá!a átti í. A!eins einn vi!mælendanna tala!i um
mikilvægi "ess a! gó! skilgreining lægi fyrir á!ur en öflun hæfist en "etta má sjá á
ummælum hans:
..... !annig a" !a" sem ég hef gert í !essum rá"ningum undanfari", ég hef
skilgreint !essar starfsl#singar fyrir störfin og byggt á !eirri starfsl#singu
b# ég til augl#singu. Hér er til dæmis mjög einföld starfsl#sing sem ég
ger"i, !ær eru margar mun flóknari en ég l#si hér helstu verkefnum og
ábyrg"arsvi"um.
Ástæ!a "ess a! ekki tölu!u fleiri um skilgreiningu kann a! vera sú a! "au störf sem
flestir "eirra rá!a í krefjast #mist sérstakrar sérfræ!i"ekkingar e!a a! um almennari
störf er a! ræ!a, "annig a! "eim hafi ekki fundist ástæ!a til "ess a! nefna "a! í
vi!tölunum.
$rátt fyrir a! allir vi!mælendurnir notu!ust vi! augl#singar a! einhverju leiti voru
nokkrir sem notu!u einnig rá!ningarskrifstofur og í "eim tilfellum var um mjög
sérhæf! störf a! ræ!a. Einn vi!mælendanna sá a!eins um rá!ningar í stjórnunarstö!ur
og nota!i alltaf rá!ningarskrifstofur á!ur en umsækjendur komu í vi!tal til hans.
Ástæ!una sag!i hann einfaldlega vera "á a! sérfræ!ingar skrá!u sig yfirleitt á
rá!ningarskrifstofur eins og ummæli hans bera me! sér:
..... ég nota rá"ningarskrifstofur.... !ví yfirleitt sækja !essir sérfræ"ingar
ekki um á heimasí"unni, !eir skrá sig á rá"ningarskrifstofur, ég augl#si í
gegnum rá"ningarskrifstofur og !á taka !eir fyrstu vi"tölin.
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Annar vi!mælandi sag!ist nota rá!ningarskrifstofur "egar um flóknari störf væri a!
ræ!a eins og sjá má á ummælum hans:
..... já !a" er náttúrulega a"eins misjafnt eftir !ví hvers e"lis starfi" er
hvort ég augl#si í blö"um e"a fari í gegnum rá"ningarskrifstofur eftir !ví
hversu flókin störfin eru.
Í einu tilfellanna stó! vi!mælandi frammi fyrir "ví a! "urfa a! rá!a starfsmenn á
starfsstö!var erlendis og nota!i "ess vegna rá!ningarskrifstofur.
Tveir vi!mælendanna notu!u jafnframt "á augl#singaa!fer! a! leita beint til "ess
hóps sem "eir vissu a! myndu sækja um eins og greina má á ummælum "eirra:
..... augl#si og skrái á netinu á svona sérstökum vefum sem kokkar eru inni
á. $etta eru meira svona klúbbar innan matrei"slui"na"arins. $ar sem
menn augl#sa tæki og vörur. $eir innihalda uppl#singar og !a" n#jasta í
bransanum. Bara vefur matrei"slumanna.
..... starfi" sem ég er a" augl#sa núna !á leita ég til dæmis bara beint til
markhópsins. $eirra félag er me" mjög ábyrgan póstlista ég augl#si bara
!annig. $a" skilar mér miklu meiru heldur en a" fara a" augl#sa opi".
A!eins einn "eirra vinnusta!a sem vi!mælendur störfu!u hjá var me! einhverskonar
rá!ningarkerfi "ar sem möguleiki var fyrir umsækjendur a! skrá sig. Í "ví tilfelli
nota!i vi!mælandi bæ!i "a! kerfi til a! leita starfsmanna en augl#sti jafnframt líka.
Ein af lei!um vi! öflun umsækjenda er a! leita til einhvers hóps sem "ekkir
einhvern sem kann a! vera hæfur í starfi. $etta er ein af "eim óformlegu lei!um sem
nota!ar eru vi! öflun umsækjenda (Ásta Bjarnadóttir, 1996, Cook, 2009). Einn
vi!mælendanna sag!ist nota "á a!fer! en um mjög sérhæf! störf var a! ræ!a í "essu
tilfelli. $etta má greina í ummælum hans:
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..... tengslaneti", ma"ur reyndi a" nota !a" svolíti" miki"....!ú veist svona
toppfólk vegna !ess a" !á getum vi" ekki fengi" hvern sem er sem er lengi
a" læra hlutinn. Vi" erum a" rá"a fólk sem !arf a" leysa ákve"in verkefni
á ákve"num tíma. Vi" erum me" átta stráka sem vinna hjá okkur og
nokkra fasta en !eir hafa allir veri" rá"nir til okkar í gegnum tengslanet.
$rátt fyrir a! margvíslegar a!fer!ir séu nota!ar vi! rá!ningar notu!u allir
vi!mælendur vi!töl og öflu!u me!mæla. Ekki var miki! um a! "eir notu!u
annarskonar a!fer!ir vi! val á starfsmönnum en einn vi!mælendanna nota!i "ó
talsvert vinnus#nishorn til "ess a! velja úr umsækjendum eins og ummæli hans bera
me! sér:
..... !ú veist alltaf !egar !ú fær" verkefni e"a eitthva" frá einhverjum !á er
!a" !etta sem !ú horfir á. $ú ert kannski me" einhverja tvo og !ú lætur !á
hafa verkefni og annar kemur me" !etta á bla"i sem er bara eitthva" krass
á me"an hinn gerir sk#rslu og allt saman. $a" er engin spurning, !ér
finnst betra a" fá !etta í e"a á almennu formi.
$a! er einmitt "essi a!fer! sem er notu! til "ess a! sjá hvernig einstaklingur kemur til
me! a! sinna vinnunni sinni (Cook, 2009) og "a! vir!ist vera tilgangur vi!mælandans
me! "ví a! fá í hendur vinnus#nishorn á!ur en tekin er ákvör!un.
Annar vi!mælandi nota!i inntökupróf til "ess a! velja "á sem kæmust í vi!tal en í
hans tilfelli voru mjög margir umsækjendur í hvert starf. Ef umsækjendur komust í
gegnum vi!tal voru "eir aftur á móti ekki öruggir um starf heldur "urftu "eir a! sitja
sex vikna námskei! og taka anna! próf eftir "a!. $a! má "ví segja a! í "essu tilfelli
séu notu! hæfnispróf en "au fela í sér a! athuga leikni e!a getu í einhverju ákve!nu til
"ess a! spá fyrir um gengi í starfi (Taylor, 2002).
Allur gangur vir!ist vera á "ví hvernig vi!mælendur kjósa a! afla umsækjenda og en
allir nota "eir rá!ningarvi!tal "rátt fyrir a! einhverjir noti a!rar a!fer!ir samhli!a
"eim . Í "eim tilfellum sem um mjög sérhæf! störf var a! ræ!a notu!ust vi!mælendur
frekar vi! rá!ningarskrifstofur, tengslanet og a!eins í einu tilfellanna vinnus#nishorn.
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4.2 Áhrif umsókna
Umsóknir eru "a! fyrsta sem sá sem annast rá!ningar hefur í höndum um "á sem til
greina koma í starfi!. Gladwell (2007) segir "a! fólki e!lislægt a! láta fyrstu
tilfinninguna rá!a og er umsóknin sá hluti í rá!ningarferlinu sem vekur fyrstu
vi!brög! "ess sem sko!ar hana, á "eim sem sækir um. Umsækjanda gefst "ar tækifæri
til a! koma á framfæri "ví sem hann hefur upp á a! bjó!a og hl#tur "ví a! vera
mikilvægt a! vanda vel til. Misjafnt er hvernig umsóknir eru flokka!ar og eftir hverju
er fari! "egar ákvör!un liggur fyrir hverjir komist lengra í rá!ningarferlinu. Algengt
er "ó a! einblínt sé á "ætti eins og "ekkingu og reynslu vi!komandi umsækjanda
(Beardwell og Claydon 2007). Ennfremur er umsókn og ferilskrá nokkurs konar
s#nishorn af vinnubrög!um umsækjanda og er stundum liti! til "ess hvort vanda! er
til hennar e!a ekki (Vessenes, 2001). Ferilskrár innihalda oft uppl#singar um lífsstíl
umsækjanda eins og hva! hann hefur fyrir stafni utan vinnu og hvar áhugamál hans
liggja. $ar hafa umsækjendur einnig möguleika á a! koma "ví álei!is hvers vegna "eir
telji sig hæfa í starfi! (Ásta Bjarnadóttir, 1996).
Vi!mælendur höf!u allir einhverja reynslu af "ví a! "urfa a! velja úr umsóknum og
voru flestir sammála um "a! a! "a! væri mikil vinna a! taka ákvör!un um hverjir
kæmust lengra í rá!ningarferlinu. $eir sög!u jafnframt a! í atvinnuástandi eins og
núna fengju "eir mun meira af umsóknum en á uppsveiflutímum eins og eftirfarandi
ummæli s#na:
..... stundum er ma"ur bara rétt me" í !essi störf, sérstaklega á
uppsveiflutímum.
..... ma"ur er einmitt fljótur a" gleyma í raun og veru hvernig !a" var
!egar ma"ur var grátbi"jandi fólk um a" vinna hjá sér og svo aftur !egar
ma"ur var í algerum vandræ"um, sko ma"ur var vinsælli en Vigdís
Finnbogadóttir....
Sumir tölu!u um a! "a! væri í raun ákve!in kvö! a! vinna úr umsóknum og a! "eir
kvi!u jafnvel fyrir "ví verkefni eins og sjá má á "essum ummælum:
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..... !a" ver"ur augl#st á föstudaginn eftir sumarstarfsfólki en !a" var ekki
gert í fyrra og ég kví"i vo"a fyrir.
..... en eins og núna !á er ég a" fara í rá"ningar eins og almenna
rá"ningu í móttöku og !á ver"ur !etta erfi"ara.....meiri vinna á bak vi"
!etta.
..... já og svo náttúrulega í dag eru allir komnir me" sína ferilskrá og !a"
er svona takmarka" hva" vi" náum a" vinna okkur út úr !ví.
$rátt fyrir a! allir væru sammála um a! "a! væri miki! álag "egar umsóknir berast í
miklu magni "á voru "eir samt sem á!ur á "ví a! "a! væri mun betra a! vera í "eim
sporum en "egar fáar umsóknir eru um hvert starf e!a eins og einn vi!mælendanna
or!a!i "a!:
..... já !a" er í rauninni alveg ofbo"slega mikill munur á a" vera me" fimm
umsóknir um eina stö"u e"a eina umsókn um tvær.
Megintilgangur me! umsóknum er a! safna uppl#singum um umsækjendur og "á helst
hvar "eir hafa starfa! á!ur og vi! hva! ásamt "eirri menntun sem "eir hafa afla! sér
(Riggio, 2009). $egar vi!mælendur voru spur!ir eftir hverju "eir færu "egar "eir veldu
"á sem kæmust áfram í rá!ningarferlinu nefndu allir a! "eir einblíndu fyrst og fremst
á reynslu umsækjenda og menntun. Eins og "essi ummæli gefa í skyn:
..... hvar ma"urinn hefur veri" á"ur er !a" fyrsta sem ég tek eftir
..... !a" var yfirleitt reynslan sem ég r#ndi í....
..... ég er a" taka mi" af #msu bara eftir !ví hvert starfi" er, í fyrsta lagi er
!a" reynslan mi"a" vi" !a" sem ég er a" leita eftir, hver er menntunin
mi"a" vi" !a" sem ég er a" leita eftir.

