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POVZETEK 

Magistrsko delo raziskuje vlogo prvega vtisa pri vrednotenju in izbiri zaposlenih z 

osredotočanjem na izbor vodilnega kadra. Raziskava je podkrepljena s teoretično osnovo, 

predstavljeni so dejavniki tvorjenja prvega vtisa ter vloga in pomen vtisa pri vrednotenju in 

izboru kadra. Prav tako so teoretično predstavljene temeljne dileme upravljanja vtisa pri 

vrednotenju in izboru kadra. Naloga je nadgrajena z empiričnim delom na osnovi devetih 

polstrukturiranih individualnih intervjujih, izvedenih z lastniki, direktorji in kadrovniki v treh 

srednje velikih podjetjih. Izsledki raziskave kažejo, da prvi vtis nosilcev odločitev, ustvarjen le 

na osnovi kandidatove fotografije, lahko ključno vpliva na nadaljnji postopek vrednotenja in 

izbora vodilnih kadrov. 

Ključne besede: prvi vtis, upravljanje vtisa, zaposlovanje, izbor vodstvenega kadra, predsodki 

in stereotipi, zaposlitveni razgovor. 

SUMMARY 

The master thesis explores the role of the first impression in the evaluation and selection of 

employees by focusing on the selection of managerial staff. The research is supported with the 

theoretical foundation, we present the aspects and factors of the formation of the first 

impression, as well as the role and importance of the impressions in the evaluation and selection 

of personnel. Furthermore, we present the basic dilemmas of impression management in the 

evaluation and selection of personnel. The research is upgraded with empirical work on the 

basis of nine semistructured individual interviews conducted with owners, directors and human 

resource managers in three medium-sized companies. The results of the research show that the 

decision maker’s first impression formed solely on the basis of a candidate's photography can 

have a significant effect on the evaluation process and the selection of senior executives. 

Keywords: first impression, impression management, recruitment, selection of management 

personnel, prejudices and stereotypes, job interview. 

UDK: 331.36:658.3(043.2) 
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1 UVOD 

Uvodoma podajamo opredelitev problema in teoretična izhodišča, predstavimo namen in cilje 

naloge, raziskovalna vprašanja ter metode raziskovanja za doseganje navedenih ciljev naloge. 

Poglavje zaključimo z omejitvami in predpostavkami pri obravnavanju raziskovalnega 

problema naloge.  

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča  

»Kadrovski viri so najpomembnejši kapital organizacije« (Možina 2002, 6), zato je poglavitno, 

da organizaciji uspe izbrati pravo osebo za pravi položaj. Zaposlovanje novih sodelavcev se 

nikoli ne konča in spada med najpomembnejše odločitve managerjev. Ko govorimo o 

zaposlovanju novih ključnih sodelavcev, govorimo o dragem in kompleksnem procesu 

dvorjenja, ki je prežet s številnimi medosebnimi težavami ter je dovzeten za pristranskost in 

izkrivljanje informacij (Stewart in Cash 2008, 177). Občutljivost postopka vrednotenja in izbire 

kandidatov se še povečuje s pomembnostjo prostega delovnega mesta. Pri zaposlovanju na 

vodstvena delovna mesta je treba v postopek vrednotenja in izbire vložiti še toliko več časa, 

prizadevanj in sredstev, saj lahko napačne kadrovske odločitve povzročijo veliko 

organizacijsko škodo (izguba strank, razpad oddelkov, itd.), meni Svetlik (2002, 143). Vsakič, 

ko spoznamo novo osebo, si o njej ustvarimo določen prvi vtis ter na osnovi tega vtisa 

sprejemamo odločitve o nadaljnjih interakcijah s to osebo. Čeprav je oblikovanje prvega vtisa 

prisotno v vseh družbenih interakcijah, je njegova vloga še posebej pomembna pri zaposlovanju 

novih sodelavcev, kjer se odloča o izbiri najprimernejšega kandidata (Harris in Garris 2008, 

148).  

Tako delodajalci kot tudi kandidati ocenjujejo zaposlitveni razgovor kot najboljše orodje za 

vrednotenje in izbiro novih kadrov (Dipboye, Macan in Shahani-Denning 2012, 324). Način 

izvedbe razgovora za zaposlitev je lahko močno odvisen od tega, kakšen prvi vtis bo imel o 

kandidatu izpraševalec, saj bo skladno s tem vtisom tudi postavljal vprašanja in vodil intervju. 

Oblikovanje prvega vtisa pa se začne že pred intervjujem, saj si izpraševalec še pred prvim 

osebnim stikom s kandidatom, na osnovi pisne prijave kandidata oz. življenjepisa, ustvari prvo 

sliko o njem. Izpraševalec prvi vtis oblikuje zelo hitro in ustvarjeno mnenje zelo težko 

spremeni. Problem se pojavi, ko je prvi vtis napačen, saj bo izpraševalec vodil razgovor tako, 

da bo potrdil in utrdil svoje mnenje. Zaradi tega se je pomembno zavedati, da se oblikovanje 

prvega vtisa ne začne, ko mi to želimo in se čutimo pripravljene, ampak že veliko prej, preden 

pride do osebnega stika (Harris in Garris 2008, 148–151, 164).  

Zanesljivost oziroma natančnost prvega vtisa je še zmeraj tema mnogih debat. S prvim vtisom 

lahko dobimo pravilno predstavo o neki osebi, lahko pa je ta prestava popolnoma napačna. 

Dejstvo je, da pri tem delamo napake. Pogost razlog za napake je predvsem egocentrizem, pri 

katerem gre za to, da napačno predvidevamo, da ima nekdo enake izkušnje, preference in znanja 
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kot mi. Prav tako je pomembna tudi motivacija, saj motivirani ljudje veliko bolje oblikujejo 

mnenje o neki osebi kot nemotivirani. Pomemben dejavnik predstavljajo tudi informacije, ki so 

nam na voljo, ter tudi situacija, v kateri osebo spoznamo (Gray 2008, 107, 120–121). Kadar so 

informacije o določeni osebi zelo omejene, pogosto oblikujemo mnenje o osebi na osnovi 

stereotipov in ljudskega znanja. Glede na to, da je oblikovanje prvega vtisa vseprisotno, so 

stereotipi zelo priročen pripomoček, ki nam pomaga pri oblikovanju teh mnenj. Čeprav gre za 

orodje, ki je lahko zelo hitro in natančno, pa se včasih zgodi, da je rezultat tudi napačen ali 

dvoumen, kar lahko ima velike posledice (Hall in Andrzejewski 2008, 87).  

Zavedanje kandidatov o pomembnosti vtisa v izbirnem postopku zaposlovanja odpira nove 

nevarnosti za izkrivljanje informacij in načrtno upravljanje z vtisi. Raziskave (Kristof-Brown, 

Barrick in Franke 2002; Peeters in Lievens 2006; Levashina in Campion 2007; Harris in Garris 

2008) so pokazale, da iskalci zaposlitve poskušajo ustvariti pozitiven vtis med razgovorom z 

uporabo strategije upravljanja vtisa. »Upravljanje vtisa je sestavljeno iz vsakršnega vedenja s 

strani oseb, ki ima namen nadziranja ali manipulacije atributov in vtisov, oblikovanih o 

navedeni osebi s strani drugih oseb« (Tedeschi in Reiss 2013, 3). Čeprav upravljanje vtisa 

nakazuje na zavestno prevaro in manipulacijo, še ne pomeni, da gre praviloma za namerno in 

zavestno vedenje. Kljub temu pa obstaja dober razlog za domnevo, da je zavestna prevara ena 

izmed možnih taktik upravljanja vtisa (Fletcher 1989, 271). Levashina in Campion (2007, 

1650–1651) sta v svojih raziskavah ugotovila, da je pretvarjanje med zaposlitvenim 

razgovorom večdimenzionalen konstrukt, saj različne situacije vodijo kandidate k izbiri 

različnih taktik pretvarjanja. Avtorja ugotavljajta, da se več kot 90 % dodiplomskih kandidatov 

za zaposlitev med zaposlitvenim razgovorom pretvarja, od tega od 28 % do 75% kandidatov 

uporablja taktike, ki so pomensko bližje lažem. Kot eno od glavnih ugotovitev izvedenih 

raziskav avtorja navajata, da ljudje ne moremo z natančnostjo odkriti oziroma zaznati prevar. 

To z rezultati raziskave potrjujeta tudi Bond in DePaulo (2006, 214, 230), ki ugotavljata, da 

skupna stopnja razlikovanja med resnico in lažjo v povprečju znaša le 54 % pravilnih zaznav 

oziroma sodb, kar je le malo bolje, kot če bi slednje ugotavljali z metom kovanca. Zanimivo je 

tudi, da ljudje, ki se profesionalno ukvarjajo s prepoznavanjem laži, v tem niso nič uspešnejši 

od ljudi brez usposabljanja (Gray 2008, 115–117). 

Re idr. (2012, 1477) so ugotovili, da ljudje povezujemo vodstvene sposobnosti z višino, saj 

dojemamo višje ljudi kot bolj sposobne. Ravno obratno pa velja za ljudi s prekomerno težo, saj 

te dojemamo kot ljudi s slabšimi vodstvenimi sposobnostmi. Takšne ugotovitve nakazujejo, da 

pri selekciji kandidatov za vodstvene položaje v organizacijah veljajo drugačna merila. 

Vprašanje se pojavi, kako bodo najrazličnejši dejavniki, kot so na primer različne fizične 

lastnosti ter osebni stili kandidatov, vplivali na potek vrednotenja in izbire kadra pri 

zaposlovanju na različne ravni v organizaciji.  

Kljub temu da to področje še ni dovolj raziskano, predpostavljamo, da sta pomembnost 

dejavnikov, ki vplivajo na snovanje prvega vtisa, ter norma dobrega kandidata pri izbiri 
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vodstvenega oziroma vodilnega kadra precej drugačna kot pri izbiri ostalih zaposlenih, ki ne 

bodo imeli vodstvene oziroma vodilne vloge v organizaciji. Eden izmed razlogov bi lahko bil 

v tem, da si delodajalci že vnaprej ustvarijo sliko idealnega kandidata za določeno delovno 

mesto in so tako njihova pričakovanja že v osnovni precej drugačna v primeru izbire kandidata 

za vodstveni položaj kot v primeru izbire ostalih zaposlenih. Kot pravita Harris in Garris (2008, 

152), smo ljudje nagnjeni k predpostavljanju, da če je nekdo videti kot dober računalniški 

programer, manager ali kuhar, domnevamo, da bo ta oseba tudi dejansko dober računalniški 

programer, manager ali kuhar.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je bil proučiti vidike in dejavnike tvorjenja prvega vtisa ter njegovo vlogo pri 

dojemanju drugih ljudi, na način, da bodo osvetljene temeljne dileme prvega vtisa pri 

vrednotenju in izbiri novih zaposlenih. Z uporabo kvalitativne metodologije smo želeli nadalje 

proučiti tematiko, s tem da smo se osredotočili na pomen in dejavnike prvega vtisa pri 

vrednotenju in izbiri vodstvenega kadra (vršni in srednji management). Pri izboru vodstvenega 

kadra so lahko posledice slabe odločitve oziroma izbire napačnega kandidata še toliko bolj 

drastične za organizacijo (finančni, organizacijski in psihološki negativni učinki). Proučevanje 

procesa vrednotenja in izbire vršnega in srednjega managementa je zanimivo tudi z vidika 

sodelujočih oseb. Pri zaposlovanju vodstvenega kadra se po navadi v proces vrednotenja 

kandidatov aktivno vključi tudi trenutno vodstvo organizacije (npr. lastniki, člani upravnega 

odbora, nadzornega sveta in drugi managerji), ki na koncu kandidata tudi izbere. 

V raziskavi smo zasledovali naslednje cilje: 

− predstaviti vidike in dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje prvega vtisa, ter kritično osvetliti 

funkcijo prvega vtisa pri zaznavanju in vrednotenju drugih ljudi, 

− raziskati dejavnike in pomen predhodnega vtisa oziroma vtisa, ki si ga delodajalec o 

kandidatu za vodstveno delovno mesto ustvari iz vloge za zaposlitev oziroma življenjepisa, 

in to, kako ustvarjeni vtis vpliva na nadaljnji potek zaposlitvenega postopka, 

− raziskati, katere vrste informacij so še posebej pomembne pri oblikovanju prvega vtisa na 

razgovoru za zaposlitev pri zaposlovanju vodstvenega kadra in kakšen vtis spodbudijo 

različne vrste informacij, 

− raziskati, kakšna je vloga stereotipov in predsodkov pri vrednotenju in izbiri vodstvenega 

kadra, 

− raziskati vlogo in pasti upravljanja vtisa ter predstaviti temeljne dileme upravljanja vtisa 

pri vrednotenju in izbiri kadra,  

− ugotovitve povezati v predloge in priporočila za prakso ter za nadaljnje proučevanje te 

tematike. 
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1.3 Raziskovalna vprašanja 

V skladu z opredeljenim namenom in cilji smo v raziskavi iskali odgovore na naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšna je vloga predsodkov in stereotipov pri vrednotenju in izbiri vodstvenega kadra? 

2. Kako predhodni vtis oziroma vtis, ki si ga delodajalec o kandidatu za vodstveno delovno 

mesto ustvari iz vloge za zaposlitev oziroma življenjepisa, vpliva na nadaljnji potek 

zaposlitvenega postopka? 

3. Katere vrste informacij so še posebej pomembne pri oblikovanju prvega vtisa na razgovoru 

za zaposlitev pri zaposlovanju vodstvenega kadra? 

1.4 Metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Teoretični del naloge vsebuje poglobljeno in strokovno raziskovalno analizo, ki je izvedena 

predvsem na osnovi tuje uveljavljene znanstvene in strokovne literature, z manjšimi 

dopolnitvami domače znanstvene in strokovne literature. V teoretičnem delu smo uporabili 

metode deskripcije, povzemanja, kompilacije in komparacije.  

Empirični del naloge smo zasnovali kot kvalitativno študijo primera. Podatke smo zbirali z 

uporabo tehnike poglobljenega polstrukturiranega intervjuja. Zasnovali smo vprašanja za 

intervju, ki se navezujejo na dejavnike in pomen prvega vtisa pri vrednotenju in izbiri vodilnih 

kadrov. Vprašanja smo razdelili na štiri tematska področja: 

− metode izbire vodstvenega kadra, 

− stereotipi in predsodki na osnovi fizičnih lastnosti ter osebnega stila, razbranega s slike 

kandidata za vodstveni položaj, 

− dejavniki in pomen predhodno ustvarjenega vtisa pri zaposlovanju vodstvenega kadra, 

− vloga prvega vtisa na zaposlitvenem razgovoru pri zaposlovanju vodilnih kadrov.  

Eden od najzanimivejših sklopov je drugo tematsko področje, v katerem smo ugotavljali, kako 

določene fizične lastnosti ter različni stili kandidatov vplivajo na to, ali bodo izbrani v naslednji 

krog zaposlitvenega procesa. Pripravili smo 14 kartončkov z obrazi kandidatov za vodstvene 

kadre. Kartončki predstavljajo prilagojeno prvo stran Europass življenjepisa (Evropska unija 

2017), osnovni podatki kandidatov so izmišljeni, medtem ko je večina strani zamegljene. Na ta 

način sta ločilo med kandidati predstavljala samo njihova fotografija in izmišljeno ime. 

Fotografije smo pridobili iz socialnega kroga ter z nakupom fotografij brez licenčnih pravic 

(Royalty-free right). Fotografije so poudarjene in povečane na velikost  

5,5 cm (višina), da bi dosegli večjo razločnost. Kandidati so se razlikovali po stilu (dolga brada, 

pobrita glava, tatu, obrazni uhan), fizičnih lastnostih (privlačnost, prekomerna telesna teža, 

starost, nacionalnost, invalidnost) in po spolu. Vprašanje se je glasilo: »Prosim, da se postavite 

v vlogo, da zaposlujete osebo na vodstveni oziroma vodilni položaj (vršni ali sredni 

management), na primer na položaj direktorja/direktorice podružnice. Od vseh prispelih prijav 
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teh 14 kandidatov izpolnjuje pogoje in so po kvalifikacijah primerljivi. Katere od teh kandidatov 

bi povabili v naslednji krog oziroma na zaposlitveni razgovor, če imate možnost izbrati samo 5 

kandidatov?« Ljudje ne delamo spoznavnih zmot oziroma bližnjic zavedno, to počnemo zato, 

da si olajšamo odločanje. Zaradi tega menimo, da nam je pristop z uporabo kartončkov z obrazi 

omogočil bolj realen vpogled v proučevano tematiko. 

Da bi dobili celovitejši vpogled v proučevano temo, smo se odločili za triangulacijo virov 

podatkov. K raziskavi smo povabili tri podjetja, znotraj vsakega podjetja smo izvedli tri 

intervjuje z osebami iz treh različnih skupin oziroma z različnimi funkcijami v podjetju. V 

raziskavi so sodelovale 3 ženske in 6 moških. Sodelujoče znotraj podjetja smo ločili po 

naslednjih funkcijah: lastnik podjetja, manager oziroma direktor ter kadrovnik. Zaradi lažje 

berljivosti ter besednega toka uporabljamo samo moško obliko, ko govorimo o vseh sodelujočih 

znotraj posamezne funkcije v podjetju, medtem ko pri individualnem navajanju ločimo 

sodelujoče po spolu. Za moški spol smo se odločili, saj je v raziskavi sodelovalo več 

predstavnikov moškega spola, s tem, da so bili vsi sodelujoči lastniki moškega spola. Vprašanja 

so bila za vse sodelujoče enaka, razlikovala so se le podvprašanja, ki so se navezovala na 

prvoten odgovor sodelujočih. Kombinacija odgovorov sodelujočih iz različnih skupin je še 

posebej pomembna, saj smo se osredotočili na vodilni kader oziroma so nas zanimali dejavniki 

in pomen prvega vtisa pri vrednotenju in izbiri vodilnih kadrov. 

Kvale (1996, 14–15) razpravlja o kvalitativnem raziskovalnem intervjuju kot izmenjavi, 

soočanju pogledov in navaja medsebojno odvisnost človeških interakcij in produkcije znanja. 

Prav tako opredeli sedem praktičnih smernic za izvedbo poglobljenega raziskovalnega 

intervjuja: 1. izbira raziskovalnega problema in oblikovanje raziskovalnih vprašanj; 2. 

oblikovanje študije, tako da ta obravnava raziskovalna vprašanja, z upoštevanjem gradnje 

znanja in moralnih posledic; 3. izvedba intervjuja; 4. prepis intervjuja v pisno oziroma tiskano 

obliko; 5. analiza intervjuja; 6. preverba; 7. poročanje. 

Študija temelji na nenaključnem subjektivnem vzorcu. K sodelovanju smo povabili tri podjetja, 

znotraj vsakega podjetja smo izvedli tri intervjuje, skupno devet intervjujev. Znotraj vsakega 

podjetja smo govorili z enim lastnikom podjetja oziroma podjetnikom, z vodilnim managerjem 

oziroma direktorjem ter s kadrovnikom. Ključno za raziskavo je, da so imeli vsi sodelujoči 

dovolj izkušenj z zaposlitvenim procesom za vodstvene kadre. Za tovrsten vzorec smo se 

odločili, ker smo za uspešno izvedbo raziskave potrebovali posameznike, ki so nam lahko o 

raziskovalnem problemu največ povedali. 

Vsem udeležencem v raziskavi smo zagotovili anonimnost, saj menimo, da anonimnost 

pripomore k povečanju korektnosti in iskrenosti odgovorov ter tako podkrepi verodostojnost 

raziskave. 
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1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Kljub temu da je za področje vloge in pomena prvega vtisa pri izbiri zaposlenih na voljo vedno 

več literature, večina raziskav temelji na proučevanju študentov kot kandidatov za zaposlitev. 

Med prebrano literaturo nismo uspeli zaslediti raziskave, v kateri bi sodelovale osebe, ki 

zasedajo oziroma se potegujejo za najzahtevnejša mesta v organizaciji, kar je tudi razumljivo, 

saj bi bilo zadostno število takšnih oseb izredno težko privabiti k sodelovanju. Tudi sami 

nimamo zadostnih sredstev za raziskovanje korelacije dejavnikov prvega vtisa pri vrednotenja 

in izbiri vodstvenega kadra, ki bi bilo izvedeno na osnovi velikega števila vključenih 

udeležencev v raziskavi ter vidika kandidatov kot tudi izpraševalcev oziroma delodajalcev. 

Verjamemo pa, da so nam zaznave sodelujočih v raziskavi iz različnih skupin izpraševalcev 

omogočile bolj poglobljen vpogled v proučevano tematiko, kot nam to omogoča dosedanja 

obstoječa strokovna literatura. 

Pri raziskovanju smo upoštevali vsebinske in metodološke omejitve. 

Vsebinske omejitve raziskave: dejavnike in pomen snovanja prvega vtisa pri vrednotenju in 

izbiri kadra je težko meriti; izbrane tematike ne proučujemo kot celote, ampak nas zanimajo le 

določeni vidiki; večina relevantnih raziskav (Dipboye 1982; Fletcher 1989; Macan in Dipboye 

1990; Rosenfeld 1997; Levashina in Campion 2007) je bilo opravljenih v tujini, kar je treba 

vzeti v obzir pri morebitni preslikavi v slovenski prostor. Prav tako je velik del raziskav bil 

izveden pred časom, v drugačnem družbenem in poslovnem okolju; ugotovitve in mnenja se 

med različnimi avtorji razlikujejo in so odprta za alternativne razlage. 