43 -

..... svo er !a" náttúrulega ferliskrá vi"komandi og svo náttúrulega
einhverjir sem eru me" starfsreynslu hjá ö"rum, ma"ur horfir náttúrulega
í !a".
..... ég náttúrulega fór bara yfir cv-in, !ú veist !etta er svona tæknigeiri,
!á reyndi ma"ur bara a" sjá hva" fólk var búi" a" vera a" gera og hva"a
reynslu !a" haf"i.
$egar vi!mælendur voru spur!ir um útlit umsóknanna kom í ljós a! einhverjir létu "a!
hafa áhrif á ákvör!un sína eins og sjá má á ummælum nokkurra:
..... !etta fer náttúrulega miki" eftir !ví hvernig !au fylla út umsóknina.....
..... já !etta byrjar eiginlega í umsókninni..... ef a" !a" er illa fyllt út, !a"
fer til dæmis alveg ótrúlega í pirrurnar á mér, !á hef ég „tendensa” til a"
hlaupa yfir hana.
..... já ég veit !a" ekki, ég held a" !a" sé ekkert eitt sem er flottara en hitt
en !a" !arf náttúrulega a" vera svolíti" vel gert, !a" !arf a" vera mynd
og !a" !arf a" vera svolíti" !ú veist vinnubrög"in. Bara svona hvernig !ú
setur hlutina upp, ég held a" !a" sé svona svolíti" sem !ú lest út úr cv-inu
líka.
$etta samræmist hugmyndum Vessenes (2001) um a! útlit umsókna geti haft áhrif og
"a! skipti miklu máli fyrir umsækjendur a! vanda vel til verka vi! ger! umsókna og
ferilskráar "ar sem "etta sé "a! fyrsta sem "eir sem sjá um rá!ningar hafa í höndum
og berja augum. $a! er "ví ekki einungis reynslan og menntunin sem r#nt er í heldur
skiptir útlit umsóknanna máli og "a! getur rá!i! úrslitum um "a! hvort umsækjandi
kemst áfram í rá!ningarferlinu e!a honum ver!i hafna!.
$rátt fyrir a! nokku! algengt sé a! umsækjendur nefni í ferilskrá sinni hva!a
áhugamál "eir stunda e!a hva! "eir a!hafast utan vinnu (Ásta Bjarnadóttir, 1996) var
a!eins einn vi!mælendanna sem tók fram a! "a! skipti máli:
.
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.... mér finnst alltaf gaman a" heyra hva" fólk gerir í tómstundum og hva"
!a" er svona, !ú veist !a" segir manni svolíti" miki" um persónuna sko.
Samkvæmt rannsóknum er talsvert um "a! a! umsækjendur #ki e!a segi ósatt á
umsóknum sínum (Leifur Geir Hafsteinsson og Klara Íris Vigfúsdóttir, 2005, Wood
o.fl. 2007). Enginn vi!mælendanna tók fram a! hafa lent í slíku og virtust "eir taka
"ví sem gefnu a! "a! sem kæmi fram á umsóknum væri teki! trúanlegt.

4.3 Vi!töl og form "eirra
Markmi! umsækjenda er a! komast í vi!tal til "ess a! geta kynnt sig í eigin persónu
fyrir "eim sem sjá um rá!ningar og taka ákvör!un um hverja skuli rá!a. Misjafnt er
hvernig vi!töl eru uppbygg!, hvort "au eru fyrirfram ákve!in og stö!lu! e!a hvort "a!
er einfaldlega láti! rá!ast í hva!a átt "au stefna en "á er tala! um óstö!lu! vi!töl
(Beardwell og Claydon, 2007). Samkvæmt Ástu Bjarnadóttur (1996) geta vi!töl veri!
mismunandi löng og geta vara! allt frá 3 mínútum upp í tvær klukkustundir.
Algengast er a! vi!töl séu undirbúin á "ann hátt a! spurningar sem eru nota!ar eru
fyrirfram móta!ar og hver og einn vi!mælandi er spur!ur a! "ví sama. Spurningarnar
tengjast "á starfinu beint og geta me! "ví móti ekki "róast í einhverja óæskilega átt.
Jafnframt nota margir "á tækni a! spyrja umsækjendur um reynslu "eirra og "eir
be!nir um a! taka dæmi um eitthva! úr fyrri störfum sem hefur gengi! vel e!a
hvernig "eir hafi brug!ist vi! í a!stæ!um sem "eir hafa lent í (Hughes o.fl., 2006).
Westoby (1998) bendir á a! me! "essu móti sé veri! a! auka árei!anleika og réttmæti
vi!tala og "a! sé mikilvægur "áttur til "ess a! auka líkur á a! sá hæfasti finnist í "a!
starf sem rá!a á í.
Allir vi!mælendur höf!u reynslu af "ví a! taka rá!ningarvi!töl og notu!u "á a!fer!
vi! val á starfsmönnum. Uppbygging vi!talanna var hins vegar frekar mismunandi og
getur sk#ringin veri! sú a! um mjög mismunandi starfsemi var a! ræ!a. $eir sem sáu
um rá!ningar á sumarstarfsfólki e!a voru a! rá!a marga í einu og me! margar
umsóknir í höndunum voru me! áberandi styttri vi!talstíma en "eir sem voru a! rá!a í
sérhæf!ari störf. Einn vi!mælendanna sá nánast einungis um rá!ningar á
sumarstarfsfólki og sjá má á svörum hans a! um stutt vi!töl var a! ræ!a:
..... já, ég er me" korter til tuttugu mínútur á hvern sumarstarfsmann.
45 -