Metodološka omejitev raziskave: rezultate raziskave je potrebno obravnavati s previdnostjo, 

raziskava je bila izvedena na majhnem vzorcu (9 sodelujočih) in ne omogoča posploševanja. 

Zanimale so nas predvsem subjektivne zaznave in mnenja sodelujočih v raziskavi. 

Predpostavljamo, da so sodelujoči v raziskavi odgovarjali iskreno in zbrano. 
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2 PRVI VTIS 

Prvi vtis definiramo kot »prvotno zaznavo in oblikovanje misli o drugem« (Rule in Ambady 

2008, 35). Poglavje predstavlja vpogled v ozadje tvorjenja prvega vtisa, skozi biološki in 

socialno-psihološki vidik smo prikazali, zakaj in kako tvorimo prve vtise ter kakšna je vloga 

prvega vtisa v našem življenju. Na snovanje prvih vtisov vplivajo tudi okolje, v katerem živimo, 

in zunanji dejavniki, ki smo jim izpostavljeni. Poglavje zaključujemo s pojasnitvijo vloge 

predsodkov in stereotipov pri snovanju prvega vtisa. 

2.1 Biološki vidik prvega vtisa 

Ljudje smo živali, bolj natančno, ljudje smo družabne živali. Človeški možgani so se tako kot 

možgani vseh živali razvili skozi proces naravnega izbora. Težave, s katerimi so se soočali naši 

predniki, so že pred davnimi časi zraven preživetja in razmnoževanja vključevale tudi težave, 

povezane z medsebojnim delovanjem znotraj družbe (Neuberg, Kenrick in Schaller 2010, 787–

788). Evolucijski vidik nakazuje, da je človeštvo zavoljo preživetja moralo razviti dobro 

sposobnost ocenjevanja osebnosti drugih. Takšno znanje je osnova in je pomembna za 

preživetje in razmnoževanje. Ker smo ljudje izrazito socialna bitja, je bistvenega pomena, da 

so naše sodbe dovolj točne, saj nam le točne sodbe pomagajo pri tvorbi koristnih zavezništev, 

izogibanju nevarnostim in iskanju primernih življenjskih partnerjev (Haselton in Funder 2006, 

15).  

Ljudem so pred 2 milijonoma let začeli eksponentno rasti možgani. Z metabolnega vidika je to 

zelo neučinkovito, saj so možgani velik potrošnik, vendar je takšna rast služila nekemu namenu. 

Ravno takrat so namreč ljudje začeli živeti v večjih kompleksnih socialnih skupinah, za kar je 

bilo treba imeti boljše sposobnosti razmišljanja (Gray 2008, 112). Življenje v skupini je 

praljudem omogočalo preživetje in možnost reprodukcije. Če si ostal znotraj neke socialne 

skupine, ti je bila zagotovljena večja varnost kot tistim, ki so skušali živeti samotarsko življenje. 

Mi smo potomci teh ljudi, ki so imeli zelo močan čredni nagon, in zaradi tega potrebujemo 

odnose z drugimi ljudmi. Imamo motivacijski sistem, ki nas vodi k iskanju odnosov, ki nam 

nudijo podporo, hkrati pa nam ta isti sistem povzroča stres, če ti odnosi oziroma zveze razpadejo 

(Leary 1996, 45). Življenje v takšnih skupinah zahteva od človeka določeno sposobnost branja 

misli, torej prepoznavanja čustvenih stanj sogovornika na osnovi obrazne mimike. Ravno zato 

razvijemo te sposobnosti, z izjemo nekaj ljudi z motnjami, še v poznem otroštvu. Uspešnost 

prepoznavanja je pogojena tudi s pripadanjem različnim kulturam, saj to lahko predstavlja neke 

vrste oviro pri uspešnem prepoznavanju. Imamo pa tudi neke vrste pomočnika v biologiji 

lastnega telesa, saj se v določenih situacijah izloča oksitocin, ki močno pripomore pri uspešnem 

prepoznavanju čustev (Gray 2008, 112–115).  
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Naslednje empirične ugotovitve potrjujejo razsežnosti biološko evolucijskega pogleda na 

kognitivni sistem človeka ter jih je tudi mogoče posredno in neposredno povezati s tvorbo prvih 

vtisov. Raziskave so pokazale, da: 

− ljudje pokažejo večje predsodke in odpor proti tujcem, invalidom in debelim ljudem, ko se 

počutijo bolj dovzetne za prehlade. Srečanje s tujcem, katerega lastnosti vedenja so 

podobne našemu lastnemu vedenju, samodejno aktivira misli o sorodnosti (Neuberg, 

Kenrick in Schaller 2010, 761); 

− obrazna podobnost s tujcem kot iztočnica sorodnosti znatno poveča vtis, da je oseba vredna 

zaupanja, vendar pa takšna podobnost obenem ni imela nobenega bistvenega vpliva na 

privlačnost v okviru potencialne dolgoročne zveze in je celo zmanjšala privlačnost v okviru 

potencialne kratkoročne romance (DeBruine 2005, 921);  

− ženske v ovulaciji lahko v znatni meri ocenijo fizično privlačnost moškega zgolj na osnovi 

vonja predhodno nošene majice. V času njihove največje plodnosti so ženske raje izbrale 

vonj simetričnih moških, medtem ko v lutealni fazi niso pokazale preference niti za vonj 

simetričnih niti za vonj asimetričnih moških (Gangestad in Thornhill 1998, 927);  

− ženskam v plodni fazi menstrualnega cikla se zdijo možati moški obrazi bolj privlačni kot 

v neplodni fazi. Te ugotovitve odražajo evolucijske prilagoditve za ženske, da izberejo 

potencialnega očeta, ki bo lahko zagotovil prenos genetske prednosti na potomca 

(Gangestad idr. 2004, 203);  

− so noseče ženske bolj etnocentrične kot nenoseče ženske, vendar le v prvem trimesečju, 

kar je moč pripisati temu, da so v tem obdobju tako same kot njihov zarodek še zlasti 

občutljiv za okužbe (Navarrete, Fessler in Eng 2007, 60);  

− pri moških že misel o dvorjenju zaželeni romantični partnerici (tako za dolgoročno zvezo 

ali za kratkoročno romanco) konsistentno poveča ustvarjalnost. To potrjuje tako imenovani 

»učinek muze ustvarjalnosti«, ki je skladen z opazovanji Picassa in drugih umetnikov, ki 

so dobili ustvarjalni navdih od ženskih muz (Griskevicius, Cialdini in Kenrick 2006, 75);  

− so moški, oblečeni v rdečo barvo, veliko bolj privlačni ženskam, vendar to velja zgolj na 

spolni ravni. Tako moški, oblečeni v rdečo, ne dajejo vtisa, da so bolj prijetni ali odprti, 

prav tako rdeča barva nima nobenega vpliva na to, kako nanje gledajo drugi moški. Ženske 

so tudi veliko bolj uspešne pri prepoznavanju rdečice na obrazu, medtem ko lahko rdeča 

oblačila podzavestno pozitivno vplivajo na samozavest moškega, ki jih obleče (Elliot idr. 

2010, 399–409). 

Eno izmed temeljnih dejstev o prvih vtisih je, da jih ljudje oblikujemo spontano, brez velikega 

kognitivnega napora. Relativno enostavno oblikovanje prvega vtisa je lahko posledica 

ponavljajoče se prakse in prenaučenosti (angl. overlearning), vendar obstajajo tudi dobri 

razlogi, da lahko domnevamo, da smo adaptacijsko predispozicionirani za oblikovanje 

takojšnega prvega vtisa. Kadar odkrivamo pomembne osebne značilnosti drugih, je bistveno, 

da delujemo hitro. Če je nekdo nezanesljiv, če nas poskuša goljufati ali celo poškodovati, je 

ključnega pomena, da to, kar se da, hitro ugotovimo, kajti v nasprotnem primeru bomo verjetno 

na koncu ogoljufani ali ranjeni. Hitrost sklepanja je verjetno najbolj bistvena pri izognitvi 
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socialnim nevarnostim, vendar je prav tako tudi zelo pomembna pri doseganju družbenih 

priložnosti. Ko se ponudi priložnost, je velikokrat nujno, da sprejemamo odločitve hitro, saj se 

lahko okno priložnosti zapre, če se odločamo predolgo (Schaller 2008, 17). 

Schaller (2008, 18) pojasni, da se zdi zelo verjetno, da se sklepanje o lastnostih in oblikovanje 

prvih vtisov pojavita spontano, saj je bila ta spontanost večji del človeške evolucije del 

prilagajanja. Spontani prvi vtisi so lahko prilagodljivi, četudi so nepopolni in zmotni. Dokler 

imajo vsaj minimalno diagnostično funkcijo, predstavlja tvorjenje teh vtisov v vsakem primeru 

prednost pred neodločnostjo. Kljub temu da so napake pri sklepanju neizogibne, je mogoče 

trditi, da če ljudje ne bi tvorili takojšnjih vtisov o drugih, bi to kljubovalo osnovni logiki 

evolucijske biologije.  

Različne vrste napak lahko imajo različne posledice. Ko govorimo o izogibanju socialnim 

nevarnostim, lahko uporabimo tako imenovano Nesseovo načelo »detektorja dima«, ki 

pojasnjuje, da ima neuspešno zaznavanje dejanskih nevarnosti veliko večje posledice kot 

napačno zaznavanje nevarnosti, ki v resnice ne obstaja. Tako kot so detektorji dima nastavljeni, 

da se sprožijo že ob najmanjši zaznavi dima, čeprav ta dim mogoče ni povezan s pravo 

nevarnostjo požara (Nesse 2005, po Schaller 2008, 18). Lažno negativni in lažno pozitivni 

rezultati lahko zelo različno vplivajo na rezultate. Če pogledamo primer izbire partnerja, je med 

spoloma velika razlika. Razlika izhaja iz dejstva, da imajo moški lahko potencialno veliko večje 

število potomcev kot ženske, zato ima slaba izbira partnerja (izbira (genetsko) neprimernega 

partnerja) posledično večje posledice za ženske kot moške. Iz tega izhaja, da so ženske veliko 

bolj nagnjene k tvorbi takojšnjih »lažno negativnih« vtisov o moških oziroma so bolj nagnjene 

k sodbi, da je potencialni moški snubec prej neprimeren kot primeren partner, medtem ko je 

med moškimi takojšen vtis o katerikoli ženski veliko bolj na »lažno pozitivni« strani oziroma 

so bolj nagnjeni k sodbi, da je katerakoli ženska lahko čisto primerna kot romantični partner 

(Schaller 2008, 18). Kadar je cena »lažno pozitivnih« sodb dražja od »lažno negativnih«, je 

logično pričakovati pristranskost v smeri »lažno negativne« sodbe in obratno. Takšne 

ugotovitve nas opominjajo, da se kognitivni sistem človeka ni razvil za abstraktno točnost, 

ampak za preživetje in razmnoževanje (Haselton in Funder 2006, 31).  

Skowronski in Ambady (2008, 3) razlagata, da je problem z uporabo evolucijskih utemeljitev 

ta, da razpoložljivi podatki pogosto dovoljujejo alternativne razlage. Primer je razvoj človekove 

sposobnosti razmišljanja, za katero bi lahko tudi rekli, da se je razvila neodvisno od pritiskov 

socialnega izbora (pritiski kot posledica življenja v težkem okolju, v katerem sta samozaščita 

in iskanje hrane stalen izziv). Na osnovi tega lahko rečemo, da pritiski, ki izhajajo iz 

medosebnih interakcij, morebiti niso imeli nikakršne zveze z razvojem kognitivnih sposobnosti 

človeka. Kljub temu pa je ena od posledic teh sposobnosti, da ko se enkrat razvijejo, se lahko 

prenesejo na druge ljudi. Človekove sposobnosti razmišljanja morebiti niso bile oblikovane z 

evolucijo, temveč ko so se enkrat razvile, so se zagotovo lahko prenesle na druge ljudi kot 
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posledica učenja znotraj določene družbe oziroma kulture. Kljub temu da avtorja ponudita tudi 

nasprotni pogled, ostajata zagovornika evolucijskega vidika prvega vtisa.  

Rule in Ambady (2008, 35–36) sta tvorjenje prvega vtisa opisala na nevrološki ravni, in sicer 

sta proces, zavoljo jasnosti in preprostosti, predstavila kot časovno linearni proces. Zavedati pa 

se moramo, da določeni izmed teh procesov potekajo sočasno. Prvi vtis se zmeraj začne s 

prepoznavanjem našega objekta v okolju, torej zanj uporabljamo predvsem vid. Kljub temu da 

poznamo pet čutov, pa lahko rečemo, da sta za tvorjenje prvega vtisa pomembna predvsem dva, 

poleg vida še sluh. V subkortikalnih strukturah se potem ti signali prečistijo in preoblikujejo. 

Na tak način dobimo prvo misel, ki nato potuje v zgornji korteks. Tukaj se nato misel še dodatno 

oblikuje in potuje v frontalni korteks, kjer naša misel preide iz podzavestne v zavestno. Po 

koncu tega procesa, na osnovi lastnega razmišljanja, dobimo oziroma oblikujemo vtis o neki 

osebi. Vsi ti procesi potekajo izredno hitro po principu recipročnosti, saj na tak način izmenjamo 

zmeraj večje količine informacij o dražljaju. Ravno ta vzajemnost in prepletenost tvorita 

nevronske temelje, potrebne za oblikovanje prvega vtisa. 

2.2 Socialno-psihološki vidik prvega vtisa     

Ljudje smo nagnjeni k sojenju drugih ljudi, saj nam to omogoča, da poenostavimo svet, v 

katerem živimo. Čeprav se lahko izkaže, da so naše sodbe oziroma ocene napačne, pa imajo 

velik vpliv na naše obnašanje do drugih in posledično tudi na njihova življenja. Raziskave so 

pokazale, da pričakovanja učiteljev bolj vplivajo na dosežke otrok kot pa otrokove dejanske 

sposobnosti. Na pričakovanja učiteljev pa naj bi imel velik vpliv tudi otrokov videz, kar lahko 

privede do tega, da ima na otrokov napredek v šoli večji vpliv njegova zunanjost kot pa njegova 

inteligenca (Rule in Ambady 2010, 506) 

Po drugi strani pa so ljudje sposobni oceniti inteligentnost druge osebe v zelo kratkem času. 

Zadostuje že enominutna interakcijo z osebo oziroma zgolj opazovanje osebe, kako komunicira. 

Dejavniki, kot so odzivi na sogovorca, gledanje v oči in opazovanje sogovorca med 

govorjenjem, najbolj vplivajo na pravilno oceno. Ljudje s takim načinom komuniciranja so bili 

ocenjeni kot bolj inteligentni, kar so rezultati inteligenčnih testov tudi pokazali. Nemirno 

premikanje pa je lastnost, ki so jo ocenjevalci pravilno povezali z nižjo inteligentnostjo. Še 

zmeraj pa se poraja vprašanje, zakaj obstaja takšna razlika pri obnašanju med ljudmi z višjo in 

nižjo inteligentnostjo (Murphy, Hall in Colvin 2003, 465, 485–486). Smith idr. (1975, 150) so 

v raziskavi potrdili dognanja Browna, ki je v svojih raziskavah dokazal, da hitrost govora vpliva 

na naše dojemanje inteligentnosti govorca. Potrdili so, da se ljudje, ki govorijo hitreje, zdijo 

poslušalcu veliko bolj sposobni kot ljudje s počasnejšim ritmom govorjenja. Hkrati pa so 

ugotovili, da sprememba hitrosti govora vpliva na naše dojemanje človekove dobrohotnosti, 

vendar v veliko manjši meri. 
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Že smer pogleda lahko izraža različna čustva. Tako je pogled v oči povezan s čustvi, kot sta 

jeza in veselje, medtem ko je odmikanje pogleda povezano s strahom in žalostjo. Smer pogleda 

pa se ne procesira samostojno tako kot večina ostalih obraznih potez, ampak se procesira v 

kombinaciji s čustvi, ki jih obraz izraža in jih v bistvu na tak način ojača. Izogibanje pogleda z 

žalostnim obrazom izraža močnejšo žalost kot gledanje v oči z žalostnim obrazom (Sander idr. 

2007, 477; Adams in Kleck 2003, 646). Ljudje smo nagnjeni k temu, da neprestano ocenjujemo 

obraze drugih in na osnovi tega oblikujemo mnenje o njih. Ta mnenja so lahko točna ali 

napačna, v vsakem primeru pa nosijo posledice za nas in za druge ljudi. Tako sklepamo, koliko 

sposobna se nam zdi neka oseba, kar vpliva na našo ocenitev njenih sposobnosti. V primeru 

volitev to nosi posledice za celotno skupnost. Naše vtise o neki osebi oblikujejo tako 

subjektivno kot objektivno vzpostavljeni kriteriji. Poznane so določene lastnosti, ki vplivajo na 

oblikovanje vtisa, vendar večina komponent še zmeraj ostaja neznanih. Ne glede na to, iz 

kakšnega kulturnega okolja izhajamo, če smo v nekem trenutku sproščeni ali pa smo pod veliko 

stresa, ljudje neprestano iščemo lastnosti, ki bi nam pomagale oblikovati mnenje o neki drugi 

osebi (Rule in Ambady 2010, 514). Kadar je oseba nekoliko bolj oddaljena in ne moremo 

oceniti njenega obraza, oblikujemo mnenje na osnovi njenih gibov in hoje. Ni pa jasno, kakšen 

vpliv imata hoja in gibanje na oblikovanje prvega vtisa v primeru, ko ima opazovalec možnost 

videti tudi obraz osebe, njena oblačila in način govora (Thoresen, Vuong in Atkinson 2012, 

270). 

Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje prvega vtisa, so tudi oblačila. 

Človekova oprava opazovalcu izraža tako osebnost in družabnost človeka kot tudi njegovo 

inteligentnost in sposobnost. Sporočila, ki jih prenašajo oblačila, so močno povezana s 

kulturnimi normami. Zaradi tega lahko z dobrim poznavanjem teh norm prilagodimo svoja 

oblačila in tako spremenimo, kako nas drugi ljudje vidijo. V raziskavi so moške oblekli v 

različna oblačila, kot so formalna oblačila (odprta obleka, hlače temne barve, svetel suknjič in 

srajca ter metuljček temne barve), konservativna oblačila (zaprta obleka temne barve, bela 

srajca ter dvobarvna črtasta kravata) in oblačila za prosti čas. Moški v formalnih oblačilih so 

bili ocenjeni kot najbolj privlačni, inteligentni in priljubljeni, medtem ko so moški v oblačilih 

za prosti čas dobili najslabše ocene. Moški v oblekah, izdelanih po naročilu, so dobili boljše 

ocene kot moški v oblekah, kupljenih v trgovini, iz česar vidimo, da že najmanjše, praktično 

neopazne razlike v oblačilih vplivajo na ocenjevalca (Howlett idr. 2013, 39–46). Oblačila pa 

vplivajo tudi na to, kakšno plačo pričakujemo, da nekdo zasluži, in tudi na to, kako se odreže 

pri določenem poklicu. Tako so vprašani menili, da moški v bolj tradicionalnih oblačilih (temno 

modra obleka, bela srajca in kravata temne barve) zaslužijo več, medtem ko naj bi moški v 

netradicionalnih oblačilih zaslužili manj, a naj bi se bolje odrezali v poklicu, ki velja za tipično 

ženskega. V družbi še zmeraj veljajo določeni stereotipi glede tega, kateri poklici so bolj 

primerni za kateri spol. Kar se tiče teh stereotipov glede moških in ženskih poklicev, naj bi 

ženske, ki nosijo bolj moško oblikovana oblačila, imele prednost pri zaposlitvi, še posebej na 

vodstvenih položajih (Kwantes idr. 2011, 166, 169, 172, 175). Tudi blagovne znamke oblačil, 

ki jih nosimo, izražajo določeno sporočilo. Dražje blagovne znamke sporočajo, da je to oseba, 
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ki ima višji socialni status. Osebe, ki so bile oblečene v dražja oblačila, so se zdele primernejše 

za določeno službo, ljudje so jih veliko bolj upoštevali, imele pa so tudi finančno korist 

(Nelissen in Meijers 2011, 343–346, 354). 

2.3 Vpliv okolja in zunanjih dejavnikov na snovanje prvih vtisov 

Okolje, v katerem živimo, pove veliko o nas. Ne da bi sploh videli neko osebo, si lahko o njej 

ustvarimo mnenje samo iz prostora, v katerem živi. Tako kot delodajalec ocenjuje kandidate na 

razgovoru za službo, tudi kandidati ocenjujejo delodajalce in veliko informacij dobijo tudi iz 

urejenosti in organiziranosti njihovih prostorov. Ljudje si sami ustvarjamo svojo okolico, tako 

socialni kot tudi življenjski prostor, saj želimo, da nam je udobno. Najdemo ljudi, ki razmišljajo 

podobno kot mi in imajo podobne interese, si poiščemo hobije, ki nas veselijo, in se 

udeležujemo prireditev. Vse te stvari počnemo redno, saj nam prinašajo veselje. Tudi prostor, 

v katerem živimo in v katerem delamo, vidimo praktično vsak dan, zato se želimo v njem 

počutiti udobno in ga temu primerno tudi opremimo. Vsa oprema, predvsem pa tudi dodatki, ki 

jih imamo v prostoru, veliko povedo o nas (Gosling, Gaddis in Vazire 2008, 334–336). 

Posterji, nagrade, fotografije in spominki imajo v prostoru dve funkciji. Prva je ta, da z njimi 

drugim osebam sporočamo, kako želimo, da nas vidijo. Zelo pomembno je, da vsi na enak način 

razumemo določen predmet, saj drugače ne doseže svojega namena. Velikokrat se zgodi, da 

ljudje iz različnih krogov različno razumejo ali sploh ne razumejo našega sporočila, na primer 

naši prijatelji so lahko navdušeni nad nekim predmetom, medtem ko na naše sodelavce sploh 

ne naredi vtisa. Druga funkcija predmetov v prostoru pa je, da dajejo nam samim določeno 

veljavo. Taki predmeti lahko podobno stvar sporočajo tudi širši okolici, lahko pa so subjektivni 

in neki tretji osebi ne pomenijo popolnoma nič (Gosling, Gaddis in Vazire 2008, 338–339). 

Stvari, ki jih počnemo v nekem prostoru, tam pustijo tako imenovane vedenjske ostanke. To so 

lahko različne stvari, na primer organizacija zbirke knjig ali zgoščenk, urejenost predalov ali 

pa ostanki papirja ali različne smeti na tleh. Prav tako lahko taki predmeti napovejo določeno 

dejanje, ki se bo zgodilo. Tekaški copati, ki so nastavljeni pri vhodu, povedo, da se bo njihov 

lastnik verjetno kmalu odpravil na tek. Določeni vedenjski ostanki lahko sporočajo več stvari, 

zato je za pravilno oblikovanje mnenja potrebnih več različnih znakov. Kako pa ljudje 

oblikujemo mnenja glede na vedenjske ostanke, ki jih vidimo? Na osnovi ostankov sklepamo, 

s čim so povezani, in nato iz tega predvidimo, kakšen človek je ta oseba. Če ima nekdo urejeno 

pisarno, v prvem koraku sklepamo, da ima zmeraj urejene predmete, in potem na osnovi tega 

sklepamo, da je ta oseba zelo vestna. Lahko pa se zgodi, da na ta proces vplivajo stereotipi, saj 

lahko v prostoru zaznamo kak vedenjski ostanek, ki sproži tako razmišljanje. To se v bistvu 

dogaja velikokrat, saj ljudje velikokrat vedenjske ostanke v prostoru kombinirajo s spolom in 

raso osebe, ki jo ocenjujejo (Gosling, Gaddis in Vazire 2008, 339–342).  
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Kot človekovo okolje pa ne definiramo samo prostorov, v katerih se giba, ampak tudi zvoke, ki 

nas obkrožajo. Zaradi tega glasba, ki jo posameznik posluša, posreduje veliko informacij o tej 

osebi. V raziskavi so ocenjevali prijetnost, čustveno stabilnost in odprtost ljudi na osnovi 10 

zgoščenk v njihovi lasti. Glede na omejeno količino informacij in relativno majhno število 

zgoščenk so rezultati pokazali visoko uspešnost pri ocenjevanju, še posebej, kar se tiče odprtosti 

posameznika (Gosling, Gaddis in Vazire 2008, 349–350).   

Ker je internet postal velik del našega vsakdana, prek njega dobimo ogromno informacij o 

ljudeh. Osebne spletne strani, socialna omrežja, e-pošta, spletne klepetalnice in virtualni 

svetovi, vsi odražajo osebnostne lastnosti uporabnika in so postale zelo pomemben vir in 

pripomoček pri oblikovanju vtisa. Na eni strani imamo spletne strani in socialna omrežja, ki 

nudijo slike ter tudi druge informacije, na osnovi katerih lahko ocenimo predvsem odprtost, 

vestnost in prijetnost ljudi. Na drugi strani pa imamo virtualne svetove, ker ljudje ustvarjajo 

svoje like, ki pa še niso dobro raziskani (Gosling, Gaddis in Vazire 2008, 350–351).  

2.4 Vpliv nedavne preteklosti na snovanje prvih vtisov 

Dogodki, ki so se zgodili v naši nedavni preteklosti, imajo velik vpliv na formiranje prvega 

vtisa. Ko prvič v življenju vidimo neko osebo in želimo o njej oblikovati mnenje, za to 

potrebujemo informacije, ki pa jih v tako kratkem času ne moremo zbrati. Zaradi tega te luknje 

zapolnimo s stvarmi, o katerih razmišljamo, in to so po navadi dogodki, ki so se zgodili 

nedavno. Če smo pred kratkim gledali film z veliko nasilja, lahko zaradi tega pridemo do 

zaključka, da je nek človek, ki ga prvič vidimo, tudi agresiven. Določen dražljaj privede človeka 

do tega, da razmišlja oziroma da njegovi možgani dostopajo do določenih konceptov, ki potem 

vplivajo na naše dojemanje okolice. Ko so raziskovalci dali v branje besedilo dvema različnima 

skupinama ljudi, od katerih je ena bila pred tem izpostavljena opisom negativnih lastnosti, 

druga pa opisu pozitivnih lastnosti, so iz besedila, v katerem je bila opisana oseba na zelo 

nevtralen način, potegnili različne zaključke. Pripadnikom prve skupine se je zdela opisana 

oseba nepremišljena in brezbrižna, pripadnikom druge skupine pa zelo pustolovska (Weisbuch, 

Unkelbach in Fiedler 2008, 289–291). 

Zelo pomembna je tudi vrsta dražljaja, ki ga ocenjevalec dobi. Če je izpostavljen abstraktnim 

besedam, kot je na primer sovraštvo ali prijaznost, so te besede povzročile, da je prvi vtis 

oblikoval v povezavi s temi besedami. Torej je beseda sovraštvo sprožila aktivacijo konceptov 

z negativnimi konotacijami, beseda prijaznost pa ravno obratno. Ko pa so bili ocenjevalci 

izpostavljeni besedam, ki predstavljajo konkretne pojme oziroma ljudi, na primer Božiček ali 

Hitler, pa so bili učinki obratni. Ko so imeli v glavi besedo Hitler, so osebo, ki so jo spoznali, 

ocenili s pozitivnimi mnenji, v primeru Božička pa z negativnimi. Razlika je tudi, v kateri fazi 

vpeljemo te abstraktne ali konkretne pojme. Abstraktni pojmi imajo vpliv, če jih uvedemo, 

preden začnemo z branjem opisa neke osebe, saj v nasprotnem primeru ne vplivajo na naše 

oblikovanje mnenja, medtem ko imajo konkretni pojmi oziroma osebe večji vpliv na naše 
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mnenje, če so uvedeni v razmišljanje šele po tem, ko smo prebrali opis neke osebe (Weisbuch, 

Unkelbach in Fiedler 2008, 291–293). 

Ljudje se tudi zavedamo, da včasih na naše mnenje vplivajo zunanji dejavniki, zato tudi po tem, 

ko smo dobili vtis o neki osebi, retroaktivno spreminjamo svoje mnenje glede na dejavnike, ki 

smo jim bili izpostavljeni. Če smo bili predhodno na kosilu s prijateljem, ki je zelo inteligenten, 

se nam lahko oseba, ki smo jo pravkar spoznali, zdi neinteligentna. Zelo pomembna pa je 

dolžina te predhodne interakcije, saj včasih krajše interakcije podzavestno zanemarimo in tako 

njihovega vpliva na naše mnenje ne prilagodimo. Ko so ljudje visoko motivirani za oblikovanje 

prave ocene druge osebe, na primer pri sklepanju raznoraznih poslov, ti zunanji dejavniki 

nimajo vpliva na njih, saj jih njihovi možgani preprosto ignorirajo (Weisbuch, Unkelbach in 

Fiedler 2008, 297–301). 

2.5 Vloga predsodkov in stereotipov pri snovanju prvega vtisa 

Ljudje želimo v socialnih interakcijah predvsem občutek redu in predvidljivosti, zato 

uporabljamo različna orodja, ki nam omogočajo čim hitrejše posploševanje. Tako uporabljamo 

stereotipe in ljudsko znanje za oblikovanje mnenj o osebah, o katerih imamo zelo omejeno 

količino podatkov. Glede na to, da je oblikovanje prvega vtisa vseprisotno v našem življenju, 

so stereotipi zelo priročen pripomoček, ki nam pomaga pri oblikovanju teh mnenj. Čeprav gre 

za orodje, ki je lahko zelo hitro in natančno, pa se velikokrat zgodi, da je rezultat tudi napačen 

ali dvoumen, kar lahko nosi velike posledice (Hall in Andrzejewski 2008, 87).  

Raziskava, ki sta jo naredila Swami in Furnham (2007, 343), je zavzemala svetlolase in 

rjavolase ženske z različno stopnjo tetoviranosti. Vprašanci so ocenjevali privlačnost žensk, 

njihovo promiskuiteto in količino alkohola, ki ga zaužijejo zunaj na tipičen večer. Ženske z več 

tatuji so dojemali kot manj privlačne in bolj promiskuitetne, prav tako pa so predvidevali, da 

popijejo več alkohola. Opaziti je bilo tudi povezavo med barvo las in mnenjem vprašancev, saj 

so bile svetlolaske ocenjene slabše kot rjavolaske. Ta raziskava je potrdila ugotovitve starejših 

raziskav (Armstrong 1991; Hawkes, Senn in Thorn 2004, v Swami in Furnham 2007, 349).   

Uhani so predvsem med mladimi postali v zadnjih letih zmeraj bolj razširjeni, zato je zanimivo 

raziskati njihov vpliv na oblikovanje prvega vtisa. Rezultati opravljene raziskave so pokazali, 

da uhani negativno vplivajo na naše dojemanje inteligentnosti neke osebe. Predvsem uhani na 

obrazu imajo še bolj izrazito negativen vpliv, prav tako kot njihovo število. Pomemben je tudi 

spol, saj so ženske v povprečju dobile boljše ocene kot moški, še posebej, ko je šlo za primere 

obraznih uhanov. Prav tako obstaja pozitivna korelacija med številom obraznih uhanov in 

dojemanjem osebe kot bolj odprte, čustveno manj stabilne ter manj vestne (Swami idr. 2012, 

214–218). 
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Glede vpliva pobrite glave je bilo opravljenih več študij, ki so pokazale zelo podobne rezultate, 

in sicer so v vseh primerih moške s pobritimi glavami dojemali kot bolj dominantne osebe. 

Razlogov za to ne poznamo, vendar obstajata dve teoriji. Prva pravi, da je to posledica 

stereotipov, ki jih imamo o obritoglavcih. Druga teorija pa pravi, da je moški, ki se prostovoljno 

odpove svojim lasem, ki so neke vrste signal moči in plodnosti, zagotovo zelo samozavesten, 

saj se je odpovedal zelo pomembnemu simbolu moči. Prav tako pa naj bi bili moški z obritimi 

glavami videti starejši in tudi bili manj privlačni (Mannes 2012, 198, 203). 

Ničelno poznanstvo je način oblikovanja mnenja brez predhodne interakcije z osebo. V takih 

primerih so nam edine iztočnice za ocenitev neke osebe stereotipi. To potrjujejo tudi raziskave 

z uporabo ničelnega poznanstva, v katerih ljudje oblikujejo zelo podobna ali celo ista mnenja o 

neki tretji osebi zgolj na osnovi njenega videza. Kot primer lahko vzamemo stereotip, da ženske 

veliko govorijo, čeprav so raziskave jasno pokazale, da v primeru teme, ki je nevtralna glede 

na spol, veliko več govorijo moški. Tudi prepričanje, da obstaja univerzalno merilo privlačnosti, 

je zmotno, saj v praksi vidimo, da ljudje v približno isti meri soglašajo in ne soglašajo glede 

tega, kaj je privlačno. Za dognanja v povezavi z ničelnim poznanstvom se v večini primerov 

uporablja Brunswikov model leče, ki lahko velikokrat zmotno predvidi povezavo med iztočnico 

in oceno. Primer tega je napačna povezava med raso in dolžino zaporne kazni, saj so raziskave 

pokazale, da na sodnika bolj kot barva kože vplivajo afrocentrične obrazne poteze (Kenny in 

West 2008, 142).  
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3 VLOGA IN POMEN PRVEGA VTISA PRI VREDNOTENJU IN IZBIRI KADRA 

»Kadrovski viri so najpomembnejši kapital organizacije« (Možina 2002, 6), zato je poglavitno, 

da organizaciji uspe izbrati pravo osebo za pravi položaj. Zaposlovanje novih sodelavcev se 

nikoli ne konča in je med najpomembnejšimi odločitvami, ki jih mora sprejeti podjetnik. Ko 

govorimo o zaposlovanju novih ključnih sodelavcev, govorimo o dragem in kompleksnem 

procesu dvorjenja, ki je prežet s številnimi medosebnimi težavami in je dovzeten za 

pristranskost in izkrivljanje informacij (Stewart in Cash 2008, 177). Vsakič ko spoznamo novo 

osebo, o njej oblikujemo določen prvi vtis ter na osnovi tega vtisa sprejemamo odločitve o 

nadaljnjih interakcijah s to osebo. Čeprav je oblikovanje prvega vtisa prisotno v vseh družbenih 

interakcijah, je njegova vloga še posebej pomembna pri zaposlovanju novih sodelavcev, kjer se 

odloča o izbiri najprimernejšega kandidata. Za to področje je na voljo vedno več literature, saj 

je pravzaprav prvi vtis najpomembnejši dejavnik, ki odloča o uspehu ali neuspehu kandidata 

(Harris in Garris 2008, 148). 

Načini in tehnike iskanja novih sodelavcev pri zaposlovanju v podjetništvu se z leti spreminjajo, 

prav tako pa se tudi razlikujejo od podjejta do podjetja. Univerzalni recept ne obstaja, različni 

delodajalci pričakujejo od kandidatov za delovno mesto različne stvari, zato je od vsakega 

delodajalca posebej odvisno, kakšno dokumentacijo in obliko prijave zahteva. Kljub temu da 

se zaposlitveni postopki razlikujejo, še danes velja Dipboyeva trditev iz leta 1982, da »razgovor 

je in bo ostal najpogosteje uporabljena metoda za presojo kandidatov« (Dipboye 1982, 579).  

Tudi na trgu dela v Sloveniji ima zaposlitveni razgovor osrednjo vlogo v zaposlitvenem 

postopku, vendar pa je prijava, vloga oziroma življenjepis ključ, ki kandidatu odpre pot do 

zaposlitvenega razgovora (Koren in Stibilj 2012, 3). Ravno prijava oziroma vloga za zaposlitev 

je največkrat tisti prvi stik kandidata z delodajalcem, iz katere si delodajalec oblikuje prvi vtis 

o kandidatu. To je v nasprotju s prepričanjem mnogih, da delodajalci tvorijo prvi vtis ob prvem 

osebnem srečanju s kandidatom oziroma na zaposlitvenem razgovoru. Prav tako lahko 

delodajalec pred razgovorom dobi dodatne informacije o kandidatu iz poslovnih socialnih 

omrežij (npr. LinkedIn), osebnih socialnih omrežij (npr. Facebook), z raznimi psihološkimi 

testi, na osnovi govoric, priporočil, posameznikovega ugleda itd. V zaposlitvenem postopku 

podjetja bo vedno določen odločilen trenutek, v katerem se bo podjetje seznanilo s kandidatom 

in si o njem ustvarilo prvi vtis. Ne glede na to, ali je ta prvi vtis tvorjen na osnovi osebnega ali 

neosebnega stika, bo celoten nadaljnji postopek zaposlitvenega procesa pod vplivom prvega 

vtisa.  

Eden izmed načinov razmišljanja o zaposlovanju novih sodelavcev, v katerem ima zaposlitveni 

razgovor osrednjo vlogo, je ločitev zaposlitvenega procesa na tri stopnje: predhodna stopnja, 

stopnja zaposlitvenega razgovora in stopnja po zaposlitvenem razgovoru. Dipboye (1982, 580) 

razlaga, da se tipičen zaposlitveni razgovor začne z vrednotenjem kandidatove usposobljenosti, 

izkušenj, dosežkov, izobrazbe itd. (prva stopnja), ki mu sledi osebni zaposlitveni razgovor 

(druga stopnja), zaključi pa se z oceno kandidatove primernosti za delovno mesto, morebitnim 
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zbiranjem dodatnih informacij, če so te potrebne, ter s sprejemom odločitve o zaposlitvi 

oziroma zavrnitvi določenega kandidata (tretja stopnja). Čeprav to zaporedje ne opisuje 

zaporedja vsakega zaposlitvenega postopka, te tri stopnje še danes veljalo za tipičen postopek 

zaposlitvenega razgovora, medtem ko se procesi znotraj teh stopenj lahko bistveno razlikujejo 

in so odvisni od posameznega podjetja.  

3.1 Pomen predhodno ustvarjenega vtisa1 za nadaljnji potek zaposlitvenega procesa  

Način izvedbe razgovora za zaposlitev je lahko močno odvisen od tega, kakšen prvi vtis bo imel 

o nas izpraševalec, saj bo skladno s tem vtisom tudi postavljal vprašanja in vodil intervju. 

Oblikovanje prvega vtisa pa se začne že pred intervjujem, saj si izpraševalec še pred prvim 

osebnim stikom s kandidatom, na osnovi pisne prijave kandidata oziroma življenjepisa, ustvari 

prvo sliko o kandidatu. Izpraševalec prvi vtis oblikuje zelo hitro in ustvarjeno mnenje zelo težko 

spremeni. Problem se pojavi, ko je prvi vtis napačen, saj bo izpraševalec vodil razgovor tako, 

da bo potrdil in utrdil svoje mnenje. Zaradi tega se je pomembno zavedati, da se oblikovanje 

prvega vtisa ne začne, ko mi to želimo in se čutimo pripravljene, ampak že tudi veliko prej, 

preden pride do osebnega stika (Harris in Garris 2008, 148–151, 164). 

Raziskava Dipboye (1982) je pokazala, da če je izpraševalec ocenil kandidatove kvalifikacije, 

razbrane iz pisne prošnje za zaposlitev oziroma življenjepisa, bolj pozitivno, so tudi nadaljnje 

ocene kandidata skladne s prvotno oceno, saj se je izkazalo, da so ti kandidati ocenjeni bolje s 

strani izpraševalcev tudi po intervjuju in pri sklepanju končne odločitve. Ocene kandidatov so 

po navadi samoizpolnjujoče se prerokbe. Na to vplivata težnja izpraševalcev izraziti svoje 

mnenje o kandidatu pri vodenju razgovora ter nagnjenost, da opazijo, se spomnijo in 

interpretirajo informacije na način, ki je skladen z vtisom, ki so ga dobili pred razgovorom 

(Dipboye 1982, 580, 584–585). Osebe, ki imajo pozitiven vtis o sogovorniku, bodo to tudi 

(najpogosteje nevede) izrazile s toplino svoje neverbalne komunikacije, kar lahko v praksi 

pomeni, da bodo stale bližje sogovorniku, se ga pogosteje dotikale, ohranjale stik z očmi, se 

več smejale ter govorile s toplejšim glasom. Sogovornik se bo na takšno pozitivno obravnavo 

in pozitiven način komunikacije običajno prav tako odzval s pozitivnim obnašanjem, kar vodi 

do vedenjske potrditve pozitivnega vtisa in pričakovanj o sogovorniku. Če ima oseba negativen 

vtis o sogovorniku, pa je velika verjetnost, da sogovornik ne bo imel nikoli priložnosti, da ta 

vtis popravi oziroma spremeni, saj bo negativno pričakovanje osebe vodilo njegovo obnašanje, 

ki bo bolj hladne, zanemarljive ali celo sovražne narave, sogovornik pa se bo posledično odzval 

na bolj negativen način (Harris in Garris 2008, 160–161). Dipboye (1982, 583–585) navaja, da 

se tudi na zaposlitvenem razgovoru predhodno ustvarjen vtis kaže z neverbalno komunikacijo 

izpraševalcev. Če je predhoden vtis izpraševalca pozitiven, bo tudi njegovo neverbalno 

                                                 
1  Ko govorimo o predhodno ustvarjenem vtisu, govorimo o vtisu, ki si ga delodajalec o kandidatu ustvari iz vloge 

za zaposlitev oziroma življenjepisa, preden se osebno sreča z njim. 
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obnašanje do kandidata pozitivno in bo vsebovalo več znakov odobravanja in manj 

neodobravanja. Posledično pa se običajno tudi kandidat odzove na način, ki potrjuje 

izpraševalčev predhodni vtis.  

Na drugi strani pa sta Judice in Neuberg (1998, 175, 186–187) prišla v segmentu neverbalnega 

obnašanja do popolnoma nasprotujočih si ugotovitev. Njuna raziskava s simulacijo 

zaposlitvenih razgovorov je pokazala, da so izpraševalci kandidatom, o katerih so si ustvarili 

negativen prvi vtis oziroma negativna pričakovanja pred zaposlitvenim razgovorom, med 

razgovorom izkazali večjo medosebno toplino. Po navedbah avtorjev pa je v ozadju topline in 

bolj pozitivnega načina obnašanja očiten poizkus prekrivanja njihovega dejanskega cilja, saj bi 

v nasprotnem primeru lahko izpadli kot pristranski. Tem kandidatom so izpraševalci na 

razgovoru postavili manj vprašanj ter tako zbrali tudi manj podatkov, na osnovi katerih bi lahko 

prišli do bolj realistične podobe o kandidatu in spremenili svoja predhodna negativna 

pričakovanja. V kontekstu prijetnega in prijaznega razgovora lahko kandidat manj prejetih 

vprašanj racionalizira kot dober znak, medtem ko je bil dejansko oškodovan, saj bi v 

nasprotnem primeru imel več možnosti, da se izkaže in popravi predhodno ustvarjeni vtis. Cena 

ravnanja, ko so izpraševalci motivirani, da potrdijo svoja negativna predhodna pričakovanja, se 

prav tako pokaže v tem, da kandidati močno precenijo svojo uspešnost na razgovoru, prav tako 

pa ne dobijo realnih povratnih informacij, ki bi jim pomagale pri nadaljnjem iskanju zaposlitve.  