Annar vi!mælendanna var yfirleitt me! í höndum nokkur hundru! umsóknir og eins
og sjá má á ummælum hans eru vi!töl hans mjög stutt:
..... sí"an er !a" inntökuprófi" og !á í rauninni erum vi" bara a" taka einhvern
ákve"inn hóp sem kemur vel út úr !ví og vi" höfum veri" a" taka !etta fjögur
hundru" manns í vi"töl, já vi" erum a" tala um svona sjö mínútur.
Hins vegar "egar "eir vi!mælendur sem sáu um rá!ningar í sérhæf!ari störf tölu!u um
lengd vi!tala var allt anna! upp á teningnum eins og "essi ummæli tveggja
vi!mælenda s#na:
..... já, ég tek svona fjörutíu mínútur til klukkutíma á hvern.
...... !a" er svona misjafnt, !a" getur veri" svona tuttugu mínútur alveg
upp í klukkutíma og kannski a"eins spjall á eftir og svona.
$egar vi!mælendur voru spur!ir a! "ví hvort "eir væru einir a! taka vi!töl e!a hvort
"a! væru a!rir sem kæmu a! "eim var einnig mjög misjafnt hver svör "eirra voru og
virtist engu skipta hvort um sérfræ!istörf var a! ræ!a e!a ekki. A!eins einn
vi!mælendanna sag!ist alltaf vera einn "egar hann tæki vi!töl. Í nokkrum tilvikum var
"a! svo a! tekin voru fleiri en eitt vi!tal vi! umsækjendur og "eir voru einir í fyrsta
vi!tali en fleiri í seinni vi!tölum "ar sem sá háttur var haf!ur á. Eins og eftirfarandi
ummæli gefa til kynna:
..... !a" eru gjarnan fleiri í vi"tali númer tvö ef !a" er.
..... rá"ningarskrifstofan sér um formleg vi"töl og svo tek ég og næsti
yfirma"ur eitt til tvö vi"töl.
..... !a" er nú svolíti" misjafnt, stundum var ég einn, !á kannski tókum vi"
eiirn vi"tal fyrst en svo nokkrir saman, stundum !rír.
..... ég hef i"ulega teki" öll fyrstu vi"tölin ein og svo fer !a" a"eins eftir
e"li starfsins hvort ég bæti vi" a"ilum.
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Í sumum tilvikum "ar sem "eir voru ásamt ö!rum a! taka vi!töl var ástæ!an í
rauninni sú a! dreifa ábyrg!inni á fleiri e!a til "ess a! fá álit "ess sem kæmi til me! a!
starfa me! vi!komandi starfsmanni. $etta sjónarmi! má sjá á eftirfarandi ummælum
nokkurra vi!mælenda:
..... !a" er frekar til !ess a", eins og ég segi, a" ma"ur vill sem sagt fá
ábyrg" yfirmanns á vi"komandi.
..... eins og til dæmis !egar ég var a" rá"a svi"sstjóra sí"ast !á bætti ég
vi" formanni svi"sstjórnar í seinna vi"tali".
..... annars bara, !a" er náttúrulega líka a" yfirma"urinn ver"ur sjálfur a"
vera ábyrgur fyrir rá"ningunni a" !a" sé ekki bara einhver sendur til
hans.
Uppbygging vi!tala hefur mikil áhrif á árei!anleika og réttmæti "eirra. $egar vi!töl
eru stö!lu! eykst réttmæti og mikilvægt er a! spurningar innihaldi atri!i sem var!a
starfi! beint en ekki sé veri! a! spyrjast fyrir um eitthva! sem ekki er vi!eigandi e!a
kemur starfinu ekki beinlínis vi! (Fletcher, 1992). $a! kom fram í ummælum
vi!mælenda a! misjafnt var hva!a a!fer! "eir beittu og má segja a! "eir hafi skipst í
tvær fylkingar eins og ummæli "eirra sem ekki nota ákve!na spurningatækni bera me!
sér:
..... ég læt !a" í rauninni bara rá"ast í hva"a átt vi"tali" fer !egar ég hitti
vi"komandi. $etta er bara meira svona spjall.
..... vi" spur"um nokkrar ákve"nar spurningar og svo reyndum vi" a" láta
fólki" tjá sig sem mest sjálft.
..... vi" leyf"um !eim a" tjá sig sem mest sjálf og !á heyrir ma"ur fljótt ef
manni tekst a" láta !au tjá sig um ......starfi", !á heyrir ma"ur hvort a"
vi"horfin eru !au sem ma"ur vill a" fólki" standi fyrir.
Sí!an voru hinir sem nota stundum ákve!i! form í vi!tölum sínum eins og eftirfarandi
ummæli s#na:
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..... jú, ma"ur reynir náttúrulega a" spyrja fólk svona nokkurn veginn
sömu spurninganna.
..... já, ég hef stundum nota" !etta AHA spurningatækni1, sem er a" l#sa
atvikum og hvernig ger"ir !ú !etta og af hverju.
..... !a" sem ég nota í svona vi"talstækni e"a !egar ég er a" taka svona
rá"ningarvi"töl er a" ég nota svona AHA spurningatækni.
..... spurningarnar, já !a" er bara eins. Au"vita" fer !a" stundum út fyrir,
fólk er me" mismunandi starfsreynslu og e"lilega fer !a" örlíti" út af
braut.
$a! eykur einnig réttmæti vi!tala ef a! sá sem tekur vi!tölin skráir ni!ur hjá sér á
me!an á vi!tali stendur (Cook, 2009). Flestir vi!mælendanna notu!u "á a!fer! í
vi!tölum e!a sex af átta. Helsta ástæ!an var sú a! gleyma ekki "ví sem fór fram í
vi!talinu eins og "essi ummæli gefa til kynna:
..... ég er bara me" !essi atri"i sem ég er búin a" einsetja mér samkvæmt
starfsl#singunni a" ég er a" leita eftir. $a" sem ég geri sí"an eftir a"
vi"komandi er farinn út frá mér !á gef ég mér svona fimm mínútur til a"
skrifa hjá mér hva"a l#singaror" komu upp í hugann.
..... ég er yfirleitt me" einhverja svona fundarbók og skrifa hjá mér til a"
gleyma ekki.
..... já, !a" er náttúrulega meginreglan a" taka e"a skrifa eitthva" strax
ni"ur.
Barnett (2008) segir "a! ekki sí!ur mikilvægt a! umsækjandi fái sem mestar
uppl#singar um vinnusta!inn, starfi! sjálft og fólki! sem hann hugsanlega kemur til
me! a! vinna me!. $rátt fyrir "etta var a!eins einn vi!mælendanna sem tók "a!
sérstaklega fram a! "etta væri stór "áttur í vi!tali eins og sjá má á ummælum hans:
1

Samkvæmt vi!mælendum er AHA spurningatækni a!fer! sem felur í sér a! spyrja um a!stæ!ur,
hvernig var brug!ist vi! og hverjar aflei!ingarnar voru.
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..... !egar kemur a" vi"tali, !á er fyrsta vi"tal líka ákve"in móttaka. Ég
byrja yfirleitt alltaf a"eins á !ví a" kynna starfssta"inn a"eins fyrir fólki,
er bara me" ákve"i" kynningarefni sem ég nota og sí"an útlista ég starfi".
A!fer!ir vi!mælenda í rá!ningarvi!tölum voru mjög misjafnar. $a! virtis "ó vera
tenging á milli "ess "egar a! fyrirfram ákve!nar spurningar voru nota!ar og fleiri en
einn tækju vi!tölin "ó ekki í öllum tilfellunum.

4.4 Me!mæli
Markmi!i! me! me!mælum er a! afla uppl#singa um umsækjendur frá "ri!ja a!ila
(Beardwell og Claydon, 2007). Ástæ!an getur bæ!i veri! til "ess a! fækka "eim sem
koma til greina í starfi! og til "ess a! sty!ja ákvör!un ef hún hefur "egar veri! tekin
(Cook, 2009). Me!mælendur gefa anna!hvort skrifleg e!a munnleg me!mæli og "au
geta bæ!i veri! stö!lu! e!a óstö!lu! (Armstrong, 2006, Cook, 2009).
Vi!mælendur sög!ust allir afla me!mæla en höf!u "ó allir sko!anir á "ví hva!a
"#!ingu "au hef!u fyrir "á e!a áhrif á ákvör!un í vali á starfsmönnum. Sko!anir
"eirra voru engu a! sí!ur mjög mismunandi og breiddin talsver! í svörum.
Helmingur vi!mælendanna var sammála um a! "a! skipti miklu máli a! "ekkja e!a
a! minnsta kosti "ekkja til "eirra sem gáfu me!mæli eins og sjá má á eftirfarandi
ummælum:
..... Ef ég á a" taka me"mæli eitthva" alvarlega !á ver" ég a" vita hver
vi"mælandinn er.
..... mér finnst ég ver"a a" !ekkja vi"komandi e"a a" minnsta kosti
or"spor vi"komandi.
..... Í okkar litla íslenska samfélagi, !egar ma"ur er í einhverjum
ákve"num bransa !á !ekkir ma"ur yfirleitt einhvern sem hægt er a"
spyrja.
........Ég tek ekki mark á me"mælum nema ég beinlínis !ekki til
persónunnar sem ég er a" leita me"mæla til og ég geti treyst !ví...
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Einn vi!mælendanna nota!i talsvert tengslaneti! til "ess a! afla n#rra starfsmanna en
störfin sem hann var a! rá!a í voru nokku! sérhæf! og "a! má segja a! "a! sé
sambærilegt vi! a! afla me!mæla en a!eins styttri lei! en a!rir vi!mælendur fara en
ummæli hans bera "a! me! sér eins og sjá má:
..... sko a"fer"irnar sem mér !óttu !ægilegastar var ef ma"ur frétti hjá
einhverjum af einhverjum manni sem a" væri gó"ur e"a svona,
tengslaneti", ma"ur reyndi a" nota !a" svolíti" miki".
Einn vi!mælendanna haf!i mjög sterkar sko!anir á hversu mikinn rétt me!mæli ættu á
sér, hann leit frekar á "a! a! afla "eirra sem einhverskonar skyldu heldur en hjálp vi!
val á starfsmönnum eins og sjá má á "essum ummælum hans:
..... ég tek ekki miki" mark á !eim, ég reyndar afla !eirra alltaf.
..... sko me"mæli gefa kannski bara uppl#singar um mætingu.... e"a
mætingaleysi og anna" í !eim dúr,

en a" byggja á me"mælum vi"

rá"ningu og a" gera upp á milli manna, nei !a" er alveg vonlaust.
Armstrong (2006) leggur mikla áherslu á a! me!mæli séu stö!lu! "ar sem
me!mælendur eru spur!ir sömu spurninganna og spurt er um hluti sem tengjast
vinnunni beint. Jafnframt bendir Cook (2009) á a! mun æskilegra sé a! me!mæli séu
munnleg fremur en skrifleg "ar sem meiri líkur á a! me!mælandi gefi betri mynd af
umsækjanda vegna hei!arlegra svara og betra sé a! greina einhverskonar hik í
svörum. $rátt fyrir "etta tóku a!eins tveir vi!mælendanna fram a! "eir kysu munnleg
me!mæli fram yfir skrifleg, "essir sömu vi!mælendur voru líka "eir einu sem notu!u
ákve!na tækni "egar "eir öflu!u me!mæla og or!u!u "a! svo:
..... ég tek ekki miki" mark á skriflegum me"mælum en !a" sem verra er ég
er farin a" taka sífellt minna mark á munnlegum líka. Ég reyni a" nota
!essa

sömu

spurningatækni

á

me"mælendur

og

ég

nota

í

rá"ningarvi"tölum.
..... ég horfi aldrei á skrifleg me"mæli, !au eru aldrei neikvæ".
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$essi sami vi!mælandi tók einnig fram a! honum fyndist mikilvægt a! fá a! vita hvort
a! vi!mælandi gæti hugsa! sér a! rá!a "ann sem hann var a! gefa me!mæli me!
aftur, sem samræmist hugmyndum Armstrong (2006) um hvernig afla skuli me!mæla
eins og sjá má á ummælum vi!mælandans:
..... !annig a" já, me"mæli, ég hlusta á !au og ef ég hringi sjálf í
me"mælendur !á yfirleitt spyr ég svona í lokin hvort hann væri tilbúinn a"
rá"a hann aftur. Stundum er búi" a" gefa hallelúja ræ"u og svo myndi
hann ekki rá"a hann aftur, !a" segir manni nú #mislegt sko....... !á langar
mig ekkert í hann heldur.
$a! sem vakti athygli var a! "eir vi!mælendur sem ekki voru hlynntir me!mælum
tóku fram a! "eim fyndist skipta máli a! fá a! mynda sér sjálfir sko!un á
umsækjendum. $eim fannst einnig í rauninni ekki réttlátt gagnvart umsækjendum a!
afla me!mæla. Svör me!mælanda ættu kannski engan veginn vi! í "ví starfi sem var
veri! a! sækja um eins og eftirfarandi ummæli "eirra bera me! sér:
..... !á ertu líka búinn a" gera líti" úr sjálfum !ér, !á ertu a" byggja
rá"ningu á vi"horfum annarra. $a" er ekki endilega víst a" !ar standi
eitthva" sem a" !ú vilt standa fyrir í !ínu starfi. $annig a" einn fær gó"
me"mæli en annar ekki e"a gó" sem sagt frá sínum yfirmönnum sem a"
eru kannski me" ólíkar sko"anir, !etta er svona einhvern veginn ósköp
hentingslegur grunnur til a" byggja á.
..... bæ"i út af !ví a" oft á tí"um ertu búinn a" fá einhverja ákve"na mynd
af vi"komandi sem reynist ekki rétt.
..... ég reyni a" horfa frekar á hérna, hvernig manni finnst !etta sjálfum.
..... ég hef ekkert rosalega mikla trú á me"mælum, ekki !essum svona
hef"bundnu vegna !ess a" !a" er oft sem a" einhver funkerar ekki innan
einhverrar ákve"innar einingar en á kannski alveg fyllilega heima hjá
okkur e"a öfugt.
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$essi sami vi!mælandi sem átti sí!ustu ummælin haf!i einnig or! á "ví í framhaldi af
"essu hvernig hann gæfi me!mæli sjálfur og "a! væri talsver! kúnst eins og sjá má á
ummælum hans:
..... !annig a" ef ég er a" gefa me"mæli me" einstaklingi sem a" kannski
ekki alveg funkera"i hér en hefur fullt af eiginleikum sem a" gætu n#st
annars sta"ar, !á vill ma"ur ekki ey"ileggja fyrir honum. $annig a" !etta
er vandme"fari". Ég vil ekki fara me" rangt mál, !annig a" !á bara
einblínir ma"ur á styrkleikana.
$etta sjónarhorn var athyglisvert a! hlusta á, sérstaklega "ar sem "a! gefur ákve!na
mynd af "ví hvernig me!mæli kunna a! vera uppbygg!.
Einn vi!mælandinn sem hlusta!i vanalega á me!mæli e!a var hlynntur "eim "ótti "ó
ástæ!a til "ess a! taka fram a! hann tæki "eim me! fyrirvara eins og ummæli hans
bera me! sér:
..... fólk getur náttúrulega veri" í einhverjum a"stæ"um !ar sem !a" er
ö"ruvísi heldur en !egar !a" er komi" eitthva" anna". Ef ma"ur fékk
kannski ekki 100% me"mæli me" einhverjum, reyndi ma"ur a" lesa
svolíti" út, reyndi a" átta sig á afhverju hann hafi kannski ekki „fitta"” í
einhverju sem hann var í.
Fletcher (1992) og Armstrong (2006) taka fram í skrifum sínum a! mikilvægur "áttur
sé a! umsækjendur hafi vitneskju um a! veri! sé a! spyrjast fyrir um "á. Tveir
vi!mælendanna tóku "etta sérstaklega fram eins og sjá má á ummælum "eirra:
..... !a" sem mér finnst kannski vera enn!á meira atri"i er trúna"ur
gagnvart umsækjendum a" fara ekki a" leita umsagna me" hinum fyrr en
ma"ur er búinn a" tala vi" hann og fá hans sam!ykki.
.

..... mikilvægt er a" vera búinn a" ræ"a vi" hann og fá sam!ykki hans fyrir
!ví a" !a" sé gert.

52 -

A! mörgu er a! hyggja í sambandi vi! me!mæli og fer "a! algerlega eftir "eim sem
sér um rá!ningar hvort hann velur a! fara eftir "eim e!a ekki. Vi!mælendur höf!u "ó
flestir ekki slæma reynslu af me!mælum en a!eins tveir "eirra höf!u lent í a!stæ!um
"ar sem "eir hlustu!u á me!mæli sem ekki gaf gó!a raun. $essir sömu vi!mælendur
voru "eirrar sko!unar a! taka ætti me!mæli me! fyrirvara.

4.5 Áhrif
Áhrif fólks á a!ra er eitthva! sem erfitt er a! útsk#ra og oft eru "a! huglægir "ættir
e!a jafnvel smekkur manna sem ræ!ur för. Eitthva! í fari einstaklings getur heilla!
einn á me!an "a! lætur annan ósnortinn. Í rá!ningarvi!tölum hittast einstaklingar oft í
fyrsta skipti og geta "au áhrif sem umsækjandi hefur á "ann e!a "á sem taka vi!tali!
haft miki! a! segja um framhaldi!. A! mæta stundvíslega og snyrtilegur til fara eru
án efa "au rá! sem umsækjanda eru gefin á!ur en hann mætir til vi!tals en engu a!
sí!ur er "a! framkoma og eitthva! í fari hans sem persónu sem hefur áhrif. Fletcher
(1992) bendir á a! bæ!i umsækjandi og sá sem tekur vi!tal eru uppteknir af "ví a!
koma vel fyrir hvort sem "a! er me!vita! e!a ekki. Markmi! umsækjanda er a! fá
vinnuna sem hann sækir um og vill hann "ar af lei!andi hafa jákvæ! áhrif á "ann sem
tekur ákvör!un um "a!. Umsækjendum hættir "ó til a! reyna of miki! og kann "a!
ekki gó!ri lukku a! st#ra og getur slíkt snúist upp í andhverfu sína (Rosenfield, 1997).
$a! er aftur á móti "essi gullni me!alvegur sem reynist best. $rátt fyrir a!
umsækjendur kunni a! leggja sig fram vi! a! hafa jákvæ! áhrif getur veri! eitthva! í
fari "eirra sem skín í gegn án "ess a! "eir reyni a! draga fram "essi áhrif. Gladwell
(2007) segir "a! oft vera fyrstu tvær sekúndurnar sem rá!a úrslitum í ákvör!unum og
"a! sé eitthva! sem erfitt er a! röksty!ja.
Vi!mælendur höf!u allir eitthva! a! segja um fyrstu áhrif umsækjenda í
rá!ningarvi!tali en misjafnt var hvort "eir vildu meina a! "a! hef!i einhver áhrif á val
"eirra á starfsmönnum. Fjórir vi!mælendanna lög!u miki! upp úr "essum fyrstu
áhrifum og töldu "a! hafa áhrif á framhaldi! eins og ummæli "eirra bera me! sér:
..... já !ú sér" allt, alveg fyrstu tíu sekúndurnar. $ú sér" framkomu,
klæ"abur", snyrtimennsku, fas, !ú sér" níutíu prósent af manneskjunni.