Že najmanjši košček informacije o kandidatu je lahko dovolj, da si izpraševalci ustvarijo vtis in 

sodijo kandidata. Raziskave kažejo, da če je kandidatovo ime »napačno« v očeh izpraševalca, 

se lahko zaposlitveni postopek za takšnega kandidata ustavi že pri prvi vrstici življenjepisa 

oziroma vloge za zaposlitev. Bertrand in Mullainathan (2004, 991) sta na ameriškem trgu dela 

preverjala vpliv odraza rase v imenu in priimku kandidata na nadaljnji potek zaposlitvenega 

procesa. To sta preverjala tako, da sta življenjepisom naključno dodelila afriško-ameriško ali 

evropsko-ameriško zveneča imena. Rezultat je bil, da so življenjepisi z evropsko-ameriškimi 

imeni dobili kar 50 % več povabil na zaposlitvene razgovore kot življenjepisi z afriško-

ameriškimi imeni. Carlsson in Rooth (2007, 716) sta na podoben način ugotovila, da je na 

Švedskem trgu dela podobno, saj se je izkazalo, da so vloge za zaposlitev s švedsko zvenečimi 

imeni prejele 50 % več povabil na razgovor kot vloge z arabsko zvenečimi imeni. Raziskava, 

izvedena na nizozemskem trgu dela, pa je pokazala še večjo razliko, saj se je izkazalo, da je kar 

60 % bolj verjetno, da bodo življenjepisi kandidatov z nizozemsko zvenečimi imeni prejeli bolj 

pozitiven odziv s strani delodajalcev kot življenjepisi kandidatov z arabsko zvenečim imenom. 

To kaže na to, da delodajalci pogostokrat niti ne pogledajo življenjepisov z arabsko zvenečimi 

imeni (Blommaert, Coenders in Van Tubergen 2013, 957).  

Springbett (1958, po Dipboye 1982, 581) trdi, da je že iz prve ocene kandidata, ki si jo 

izpraševalec oblikuje na osnovi kandidatove pisne prošnje za zaposlitev oziroma življenjepisa, 

mogoče uspešno predvideti kar 88 % ocen, ki jih bo izpraševalec imel tudi po končanem 

razgovoru. Macan in Dipboye (1990, 761–762) sta z raziskavo prav tako ugotovila, da so bile 
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ocene kandidatov po končanem zaposlitvenem razgovoru znatno in pozitivno povezane s 

predhodno ustvarjenim vtisom izpraševalcev. Popolnoma enako povprečje medsebojne 

odvisnosti kot v svoji raziskavi (r = 0,53) sta avtorja dobila tudi, ko sta združila pridobljene 

rezultate z rezultati raziskav drugih avtorjev in izračunala povprečje rezultatov različnih študij. 

Ti rezultati sicer kažejo na manjšo medsebojno odvisnost kot omenjene ugotovitve Springbetta, 

vendar kljub temu pričajo o znatnem vplivu predhodno ustvarjenega vtisa na nadaljnji potek 

zaposlitvenega procesa. Avtorja sta prav tako ugotovila, da je vpliv predhodno ustvarjenega 

vtisa na končno oceno kandidatov enako močan pri usposobljenih in izkušenih kadrovnikih kot 

pri neusposobljenih in neizkušenih izpraševalcih.     

Tako kot izpraševalci si tudi kandidati ustvarijo predhodni vtis oziroma predhodna pričakovanja 

o podjetju in delovnem mestu, za katero se potegujejo, ter si že pred razgovorom oblikujejo 

namero o morebitnem sprejetju zaposlitve, če jim bo ta ponujena. Tudi pri kandidatih se je 

pokazala visoka stopnja pozitivne medsebojne odvisnosti, saj sta kandidatovo mnenje o 

podjetju in namera o sprejetju zaposlitve po zaposlitvenem razgovoru močno povezana s 

kandidatovimi predhodnimi pričakovanji in predhodno namero (Dipboye, Macan in Shahani-

Denning 2012, 337). Ugotovitve avtorjev kažejo na izreden pomen predhodno ustvarjenega 

vtisa za nadaljnji potek zaposlitvenega postopka in končno odločitev tako izpraševalcev kot 

tudi kandidatov.  

Prav tako lahko delodajalci oziroma izpraševalec poišče dodatne informacije o kandidatu s 

pomočjo spletnih iskalnikov ter na poslovnih in osebnih socialnih omrežjih ter si tako nadalje 

oblikuje sliko o kandidatu. Anketa ameriške spletne strani za zaposlovanje CareerBuilder.com 

je pokazala, da je leta 2006 11 % ameriških delodajalcev preverjalo in presojalo kandidate za 

zaposlitev prek socialnih omrežij. Število delodajalcev, ki se poslužujejo takšne prakse, je iz 

leta v leto večje. Raziskava CareerBuilder (2016) je pokazala, da je v letu 2016 kar 60 % 

delodajalcev uporabljalo socialna omrežja pri presoji kandidatov, dodatno 59 % kadrovnikov 

uporablja tudi spletne iskalnike. Večina kadrovnikov, ki uporabljajo socialna omrežja, išče 

informacije, ki podpirajo kandidatove kvalifikacije za zaposlitev, medtem ko je 21 % 

sodelujočih kadrovnikov priznalo, da iščejo razloge proti zaposlitvi kandidata. 49 % 

izpraševalcev, ki presojajo kandidate prek socialnih omrežij, je dejalo, da so v preteklosti že 

našli informacije, ki so jih odvrnile od zaposlitve kandidata, medtem ko je 32 % kadrovnikov 

na socialnih omrežjih našlo informacije, zaradi katerih so kandidata zaposlili. Navedeni podatki 

jasno pričajo o pomenu spletnih iskalnikov in socialnih omrežij pri zaposlovanju novih 

sodelavcev. Kako pomembno je, da ima kandidat pozitivno spletno podobo, se še bolj pokaže, 

če vzamemo v obzir podatek, da kar 41 % kadrovnikov, ki preverjajo kandidate prek spleta, 

pravi, da če ne najdejo informacij o kandidatu na spletu, ima ta manj možnosti za povabilo na 

razgovor (CareerBuilder 2016).  

Predhodno preverjanje kandidatovega Facebook računa izpraševalcu potencialno nudi podatke 

o kandidatovi rasi, spolu in privlačnosti. Podobno kot predhodno ustvarjeni vtis iz kandidatove 
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vloge za zaposlitev tudi predhodno ustvarjeni vtis iz informacij, pridobljenih s kandidatovega 

Facebook računa, vpliva na izpraševalčevo končno odločitev po končanem zaposlitvenem 

razgovoru. Težko je pričakovati, da izpraševalci ne bodo izkoristili vseh informacij o kandidatu, 

ki jih imajo na voljo že pred izvedbo zaposlitvenega razgovora. Ko si izpraševalci izoblikujejo 

prvi vtis o kandidatu na tak način, se poveča verjetnost, da ne bodo enotni pri oceni kandidatov 

po končanem razgovoru (Dipboye, Macan in Shahani-Denning 2012, 328). 

 

Izpraševalci po navadi pred zaposlitvenim razgovorom temeljito pregledajo in ocenijo 

kandidatovo vlogo za zaposlitev ter na osnovi te zasnujejo vprašanja za zaposlitveni razgovor 

(Dipboye, Macan in Shahani-Denning 2012, 328). Simola, Tagger in Smith (2007 po Dipboye, 

Macan in Shahani-Denning 2012, 328) navajajo, da kar 78 % anketiranih trdi, da vedno vnaprej 

pripravijo vprašanja za zaposlitveni razgovor.  

3.2 Vpliv in posledice videza kandidata na potek selekcijskega postopka 

»Desetletja raziskav o intuitivnih sodbah potrjujejo, da ljudje nismo racionalni, kadar odločamo 

o drugih ljudeh in dogodkih.« Ljudje smo nagnjeni k predpostavljanju, da če je nekdo videti 

kot dober računalniški programer, manager ali kuhar, da bo ta oseba tudi dejansko dober 

računalniški programer, manager ali kuhar (Harris in Garris 2008, 152).  

»Raziskave kažejo, da videz kandidata za zaposlitev vpliva na odločitve izpraševalca v vseh 

fazah zaposlitvenega postopka« (Dipboye 2012, 284). Zraven pisne prošnje za zaposlitev 

oziroma življenjepisa predstavlja videz oziroma zunanja podoba kandidata osnovo za tvorbo 

prvega vtisa o kandidatu. Videz kandidata po navadi postane znan že pred zaposlitvenim 

razgovorom (predhodni stik s kandidatom, slika kandidata, družbeno omrežje itd.) ali v kratkem 

obdobju, ko kandidat vstopi v prostor razgovora ter izmenja pozdrave z izpraševalci. V tem 

obdobju vplivajo na izpraševalčev vtis površinske fizične lastnosti kandidata, kot so hoja, drža, 

privlačnost obraza, osebna urejenost in obleka. Med vsemi vidiki fizičnih lastnosti kandidata 

privlačnost obraza najbolj izstopa na kandidatovi fotografiji, prav tako pa je verjetno tudi pri 

osebnem srečanju fizična lastnost kandidata tista, ki pritegne največ pozornosti izpraševalcev. 

Dosedanji rezultati raziskav, v katerih so raziskovalci manipulirali privlačnost videza 

kandidatovih slik, pripetih življenjepisu, kažejo, da so privlačni kandidati ocenjeni kot bolj 

usposobljeni v primerjavi z »neprivlačnimi« kandidati. Učinki privlačnosti so še toliko bolj 

izraziti, ko se delodajalci odločajo o zaposlitvi kandidatov ali napredovanju zaposlenih 

(Dipboye 1992, 67). Pojavi se vprašanje, kako je s privlačnostjo v medkulturnem kontekstu, saj 

velja prepričanje, da imajo različne kulture drugačne standarde privlačnosti. Langlois idr. 

(2000, 390, 392) so z metaanalizo prišli do nasprotujočih si ugotovitev, rezultati so namreč 

pokazali, da se sodelujoči strinjajo, kdo je privlačen in kdo ne, tako znotraj določene kulture 

kot tudi med različnimi kulturami. 
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Ugotovitve, pridobljene na osnovi telefonskih pogovorov med sodelujočimi osebami 

nasprotnega spola, nadalje potrjujejo vpliv videza na prvi vtis in njegove razsežnosti. Medtem 

ko ženske niso dobile nobenih informacij o njihovem sogovorniku, so moški pred pogovorom 

dobili opis ter naključno sliko privlačne ali neprivlačne ženske. Moški so že pred pogovorom 

pričakovali, da bodo privlačne ženske utelešale več pozitivnih lastnosti kot neprivlačne 

sogovornice, ta prvi vtis pa je ostal skladen s prvotnimi pričakovanji tudi po končanih 

telefonskih pogovorih. Do podobnih zaključkov so prišli tudi drugi. Raziskava, ki je zajemala 

koderje, je prav tako pokazala, da so bile ženske, ki so bile povezane s privlačno fotografijo, 

ocenjene bolj pozitivno s strani koderjev. Raziskovalci so šli še korak dalje in analizirali 

posnetke pogovorov, ki so razkrili, da so moški ravnali v skladu z začetnimi pričakovanji in so 

se do sogovornic, za katere so verjeli, da so neprivlačne, obnašali manj družabno in bolj hladno, 

kar je posledično vodilo do tega, da so se tudi sogovornice odzvale bolj negativno. Že kratek 

telefonski pogovor je ustvaril samoizpolnjujoče se prerokbe, ki so iz sodelujočih žensk izvabile 

obnašanje, ki je bilo skladno s predhodnimi pričakovanji njihovih moških sogovornikov (Harris 

in Garris 2008, 158). 

Dipboye (2012, 285) razlaga, da je večina raziskav, ki prikazujejo odnos med privlačnostjo in 

izidom zaposlitvenega postopka, odprta za alternativne razlage, na primer obstoj možnosti, da 

so tudi dejansko objektivne kvalifikacije privlačnih kandidatov večje ali da imajo bolje razvite 

socialne sposobnosti. Langlois idr. (2000, 390, 397, 400–404) ugotavljajo, da so tako privlačni 

otroci kot odrasli deležni bolj pozitivnih sodb kot neprivlačni otroci in odrasli, tudi s strani 

tistih, ki jih poznajo. Raziskava odraslih oseb je pokazala, da je bilo 62 % privlačnih oseb v 

primerjavi z 38 % neprivlačnih oseb ocenjenih višje od povprečja v prav vseh ocenjevalnih 

kategorijah (družbeni apel (angl. social appeal), medosebne kompetence, prilagodljivost in 

poklicna usposobljenost). Največja razlika v prid privlačnim osebam se je pokazala pri sodbah 

o poklicni usposobljenosti oseb (delovna uspešnost, kompetentnost, motivacija za uspeh, 

primernost za zaposlitev), in sicer je bilo kar 70 % privlačnih oseb dojetih kot poklicno 

usposobljenih, medtem ko je le 30 % neprivlačnih oseb bilo dojetih kot poklicno usposobljenih. 

Odrasli delajo še večje razlike pri sodbah otrok, celotna statistika raziskave je pokazala, da je 

bilo kar 75 % privlačnih otrok v primerjavi s 25 % neprivlačnih otrok ocenjenih višje od 

povprečja v prav vseh ocenjevalnih kategorijah (družbeni apel, medosebne kompetence, 

prilagodljivost ter akademsko/razvojne kompetence). Največja razlika v prid privlačnih otrok 

se je pokazala na področju družbenega apela ter akademsko/razvojnih kompetenc. Učinki 

privlačnosti pa ne vplivajo samo na naše sodbe oziroma mnenja o drugih ljudeh. Izkazalo se je, 

da so privlačne osebe deležne tudi bistveno bolj pozitivnega obravnavanja, čeprav se ljudje tega 

najverjetneje niti ne zavedamo. Skupna razlika pri pozitivni obravnavi odraslih je bila 63 % 

napram 37 % v prid privlačnim osebam. Privlačnost je imela največji učinek na pozornost, saj 

so bile privlačne osebe med interakcijami v veliko večji meri (74 % napram 26 %) deležne 

vizualne in družbene pozornosti s strani sogovornikov. Privlačnost ima prav tako velik učinek 

na nagrade (66 % napram 34 %), na primer priporočilo za zaposlitev, nominacija za denarno 

nagrado itd. Raziskave so prav tako pokazale, da so se tako privlačni otroci kot odrasli obnašali 
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bolj pozitivno in imeli več pozitivnih lastnosti kot neprivlačni otroci in odrasli, v obeh primerih 

je skupna razlika znašala 60 % napram 40 %. Ta razlika je večja, ko je bila privlačnost ocenjena 

tako na osnovi privlačnosti obraza ter dodatnih znakov telesne privlačnosti, kot v raziskavah, 

ki so temeljile samo na privlačnosti obraza. Privlačne osebe so med drugim dosegle večji 

poklicni uspeh (napredovanje, dohodek in vojaški čin), kar 68 % napram 32 %, večjo všečnost 

oziroma popularnost (65 % napram 35 %), boljšo fizično zdravje (59 % napram 41 %) ter 

mentalno zdravje (54 % napram 46 %), so bolj ekstravertirane (56 % napram 44 %), bolj 

samozavestne (56 % napram 44 %), imajo nekoliko boljše socialne veščine (55 % napram  

45 %) ter so za odtenek bolj inteligentne (52 % napram 48 %). Avtorji na osnovi ugotovitev 

zaključujejo, da je privlačnost posameznikov več kot le površinska lastnost. Privlačne in 

neprivlačne osebe razvijejo drugačno obnašanje in lastnosti kot rezultat drugačnega vrednotenja 

in obravnave s strani drugih ljudi. 

Re idr. (2012, 1477–1478, 1482–1483) so na osnovi 3D-slik kavkaških obrazov ugotovili, da 

ljudje povezujemo vodstvene sposobnosti z višino, saj dojemamo višje ljudi kot bolj sposobne. 

Ravno obratno pa velja za ljudi s prekomerno težo, saj te dojemamo kot ljudi s slabšimi 

vodstvenimi sposobnostmi. Pomembno je vedeti, da za oceno človekove višine in teže 

zadostuje že slika obraza, kar pomeni, da za ljudi, ki imajo obrazne poteze, na osnovi katerih 

sklepamo, da so višji, menimo, da so boljši vodje. Tudi če se kasneje izkaže, da te osebe niso 

tako visoke, kot so se zdele na sliki, pa se oblikovano mnenje ne spremeni. Tudi zrelost obraza 

je povezana z boljšimi vodstvenimi sposobnostmi. Avtorji potrjujejo povezavo med 

vodstvenimi sposobnostmi z višino, telesno težo in zrelostjo obraza na osnovi bolj realističnih 

3D-slik obrazov, kar še dodatno potrjuje vpliv obraznih lastnosti na izbiro vodilnih v realnem 

svetu. Frieze Hanson, Olson in Russell (1991, 1039) so na osnovi 737 MBA diplomantov, ki so 

diplomirali med letoma 1973 in 1982, ugotavljali povezavo obrazne privlačnosti z višino 

začetne in kasnejše plače. Rezultati so pokazali, da so bolj privlačni moški začeli z večjo 

začetno plačo in so tudi zaslužili več kasneje v karieri, medtem ko pri ženskah privlačnost ni 

vplivala na začetno plačo, so pa privlačnejše ženske prav tako kot moški služile več kasneje v 

karieri. Avtorji so oblikovali 5-točkovno lestvico privlačnosti in ugotovili, da so do leta 1983 

moški v povprečju zaslužili 2.600 USD na vsako enoto privlačnosti glede na oblikovano 

lestvico, medtem ko so ženske zaslužile 2.150 USD več na vsako enoto privlačnosti. 

Pri zaposlovanju so kandidati za zaposlitev s prekomerno telesno težo v bistveno slabšem 

položaju kot kandidati z normalno težo. Raziskave kažejo, da je verjetnost, da bodo kandidati s 

prekomerno telesno težo izbrani za zaposlitev, občutno manjša kot pri enako kvalificiranih 

kandidatih z normalno telesno težo. Čeprav se s pristranskostjo soočajo tako ženske kot moški 

kandidati s prekomerno težo, raziskave kažejo, da so ženske s prekomerno telesno težo še v 

občutno slabšem položaju kot moški s prekomerno telesno težo. Ljudje načeloma zaznavamo 

osebe s prekomerno težo kot fizično manj privlačne, kar kaže na to, da gre določene 

pristranskosti proti ljudem s prekomerno telesno težo pripisati pristranskostim, ki se običajno 

nanašajo na manj privlačne posameznike (Macan in Merritt 2011, 300–301). Hebl in Mannix 
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(2003, 30–31, 34–35) ugotavljata, da so kandidati deležni diskriminacije že samo v primeru, če 

sedijo zraven osebe s prekomerno težo, ne glede na njihovo razmerje s to osebo. Avtorja sta v 

raziskavi sodelujočim pokazala življenjepis moškega skupaj s sliko, na kateri sedi zraven 

ženske s prekomerno težo ali zraven ženske z normalno težo. Sodelujoči so ocenili kandidata 

za zaposlitev tako, da so ocenjevali kandidatove medosebne veščine in strokovne kompetence. 

Kandidati, ki so bili na sliki zraven ženske s prekomerno telesno težo, so bili ocenjeni bistveno 

bolj negativno kot kandidati, slikani z žensko normalne teže. Tudi v primeru, ko je bilo 

sodelujočim uprizorjeno, da sta kandidat in stigmatizirana oseba tujca, sta avtorja prišla do 

podobnih ugotovitev.  

3.3 Vloga in pomen prvega vtisa na zaposlitvenem razgovoru 

Zaposlitveni razgovor velja za najpogosteje uporabljeni instrument izbire novih sodelavcev 

(Dipboye, Macan in Shahani-Denning 2012, 323). Kljub njegovi veliki popularnosti pa so lahko 

zmožnosti zaposlitvenega razgovora, da prispeva edinstvene informacije h končni odločitvi o 

izbiri kandidata, bistveno omejene zaradi vpliva predhodno ustvarjenega vtisa oziroma vtisa, ki 

si ga delodajalec ustvari o kandidatu pred izvedbo razgovora (Macan in Dipboye 1990, 762). 

Razgovor pa ni popularen le med delodajalci, saj ga tudi iskalci zaposlitve ocenjujejo kot 

najboljše orodje za selekcijo novih kadrov (Dipboye, Macan in Shahani-Denning 2012, 324).  

Zaposlitveni razgovor velja za obliko družbene interakcije, kjer je tvorba vtisov še posebej 

izrazita in pomembna. Kot navajata Harris in Garris (2008, 157), »interakcijski 'problem' prvega 

vtisa ni njegova tvorba, temveč to, da je lahko napačen«. Poudarita, da prihaja do nasprotnih 

neugodnih posledic zato, ker kljub temu da je naš prvi vtis napačen, ta vpliva na naš odnos in 

vedenje do drugih. »Ob prvem osebnem srečanju z drugo osebo se lahko samodejne preference 

in stereotipi aktivirajo takoj, brez vsakršnega napora, nenadzorovano in pogosto nezavedno. 