53 -

Oftast er !a" !annig a" ma"ur ver"ur sta"rá"inn í !ví !egar lí"ur á
vi"tali".
..... !a" eru svona !essi fyrstu vi"brög", !ví fyrsta upplifunin er bara einu
sinni, fyrsti fundurinn er bara einu sinni. Já fyrsta tilfinningin er bara einu
sinni, hún fylgir lengi. Já, !ú ert lengi a" vinda ofan af henni e"a a"
hrekja hana.
..... sko ma"ur fær eiginlega bara svona „gött feeling” fyrir !eim sem
ma"ur talar vi" mjög fljótt...... og !a" hefur aldrei reynst mér vel a"
ganga gegn !eirri tilfinningu.
..... og svo ver"ur bara a" segjast eins og er a" !ú fær" eitt tækifæri til a"
svona „make first impression” og !a" skiptir rosalega miklu máli í svona
rá"ningum. $a" er svona hvernig !ú kemur fyrir, !ú veist svona !etta
vi"horf sem a" grípur mann fyrst.
Tveir vi!mælendanna sög!ust ekki vera jafn uppteknir af fyrsta augnablikinu í
rá!ningarvi!talinu og vildu frekar gefa umsækjendum tækifæri sérstaklega ef
tilfinningin var ekki gó! í fyrstu. Engu a! sí!ur sög!u "eir fyrstu áhrifin hafa eitthva!
a! segja eins og sjá má á ummælum "eirra:
..... au"vita" gerist !a" a" einhver heilsar ekki e"a gefur eitthva" svona
„grumpy” af sér, !á au"vita" gefur hann pínu tóninn í vi"tali", en hann
vann nú bara á, allavega !á gef ég !ví sénsinn, ég hef aldrei loka" á neinn
af !ví a" fyrstu mínúturnar voru eitthva" slæmar.
..... ég hef líka fengi" svona „first impression” sem hefur ekki veri" gott
sko, en sí"an einhvern veginn fer !a" a" breytast og getur or"i" mjög
gott. $annig a" !etta er einhvernveginn svona, ma"ur ver"ur a" gefa
öllum annan séns sko.
Einn vi!mælandinn sag!ist me!vita! reyna a! láta fyrstu áhrifin ekki hafa áhrif á sig
eins og sjá má á ummælum hans:
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....... !annig a" ég reyni a" vera me"vitu" um !a" a" !a" sem heillar mig
strax er kannski ekki endilega !a" sem ég !arf á a" halda.
Misjafnt var hva!a merkingu vi!mælendur lög!u í fyrstu áhrif umsækjenda á "á. Á
me!an sumir töldu útlitslega "ætti vera hluta af "essum áhrifum voru a!rir sem nefndu
"á ekki einu sinni e!a tóku sérstaklega fram a! "a! skipti ekki máli eins og sjá má á
ummælum eins "eirra:
..... en óneitanlega er !a" !annig a" byrja strax a" hugsa !ú veist hvernig
yfirbrag" manneskjan hefur en ég horfi algerlega framhjá svona
útlitslegum !áttum. Ég er or"in me"vitu" um !a" a" hvort manneskjan
mætir í hvítum e"a svörtum sokkum skiptir ekki máli.
Athyglisvert var a! annar vi!mælandinn nefndi einmitt "essa sömu "ætti en sag!ist
aftur á móti láta "a! hafa áhrif ef hann gat vali! úr mörgum umsækjendum eins og
ummæli hans s#na:
..... !egar ma"ur hefur yfir !úsund a" velja úr !á fara tyggjó og hvítir
sokkar í taugarnar á manni en !egar mann vantar fólk !á lítur ma"ur
framhjá tattú og öllu saman.
Tveir vi!mælendanna sög!u útlit hafa áhrif og nefndu "á sérstaklega snyrtimennsku
og klæ!abur!. $au störf sem "eir voru a! rá!a í voru hvort tveggja "jónustustörf og
kann "a! a! hafa áhrif á svör "eirra. Bá!ir lög!u áherslu á "essa "ætti en "eir höf!u
"etta a! segja um útlitslega "ætti:
..... útlit og framkoma skipta miklu máli og klæ"abur"ur. Já !a" bara
kemur einhver og !ú bara sér" a" !a" er ekki í lagi, ósnyrtilegt !ú skilur.
$ú ert fyrir framan fólk í !essu starfi.
..... !a" er svolíti" !annig, hvernig fólk mætir !ú veist, hefur"u !ig til,
kemur"u snyrtilegur. $a" eru !essir hlutir !ví !a" segir manni heilmiki"
um hvernig !ú mætir í vinnuna. Ef !ú mætir bara druslulegur !á s#nir !a"
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bara hva"a vir"ingu !ú ber" fyrir !ví sem !ú ert a" sækjast eftir. Ma"ur
getur lesi" heilmargt úr !ví hvernig fólk kemur í vi"tal.
$a! kom "ó mun sk#rar í ljós hjá vi!mælendum a! "eir töldu frekar upp "ætti sem
erfitt er a! mæla me! prófum e!a ö!ru slíku. $ættir eins og hei!arleiki e!a
einhverskonar einlægni e!a útgeislun var eitthva! sem sumir vi!mælendur nefndu
sérstaklega án "ess a! geta l#st "ví nánar eins og eftirfarandi ummæli s#na:
..... ég held a" !a" sé hérna svona hei"arleiki e"a ákve"i" sjálfstraust sem
heillar mig. Já ég myndi segja svona hei"arleiki, ég held a" !a" sé
langstærsta atri"i".
..... ég finn !a" strax !egar ég fer a" tala vi" manneskju...... er hún svona
opin á hei"arlegan hátt.
..... sumir hafa bara !ann eiginleika a" !a" einhvern veginn geislar allt í
kringum !á, !a" er bara svolei"is. $ú veist !etta er bara eitthva" sem er
fólki e"lislægt. Ma"ur sér sko bara einlægni, ef fólk bara í einlægni er a"
segja manni hvernig !a" horfir á hlutina og hva" !ví finnst skemmtilegt og
svona. $a" er bara svona eins og ma"ur segir, ekta.
Áhrifastjórnun er lei! til "ess a! reyna a! hafa jákvæ! áhrif á a!ra hvort sem "a! er
me!vita! e!a ekki (Fletcher, 1992). Margvíslegar a!fer!ir eru vi! a! beita
áhrifastjórnun allt frá "ví a! mæta stundvíslega til "ess a! segjast jafnvel kunna meira
en innistæ!a er fyrir (Cook, 2009). Vi!mælendur virtust vera me!vita!ir um "a! "egar
umsækjendur beittu "essari a!fer!. Sumir sög!u "a! til dæmis virka mjög illa á sig ef
"eim fannst umsækjendur reyna of miki! eins og sjá má á eftirfarandi ummælum:
..... !a" má ekki vera „ég kann allt, ég get allt” og svo !egar ma"ur fer a"
kíkja undir húddi" !á er allt götótt sko.
..... já !a" er stundum fólk sem manni finnst vera svona, veit allt, get allt.
$a" er yfirleitt merki um a" !a" sé ekki allt í topplagi.
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..... svo er anna" sem a" ég finn a" virkar mjög illa á mig og ég hef
upplifa" í gegnum rá"ningarferli" sem a" ég hef fari" í gegnum hér. $a"
eru menn sem eru svona svolíti" roggnir me" sig. Já og ef !eir eru a"
selja sig d#rara en mér finnst vera innistæ"a fyrir vi" fyrstu kynni !á finn
ég a" !a" virkar mjög neikvætt á mig.
$essi sami vi!mælandi tala!i um hroka og hversu illa "a! virka!i eins og ummæli
hans s#na vel:
..... !etta kemur svona fram eins og ákve"inn yfirgangur e"a hroki. $a"
kemur mjög fljótt í ljós !egar !ú fer" a" ræ"a vi" vi"komandi hvort a"
menn !ykjast hafa vit, eitthva" umfram !a" sem er a" ræ"a e"a !ykjast
!ekkja umhverfi". $a" skín yfirleitt mjög hratt í gegn.
Annar vi!mælendanna nefndi líka hroka í "essu sambandi og virka!i "a! einnig mjög
illa á hann eins og ummæli hans s#na:
..... já ég kann !etta og get !etta, !a" er í rauninni hroki, vi" eigum bara
ekki samlei".
$essi ummæli vi!mælenda sty!ja "a! a! "egar umsækjendur reyni of miki! geti "a!
virka! mjög neikvætt á "ann sem sér um rá!ningar (Rosenfield, 1997).
$a! er margt sem getur haft áhrif á heg!un umsækjenda í rá!ningarvi!tali og er
algengt a! "eir séu haldnir kví!a "egar "eir mæta til vi!tals (McCarthy og Goffin,
2004). Forvitnilegt var a! grennslast fyrir um "essi mál hjá vi!mælendum og kanna
hvort "a! gæti skemmt fyrir umsækjendum. En samkvæmt rannsókn "eirra McCarthy
og Goffin (2004) fer "a! algerlega eftir "eim sem tekur vi!tali! hvort hann lætur slíkt
hafa áhrif á sig. Flestir vi!mælendanna virtust vera me!vita!ir um "etta og létu "a!
ekki hafa áhrif á sig eins og ummæli "eirra s#na:
..... !a" er mjög algengt a" fólk er stressa", !a" er bara e"lilegt.
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..... sumir hafa kannski bara aldrei fari" í vi"tal og finnst !etta vera
aftaka. Ef ég finn a" vi"komandi er stressa"ur !á fer ég bara a" tala um
ve"ri" og svona.
..... fólk getur veri" misjafnlega upplagt og svolei"is. $annig a" ma"ur
!arf a" vera me" kveikt á öllum perunum og reyna a" átta sig á hlutunum.
..... sá sem er óöruggur getur unni" á. $ú veist ma"ur bara reynir a"
hjálpa vi"komandi a" tjá sig og !á getur svolei"is einstaklingur unni" á
!egar lí"ur á vi"tali".
..... ef a" fólk er stressa", ég held a" !a" skemmi ekki fyrir fólki.
A!rir "ættir sem komu mjög sk#rt í ljós hjá vi!mælendum voru áhugi og vi!horf sem
skein í gegn í vi!tölum og "ótti "a! hafa mjög jákvæ! áhrif eins og ummæli nokkurra
bera me! sér:
..... hvort a" vi"komandi hafi áhuga á !ví sem hann er a" sækja um, a"
hann langi í starfi". Hann er a" reyna a" fullvissa mig um a" hann ver"i
gó"ur starfskraftur.
..... !a" er náttúrulega vo"a gaman a" fá fólk í vi"tal sem langar virkilega
a" fá vinnuna.
..... sko ma"urinn !arf a" hafa áhuga, !a" er !essi eldmó"ur sem !ú !arft
a" skynja líka.
Einn vi!mælendanna lag!i mikla áherslu á s#n og vi!horf og tók sérstaklega fram a!
"a! væri ekki eitthva! sem hægt væri a! mæla eins og sjá má á or!um hans:
..... a" manni finnist a" vi"komandi hafi s#n, já hafi vaki" jákvæ" vi"brög"
og manni finnist hann hafa eitthva" til brunns a" bera. Já sem sagt a"
reyna a" lesa í !etta, !a" er engin mælistika, !a" er enginn kvar"i.
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$a! var misjafnt eftir vi!mælendum hva! "a! var sem virka!i illa á "á í fari
umsækjenda. Einn lag!i sérstaka áherslu á hvernig umsækjendur tölu!u um fyrri
vinnuveitendur sem var áhugavert sjónarhorn en hann tók svo til or!a:
...... ég lag"i alltaf mikla áherslu á a" fólk tala"i ekki illa um fyrrverandi
vinnuveitendur. Ef !a" var einhver sem tala"i mjög illa um fyrri
vinnuveitendur, !a" var eitthva" sem ég !oldi illa. $a" hlaut !á a" vera
eitthva" sem var a" hjá !eim sjálfum.
Annar vi!mælandinn sem er skólastjóri í Reykjavík lag!i mikla áherslu á vir!ingu
gagnvart ö!rum eins og sjá má á hans or!um:
..... ma"ur heyrir stundum í gegn a" !a" ríkir ekki umbur"arlyndi, ma"ur
heyrir stundum í gegn a" !a" ríkir til dæmis ekki vir"ing fyrir !eim sem
eru minnimáttar e"a fötlu"um e"a einhverju slíku. Fólki tekst ekkert a"
fela !a".
Enn annar vi!mælandinn tala!i um fólk sem ekki virtist vera tilbúi! a! hlusta e!a eins
og hann or!a!i "a!:
..... !a" eru !essir sko, kannski fyrst og fremst ef ma"ur fær fólk inn og
!a" er bara alls ekki tilbúi" a" hlusta. $ú bara nær" ekki sambandi, !a"
er svona sú t#pan sem !ú vilt ekki.
Á heildina liti! voru vi!mælendur samt flestir sammála "ví a! "eir gæfu fólki tækifæri
ef fyrsta augnabliki! var ekki alveg eins og best var á kosi! engu a! sí!ur mundu
flestir frekar eftir umsækjendum sem höf!u strax jákvæ! áhrif frekar en "eim sem
virku!u strax illa á "á. A!eins tveir vi!mælendanna sög!ust muna sérstaklega eftir
umsækjendum "ar sem "eir ákvá!u á fyrstu mínútum vi!talsins a! "eir ættu ekki
möguleika á a! komast lengra í rá!ningarferlinu.
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4.6 Ákvör!un tekin
$a! eru margvíslegar a!fer!ir nota!ar vi! val á starfsmönnum og hafa margar "eirra
veri! lista!ar hér. Eftir a! hafa fari! í gegnum rá!ningarferli! "arf a! lokum a! taka
ákvör!un um hver "a! er sem hreppir starfi!. Rá!ningarferli! er í sjálfu sér
höfnunarferli og margir umsækjendur hellast úr lestinni eins og gefur a! skilja á
lei!inni a! ákvör!un. Eftir a! umsóknir berast eru a!eins fáir sem komast í
rá!ningarvi!tal og "ví er "a! fyrsta sem "eir, sem sjá um rá!ningar, horfa í sú reynsla
og menntun sem umsækjendur hafa "egar vali! er úr umsóknum (Ásta Bjarnadóttir,
1996). $a! er ekki sí!ur mikilvægt fyrir umsækjendur a! vanda til verka vi! ger!
umsóknar og ferilskráar "ar sem margir sem sjá um rá!ningar horfa einnig á "ann "átt
(Vessenes, 2001, Cook, 2009). $egar til rá!ningarvi!tals kemur hefur umsækjandi
tækifæri á a! kynna sig persónulega og "á er miki! í húfi, hvernig honum tekst a!
heilla "ann e!a "á sem taka vi!tali!. Hér getur margt spila! inn í og rá!i! úrslitum.
Me!mæli kunna einnig a! spila stórt hlutverk í "essum efnum e!a próf af einhverju
tagi (Cook, 2009).
Eftir a! hafa gengi! í gegnum rá!ningarferli! og hafna! "eim sem ekki koma til
greina stó!u vi!mælendur stundum frammi fyrir "ví a! eftir stó!u tveir e!a fleiri
umsækjendur sem "eir töldu vel hæfa í störfin. $á "arf a! nota einhverja a!fer! til
"ess a! velja á milli "essara einstaklinga og var forvitnilegt a! sjá a! um mjög
mismunandi vi!mi! var notast í "essum efnum.
A!eins tveir vi!mælendanna tölu!u um me!mæli e!a tengsl í "essu samhengi og létu
"a! rá!a úrslitum "egar "eir voru í einhverjum vafa eins og ummæli "eirra s#na:
..... !a" getur veri" a" !a" séu einhver tengsl á milli hans og annarra
innan fyrirtækisins e"a sem sagt menn fái betri me"mæli e"a kannski
bara meira #tt undir !a" a" !essi sé æskilegri en hinn.
..... !egar ma"ur er me" hóp sem er mjög einsleitur en mjög
frambærilegur, !á ver"ur ma"ur a" rei"a sig á me"mæli og !ess
háttar.
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Tveir
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skipulagsheildarinnar sem "eir starfa í og létu "a! stundum rá!a ákvör!un. Annar
"eirra horf!i á "ann "átt en "ó ekki afgerandi eins og ummæli hans bera me! sér:
..... sko !a" er oft erfitt a" vera hlutlaus.....!a" vantar oft karlmenn....
!a" er möguleiki en ári" sem okkur bárust flestar umsóknir, !á sóttu
líka karlmenn um en vi" ré"um samt !rjár konur.
Hinn vi!mælandinn var ekki hlynntur "ví a! vinnusta!ir væru of einsleitir hva! kyn
var!ar og sag!i mikilvægt a! jafna kynjahlutfall innan vinnusta!arins eins og ummæli
hans s#na:
..... !a" er miklu lei"inlegra og erfi"ara a" vera me" einingar sem eru
svona einhli"a var"andi kynjaskiptingu. Sko ma"ur hefur prófa" a"
vera á vinnusta" sem er rá"andi kvennavinnusta"ur e"a vinnusta" sem
er rá"andi karlavinnusta"ur og !egar ma"ur hefur ná" svona blöndun
!á er !a" miklu skemmtilegra heldur en.....ma"ur horfir í !a" líka.
$essi sami vi!mælandi nota!ist vi! annars konar a!fer!ir til "ess a! gera endanlega
upp hug sinn alveg eftir "ví hva! henta!i hverju sinni eins og sjá má á hans
ummælum:
..... !a" fer eftir !ví hva" !ú hefur í huga, viltu fá einhvern sem passar
inn í hópinn e"a viltu fá einhvern sem kemur me" algerlega n#jan
vinkil.
..... ef ég er a" láta reyna á hluti eins og samstarfshæfni e"a !ess
háttar, !á fer ég út í !a" a" leggja fyrir próf.
..... já !a" sama gildir einnig um aldur ef ma"ur vill hafa vissa
aldursdreifingu.
$essi vi!mælandi virtist vera sá eini sem lét hvert tilfelli fyrir sig rá!a för og tók
ákvör!un eftir "ví í hva!a starf hann var a! rá!a.
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Tveir a!rir vi!mælendanna sög!ust nota próf til "ess a! gera endanlega upp hug
sinn "egar "ess "yrfti. Í "eirra tilfelli var "a! svo a! "eir voru a! rá!a til sín
sérfræ!inga sem kraf!ist sér"ekkingar á ákve!num svi!um og var um vinnus#nishorn
a! ræ!a.
Tveir vi!mælendanna "óttu skipta miklu máli a! hafa "á me! í rá!um sem kæmu til
me! a! vinna me! vi!komandi starfsmanni e!a ver!a "eirra næstu yfirmenn. $essir
vi!mælendur störfu!u bá!ir hjá sama fyrirtækinu en sáu um rá!ningar í mismunandi
deildir. $eir létu "á oftar en ekki taka endanlega ákvör!un eins og sjá má á ummælum
"eirra:
..... ég lúffa oft ef a" yfirma"urinn fílar vi"komandi í tætlur, !á hugsa
ég „ok, hann er faglegur”. Ég myndi ekki fíla hann persónulega en
yfirma"urinn gerir !a".
..... ég lúffa alltaf, ef !a" er sko manneskja sem ekki ver"ur nálægt mér,
vegna !ess a" !a" er hann (yfirma"urinn) e"a hann !arf a" vera
ábyrgur fyrir !essari rá"ningu.
Tveir vi!mælendanna tölu!u líka um áhuga sem skini í gegn og tóku "a! fram fyrir
reynslu í faginu sem um ræddi. Í "eirra tilfelli ré!i "a! úrslitum eins og ummæli "eirra
gefa sk#rt til kynna:
..... !eir voru samt sem á"ur mjög mismunandi, annar !eirra var me"
mjög langa starfsreynslu og hinn stutta. Bá"ir voru hins vegar mjög
frambærilegir og me" tilskilin réttindi. En ég ré" !ann sem var me"
minni starfsreynsluna, mér fannst einhvern veginn eins og hann kæmi
heldur me" n#jungar vegna áhuga.
..... !a" var hérna eldmó"urinn sem ég lét rá"a, ég var me" tvo mjög
gó"a einu sinni. $eir voru á sitthvorum sta"num ef svo má segja, annar
var ofbo"slega traustur og me" reynslu og eitthva" svolei"is en hinn
aftur á móti yngri en alveg trylltur af krafti. Ég ákva" a" taka !ennan
unga af !ví a" ég vildi fá !ennan eldmó".
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Athygli vakti a! einn vi!mælendanna tala!i um a! hafa teki! eftir "ví innan "ess
fyrirtækis sem hann vann hjá a! "eir sem sjá um rá!ningar í mismunandi deildum
hætti til a! rá!a alltaf sömu t#puna. Hann minntist reyndar ekki á a! hann ger!i "a!
sjálfur en tók greinilega eftir "ví annarssta!ar eins og ummæli hans s#na:
..... já, !a" er svo einkennilegt a" ma"ur sér !a" á starfsmönnum
hverjir ré"u !á. $etta er alveg ofbo"slega skríti" !a" er eins og ma"ur
viti, eins og !egar einn hætti og annar tók vi" !á sá ma"ur allt í einu
allt a"rar t#pur.
Eftir svörum vi!mælendanna a! dæma fara "eir ekki eftir neinni forskrift "egar "eir
taka endanlega ákvör!un um val á starfsmönnum. Eftir a! hafa fari! í gegnum allt
rá!ningarferli! og "egar einhverjir frambærilegir standa eftir af umsækjendum er
mjög misjafnt hva! ræ!ur úrslitum.