Tudi če so bila predhodna pričakovanja nadzorovana z izvzetjem informacij, ki opredeljujejo 

določeno skupino, lahko samodejne pristranskosti vplivajo na vedenje izpraševalcev na več 

načinov, tako vedenjsko kot kognitivno« (Macan in Merritt 2011, 310).  

 

Do zanimivih ugotovitev sta prišla Macan in Dipboye (1990, 764–765), ko sta raziskovala vpliv 

kramljanja oziroma pogovora o nerelevantnih temah. Raziskava je pokazala, da več časa kot so 

izpraševalci namenili kramljanju, slabše so bili ocenjeni s strani kandidatov, prav tako pa bi 

zavoljo več kramljanja manj kandidatov bilo pripravljenih sprejeti zaposlitev, če bi jim ta bila 

ponujena. Avtorja poudarita, da ni dvoma o tem, da vedenje izpraševalcev med zaposlitvenim 

razgovorom vpliva na kandidate, vendar je vse skupaj tudi zelo povezano s stanjem na trgu 

delovne sile, privlačnostjo zaposlitve in s tem, koliko predhodnih informacij ima kandidat o 

zaposlitvi in organizaciji.  
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3.4 Pomen oblike zaposlitvenega razgovora na zanesljivost in veljavnost sodb pri 

dojemanju kandidatov 

S pomočjo postopkov strukturiranja zaposlitvenih razgovorov je mogoče bistveno zmanjšati 

pristranskost sodb pri zbiranju informacij ter povečati zanesljivost in veljavnost sodb pri 

dojemanju kandidatov. Kljub močni empirični podpori za uporabo strukturiranih postopkov pri 

zaposlovanju se veliko organizacij še naprej zanaša predvsem na nestrukturirane postopke 

zaposlitvenih razgovorov (Dipboye 1994, 79).  

Pomembnost zaposlitvenega razgovora se pogosto kaže v tem, da predhodni vtis oziroma 

informacije, pridobljene z drugimi postopki, vplivajo na končno odločitev šele po tem, ko so 

bile filtrirane skozi zaposlitveni razgovor. Pri izvajanju zaposlitvenih razgovorov lahko ločimo 

dve splošni strategiji, in sicer strukturiran pristop, ki je formalen in se izvaja na osnovi raziskav, 

ter nestrukturiran pristop, ki je neformalen in se izvaja na osnovi intuicije. Avtor poudari, da to 

ne pomeni, da vsi zaposlitveni razgovori vpadejo v eno izmed omenjenih kategorij, pristopa 

služita kot prototipa za pomoč pri razumevanju. Večina zaposlitvenih razgovorov ima tako 

elemente strukturiranega kot nestrukturiranega pristopa, vendar je tipični intervju veliko bližje 

nestrukturiranemu razgovoru kot strukturiranemu. Če postopek ni strukturiran, so izpraševalci 

največkrat vodeni s svojimi osebnimi, pogosto egocentričnimi pogledi na to, kaj je potrebno za 

delovno mesto, zato sta presoja in izbira kandidata zelo subjektivna in pod vplivom nejasnih 

vtisov. Osebna prepričanja o tem, kakšen je primeren kandidat za delovno mesto, so od 

izpraševalca do izpraševalca različna. Medtem ko se strukturiran pristop začne z zbiranjem 

informacij o znanju, sposobnostih in spretnostih, ki so potrebne za prosto delovno mesto. 

Raziskave o poklicnih stereotipih so pokazale, da imajo ljudje trdna prepričanja o tem, kakšen 

je idealen kandidat za zaposlitev, kar lahko v primeru nestrukturiranega pristopa znatno zniža 

veljavnost njihovih odločitev (Dipboye 1994, 81–82). To potrjujeta tudi Macan in Merritt 

(2011), ki navajata, da je pri nestrukturiranem postopku vrednotenja kandidatov prišlo do 

bistvenih razlik v ocenah med kandidati s prekomerno telesno težo in kandidati z normalno 

telesno težo, medtem ko pri strukturiranem postopku ni bilo nobenih bistvenih razlik med 

kandidati.  

»Praktično vsaka dosedanja recenzija je ugotovila, da strukturiranje zaposlitvenega razgovora 

izboljša njegove psihometrične lastnosti« (Campion, Palmer in Campion 1997, 655). Ljudje 

kljub temu verjamejo, da jim nestrukturirani zaposlitveni razgovori pomagajo tvoriti bolj 

natančno sliko o kandidatih. Raziskava je pokazala, da tudi takrat, ko so kandidati odgovarjali 

na vprašanja po sistemu naključnega odzivanja in bi lahko celoten zaposlitveni razgovor ocenili 

kot neveljaven, izpraševalci ostajajo samozavestni glede tvorjenih vtisov o potencialnem 

kandidatu v enaki meri kot takrat, ko so bili odgovori kandidatov pristni. Kljub vsem 

dosedanjim ugotovitvam in priporočilom delodajalci še vedno raje izvajajo poljubne intervjuje, 

kot da intervjujev v izbirnem postopku ne bi uporabili (Dana, Dawes in Peterson 2013, 512). 
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Harris in Garris (2008, 153) vidita glavo oviro zaposlitvenega razgovora v tem, da je običajno 

izveden v kontekstu, ki ni povezan z zahtevami dejanske zaposlitve. Obstajajo izdatni dokazi, 

da so prvi vtisi izpraševalcev najbolj točni takrat, ko kandidate opazujejo med opravljanjem 

dejanskih nalog zaposlitve. Na primer pri zaposlovanju učiteljev oziroma profesorjev bodo 

izpraševalci verjetno bistveno natančneje predvideli uspešnost kandidata na osnovi opazovanja 

poskusnega predavanja kot na osnovi individualnega zaposlitvenega razgovora.  

3.5 Natančnost in veljavnost oblikovanja prvega vtisa pri vrednotenju in izbiri kadra  

Ker so prvi vtisi del našega vsakdana, je dobro vedeti, kako natančni so ljudje pri njihovem 

oblikovanju. Natančnost oblikovanja prvega vtisa je povezana s socialnim in medosebnim 

znanjem, čeprav je za merjenje te povezave potrebnega še veliko napredka. Ljudje, ki imajo 

boljšo natančnost oblikovanja prvega vtisa, imajo prednost na različnih področjih, kot so iskanje 

partnerja, zaposlovanje delavcev in tudi spoznavanje novih ljudi, prav tako pa imajo boljše 

ocene na delovnem mestu in tudi večje povišice v službi. Obstajajo dejavniki, ki naj bi vplivali 

na boljšo natančnost oblikovanja prvega vtisa. Gre predvsem za različne izobraževalne 

izkušnje, kot so učenje glasbe ali igralstva ter tudi ples. Tudi daljša potovanja oziroma dalj časa 

trajajoče bivanje v tujini naj bi pozitivno vplivalo, saj so ljudje prisiljeni komunicirati kljub 

jezikovnim oviram, vendar so točni rezultati nejasni, saj nanje vpliva tudi veliko drugih 

dejavnikov. Tudi televizija, za katero velja mnenje, da ne prinaša koristi, lahko pozitivno vpliva 

na natančnost oblikovanja prvega vtisa, saj omogoča veliko vaje z dekodiranjem čustev (Hall 

in Andrzejewski 2008, 98–99).  

Relativna natančnost prvega vtisa je še zmeraj tema mnogih debat. S prvim vtisom lahko 

dobimo pravilno predstavo o neki osebi, lahko pa je ta predstava popolnoma napačna. Pri 

vrednotenju in zaznavanju drugih delamo napake vsi, saj smo nagnjeni k preslikavi naših misli, 

občutkov in prepričanj na druge osebe. Pogosto nam primanjkuje motivacije in sposobnosti, da 

bi v zadostni meri prilagodili naše perspektive, kar pa vodi k zaključku, da so naši vtisi 

egocentrični in pristranski. Pomemben dejavnik predstavljajo tudi informacije, ki so nam na 

voljo, ter tudi situacija, v kateri osebo spoznamo. Prav tako pa je pomembna tudi motivacija, 

saj motivirani ljudje veliko bolj natančno oblikujejo mnenje o neki osebi kot nemotivirani (Gray 

2008, 107, 120–121).  

Kljub omenjenim napakam smo ljudje razvili sposobnost prepoznavanja čustvenih stanj 

sogovornika na osnovi kretenj, obrazne mimike in drugih neverbalnih znakov, tudi kadar jih 

sogovornik ne razkrije neposredno. Sposobnost branja neverbalnih znakov o mislih in čustvih 

drugih razvijemo že v otroštvu in smo pri tem presenetljivo natančni. Natančnost začne padati 

predvsem, kadar nam posameznik aktivno poskuša prikazati zavajajoče misli in čustva. 

Zanimivo je, da so pri prepoznavanju osebnosti drugih ljudi uspešnejši tisti, ki se zanašajo na 

občutek, kot pa tisti, ki poznajo metode za izvabljanje določenih informacij s strani 

sogovornika. Prav tako ljudje zelo uspešno preberemo in prepoznamo odnose med ljudmi 
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znotraj neke družbe, kar je z evolucijskega vidika bilo zelo pomembno, saj so na tak način lahko 

prepoznali, če so se oblikovale neke skupine, ki bi lahko bile škodljive za njih. V bistvu tudi 

dandanes kaj takega potrebujemo za ocenjevanje odnosov na delovnem mestu (Gray 2008, 111–

112, 118–121). 
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4 TEMELJNE DILEME UPRAVLJANJA VTISA PRI VREDNOTENJU IN IZBORU 

KADRA 

Zavedanje delodajalcev in iskalcev zaposlitve o pomembnosti prvega vtisa v izbirnem postopku 

zaposlovanja odpira nove nevarnosti za izkrivljanje informacij in načrtno upravljanje z vtisi. 

Kandidati za zaposlitev lahko z uporabo različnih taktik upravljanja vtisa poskušajo vplivati na 

delodajalce v smeri, za katero menijo, da bo vodila do ponudbe za zaposlitev. Prav tako podjetje 

lahko poskuša tudi delodajalca, če želi privabiti najboljši kader, prikazati v najboljši možni luči 

z uporabo taktik upravljanja vtisa. To lahko v praksi pomeni, da kandidatova uspešnost 

upravljanja z vtisom še dodatno zmanjšuje natančnost in zanesljivost prvega vtisa, ki si ga o 

kandidatu oblikuje izpraševalec oziroma delodajalec. V prejšnjih poglavjih smo se prepričali, 

kako lahko kandidatove fizične lastnosti (privlačnost, prekomerna telesna teža itd.) ter 

izpraševalčeva predhodna prepričanja (stereotipi in predsodki, izkušnje iz nedavne preteklosti) 

vplivajo na zanesljivost in veljavnost prvega vtisa. V tem poglavju se sprašujemo, kaj pomeni, 

ko je kandidat uspešen pri upravljanju z vtisom, ali v tem primeru paradoksalno pomeni, da je 

delodajalčev pravilen vtis o kandidatu v bistvu napačen vtis o kandidatu in obratno. Vse skupaj 

ni tako preprosto, saj gre pri upravljanju vtisa za izjemno zapletene psihološke procese. 

Pomembno je tudi zavedanje, da vtis, ki ga oseba želi in za katerega sklepa, da ga bo ustvarila 

z določenim vedenjem, ni nujno enak vtisu, kot ga dojame druga oseba. Uspešnost upravljanja 

z vtisi je tako v veliki meri odvisna tudi od posameznikove zmožnosti predvidevanja in vživetja 

v perspektivo druge osebe. V nadaljevanju se poglavje osredotoči na vlogo in dejavnike taktik 

upravljanja vtisa v selekcijskem postopku ter razišče, kako natančni smo ljudje pri 

prepoznavanju prevar in laži. 

4.1 Opredelitev in dileme upravljanja vtisa 

Glede na pomembnost medsebojnih interakcij v družbi ni nenavadno, da so mnogi med nami 

zaskrbljeni, nekateri celo obremenjeni s tem, kako jih vidijo in dojemajo drugi ljudje v socialnih 

interakcijah. Zaradi tega je tudi pričakovano, da ljudje od časa do časa poskušajo nadzorovati 

obnašanje na načine, za katere menijo, da bodo ustvarili želeni vtis o njih. Tudi takrat, ko 

počnemo druge stvari in upravljanje vtisa ni naš primarni cilj, običajno sledimo tem ciljem na 

način, ki ne ogroža naše podobe v očeh drugih. Ne glede na to, kaj počnemo in kako zaposleni 

smo z drugimi stvarmi, se v večini primerov poskušamo izogniti izpasti nemoralno, 

nesposobno, neprivlačno ali kako drugače družbeno nezaželeno, čeprav se tudi zgodi, da se 

včasih nehote predstavimo v negativni luči (Leary 1996, 1–3). 

Upravljanje vtisa zajema več načinov, s katerimi ljudje poskušajo vplivati na sliko, ki jo imajo 

drugi o njih. Vidik upravljanja vtisa predpostavlja, da je osnovni motiv biti dojet v pozitivni 

luči in se izogniti biti viden negativno (Rosenfeld 1997, 801). Pri tem pa je treba poudariti, da 

primarni cilj upravljanja vtisa ni nujno biti dojet pozitivno, temveč vplivati na druge ljudi v 

smeri, ki bi nam prinesla želeni učinek. To lahko pomeni, da je v določenih primerih bolj 
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verjetno, da bomo dosegli želeni učinek, če spodbudimo negativne in družbeno nezaželene 

vtise. Včasih se ljudje na primer želijo prikazati kot šibke ali celo nesposobne, ker menijo, da 

bodo takšni vtisi vodili druge, da jim pomagajo. Določen vodja ali manager lahko načrtno daje 

vtis osornosti in netolerance, da bi obdržal zaposlene pod večjim nadzorom. Ljudje v določenih 

primerih torej menijo, da bodo dosegli želeni rezultat, če jih drugi dojamejo kot neprivlačne, 

nesposobne, nemoralne, bolne, nasilne ali celo duševno motene (Leary 1996, 5–6). Takšno 

obnašanje je pri zaposlovanju skoraj nepredstavljivo, pod predpostavko, da imata obe strani 

dejansko željo po zaposlitvi. Pri zaposlovanju iskalci zaposlitve praviloma poskušajo ustvariti 

pozitiven vtis, saj je veliko bolj verjetno, da bodo obravnavani, kot si želijo, če bodo dojeti v 

pozitivni luči. To potrjujejo tudi številne raziskave (Kristof-Brown, Barrick in Franke 2002; 

Peeters in Lievens 2006; Levashina in Campion 2007; Harris in Garris 2008), ki so pokazale, 

da iskalci zaposlitve z uporabo strategij upravljanja vtisa poskušajo ustvariti pozitiven vtis med 

zaposlitvenim razgovorom.  

Kljub mnogim opredelitvam upravljanja vtisa menimo, da je najbolj ustrezna opredelitev 

Tedeschija in Reissa (2013, 3): »Upravljanje vtisa je sestavljeno iz vsakršnega vedenja s strani 

oseb, ki ima namen nadziranja ali manipulacije atributov in vtisov, oblikovanih o navedeni 

osebi s strani drugih oseb.« Pri upravljanju vtisa gre za zapletene psihološke procese. Ker ne 

obstaja preprost gumb, s pritiskom katerega bi dosegli želeni vtis, se lahko hitro zgodi, da gredo 

stvari zelo drugače, kot si jih zamislimo (Leary 1996, 11). Schneider (2013, 33–34) razloži, da 

je pomembno, da ločimo med načrtovanim vtisom in sekundarnim vtisom. Načrtovani vtis je 

tisti vtis, ki ga oseba želi in za katerega tudi sklepa, da ga bo ustvarila z določenim vedenjem. 

Medtem ko se sekundarni vtis nanaša na vtis, ki ni bil načrtovan in predviden, zato je tudi 

pogosto nezaželen. Posameznik ima običajno veliko manjšo kontrolo nad sekundarnim vtisom, 

saj je ta močno odvisen od nepričakovanih sklepanj drugih oseb. Takšna sklepanja se lahko zelo 

razlikujejo glede na specifičen kontekst, v katerem so bila dojeta, ter od stila in obnašanja 

posameznika, ki želi ustvariti določen vtis. Sekundarni vtis ima izredno pomembno vlogo v 

socialnih interakcijah, saj ima sposobnost spremeniti pomen načrtovanega vtisa, v skrajnih 

primerih pa ga lahko tudi povsem pokvari. Leary (1996, 12) navaja, da težave, nastale z 

nepredvidljivim ter nezaželenim sekundarnim vtisom, še nadalje otežuje dejstvo, da ljudje niso 

vedno najbolj uspešni razsodniki o tem, kakšne vtise ustvarjajo z določenim vedenjem in kako 

jih dojemajo druge osebe. Bistvenega pomena pri ustvarjanju želenega vtisa je, da se oseba 

zaveda, kako jo dojemajo druge osebe.  

Medtem ko ljudje imajo določeno predstavo o tem, kako so dojeti s strani drugih ljudi na 

splošno, precej manj natančno presodijo, kako jih dojemajo posamezni ljudje, saj je njihovo 

zaznavanje v veliki meri odvisno od posameznikovih osebnostnih lastnosti. Raziskava je prav 

tako pokazala, da ljudje pogosto precenijo, kako konsistentno jih dojemajo drugi, saj 

domnevajo, da imajo druge osebe v večini podoben vtis o njih, dejansko pa se vtisi lahko zelo 

razlikujejo od situacije do situacije. 
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4.2 Vloga in dejavniki taktik upravljanja vtisa v selekcijskem postopku 

Kljub temu da upravljanje vtisa ni nujno samo po sebi zavajajoče in manipulativno, pa obstaja 

dober razlog za domnevo, da je zavestna prevara oziroma manipulacija ena izmed možnih taktik 

upravljanja vtisa (Fletcher 1989, 271). Pričakovati je, da se bodo tako delodajalci kot iskalci 

zaposlitve želeli prikazati v pozitivni luči in so določene taktike upravljanja vtisa pričakovane, 

če ne celo zaželene (npr. prizadevanje za podkrepitev fizičnega videza, poudarek na pozitivnih 

lastnostih in prednostih, dobrikanje itd.). V kontekstu postopka vrednotenja in izbora so taktike 

upravljanja vtisa, ki so pomensko bližje prevaram in lažem, tiste, ki predstavljajo pravo tveganje 

tako za delodajalce kot tudi iskalce zaposlitve, zato bodo predvsem takšne taktike predmet naše 

obravnave v nadaljevanju.  

DePaulo idr. (1989, 390–391) navajajo, da predhodne izkušnje z laganjem in zavajanjem 

nadalje povečajo sposobnost za laganje in zavajanje, kar je skladno z ugotovitvami raziskave, 

v kateri so ugotovili, da starejšim ljudem pogosto uspe lagati, brez da bi jih njihov sogovornik 

dobil na laži. Kljub temu da leta in izkušnje povečajo sposobnost laganja, pa ne povečajo 

uspešnosti pri prepoznavanju laži. Zraven let in izkušenj se ljudje v podjetju razlikujejo tudi po 

statusu. Avtorji navajajo, da se osebe z višjim položajem v organizaciji naj ne bi toliko 

posluževale neposrednih prevar kot osebe na nižjem položaju, saj imajo na razpolago veliko 

drugih sredstev za dosego svojih ciljev. Osebe z višjim statusom pa so bolj prepričljive pri lažeh 

kot osebe z nižjim statusom. Avtorji razloge za to najdejo v tem, da se ljudje, ki so na splošno 

boljši pri upravljanju vtisov, pogosto vzpnejo višje v vrstah organizacije, so tudi bolj 

samozavestni in prepričani v svojo sposobnost upravljanja vtisov ter se lažje izognejo občutku 

slabe vesti, če se uspejo prepričati, da so lagali v dobrobit organizacije.  

Uporaba taktik upravljanja vtisa v kontekstu zaposlovanja ni omejena na osebne interakcije 

med delodajalcem in kandidatom, običajno se začne pri zaposlitvenem oglasu delodajalca ter s 

kandidatovo pisno prošnjo za zaposlitev. Varma, Toh in Pichler (2006, 200) ugotavljajo, da 

kandidatova uporaba ingratiacijskih 2  taktik upravljanja vtisa v pisni prošnji za zaposlitev 

oziroma življenjepisu znatno izboljša izpraševalčevo oceno kandidata in da so ti učinki skladni 

z učinki, ugotovljenimi med zaposlitvenim razgovorom. Ugotovitve prav tako nakazujejo, da 

večina taktik upravljanja vtisa, ki jih kandidati uporabljajo v zaposlitvenem procesu, bistveno 

izboljša delodajalčevo oceno kandidata. To odpira velike možnosti za izrabo taktik upravljanja 

vtisa na nemoralen in neetičen način. To pa ni vedno tako, kandidat se lahko zateče k uporabi 

upravljanja vtisa z moralno majn spornega stališča. Gioaba in Krings (2017, 7–8) ugotavljata, 

da lahko kandidati z uporabo taktik upravljanja vtisa zmanjšajo negativen vpliv starostnih 

stereotipov pri izpraševalcih. Izkazalo se je, da so starejši kandidati, ki so upravljali z vtisom 

med zaposlitvenim razgovorom na način, da so s svojim obnašanjem na aktivno pozitiven način 

                                                 
2  Ingratiacija izhaja iz angleške besede Ingratation. Izraz Ingratiation označuje psihološko tehniko, s katero 

posameznik poskuša vplivati, nadzirati ali manipulirati drugo osebo na način, da bi se ji prikupil in izpadel bolj 

všečen. Izraz je prvič uporabil Edward E. Jones leta 1964. 
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nasprotovali negativnim starostnim stereotipom, bistveno povečali možnost biti izbran, za 

razliko od starejših kandidatov, ki takšnih taktik niso uporabljali. 

Levashina in Campion (2007, 1650–1651) sta v svojih raziskavah ugotovila, da pretvarjanje 

med zaposlitvenim razgovorom predstavljajo štirje glavni dejavniki, in sicer: rahlo ustvarjanje 

podobe, znatno ustvarjanje podobe, zaščita podobe ter ingratiacija, vsak dejavnik pa je mogoče 

še podrobneje ločiti s podkategorijami. Pri rahlem ustvarjanju podobe kandidati pretiravajo, 

vendar so še vedno blizu resnice, medtem ko si pri znatnem ustvarjanju podobe informacije 

popolnoma izmislijo oziroma lažejo. Ko se kandidati zatečejo k zaščiti podobe, namenoma 

izpustijo relevantne podatke, povezane z delovnim mestom. Z ingratiacijo pa se kandidati 

skušajo prikupiti izpraševalcem ter si s tem izboljšati možnosti biti izbrani za delovno mesto. 

Rezultati kažejo, da je pretvarjanje med zaposlitvenim razgovorom večdimenzionalen 

konstrukt, saj različne situacije vodijo kandidate k izbiri različnih taktik pretvarjanja. Izkazalo 

se je, da se kar 95 % kandidatov zateče k rahlemu ustvarjanju podobe in ingratiaciji, 86 % 

kandidatov se zateče k zaščiti podobe in 80 % k znatnemu ustvarjanju podobe. Pomembno je 

tudi poudariti, da različne taktike pretvarjanja različno vplivajo na izid zaposlitvenih 

razgovorov, medtem ko na eni strani znatno ustvarjanje podobe poveča možnost za naslednji 

razgovor ali za zaposlitev, na drugi strani pa zaščita podobe to možnost občutno zmanjša. Na 

osnovi treh raziskav avtorja ugotavljata, da se več kot 90 % dodiplomskih kandidatov pretvarja 

med zaposlitvenim razgovorom, od tega od 28 % do 75 % kandidatov uporablja taktike, ki so 

pomensko bližje lažem. Skupen odstotek zavajanja in laži se je zmanjšal predvsem v raziskavi, 

v kateri sta avtorja simulirala zaposlitveni razgovor. Avtorja razlog vidita predvsem v visoki 

strukturiranosti razgovora, ki da kandidatom manj možnosti za pretvarjanje, ter v motivaciji, 

saj je motivacija za pretvarjanje v simuliranem razgovoru manjša kot pri dejanskem razgovoru. 

Zanimivo pa je, da avtorja kot glavno ugotovitev izvedenih raziskav navajata, da ljudje ne 

moremo z natančnostjo odkriti oziroma zaznati prevar.  

Delna rešitev za uspešnejše prepoznavanje laži je opazovanje sprememb v obnašanju druge 

osebe oziroma primerjava običajnega obnašanja osebe z obnašanjem osebe takrat, ko se pojavi 

sum laži in zavajanja. Zaradi tega je tudi veliko verjetneje, da bodo izpraševalci prej zavedeni 

s strani potencialnega kandidata na prvem zaposlitvenem razgovoru kot na vsakem naslednjem 

razgovoru, saj nimajo nobene osnove, na osnovi katere bi lahko opazovali spremembe v 

kandidatovem obnašanju. To kaže na to, da bi podjetja lahko bolj natančno ocenila kandidate z 

izvedbo več intervjujev in tako lažje izbrala pravega kandidata za določeno delovno mesto 

(Ekman in Frank 1993, 196). 

Fletcher (1989, 272) razlaga, da na kandidatovo izbiro taktike upravljanja vtisa med 

zaposlitvenim razgovorom vplivajo tri spremenljivke in interakcije med njimi, to so lastnosti 

kandidatov, lastnosti izpraševalcev ter lastnosti in narava situacije. Da bi razumeli zaposlitveni 

razgovor, je prav tako treba vključiti vidik izpraševalca. Tako kot kandidati za zaposlitev tudi 

podjetja upravljajo vtis med zaposlitvenim procesom. Pri zaposlovanju je izredno pomembno, 
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kakšen vtis imajo potencialni kandidati za zaposlitev o organizaciji. Delodajalci lahko 

upravljajo vtis pri prvem stiku s kandidati predvsem prek pisnih in zvočno-vizualnih medijev 

ter prek obstoječih zaposlenih (izpraševalcev, kadrovnikov), ki imajo oseben stik s 

potencialnimi kandidati, najpogosteje na zaposlitvenem razgovoru. Izkazalo se je, da tipičen 

iskalec zaposlitve izbere zaposlitev na dokaj racionalen način, zato lahko podjetje vpliva na 

potencialne kandidate s tem, da jim priskrbi ključne informacije o podjetju in prostem delovnem 

mestu. Čeprav ima predhodno ustvarjen vtis o podjetju najmočnejši vpliv na izbiro določenega 

podjejta, je vloga izpraševalcev med zaposlitvenim razgovorom prav tako zelo pomembna. 

Težave pri izbiri zaposlenih se lahko hitro pojavijo, saj je na eni strani cilj privlačiti kandidate 

nasprotujoč cilju izbire najboljšega/najprimernejšega kandidata. Ko podjetje želi privlačiti 

kandidate, se pogosto osredotoči na pozitivno plat podjetja in prostega delovnega mesta, takšna 

strategija pa lahko privlači napačne kandidate, kar lahko kasneje povzroči težavo pri izbiri 

najprimernejšega kandidata. To se zgodi v primeru, če podjetje ne zadovolji pričakovanj 

izbranega kandidata, kar pa pogosto vodi do nezadovoljstva pri delu in nenazadnje do odpovedi 

zaposlitve s strani nezadovoljnega zaposlenega. Zaradi tega je še posebej pomembno, da 

delodajalci izurijo kadrovnike/izpraševalce in upravljajo z vtisi na način, s katerim bodo 

predstavili prosto delovno mesto na najbolj odkrit in realističen način (Wanous 1989, 253, 256, 

265–266).  

Keenan (1978, 249) je ugotovil, da ima izurjenost izpraševalcev večji vpliv na potencialne 

kandidate za zaposlitev kot izkušnje izpraševalcev. Izkazalo se je, da so bili kandidati za 

zaposlitev bolj pripravljeni sprejeti potencialne ponudbe za delo, če so te prišle od strokovno 

usposobljenih izpraševalcev, medtem ko izkušnje izpraševalcev niso imele vpliva. Dipboye in 

Jackson (1999, 260, 274–275) prav tako potrjujeta, da izkušnje z intervjuvanjem še ne pomenijo 

strokovnosti, kar nasprotuje pogosti domnevi, da so izkušeni izpraševalci boljši pri presoji 

kandidatov kot neizkušeni izpraševalci. Obstajajo dokazi, da medtem ko lahko izkušnje 

izpraševalca na eni strani koristijo izpraševalcu pri presoji kandidatov, mu lahko na drugi strani 

škodijo tudi do te mere, da povsem izničijo koristi.  

4.3 Sposobnost in natančnost ljudi pri prepoznavanju prevar in laži 

Laganje je del našega vsakdana. V večini primerov gre za nedolžne laži, ki so namenjene 

ohranjanju prijateljskih odnosov. Ko gre za laži, ki škodujejo drugim ljudem, pa bi pričakovali, 

da smo jih ljudje sposobni uspešno prepoznati, a to ni tako. V bistvu skorajda ni razlike med 

ugibanjem in ocenjevanjem, če nekdo laže (Gray 2008, 115–116). Ljudje brez posebnega 

usposabljanja zaznajo le 47 % laži kot laganje in 61 % vseh resnic kot resnične. Skupna stopnja 

razlikovanja med resnico in lažjo v povprečju znaša le 54 % pravilnih zaznav oziroma sodb, 

kar je le malo bolje, kot če bi slednje ugotavljali z metanjem kovanca. Iz raziskave je razvidno, 

da so resnična sporočila pogosteje ocenjena pravilno kot zavajajoča oziroma neresnična 

sporočila, torej je stopnja pravilnih sodb v realnem svetu odvisna od osnovne stopnje laži 

oziroma zavajanja (Bond in DePaulo 2006, 214, 230). Šele pri ljudeh, ki se zelo dolgo poznajo, 
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lahko opazimo, da sčasoma nekoliko bolje prepoznavajo laži pri svojih prijateljih, čeprav tudi 

v teh primerih ne gre za prepričljivo razliko. Zanimivo je, da tudi ljudje, ki se profesionalno 

ukvarjajo s prepoznavanjem laži, niso v tem nič uspešnejši od ljudi brez posebnega 

usposabljanja (Gray 2008, 116–117). Aamodt in Custer (2006, 7) ugotavljata, da so ljudje, ki 

se profesionalno ukvarjajo s prepoznavanjem laži (policisti, detektivi, psihologi, sodniki, agenti 

tajne službe), le za zanemarljivega 1,29 % bolj natančni pri prepoznavi laži kot novinci 

(študentje). Prav tako so rezultati njune metaanalize pokazali, da leta, izobrazba, spol in 

samozavest niso povezani s sposobnostjo zaznave laži.  

Ljudje so zelo kritični do laži, razen takrat, kadar se zlažejo sami. Pri zavajanju in laganju 

obstajajo očitna dvojna merila, saj si ljudje razlagajo svoje laži popolnoma drugače kot laži 

drugih ljudi. Na eni strani se obnašajo moralistično do laži drugih, na drugi strani pa zelo 

pragmatično do svojih laži, ki jih le redko obravnavajo kot laži, saj jih običajno vidijo kot nekaj 

neškodljivega. Raziskava je pokazala, da ljudje gledajo na dvoličnost kot na eno izmed 

najhujših moralnih pomanjkljivosti, saj so sodelujoči med kar 555 osebnostnimi lastnostmi kot 

najmanj zaželeno lastnost navedli ravno lastnost biti lažnivec. Socialna logika predpostavlja, 

da pošteni ljudje ravnajo vedno pošteno, kar na drugi strani pomeni, da če označimo določeno 

izjavo kot laž, je oseba, ki jo je izrekla, lažnivec. Oznaka osebe z »lažnivcem« je povezana z 

najrazličnejšimi stereotipi, stereotipno se lažnivci soočajo z notranjim strahom pred odkritjem, 

slabo vestjo, tesnobo in občutkom sramu. Te notranje muke pa se kažejo navzven z nemirnostjo, 

izogibanjem stika z očmi, težavami pri govorjenju, itd. ter vplivajo na ocenjevanje 

verodostojnosti drugih oseb. Ljudje, katerih vedenje najbolj spominja na omenjene stereotipe, 

bodo veliko prej označeni kot lažnivci kot ljudje, ki ne kažejo omenjenih znakov. Dejansko pa 

je večina laži majhnih in ljudje nimajo razlogov, da bi občutili resnejše notranje muke, ki bi jih 

kazali navzven, in bodo zato v večini primerov takšne manjše laži dojete kot resnica. Tudi ko 

gre za večje laži oziroma laži z velikimi vložki3, jih ljudje običajno lahkotno racionalizirajo in 

se le redko počutijo krive, zato tudi pri večjih lažeh stereotipi niso zanesljiv pokazatelj, če 

določena oseba laže ali govori resnico. Še posebej problematično pa je, da ko so ljudje soočeni 

z velikimi vložki, se lahko tudi takrat, ko govorijo resnico, pojavi strah pred tem, da jim ne bi 

verjeli, oziroma kako drugače premlevajo o svoji kredibilnosti, kar pa lahko hitro spominja na 

stereotipno vedenje lažnivca (Bond in DePaulo 2006, 216, 231–232).  

 

 

 

                                                 
3  Kot laži z velikimi vložki Bond in DePaulo (2006, 232) označujeta laži, s katerimi določena oseba (lažnivec) 

išče prednost na račun druge osebe oziroma ko laž na eni strani prinaša veliko korist za lažnivca ter na drugi 

velike stroške za tarčo laži.  
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5  RAZISKAVA DEJAVNIKOV IN POMENA PRVEGA VTISA PRI 

VREDNOTENJU IN IZBIRI VODILNIH KADROV 

Empirični del se osredotoča na rezultate opravljene raziskave. S pomočjo udeležencev 

raziskave smo se osredotočili na vlogo prvega vtisa pri vrednotenju in izboru vodilnih kadrov 

ter odgovorili na vsa raziskovalna vprašanja. 

5.1  Metode in tehnike raziskovanja 

Empirični del naloge smo zasnovali kot kvalitativno študijo primera. Podatke smo zbirali z 

uporabo tehnike polstrukturiranih intervjujev, analizirali smo vsebino pridobljenih odgovorov 

in jih podkrepili s teoretično osnovo. 

5.1.1 Polstrukturirani intervju 

Pripravili smo vprašalnik za polstrkuturirani intervju, ki se navezuje na dejavnike in pomen 

prvega vtisa pri vrednotenju in izboru vodilnih kadrov. Osnovni vprašalnik je dostopen v Prilogi 

1, v Prilogi 2 pa prilagamo kartončke s fotografijami potencialnih kandidatov, s katerimi smo 

preverjali drugi sklop vprašalnika. Ubrali smo polstrukturirani pristop k intervjuju ter 

upoštevali smernice kot jih navaja Kvale (1996, 14), ki vidi intervju kot izmenjavo mnenja med 

dvema osebama, ki se pogovarjata o temi vzajemnega interesa.  

5.1.2 Vprašalnik za pripravo polstruktiranega intervjuja  

Zastavljena vprašanja so bila v osnovi enaka za vse tri skupine intervjuvancev, medtem ko so 

bila podvprašanja in dodatna vprašanja odvisna od odgovorov intervjuvancev (plod izmenjave 

mnenj). Vprašanja za pripravo intervjuja smo sestavili na osnovi štirih tematskih področij:  

1. metoda izbire vodstvenega kadra; 2. stereotipi in predsodki na osnovi fizičnih lastnosti ter 

osebnega stila, razbranega s slike kandidata za vodstveni položaj; 3. dejavniki in pomen 

predhodno ustvarjenega vtisa pri zaposlovanju vodstvenega kadra; 4. vloga prvega vtisa na 

zaposlitvenem razgovoru pri zaposlovanju vodilnih kadrov. 

5.1.3 Triangulacija 

S triangulacijo virov podatkov smo pridobili podatke iz treh različnih virov. Intervjuvali smo 

lastnike podjetij, direktorje in kadrovnike. Za navedene skupine smo se odločili, ker ima 

kadrovska služba pri zaposlovanju vodstvenega kadra običajno manjšo vlogo kot pri 

zaposlovanju ostalega kadra. V proces vrednotenja in izbire se vključijo tudi lastniki in 

direktorji ter praviloma prevzamejo odgovornost izbire nase. Mnenja vseh treh skupin 

pomembno prispevajo k širšemu in celovitejšemu vpogledu v proučevani raziskovalni problem. 
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5.1.4 Postopek intervjuvanja 

Intervjuje smo izvedli v treh srednje velikih slovenskih podjetjih. Znotraj vsakega podjetja smo 

izvedli tri individualne polstrukturirane intervjuje. Vsakemu posameznemu udeležencu smo 

uvodoma pojasnili, da je intervju namenjen izključno za potrebe magistrske naloge, ter pridobili 

soglasja za snemanja intervjuja. Udeležencem smo pojasnili, da nam bodo magnetofonski 

posnetki omogočili, da se popolnoma osredotočimo na intervjuju, ter služili za natančnejšo 

transkripcijo intervjuja, po kateri bodo izbrisani. Vsem udeležencem v raziskavi smo zagotovili 

anonimnost, saj menimo, da anonimnost pripomore k povečanju korektnosti in iskrenosti 

odgovorov ter tako podkrepi verodostojnost raziskave. V povprečju je posamičen intervju trajal 

okrog 25 minut.  

5.1.5 Analiza vsebine 

Da bi dosegli večjo stopnjo verodostojnosti in preglednosti, smo pri analizi vsebine posamezne 

intervjuje združili v tri skupine ter primerjali vidik lastnikov, direktorjev in kadrovnikov.  

Prvi korak analize vsebine intervjujev je zajemal poslušanje magnetofonskih posnetkov in 

natančno transkripcijo intervjuja. V transkripciji se namensko nismo želeli izogniti mašilom ter 

narečnim oziroma pogovornim besedam, saj smo želeli ohraniti pristnost odgovorov. Vprašanja 

smo razporedili glede na vnaprej zastavljena štiri tematska področja. Zaradi boljše preglednosti 

in osredotočenosti na cilje raziskave smo odgovore ustrezno reducirali. Pridobljene podatke 

smo združili po sorodnosti odgovorov in jih uredili po posameznih vprašanjih znotraj tematskih 

področij. V specifičnih primerih smo zaradi lažje preglednosti podatke prikazali v preglednicah. 

Omeniti velja dva posebna primera, v primeru poizkusa s kartončki smo zaradi lažje 

preglednosti odgovore prikazali v dveh preglednicah ter rezultate interpretirali po posameznih 

kategorijah, skladnih s specifičnimi fizičnimi lastnostmi oziroma stili potencialnih kandidatov, 

prikaznih s kartončki. Medtem ko smo v primeru ocene strukturiranosti zaposlitvenega 

postopka odgovore intervjuvancev združili na osnovi treh različnih vidikov sodelujočih iz 

posameznega podjetja ter jih kodirali v kategorije.  

5.1.6 Izbira vzorca 

Raziskava temelji na nenaključnem subjektivnem vzorcu. K raziskavi smo povabili podjetja in 

posameznike, z večletnimi izkušnjami s področja zaposlovanja za katere smo presodili, da nam 

lahko o raziskovalnem problemu največ povedo. V raziskavi so sodelovala tri podjetja, ki smo 

jih v nadaljevanju poimenovali kot podjetje A, podjetje B in podjetje C, saj smo vsem 

sodelujočim zagotovili anonimnost. Menimo, da je zagotovilo anonimnosti pripomoglo k 

povečanju korektnosti in iskrenosti odgovorov ter tako podkrepilo verodostojnost raziskave. 

Znotraj vsakega podjetja smo izvedli individualni intervju z lastnikom, direktorjem in 
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kadrovnikom, na ta način smo skupno izvedli devet intervjujev, tri znotraj vsake skupine 

oziroma podjetja.  

Vsa podjetja oziroma družbe spadajo po merilih 55. člena Zakona o gospodarskih družbah 

(ZGD-1) med srednje velike družbe. Primarna dejavnost podjetja A obsega proizvodnjo 

kovinskih konstrukcij in njihovih delov (C25.110) ter druge inženirske dejavnosti in tehnično 

svetovanje (M71.129). Primarna dejavnost podjetja B je stavbno mizarstvo in tesarstvo 

(C16.230). Primarna dejavnost podjetja C je proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih 

izdelkov (C23.990). 

V raziskavi so sodelovale 3 ženske in 6 moških. Vsi sodelujoči v raziskavi so skupaj imeli na 

dan intervjujev v povprečju okrog 20 let izkušenj z izbiro in presojo kandidatov. Sodelujoči 

lastniki so v povprečju najbolj izkušeni z izbiro kandidatov, na dan intervjujev so imeli vsi 

skupaj v povprečju kar 27 let izkušenj, sodelujoči kadrovniki so na dan intervjujev imeli v 

povprečju 21 let izkušenj z zaposlovanjem novih sodelavcev, medtem ko so sodelujoči 

direktorji na dan intervjujev imeli v povprečju 12 let izkušenj. 

5.2 Interpretacija rezultatov analize intervjujev 

Podatke, pridobljene z intervjuji, smo kodirali v kategorije. V nadaljevanju navajamo odgovore 

intervjuvancev, ki smo jih smotrno povezali z utemeljevanjem teorije in izhodišči, na katerih 

temelji raziskava.  

5.2.1 Metode izbire vodstvenega kadra 

Prvi tematski sklop je služil kot ogrevanje sodelujočih v raziskavi. Udeležence smo povprašali, 

kako v njihovi organizaciji poteka postopek zaposlovanja vodstvenega kadra ter katere metode 

zaposlitvenega postopka so po njihovem mnenju najpomembnejše.  

Podjetje A 

Zaposlovanje vodstvenega kadra v podjetju temelji na osebnih priporočilih in objavi prostega 

delovnega mesta. Kadrovska služba zbere ponudbe za delo, naredi prvo selekcijo kandidatov in 

povabi ustrezne kandidate na zaposlitveni razgovor. Na tej stopnji se vključita lastnik in/oz. 

direktor, ki opravita osebni razgovor, saj je, kot navaja direktor podjetja A, pomembno, da 

kandidata spoznajo osebno. Po navadi izberejo od 3 do 5 kandidatov v naslednji krog ter se na 

koncu odločijo za enega izmed kandidatov. Pri izbiri dajejo največji poudarek znanju, 

izkušnjam in odnosu kandidata.  