4.7 Væntingar
$egar rá!ningarferlinu er loki! og ákvör!un hefur veri! tekin um hva!a umsækjandi
fær starfi! hafa vinnuveitendur ákve!nar væntingar til "eirra sem "eir velja. Segja má
a! "egjandi samkomulag hafi myndast á milli vinnuveitanda og n#ja starfsmannsins
um hvernig hann kemur til me! a! inna starf sitt af hendi og sömulei!is hva!
vinnuveitandinn er tilbúinn a! láta í sta!inn (Armstrong, 2006). Forvitnilegt "ótti a!
athuga hvort a! vi!mælendur hef!u or!i! fyrir "eirri reynslu a! rá!a einstaklinga sem
ekki stó!ust "eirra væntingar e!a hvort "eir minntust "ess a! hafa gert mistök í
rá!ningum.
Allir vi!mælendurnir höf!u talsver!a reynslu af rá!ningum og höf!u rá!i! fjölda
fólks til vinnu. $ví kann "a! ekki a! koma á óvart a! "eir hafi einhvern tímann or!i! á
í rá!ningum og tali! a! "eir væru a! rá!a fólk sem stæ!ist "eirra væntingar. Einn
vi!mælendanna sag!ist reyndar hafa gert mistök í rá!ningum e!a allavega "annig a!
umsækjandi átti kannski ekki alveg heima í "ví starfi sem hann var rá!inn í. Hans
sjónarmi! var hins vegar "a! a! allir hef!u eitthva! gott til brunns a! bera og reyndi
hann a! gera "a! besta úr hlutunum ef honum ur!u á mistök eins og ummæli hans
s#na glöggt:
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..... sko ég hef rá"i" fólk og sí"an fundi" út a" !a" er kannski ekki akkúrat
í !ví starfi e"a umhverfi sem !a" ætti a" vera í. Ma"ur hefur !á bara reynt
a" flytja fólk til. Hægt er a" hjálpa !essu fólki e"a !essum einstaklingi a"
fara eitthva" anna" e"a einhverja a"ra lei".
Hans reynsla var jafnframt sú a! umsækjendur gæfu ekki falskar vonir ef svo má segja
í rá!ningarferlinu en hann or!a!i "a! svo:
..... reynsla mín er sú a" meirihluti fólks kemur fram me" sjálfan sig eins
og !a" er. $eir sem sækja um störf gera sér alveg grein fyrir !ví a" !a"
borgar sig ekkert a" vera a" gefa upp einhverja ranga mynd af sér og
lenda í vandræ"um.
Aftur á móti haf!i "essi sami vi!mælandi lent í "ví a! rá!a til sín fólk sem hann taldi
a! ætla!i a! staldra vi! í einhvern tíma en brást í "eim málum e!a eins og hann sag!i:
..... sko ég hef sé" á eftir mjög gó"u fólki og sé" eftir a" hafa........ !a"
hef"i veri" betra a" fá einhvern annan og mennta hann í öllu !essu, en
!etta hefur bara veri" !a" gott fólk a" ég hef ekki sé" eftir !essum tíma.
Tveir vi!mælendanna nefndu dæmi um starfsmenn sem "eir hef!u kosi! a! rá!a ekki
ef "eir hef!u vita! hvernig eftirmálinn yr!i. Í bá!um tilfellunum gáfu "eir
starfsmönnunum tækifæri á a! bæta sig en "a! breytti ekki neinu eins og ummæli
"eirra s#na:
..... mér fannst eins og hann ætla"i a" standa fyrir eitthva" og væri
tilbúinn a" leggja á sig. Ég tala"i vi" hann a" vori og hann fékk anna"
tækifæri en vi"komandi mætti seint og illa undirbúinn og.....
..... einstaklingurinn var hér í talsver"an tíma !ar sem starf hans var
töluvert flóki" og ég var a" vonast a" hann myndi svona me" tímanum
me" stu"ningi ná tökum á !ví, !ví hann haf"i #mislegt til brunns a" bera
en a" endanum var" ég a" láta hann fara.
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A!rir vi!mælendur vi!urkenndu einnig allir a! hafa rá!i! einstaklinga sem ekki stó!u
sig en "eir litu í rauninni á "a! sem hluta af "essu öllu saman og vildu ekki gera miki!
mál úr "ví. $eir voru "ó allir sammála "ví a! "a! borga!i sig ekki fyrir umsækjendur
a! villa á sér heimildir e!a ofselja sig í rá!ningarferlinu "ví "a! leiddi ekki gott af sér
eins og ummæli tveggja vi!mælenda s#na:
..... !ú veist, !a" er eitt a" ofselja sig og ef !ú sem persóna ofselur !ig í
starf !á ver"ur !ú bara a" átta !ig á !ví a" !a" !#"ir bara kvöld og
helgar !ar til !ú nær" tökum á starfinu. Ef !ú ætlar a" halda !ví og ef !ú
getur ekki sinnt !ví, a" !á muntu á endanum ver"a látinn fara !ví !ú
ræ"ur ekki vi" !a".
..... a"alatri"i" er a" ma"ur er me" fólk sem ofselur sig og kemur fram
eins og !a" eigi mjög au"velt me" samskipti og alla samvinnu og !ess
háttar og reynist svo ekki vera !a" !egar til kastanna kemur. $a" eru !au
tilvik sem eru ekki til gó"s.
Hinir vi!mælendanna tóku ekki sérstaklega fram hva! "a! væri sem hafi brug!ist
heldur vildu "eir meina a! "etta væri bara hluti af "essu öllu saman a! ver!a á í
rá!ningum.
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5 Umræ!a og lokaor!
Í "essum kafla ver!ur leitast vi! a! svara "eim rannsóknarspurningum sem settar voru
fram í upphafi. Spurt var hva! "a! er sem ræ!ur vali "eirra sem sjá um rá!ningar á
starfsmönnum og hvort fyrstu áhrif umsækjanda og tilfinning "eirra sem sjá um
rá!ningar hafi eitthva! a! segja um val "eirra.
Samkvæmt Guest (1987) er or!i! mannau!sstjórnun eitt og sér vísun til "ess a!
liti! sé á starfsmenn innan skipulagsheilda sem eina af au!lindum "ess. $ar af lei!andi
"arf a! vanda val á "eim sem koma til me! a! starfa innan skipulagsheilda. $eir sem
sjá um starfsmannamál annast me!al annars rá!ningar og hl#tur upphafspunkturinn a!
vera a! afla hæfra einstaklinga. Rá!ningarferli! felur í sér mikla vinnu og á!ur en í
"a! er rá!ist "arf a! skilgreina "a! starf sem rá!a á í. $ví næst hefst öflun umsækjenda
og ákve!a "arf me! hva!a hætti skuli rá!ast í "a! ferli. Ni!urstö!ur rannsóknarinnar
s#ndu a! allir vi!mælendur notu!u augl#singar a! einhverju e!a öllu leiti vi! öflun
umsækjenda. $a! kann ekki a! koma á óvart ef mi!a! er vi! ni!urstö!ur Cranet
rannsóknarinnar 2009 en samkvæmt "eim nota 63% fyrirtækja augl#singar vi! öflun
umsækjenda (Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2010). $ó var eitthva! um a!
notast var vi! rá!ningarskrifstofur sérstaklega "egar um mjög sérhæf! störf var a!
ræ!a sem kröf!ust mikillar menntunar og sér"ekkingar. Tveir vi!mælendanna sög!ust
einnig nota tengslaneti! og fá "annig ábendingar um væntanlega starfsmenn sem
töldust vel hæfir. Um lei! og umsóknir berast "arf a! ákve!a hverjir komast lengra í
rá!ningarferlinu og hljóta "ar af lei!andi a! vera ákve!in atri!i sem "eir sem sjá um
rá!ningar reyna a! koma auga á til a! hafna ekki "eim sem gætu átt erindi í starfi!.
Fyrst og fremst kom í ljós hjá vi!mælendum a! "eir einblíndu á menntun og reynslu í
"essum efnum. $ó sög!ust nokkrir "eirra horfa í "a! hvernig umsóknin var unnin. $eir
sem vöndu!u til vi! ger! umsóknar sinnar og ferilskráar voru líklegri til "ess a!
komast lengra og í rá!ningarvi!tal "ar sem "a! "ótti s#na hvernig vinnubrög!
vi!komandi umsækjandi kæmi til me! a! s#na í framtí!inni. $etta sty!ur "ær
hugmyndir sem hafa komi! fram var!andi útlit umsóknar og or!alag (Vessenes, 2001,
Cook, 2009). En "a! voru ekki allir sem tóku fram a! "etta skipti máli.
Langalgengustu a!fer!ir vi! val á starfsmönnum eru vi!töl (Cook, 2009) og
samkvæmt íslenskri rannsókn (Sif Sigfúsdóttir, 2005) er "a! mest nota!a a!fer! vi!
val starfsmanna hér á landi. Allir vi!mælendur notast vi! "á a!fer! í vali sínu á
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starfsmönnum.