Najpomembnejša sestavina zaposlitvenega postopka je po mnenju lastnika zaposlitveni 

razgovor, po mnenju direktorja je najpomembnejša sestavina postopka postaviti prave pogoje 
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oziroma razjasniti, kakšno znanje podjetje najbolj potrebuje, saj bo od tega odvisen rezultat. 

Kadrovnica meni, da je potreben skupek vsega in ni ene same sestavine, ki bi bila 

najpomembnejša.  

Podjetje B  

Pri zaposlovanju vodstvenega kadra v podjetju B poskušajo najti primernega kandidata za 

vodstveni položaj tako prek objav prostih delovnih mest kot tudi na osnovi priporočil in osebnih 

poznanstev. Če izbirajo kandidata prek razpisa, načeloma opravijo 3 oziroma 4 zaposlitvene 

razgovore s kandidati. Kadrovska služba sprejme in analizira vloge, opravi prvi krog 

razgovorov s kandidati, ki izpolnjujejo osnovne pogoje, ter povabi najustreznejše kandidate v 

drugi krog, v katerem se v postopek selekcije vključita vodja pravne službe in direktor. Šele v 

tretjem oziroma četrtem intervjuju se v postopek vključi tudi lastnik, ki skupaj z vodstvom 

podjetja izbere najustreznejšega kandidata.   

Nepomembnejša sestavina zaposlitvenega postopka je po mnenju kadrovnice ter direktorice 

vloga za zaposlitev, medtem ko je po mnenju lastnika najpomembnejša sestavina zaposlitveni 

razgovor. 

Podjetje C 

Podjetje strateško zaposluje vodstveni kader od 3 do 5 let vnaprej, direktor podjetja ocenjuje, 

da kar 90 % vseh vodilnih položajev predstavljajo zaposleni, ki so napredovali znotraj podjetja. 

Zavoljo specifičnosti dejavnosti podjetje zahteva, da zaposleni dodobra spozna dejavnost 

podjetja, preden lahko prevzame vodstveni položaj. Kandidat dela pod vodstvom mentorja 

vodstvenega položaja, ki ga bo (če se izkaže) kasneje tudi prevzel. Na ta način podjetje 

zaposluje vodstveni kader prek razpisov, vendar ga kljub temu da kandidat pozna smer oziroma 

delovno mesto, za katero se usposablja, čaka večletno dokazovanje, preden mu je vodstveni 

položaj dejansko zaupan. 

Nepomembnejša sestavina zaposlitvenega postopka je po mnenju kadrovnika zaposlitveni 

razgovor, medtem ko tako lastnik kot direktor podjetja prisegata na preizkus kandidata, ta lahko 

traja tudi več let, ko gre za vodstveno delovno mesto. 

5.2.2 Stereotipi in predsodki na osnovi fizičnih lastnosti in osebnega stila, razbranega s 

slike kandidata za vodstveni položaj 

V tem sklopu smo ugotavljali, kako vplivajo določene fizične lastnosti ter različni osebni stili 

kandidatov, ki jih izpraševalci razberejo s kandidatove fotografije, na to, ali bodo izbrani v 

naslednji krog zaposlitvenega procesa. Pripravili smo 14 kartončkov s fotografijami 

potencialnih kandidatov za vodstveni položaj. Fotografije prikazujejo osebe z nevtralnimi 
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obrazi oziroma osebe, ki ne izražajo nobenih čustev, saj bi lahko v nasprotnem primeru to 

močno vplivalo na presojo sodelujočih ne glede na ostale lastnosti in tako vplivalo na rezultate 

raziskave. Sodelujočim smo zastavili naslednje vprašanje: »Prosim, da se postavite v vlogo, da 

zaposlujete osebo na vodstveni oziroma vodilni položaj (vršni ali srednji management), na 

primer na položaj direktorja/direktorice podružnice. Od vseh prispelih prijav teh 14 kandidatov 

izpolnjuje pogoje in so po kvalifikacijah primerljivi. Katere od teh kandidatov bi povabili v 

naslednji krog oziroma na zaposlitveni razgovor, če imate možnost izbrati samo 5 kandidatov?« 

V nadaljevanju so prikazani rezultati izbire udeležencev ločeno po podjetjih in delovnih mestih.  

Preglednica 1: Kartončki po skupinah 

Podjetje Podjetje A Podjetje B Podjetje C 

Predstavnik 

skupine/Sodelujoči 
Lastnik Direktor Kadrovnica Lastnik Direktorica Kadrovnica Lastnik Direktor Kadrovnik 

Starejša ženska (55+)   √  √     √ √ 

Starejši moški (55+) √     √  √ √ 

Ženska s prekomerno 

telesno težo 
         

Moški s prekomerno 

telesno težo 
√ √ √ 

 

 
 √  √  

Fizično privlačna 

ženska 
 √  √ √ √ √   

Fizično privlačni 

moški 
√   √   √  √ 

Ženska povprečnega 

videza 
√ √ √ √   √ √  

Moški povprečnega 

videza  
  √ √ √ √ √  √ 

Ženska z obraznimi 

uhani  
 

 

 
       

Ženska s tetovažo na 

vratu 
 

 

 
       

Moški s pobrito glavo  √  √ √  √ √ √ 

Moški z dolgo brado     √     

Invalid – moški  √ √  √ √    

Tujec arabskih 

korenin – moški 
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Preglednica 2: Izbirani kartončki po skupinah  

Podjetje 
Skupni seštevek podjetij A, B, C po 

kategorijah 

Predstavnik 

skupine/Intervjuvanec 
Lastniki Direktorji Kadrovniki Skupaj 

Starejša ženska (55+)   √ √ √√ 4 

Starejši moški (55+) √ √ √√ 4 

Ženska s prekomerno telesno težo    0 

Moški s prekomerno telesno težo  √ √√ √√ 5 

Fizično privlačna ženska √√ √√ √ 5 

Fizično privlačni moški √√√  √ 4 

Ženska povprečnega videza √√√ √√ √ 6 

Moški povprečnega videza  √√ √ √√√ 6 

Ženska z obraznimi uhani     0 

Ženska s tetovažo na vratu    0 

Moški s pobrito glavo √√ √√√ √ 6 

Moški z dolgo brado  √  1 

Invalid – moški  √√ √√ 4 

Tujec arabskih korenin – moški    0 

 

Kar 6 od 9 (67 %) sodelujočih bi med drugimi kandidati v naslednji krog zaposlitvenega procesa 

povabilo žensko povprečnega videza, moškega povprečnega videza ter moškega s pobrito 

glavo. 5 od 9 (56 %) sodelujočih bi v naslednji krog povabilo moškega s prekomerno telesno 

težo in fizično privlačno žensko. 4 od 9 (44 %) sodelujočih bi v naslednji krog prav tako 

povabili starejšo žensko (55+ let), starejšega moškega (55+ let), fizično privlačnega moškega 

ter invalida (moški). 1 od 9 (11 %) udeležencev bi v naslednji krog povabil moškega z dolgo 

brado, medtem ko nihče izmed 9 udeležencev ne bi v naslednji krog povabil ženske s 

prekomerno telesno težo, ženske s tetovažo na vratu, ženske z obraznimi uhani in tujca arabskih 

korenin.   

Rezultati kažejo, da so se udeleženci, kljub temu da so dejansko izbirali med 14 kandidati, 

odločali le med 10 kandidati, saj 4 kandidatov nihče ne bi uvrstil v naslednji krog 

zaposlitvenega procesa, prav tako bi samo eden izmed sodelujočih v naslednji krog povabil 

moškega z dolgo brado. To pomeni, da so udeleženci praviloma izbrali 5 »najprimernejših« 

kandidatov, ki bi jih povabili v naslednji krog izmed 9 potencialnih kandidatov, medtem ko je 

bilo preostalih 5 kandidatov očitno stigmatiziranih na osnovi fizičnih lastnosti in osebnega stila.  

V nadaljevanju bomo analizirali izbiro kartončkov. Zaradi boljše preglednosti so prikazane 

samo slike oseb s kartončkov, kartončki so dostopni v Prilogi 2. 
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Starejša oseba (55+) 

 

Slika 1: Starejša kandidatka (55+) 

Vir: Bigstock 2017. 

 

Slika 2: Starejši kandidat (55+) 

Vir: Bigstock 2017. 

Tako starejša kandidatka kot starejši kandidat sta bila izbrana štirikrat v naslednji krog. 4 od 9 

udeležencev v naslednji krog ne bi povabili starejšega kandidata, medtem ko bi preostalih  

5 udeležencev povabilo vsaj enega izmed obeh predlaganih potencialnih kandidatov,  

3 udeleženci bi povabili oba starejša kandidata. Medtem ko bi nekateri udeleženci dali prednost 

starejšim kandidatom pri izbiri vodstvenega kadra, drugi starejših kandidatov ne bi povabili v 

naslednji krog. Dva sodelujoča sta med izbiro potencialnih kandidatov komentirala, da se za 

starejša kandidata ne bi odločila, saj bosta morala kmalu spet iskati novega kandidata (sodeč 

po kartončku, je bila ženska kandidatka v času raziskave stara 58 let, medtem ko je moški 

kandidat štel 59 let). Zrelost obraza se je pri kartončkih drugih kandidatov praviloma izkazala 

za prednost pri izbiri, medtem ko je pri kandidatih, starejših od 55 let, to temeljilo izključno na 

percepciji posameznega udeleženca. Predpostavljamo, da obstaja določena meja, do katere so 

zrelost in izkušnje kandidata prednost, medtem ko se prednost pri določeni meji začne prevešati 
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v oviro za kandidata. Vsekakor pa ne gre posploševati, saj ta meja variira glede na položaj, za 

katerega se kandidat prijavlja.  

Prekomerna telesna teža  

 

(a)                                           (b)                                           (c) 

Slika 3: Merljive obrazne iztočnice 

Vir: Coetzee idr. 2010, 55. 

Slika 3 prikazuje tri merljivi obrazne iztočnice, na osnovi katerih ljudje prepoznajo telesno težo 

drugih oseb, te so: (a) parameter območja, (b) razmerje med širino in višino obraza ter (c) 

razmerje širine lica do čeljusti. Avtorji so ugotovili, da ljudem na osnovi omenjenih iztočnic za 

oceno telesne teže drugih oseb zadostuje že dvodimenzionalna slika obraza. Vse tri obrazne 

iztočnice so bile znatno povezane s telesno težo pri ocenah moških obrazov. Pri ženskih obrazih 

so avtorji znatno povezavo iztočnic s telesno težo ugotovili pri iztočnicah b in c (Coetzee idr. 

2010, 55, 59–60). 

 

Slika 4: Ženska s prekomerno telesno težo 

Vir: Bigstock 2017. 
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Slika 5: Moški s prekomerno telesno težo 

Vir: Adobe Stock 2017. 

Zanimivo, da medtem ko ženske s prekomerno telesno težo ni nihče od udeležencev izbral v 

naslednji krog, je bil moški s prekomerno telesno težo izbran kar 5-krat. Ugotovitve so skladne 

z ugotovitvami Bartels (2016, 43), ki ugotavlja, da se ženske soočajo z bolj resno diskriminacijo 

na osnovi telesne teže kot moški, prav tako se diskriminacija napram ženskam začne že pri nižji 

stopnji telesne teže. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi številnih drugi avtorji (Roehling, M., 

Roehling P. in Pichler 2007; Macan in Merritt 2011; Flint idr. 2016). 

   

Slika 6: Sliki telesa ženske in moškega s prekomerno telesno težo s slik 4 in 5 

Vir: Dreamstime 2017.  

Kot je razvidno s Slike 4, obraz ženske in moškega na slikah 4 in 5 pripadata osebama s 

prekomerno telesno težo. Primerjati ženski in moški obraz izključno na osnovi teže je 

nemogoče, saj so tukaj še določene druge lastnosti, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na 

ocenjevalca. Kljub temu pa kaže, da pri zaposlovanju v intervjuvanih podjetjih A, B in C 
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prekomerna teža pri moških kandidatih nima tolikšnega vpliva na izbiro v naslednji krog, 

medtem ko je pri ženski kandidatki ravno telesna teža najverjetnejši razlog, da ni bila izbrana v 

naslednji krog.  

Fizična privlačnost  

                                              

         Slika 7: Fizično privlačna ženska            Slika 8: Ženska povprečnega videza 

                           Vir: Bigstock 2017.                                                Vir: Bigstock 2017. 

                             

          Slika 9: Fizično privlačni moški          Slika 10: Moški povprečnega videza 

Tako ženska kot moški povprečnega videza sta bila med tremi kandidati, ki so bili izbrani 

največkrat, kar 6-krat, medtem ko je bila fizično privlačna ženska izbrana 5-krat ter fizično 

privlačni moški 4-krat. Zanimivo je, da udeleženci niso pripisali prednosti fizično privlačnima 

kandidatoma in da so osebe normalnega videza bile izbrane večkrat v naslednji krog 

zaposlitvenega procesa. Še posebej v primeru moškega kandidata, saj so bili moški povprečnega 

videza, moški s pobrito glavo in moški s prekomerno telesno težo izbrani večkrat, kar nasprotuje 

ugotovitvam številnih raziskav (Busetta, Fiorillo in Visalli, 2013; Dipboye, 1992; Macan in 

Merritt, 2011; Ruffle in Shtudiner, 2014), ki so prišle do zaključkov, da imajo privlačni 

kandidati prednost. Velika slabost teh raziskav je, da so v večini primerov primerjali ekstrem, 

torej privlačne kandidate z neprivlačnimi kandidati, namesto primerjave privlačnih kandidatov 
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s kandidati povprečnega videza, kamor sodi velika večina ljudi. Kljub metodološkim 

pomanjkljivostim omenjenih raziskav je potrebno poudariti, da je vzorec naše raziskave 

premajhen, da bi lahko ovrgli te ugotovitve.  

Na primer Dipboye (1992, 67) je z manipulacijo privlačnosti videza kandidatovih slik ugotovil, 

da so bili privlačni kandidati ocenjeni kot bolj usposobljeni v primerjavi z neprivlačnimi 

kandidati. Busetta, Fiorillo in Visalli (2013, 1, 11) so prijavili kar 11.008 prirejenih 

življenjepisov na 1.542 zaposlitvenih razpisov v Italiji in ugotovili, da so tako privlačni moški 

ter še posebej ženske imeli občutno večje možnosti napram neprivlačnim kandidatom in 

kandidatkam. Zraven že omenjene slabosti (primerjava privlačnih in neprivlačnih kandidatov) 

takšnih raziskav je tudi dejstvo, da v članku oziroma analizi rezultatov raziskovalci niso priložili 

fotografij, ki so jih uporabili za namene raziskav. Čeprav je bila omenjena raziskava izvedena 

na velikem vzorcu, se ob podrobnejši analizi pojavi dvom, ali je tudi kredibilna. Ruffle in 

Shtudiner (2014, 1760, 1770–1773) sta v podobni raziskavi poslala 5.312 življenjepisov v parih 

na 2.656 zaposlitvenih razpisov v Izraelu. Vsak par je vseboval življenjepis brez slike in skoraj 

identičen življenjepis s sliko privlačne osebe ali sliko osebe povprečnega videza. Kljub temu 

da avtorja v analizi članka nista priložila uporabljenih fotografij, sta za razliko od predhodno 

omenjenih raziskav uporabila slike povprečnih kandidatov. 75 % vseh poslanih prijav so 

predstavljali razpisi zaposlitvenih agencij ter 25 % neposredni razpisi podjetij, pri čemer se je 

izkazalo, da je privlačen videz imel večji vpliv, če so bili nosilci odločitve agencije, kot v 

primeru podjetij samih. Pri izbiri moških kandidatov je bilo v nadaljnji krog zaposlitvenega 

postopka, ko so izbirala podjetja sama, povabljenih 16,5 % privlačnih moških, 11,5 % moških 

povprečnega videza ter 14,4 % moških brez slike. Medtem ko je bil v primeru žensk rezultat 

bistveno drugačen, saj so nosilci odločitve v podjetjih v nadaljnji krog povabili samo 9,2 % 

privlačnih kandidatk, 15,1 % kandidatk povprečnega videza ter 15,7 % kandidatka brez slike. 

Avtorja nadalje ugotavljata, da so bile v večini primerov nosilci odločitve ženske (85 % v 

primeru večine podjetij ter kar 96 % v primeru večine zaposlitvenih agencij) ter kot 

najverjetnejši razlog za kaznovanje privlačnih kandidatk navedeta žensko ljubosumje napram 

privlačnim tekmicam ter negativno dojemanje žensk, ki so vlogi za zaposlitev priložile sliko. 

Popolnoma drugačen rezultat omenjenih raziskav gre v določeni meri pripisati razlikam 

italijanske ter izraelske kulture, kljub temu pa menimo, da je veliko večji del za različne 

ugotovitve ravno v dejstvu, da je v prvi raziskavi šlo za primerjavo privlačnih z neprivlačnimi 

kandidati, medtem ko je v drugi raziskavi šlo za primerjavo privlačnih kandidatov s kandidati 

povprečnega videza.  
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Preglednica 3: Izbirani kartončki po spolu sodelujočih in spolu privlačnih kandidatov 

Spol Intervjuvanci 
Predstavnik skupine 

Fizično privlačna ženska Fizično privlačen moški 

Ženski 

Direktorica podjetja B √  

Kadrovnica podjetja A   

Kadrovnica podjetja B √  

Moški 

Lastnik podjetja A  √ 

Lastnik podjetja B √ √ 

Lastnik podjetja C √ √ 

Direktor podjetja A √  

Direktor podjetja C   

Kadrovnik podjetja C  √ 

Agthe, Spörrle in Maner (2011, 1042, 1050) so na osnovi ocen sodelujočih študentov 

(povprečni starosti žensk 23 let in moških 24 let) ugotovili, da je bistveno manj verjetno, da 

bodo sodelujoči ocenjevalci priporočali privlačnega kandidata istega spola za zaposlitev in 

sprejem na univerzo, medtem ko je ravno nasprotno veljalo za privlačne kandidate nasprotnega 

spola. Avtorji trdijo, da ugotovitve demonstrirajo pomembno izjemo drugače pozitivnega 

vpliva privlačnosti v kontekstu zaposlovanja ter kažejo, da sodelujoči dojemajo privlačne 

kandidate enakega spola kot pretnjo. Pri tem so posamezniki z visoko stopnjo samospoštovanja 

bistveno manj zaskrbljeni glede morebitne pretnje, ki jo predstavljajo privlačni posamezniki. 

Naša raziskava je pokazala ravno nasprotno, saj so ravno sodelujoči moškega spola izbrali 

privlačnega moškega kandidata, kar 4 od 6 oziroma 66,7 % vseh sodelujočih moškega spola, 

medtem ko bi privlačno žensko povabili 3 sodelujoči moški in dve ženski, kar predstavlja  

50 % sodelujočih moškega spola in 66,7 % sodelujočih ženskega spola. Glede na to, da so v 

raziskavi Agthe, Spörrle in Maner (2011) sodelovali študenti, je težko verjeti, da so omenjene 

ugotovitve relevantne v kontekstu zaposlovanja, še posebej pa pri zaposlovanju vodilnega 

kadra, saj so nosilci odločanj načeloma izkušeni ljudje, medtem ko je povprečna starost ženskih 

sodelujočih v omenjeni raziskavi bila 23 let ter 24 let pri moških sodelujočih.  

Korak dalje so z raziskavo šli Lee idr. (2015, 15, 25) ki so ugotovili, da nosilci odločanja pri 

zaposlovanju novih sodelavcev povezujejo privlačnost moškega kandidata z njegovo 

usposobljenostjo. Zanimivo, da so povezavo med privlačnostjo in usposobljenostjo odkrili le 

pri moških kandidatih, medtem ko takšne povezave niso odkrili pri kandidatkah. Raziskava je 

nadalje pokazala, da se fizično privlačni kandidati soočajo tako s pozitivno kot negativno 

diskriminacijo. Kadar nosilci odločanja izbirajo kandidata, s katerim bodo sodelovali, dojemajo 

privlačne moške kandidate kot bolj sposobne sodelavce in diskriminirajo v njihovo korist. Če 

pa nosilci odločanja izbirajo kandidata, s katerim bodo potencialno tekmovali, privlačne 

kandidate dojemajo kot bolj sposobne konkurente in diskriminirajo v njihovo škodo.  
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Izvedena raziskava na osnovi kartončkov obrazov je pokazala, da je bil privlačen moški kot 

potencialni kandidat za direktorja podružnice izbran v naslednji krog le s strani moških 

odločevalcev (3-krat s strani lastnikov in 1-krat s strani kadrovnika). Pri tem je treba poudariti, 

da je 6 od 9 sodelujočih v raziskavi bilo predstavnikov moškega spola. Zanimivo je, da so ravno 

vsi lastniki izbrali privlačnega kandidata, medtem ko nihče izmed direktorjev ne bi povabil 

privlačnega kandidata v naslednji krog zaposlitvenega procesa. Če povežemo ugotovitve z 

raziskavo Lee idr. (2015), je jasno, da je rezultat skladen, saj obstaja verjetnost, da bodo 

direktoriji pri izbiri direktorja podružnice kandidata videli tudi kot potencialnega tekmeca, 

medtem ko kandidat lastnikom ne predstavlja konkurence in ga vidijo kot sodelavca. Na osnovi 

tega lahko predpostavljamo, da imajo v obravnavanih podjetjih, privlačni moški kandidati 

prednost, če ne predstavljajo potencialne konkurence nosilcem odločitve v zaposlitvenem 

procesu.  