A!eins

tveir

vi!mælendanna

nota

próf

undir

einhverjum

kringumstæ!um. Í "eim tilfellum var um vinnus#nishorn a! ræ!a og hæfnispróf e!a
inntökupróf. Af "essu má túlka a! ákvör!un er tekin eftir rá!ningarvi!tali! en í
einhverjum tilfellum voru fleiri en eitt vi!tal teki!.
Me!mæli eru miki! notu! hér á landi eins og Cranet rannsóknin 2009 leiddi í ljós
en "ar segir a! um 70% fyrirtækja noti me!mæli "egar um er a! ræ!a rá!ningu
stjórnenda (Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2010). $a! kom mjög sk#rt í ljós
hjá vi!mælendum a! "eir öflu!u allir me!mæla en mjög skiptar sko!anir voru hvort
"eir hlustu!u á "au e!a ekki. Skrifleg me!mæli vir!ast vera á undanhaldi og vildu
sumir vi!mælendanna meina a! slík me!mæli innihéldu a!eins lofræ!u um
umsækjendur. $eir sem hlustu!u á me!mæli vildu tala beint vi! me!mælendur og rá!a
sjálfir hva!a uppl#singa "eir leitu!u hjá "eim. Einn vi!mælandinn sag!i a! "au gætu
haft úrslitaáhrif á ákvör!un hans á me!an annar sag!i "au a!eins innihalda
uppl#singar um mætingu og "ess háttar. Sjónarhorn "riggja vi!mælenda var a! "eir
vildu sjálfir mynda sér sko!un á umsækjendum og töldu "a! ekki réttlátt a! "ri!ji
a!ilinn gæti haft eitthva! a! segja um framhaldi!. A! umsækjandi kynni a! virka á
annan hátt í n#ju umhverfi og n#ju starfi. Helmingur vi!mælendanna e!a fjórir sög!u
"a! nau!synlegt a! "ekkja "ann sem veitti me!mælin e!a allavega a! "ekkja til hans
og í "eim hópi voru "eir sem í raun tóku eitthva! mark á me!mælum. $a! má "ví
draga "á ályktun af svörum vi!mælenda a! me!mæli séu eitthva! sem ekki er hægt a!
sleppa en engu a! sí!ur velja "eir sjálfir hvort "eir hlusta á "au e!a ekki. Tveir
vi!mælendanna voru mun tortryggnari í gar! me!mæla en hinir en ástæ!a "ess er
líklegast sú a! "eir höf!u or!i! fyrir neikvæ!ri reynslu "ar sem me!mæli gáfu
eitthva! allt anna! í skyn en sí!ar kom í ljós.
$egar komi! var a! rá!ningarvi!tali var mjög misjafnt hvernig "au voru uppbygg!
hjá vi!mælendum, segja má a! um helmingur "eirra notist vi! mjög sta!la! form
vi!tala á me!an hinir #mist láta vi!tali! rá!ast e!a eru me! fyrirfram móta!ar
spurningar sem "eir svo ekki endilega nota. Engu a! sí!ur virtist "a! ekki skipta máli
hvort formi! var nota! í sambandi vi! hvort "eir létu tilfinningu sína fyrir
umsækjendum hafa áhrif.
Gladwell (2007) segir okkur ekki geta stjórna! "eim hugsunum sem fyrst koma
upp í hugann vi! fyrstu kynni af einhverjum e!a einhverju. $egar "eir sem sjá um
rá!ningar hitta umsækjendur í fyrsta skipti hafa "eir einingis sé! umsóknir "eirra og
ferilskrár. $egar hér er komi! hafa "eir helst úr lestinni sem ekki koma til greina og
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einungis "eir eftir sem teljast hafa "á menntun og reynslu sem "arf til. Helmingur
vi!mælenda vi!urkenndi fúslega a! fyrstu áhrif umsækjenda hef!i talsvert a! segja.
$eir gátu hins vegar ekki allir bent sérstaklega á hva! "a! væri í fari umsækjenda
heldur tölu!u "eir um einhverskonar tilfinningu e!a „gött feeling” eins og einn "eirra
or!a!i "a!. A!eins tveir vi!mælendanna nefndu eitthva! í tengslum vi! útlit
umsækjenda og áttu "á vi! snyrtimennsku og hvort umsækjendur væru vi!eigandi til
fara. Tveir tölu!u frekar um yfirbrag! e!a útgeislun. Hinir fjórir vi!mælendurnir
sög!u fyrstu áhrifin ekki hafa miki! a! segja um framhaldi! og "eir voru hlynntir "ví
a! umsækjendum væri gefi! tækifæri "ótt "eir kæmu ekki vel út í fyrstu. $rátt fyrir
"etta tóku "eir fram a! "a! hef!i samt sem á!ur áhrif á "a! í hva!a átt vi!tali!
"róa!ist ef fyrstu áhrifin voru jákvæ!. Af "ví mætti draga "á ályktun a! jákvætt
andrúmsloft mynda!ist "á frekar og hl#tur "a! a! hafa áhrif. Almennt tölu!u
vi!mælendur um vi!horf umsækjenda og a! "a! skini fljótt í gegn "egar "eir tölu!u
vi! umsækjendur og einnig hvort áhugi e!a eldmó!ur væri til sta!ar. $etta kom sk#rt í
ljós og haf!i miki! a! segja um ákvör!un vi!mælenda. Tveir tóku sérstaklega fram a!
slíkt hef!i yfirhöndina og hef!i meira a! segja en reynsla.
Flestir vi!mælendanna sög!ust vera fljótir a! sjá í gegnum "a! ef umsækjendur
reyndu of miki! e!a sög!ust búa yfir einhverjum eiginleikum sem "eir ger!i í raun
ekki. Slíkt hef!i afar neikvæ! áhrif á "á og sumir túlku!u "a! sem hroka e!a yfirgang.
$etta sty!ur vi! hugmyndir Rosenfield (1997) og Ralstom og Kirkwood (1999) a!
"egar umsækjendur reyna of miki! geti "a! snúist í andhverfu sína. Aftur á móti voru
allir vi!mælendur sammála "ví a! kví!i umsækjenda hef!i ekkert a! segja um val
"eirra og voru "eir frekar tilbúnir a! reyna a! gera andrúmslofti! "ægilegra me!
einhverjum lei!um til "ess a! hjálpa vi!komandi a! lí!a betur. Me! allt "etta til
hli!sjónar mætti draga "á ályktun a! fyrsta tilfinning hafi eitthva! a! segja um val á
starfsmönnum en rá!i kannski ekki úrslitum. Hún gefur frekar tóninn í vi!tali! og
hefur talsvert a! segja um hvernig "a! "róast.
Rannsóknin leiddi í ljós a! flestir nota sömu vi!mi! á fyrstu stigum
rá!ningarferlisins, val "eirra á "eim sem komast í vi!tal er fyrst og fremst byggt á
menntun og reynslu "ar sem "a! á vi!. $egar lengra er komi! eru #msir a!rir "ættir
sem spila inn í og notu!u vi!mælendur mismunandi vi!mi! til "ess a! taka
lokaákvör!un. Próf af einhverju tagi vir!ast ekki vera algeng "ó "au séu notu! í
einstaka tilvikum. Hvert tilvik er einstakt og getur til dæmis veri! tengt aldri, kyni og
hvort a! vi!komandi umsækjandi passi inn í "ann starfshóp sem fyrir er. $a! sem kom
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sk#rt í ljós var a! ef mikill áhugi og eldmó!ur var til sta!ar hjá umsækjendum var "a!
oftar en ekki teki! fram yfir mikla reynslu. $rátt fyrir a! sumir vi!mælendanna vildu
ekki allir kannast vi! a! láta fyrstu áhrif umsækjenda hafa áhrif á ákvör!un "á tóku
"eir allir fram a! eitthva! í fari umsækjenda hef!i áhrif. Sumir sög!u a! umsækjendur
virku!u jákvætt á "á ef "eir mættu snyrtilegir til fara í vi!tal en a!rir tölu!u um
vi!mót. A!eins einn vi!mælendanna sag!ist me!vita! reyna a! láta fyrstu áhrif ekki
hafa áhrif á sig en sag!i jafnframt a! ef umsækjandi s#ndi hroka e!a hann ætti erfitt
me! a! tjá sig hef!i "a! neikvæ! áhrif. Ef horft er framhjá "ví a! vi!mælendur
störfu!u innan ólíkra skipulagsheilda og sáu um rá!ningar á starfsmönnum "ar sem
krafist er mjög mismunandi "átta er hægt a! fullyr!a a! "a! fari talsvert eftir "eim
sjálfum og "eirra smekk ef svo má segja hva! í fari umsækjenda hefur áhrif. Fyrstu
áhrif og hva! í "eim felst er afar huglægt og persónubundi! hva! fólk leggur í
merkingu "ess.
Rannsóknin getur gefi! vísbendingar um hva! "a! er sem hefur áhrif á "á sem sjá
um rá!ningar og dregur fram atri!i sem kannski er ekki huga! nægilega miki! a!.
Allir vita a! "a! "ykir vi! hæfi a! mæta snyrtilegur til fara, stundvíslega og gla!legur
í fasi til vi!tals. Hins vegar er "a! svo a! smekkur manna er misjafn og eitthva! sem
heillar einn "arf ekki a! heilla annan. Fyrstu áhrifin hafa eitthva! a! segja og er óhætt
a! fullyr!a "a! mi!a! vi! ni!urstö!ur rannsóknarinnar. $a! er samt sem á!ur afar
huglægt mat og reyndist erfitt a! fá fram hva! nákvæmlega "a! er. Tilefni er "ví til
frekari rannsókna á "ví. Einnig væri áhugavert a! sko!a hvort munur er á hva! "a! er
sem hefur áhrif ef störfin eru ólík.
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Vi!auki 1 - Spurningarammi
Opnunarspurningar:
1. Hva! hefur "ú veri! lengi í "eirri stö!u sem "ú gegnir?
2. Hefur "ú haft umsjón me! rá!ningum á "ínum vinnusta! lengi?

Öflun umsækjenda
1. Hva!a a!fer! notar "ú/"i! vi! öflun umsækjenda?
2. Eru margir sem sækja um augl#star stö!ur hjá ykkur?
3. Veistu yfirleitt fyrirfram eftir hverju "ú ert a! leita?
4. Er starfi! "á vel skilgreint á!ur en öflun umsækjenda hefst?

Flokkun umsókna
1. Hverju tekur "ú fyrst eftir á umsóknum?
2. Hvernig velur "ú úr umsóknum?
3. Hverjir komast í vi!tal?

Vi!tali! sjálft
1. Tekur "ú vi!töl einn e!a ásamt ö!rum?
2. Hvernig undirb#r! "ú "ig fyrir vi!tal?
3. Eru vi!tölin yfirleitt me! sama sni!i e!a lætur "ú "a! rá!ast "egar "ú hittir
umsækjanda?
4. Eru vi!mælendur látnir svara sömu spurningunum?
5. Eru svör umsækjenda skrá! einhverssta!ar ni!ur?
6. Hva! er "a! fyrsta sem "ú tekur eftir "egar "ú hittir vi!mælanda ?
7. Hafa fyrstu áhrif umsækjenda mikil áhrif á framhaldi!?
8. Hverju leitar "ú helst eftir í fari umsækjenda?
9. Er eitthva! í fari fólks sem segir "ér a! "ú viljir vi!komandi alls ekki í
vinnu?
10. Hverju finnst "ér "ú helst kynnast í fari umsækjenda eftir vi!tal?
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Ákvör!un tekin
1. Er "a! oft svo a! erfitt er a! gera upp á milli umsækjenda?
2. Hva! er "a! sem ræ!ur "ví helst a! "ú velur ákve!inn einstakling?
3. Er stundum "örf á a! fá "á sem koma til greina aftur í vi!tal?
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