Pregled strokovne literature in rezultati opravljene raziskave nakazujejo, da ima pri 

zaposlovanju vodstvenega kadra v obravnavanih podjetjih videz kandidata pomembno vlogo, 

vendar to še ne pomeni, da imajo privlačni kandidati prednost. Ali bo kandidatov videz prednost 

oziroma slabost v zaposlitvenem postopku v obravnavanih podjetjih, je predvsem odvisno od 

tega, kdo so nosilci odločitve, ali kandidata dojemajo kot sodelavca ali tudi kot potencialnega 

tekmeca ter ali kandidat ustreza sliki dobrega kandidata za specifično delovno mesto. 

Pobrita glava 

 

Slika 11: Pobrita glava 

Vir: Adobe Stock 2017. 

Moški s pobrito glavo je bil tako kot ženska in moški povprečnega videza izbran največkrat, 

kar 6-krat. Študije (Mannes 2012, 198, 203) so pokazale, da ljudje dojemamo moške s pobritimi  

glavami kot bolj dominantne in samozavestne osebe. Podobne predpostavke veljajo za osebe, 

ki zasedajo vodilne položaje v organizacijah, saj jih prav tako dojemamo kot bolj dominantne 

in samozavestne. Menimo, da je moški na sliki povprečnega videza ter, da ustreza predpostavki 

osebe na vodstvenem položaju, kar je najverjetneje razlog, da je bil izbran kar 6-krat.  
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Dolga brada 

 

Slika 12: Dolga brada 

Vir: Bigstock 2017. 

Moški z dolgo brado je bil izbran samo enkrat. Pri zaposlovanju na vodstvene položaje v 

obravnavanih podjetjih je najverjetneje ravno dolga brada predstavlja oviro za kandidata, saj bi 

le eden izmed sodelujočih povabil kandidata z dolgo brado v naslednji krog zaposlitvenega 

postopka.  

Študije si niso enotne glede vpliva brade. Vpliv dolge brade na kandidatove možnosti se lahko 

razlikuje glede na kulturo, modne smernice določenega obdobja ter osebna prepričanja 

posameznika. V nadaljevanju predstavljamo nekaj takšnih primerov. De Souza, Baião in Otta 

(2003, 206–207) so v Braziliji na osnovi ocen 50 sodelujočih, ki soodločajo pri zaposlovanju 

novih sodelavcev, ugotavljali vpliv brade, brkov in kozje bradice na zaposlovanje. Rezultati so 

pokazali, da je kar 60 % sodelujočih kot potencialnega vodjo izbralo pobritega kandidata, 15 % 

bradatega, 15 % kandidata z brki, medtem ko bi jih le 10 % izbralo kandidata s kozjo bradico. 

Medtem ko sta Shannon in Stark (2003, 613) na osnovi ocen dodiplomskih študentov v Ameriki 

ugotovila, da stopnja poraščenosti pri moških, razbrana s slike, priložene vlogi za zaposlitev, ni 

vplivala na oceno kandidatove vloge za zaposlitev, pa so bili bradati moški v primerjavi z 

obritimi s strani študentov izbrani v manjšem številu za vodstvene položaje. Na drugi strani sta 

van der Land in Munting (2014, 261) prišla do popolnoma drugačnih zaključkov. Rezultati 

njune raziskave, izvedene na Nizozemskem na osnovi ocen slik profila LinkedIn, so pokazali, 

da brada znatno poveča oceno kandidatove strokovnosti ter tako poveča možnost, da bo 

kandidat povabljen na zaposlitveni razgovor. Ugotovila sta, da to velja še posebej za delovna 

mesta, povezana s strokovnim znanjem, medtem ko pri zaposlovanju na delovna mesta, 

povezana s privlačnostjo in zaupanjem, brada ni bistveno vplivala na oceno kandidatovega 

strokovnega znanja in ni povečala možnosti povabila na razgovor. 
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Obrazni uhani 

 

Slika 13: Obrazni uhani 

Vir: Bigstock 2017. 

Nihče izmed udeležencev v raziskavi ne bi izbral osebe z obraznimi uhani v naslednji krog, 

kljub temu da so kar trije že skoraj izbrali to osebo. V enem primeru je udeleženec v raziskavi 

opazil uhane, ko je pogledal od bližje, nakar je kandidatko hitro zamenjal. Zaradi slabše 

opaznosti uhanov smo dvakrat tudi sami svetovali udeležencema, da pogledata sliko bolje, v 

obeh primerih je bil odziv ob odkritju uhanov skrajno negativen. Direktor podjetja C se po tem 

ko zamenja kandidatko zave lastnih predsodkov in komentira »zgleda, da še imamo vedno 

predsodke«. Po reakcijah in komentarjih sodelujočih ocenjujemo, da sodelujočih toliko ne moti, 

da ima kandidat obrazne uhane kot jih skrbi negativna reakcija s strani poslovnih partnerjev in 

okolja, v kolikor bi zaposlili osebo z obraznimi uhani. Tudi številne druge raziskave (Swanger 

2006; McElroy, Summers in Moore 2014; Timming idr. 2017) kažejo, da so osebe z obraznimi 

uhani stigmatizirane, delodajalci jih vidijo kot manj ustrezne in primerne kandidate, zato so 

njihove možnosti biti izbrani za določeno delovne mesto veliko manjše kot pri kandidatih brez 

vidnih uhanov. Swami idr. (2012) navajajo, da so obrazni uhani manj moteči pri ženskah kot 

pri moških, zato je težko verjeti, da bi se udeleženci v raziskavi odločili kaj drugače, če bi jim 

predstavili sliko moškega kandidata z obraznimi uhani.  
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Tetovaža na vratu 

 

Slika 14: Tetovaža na vratu 

Nihče izmed udeležencev v raziskavi ne bi povabil ženske s tetovažo na vratu v nadaljnji krog 

zaposlitvenega postopka. Podobno kot osebe z obraznimi uhani so tudi osebe z obraznimi tatuji 

stigmatizirane, prav tako pa imajo tetovaže v kontekstu zaposlovanja večje negativne posledice 

pri moških kandidatih kot pri kandidatkah. Slednje gre po špekulacijah Timming idr. (2017, 

143) pripisati dejstvu, da moški z obraznimi tetovažami in uhani delujejo bolj preteče kot 

ženske z obraznimi tetovažami in uhani. S tetovažo na vratu smo poskušali omiliti negativni 

vtis, saj smo na osnovi predhodnih raziskav predpostavljali, da bi bila možnost biti izbran v 

naslednji krog, če bi kandidatka imela tetovažo na obrazu, še manjša.  

Ocenjujemo, da so kandidat z dolgo brado, kandidatka z obraznimi uhani ter kandidatka s 

tetovažo na vratu povprečnega videza. Osebi povprečnega videza sta bili izbrani največkrat s 

strani sodelujočih, zato je očitno, da so bili kandidati stigmatiziranih na osnovi osebnega stila. 

Invalidnost  

 

Slika 15: Invalid 

Vir: Bigstock 2017. 
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Oseba na vozičku je bila štirikrat izbrana v naslednji krog. Slika invalida je edina slika med 

kartončki, ki prikazuje celotno telo kandidata, saj smo želeli preverjati, kakšne so možnosti 

kandidatov na invalidskem vozičku pri kandidaturi za vodstveni položaj. Jans, Kaye in Jones 

(2012, 155) so na osnovi izkušenj invalidov, ki so uspešno zaposleni v različnih organizacijah 

najmanj 5 let, ugotovili, da je pomembno, da kandidat predstavi svojo invalidnost na jasen in 

neposreden način ter v pozitivni luči. Na osnovi teh ugotovitev smo se namensko odločili za 

izbiro slike, iz katere je že takoj razvidna kandidatova stopnja invalidnosti. Osebo na 

invalidskem vozičku smo prikazali na način, za katerega menimo, da pozitivno nasprotuje 

negativnim stereotipom in prikaže kandidatovo invalidnost na pozitiven način. 

Predpostavljamo, da pri invalidnosti velja podobno, kot sta Gioaba in Krings (2017, 7–8) 

ugotovila pri raziskavi starejših kandidatov. Njuna raziskava je pokazala, da so starejši 

kandidati, ki so upravljali z vtisom med zaposlitvenim razgovorom na način, da so s svojim 

obnašanjem na aktivno pozitiven način nasprotovali negativnim starostnim stereotipom, 

bistveno povečali možnost biti izbrani, za razliko od starejših kandidatov, ki takšnih taktik niso 

uporabljali. 

V obravnavanih podjetjih je invalidnost predstavlja oviro samo v podjetju C, kjer lastnosti dela 

od kandidata zahtevajo mobilnost oziroma fizične lastnosti, ki niso omejene z invalidnostjo 

kandidata. 

Tujec  

 

Slika 16: Tujec arabskih korenin 

Vir: Bigstock 2017. 

Nihče izmed udeležencev v raziskavi ne bi povabil tujca z arabskimi obraznimi potezami v 

naslednji krog zaposlitvenega procesa. Tujca z arabskimi potezami smo prikazali kot državljana 

Sirije, saj menimo, da bosta zaposlitev in integracija prebežnikov problema prihodnosti. Veliko 

prebežnikov iz Sirije je visoko izobraženih in bi lahko s svojimi izkušnjami in drugačnimi 

pogledi prispevali k uspehu podjetij še posebej na teh trgih. Raziskave (Bertrand in 

Mullainathan 2004, 991; Carlsson in Rooth 2007, 716; Blommaert, Coenders in Van Tubergen 
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2013, 957) razkrivajo, da se lahko zaposlitveni postopek za kandidata konča že pri prvi vrstici 

kandidatove vloge za zaposlitev, če je njegovo ime tuje zveneče. Kandidati s etnično tuje 

zvenečimi imeni so v omenjenih treh raziskavah dobili kar od 50 do 60 % manj povabil na 

zaposlitveni razgovor kot kandidati z etnično domače zvenečimi imeni.  

5.2.3 Dejavniki in pomen predhodno ustvarjenega vtisa pri zaposlovanju vodstvenega 

kadra 

V prejšnjem tematskem področju smo na osnovi kartončkov s fotografijami ugotavljali, kako 

prehodno ustvarjeni vtis o kandidatu, ustvarjen izključno na osnovi kandidatove fotografije 

oziroma videza, vpliva na to, ali bodo odločevalci kandidata povabili v nadaljnji krog 

zaposlitvenega procesa ali ne. Na slednjem tematskem področju pa smo kandidate o tem bolj 

neposredno povprašali, zanimali so nas pogledi in stališča sodelujočih. Zanimalo nas je, na 

kakšen način si sodelujoči oblikujejo določeno sliko o kandidatu, preden ga povabijo na 

razgovor, kaj ima pri tem največjo težo, kakšen vtis kandidat naredi, če ne priloži fotografije k 

vlogi, ter ali se pogosto izkaže, da so kandidati, ki so boljši na papirju, dejansko tudi boljši v 

nadaljevanju zaposlitvenega postopka.  

Uvodoma smo sodelujoče povprašali, na kakšen način si ustvarijo določeno sliko o kandidatu, 

preden ga povabijo na zaposlitveni razgovor, ter kaj ima pri tem največjo težo.  

Preglednica 4: Najpomembnejši dejavniki pri oblikovanju vtisa na prvi stopnji 

zaposlitvenega postopka 

Podjetje A 

Lastnik Intuicija 

Direktor Intuicija 

Kadrovnica Življenjepis (izkušnje) 

Podjetje B 

Lastnik Sodeluje le pri končnem izboru 

Direktorica Znanje 

Kadrovnica Življenjepis   (izkušnje, izobrazba) 

Podjetje C 

Lastnik Znanje 

Direktor Poizvedba o kandidatu 

Kadrovnik Življenjepis   (izkušnje, izobrazba) 

Zanimivo je, da so prav vsi sodelujoči kadrovniki izrazili, da si oblikujejo določeno sliko o 

kandidatu izključno na osnovi kandidatove vloge za zaposlitev oziroma življenjepisa, prav tako 

vsi dajejo največjo težo pri izbiri izkušnjam kandidata.   

Sodelujoči lastniki in direktorji načeloma ne sodelujejo v prvem krogu zaposlitvenega 

postopka, tako da je to odvisno od podjetja. Z izjemo lastnika podjetja B, ki sodeluje le pri 

končnem izboru, se ostali lastniki in direktorji vključijo v postopek že pred prvim intervjujem, 

po tem ko je prvo selekcijo zaposlitvenih vlog opravila kadrovska služba. Na ta način dobijo 
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vpogled samo v kandidate, ki izpolnjujejo vse formalne pogoje oziroma po mnenju kadrovske 

službe izstopajo oziroma se vključijo po tem, ko je kadrovska služba že izvedla prve intervjuje, 

in tako zraven kandidatove vloge dobijo v presojo tudi zapiske kadrovske službe s prvega 

intervjuja. Tako lastnik kot direktor podjetja A se pri svojih odločitvah zanašata predvsem na 

intuicijo o kandidatu. Lastnik podjetja C in direktor podjetja B dajeta poudarek na 

kandidatovem znanju, medtem ko direktor podjetja C prisega na poizvedbo o kandidatu in 

mnenje tretjih oseb. 

Glede na predhodni preizkus na osnovi fotografij kandidatov nas je zanimalo, kakšen občutek 

spodbudi pri sodelujočih, če kandidat ne priloži fotografije k življenjepisu. Nadalje smo 

sodelujoče povprašali, če jim priložena življenjepisu pomaga, da o kandidatu dobijo boljši 

občutek, oziroma ali se jim fotografija ne zdi pomembna.  

Zanimivo, da prav vsi sodelujoči iz kadrovskih služb podjetij pravijo, da ne dajejo nobenega 

posebnega pomena priloženim fotografijam kandidatov, medtem ko ravno obratno velja za 

sodelujoče lastnike. Kadrovnica podjetja A pravi, da slika ni ključna ter poudari, da kar šteje je 

izključno vsebina življenjepisa. Kadrovnik podjetja C prav tako pove, da slika ni ključna in 

nervozno nadaljuje »mi dobimo še ogromno prošenj brez, tudi na roko na pisanih, tudi s tem 

nič ni narobe, je celo dobrodošlo, da vidiš na kak način je prošnja napisana«. Kadrovnica 

podjetja B razlaga, da če kandidat ne priloži fotografije, to ne spodbudi nobenega posebnega 

občutka, ter po daljšem premolku nadaljuje »mogoče slika malo pomaga, ampak je treba biti 

dokaj realen, da te ne premami, ker lahko slika vzbudi čisto narobe občutek«. 

Popoln kontrast predstavljajo pogledi lastnikov podjetij. Lastnik podjetja A razlaga: »Odvisno, 

kaj iščemo, če iščemo kandidata za vodilno funkcijo, potem sigurno, ker tam je izgled 

pomemben. Če gledam na izvršilno funkcijo, mora biti urejen, predvsem to.« Lastnik podjetja 

B pravi, da če kandidat ne priloži fotografije, to spodbudi negativen občutek, ter meni, da »brez 

slike sploh ne gre, to je osnova, obvezna sestavina izbora«. Lastnik podjetja C meni, da je 

pametno, če kandidat priloži fotografijo, ter razlaga, da priložena fotografija pomaga, saj je po 

njegovih besedah njihovo tržišče »zelo konzervativno«.  

Medtem ko so bili tako sodelujoči kadrovniki kot lastniki med seboj usklajeni, so bili pogledi 

sodelujočih direktorjev zelo različni. Direktor podjetja A meni, da ni izključujoče, če kandidat 

ne priloži fotografije, ter razlaga, da »slika ni moteča, lahko prinese neko dodano vrednost, 

ampak je pa tako na osnovi slike, slika lahko tudi zabriše marsikaj drugega«. Direktor podjetja 

B razlaga, da če kandidat ne priloži fotografije, ni to nič posebnega, saj prejmejo veliko vlog, 

ki so brez slik, ter dodaja: »Ne gledam slik preveč, bolj grem na tisto, kar kandidat zna. Sliko 

pa si tako narediš, ko ga povabiš na razgovor, tam pol takoj vidiš, da ne bo šlo.« Direktor 

podjetja C pravi, da če kandidat ne priloži slike, dobi občutek »kot da nekaj skriva, ne, tak je 

občutek, bolj negativen kot pa pozitiven, opazi se to. Ker imamo navado, da nam pošiljajo s 

sliko. Slika pomaga toliko, kolikor je negativno, če je ne priložiš, pomaga pa ne pri odločitvi«. 

Zanimivo, da direktor podjetja C pravi, da prejete vloge navadno vsebujejo sliko kandidata, kar 
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je v nasprotju s trditvijo kadrovnika podjetja C. Predpostavljamo, da obstaja verjetnost, da 

kadrovnik nezavedno daje prednost kandidatom oz. življenjepisom s priloženo fotografijo.  

Sodelujoče smo povprašali, ali se po njihovih izkušnjah kandidati, boljši na »papirju«, tudi 

kasneje na razgovoru izkažejo kot boljši in obratno. Vprašanje smo zasnovali na osnovi 

raziskave Dipboye (1982), ki je prišel do zaključkov, da so prvotne ocene kandidatov po navadi 

samoizpolnjujoče prerokbe, kar pomeni, da če je izpraševalec ocenil kandidatove kvalifikacije, 

razbrane s pisne prošnje za zaposlitev kot pozitivne oziroma negativne, so bile tudi njegove 

nadaljnje ocene kandidata skladne s to prvotno oceno (tako po intervjuju kot tudi pri sklepanju 

končne odločitve). 

Lastnik podjetja A odgovarja: »Ne, ni pravila. Lažje je pisat, kot govorit o sebi.« Kadrovnik 

podjetja A prav tako pravi, da ni pravila, medtem ko direktor podjetja A razlaga:  

Ni premo sorazmerno, zlati življenjepis še ne pomeni zlata, je pa nek pokazatelj, v vsakem primeru, 

tudi osebnostnih lastnosti samega človeka. V kolikor je življenjepis dober, je potem tudi velika 

verjetnost, da je človek osebnostno stabilen, samozavesten, odločen ter da ima tudi tiste mehke 

dejavnike, ki jih vsak človek na nekem delovnem mestu rabi, od želje po sodelovanju, timskem 

delu, razumevanju ljudi, vključevanju ljudi v tim itd., to je tudi pri nas najbolj pomembno. Smo 

dokaj majhen tim in si ne moremo dovoliti individualizma oziroma enostranskih potez in zato 

dajemo poudarek na intuiciji, občutku, osebnem kontaktu s kandidati. 

Lastnik podjetja B razlaga, da je dober življenjepis začetek oziroma predstavlja temelje 

kandidata, ter poudari, da je velika razlika in nadaljnji pokazatelj to, kje in kaj je kandidat delal 

predhodno, kandidat pa mora prav tako imeti dober osebni nastop. Kadrovnica podjetja B 

podobno kot lastnik meni, da se kandidati, ki so bili boljši na papirju, tudi bolj izkažejo v 

nadaljevanju zaposlitvenega postopka. Pojasni, da »zato ker izkušnje naredijo svoje in v bistvu 

kandidat tudi ustreza v večji meri našim pričakovanjem, ker če je nekdo že vodil neko enoto, 

podružnico, pozna poslovne procese, je že imel stike z bankami, z zunanjimi institucijami, z 

ministrstvi, z inšpektorati itd. Sigurno da potem ima več plusov, ko analiziraš oziroma 

pričakuješ, kot pa nekdo, ki žal tega nima«. Direktorica podjetja B pa se ne strinja z lastnikom 

in kadrovnico ter pravi, da »ni nujno, marsikateri kandidat je imel dober življenjepis, pa si ga 

povabil na razgovor in videl, da samo naklada«. 

Lastnik podjetja C pravi, da življenjepis sam po sebi ne pove dosti ter da so »dan danes že vse 

vloge dokaj dobro napisane, imajo neko obliko, ker je pač enotna, včasih je to bilo drugače, 

včasih so ročno bile napisane, tam si marsikaj videl.« Direktor podjetja C meni, da »ni močne 

korelacije, nekaj je, ni pa vedno enako. To pomeni, lahko je kandidat, ki je mogoče imel kaki 

slabi dan, na razgovoru pa se potem izkaže v bistvu, da je dober.« Kadrovnik podjetja C 

podobno kot lastnik in direktor pravi, da »ni nujno, včasih mogoče kdo napiše odlično prošnjo, 

potem pa vidimo, da je slika čisto drugačna, ni to pravilo.« 
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Kljub temu da odgovori večine sodelujočih nasprotujejo ugotovitvam Dipboye (1982), še ne 

pomeni, da ugotovitve avtorja ne držijo. Ena izmed najverjetnejših razlag je, da sodelujoči 

oblikujejo samoizpolnjujoče prerokbe nezavedno. 

5.2.4 Vloga prvega vtisa na zaposlitvenem razgovoru pri zaposlovanju vodilnih kadrov 

Cilj poglavja je ugotoviti strukturiranost zaposlitvenih razgovorov v izbranih podjetjih ter 

raziskati, katere vrste informacij so še posebej pomembne pri oblikovanju prvega vtisa na 

razgovoru za zaposlitev pri zaposlovanju vodstvenega kadra in kakšen vtis spodbudijo različne 

vrste informacij.  

Slednje tematsko področje smo si zastavili širše, v prvem sklopu smo ugotavljali, kako je v 

sodelujočih podjetjih videti tipičen zaposlitveni razgovor pri zaposlovanju vodstvenega kadra. 

Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, h kakšni obliki zaposlitvenega razgovora se nagibajo 

sodelujoča podjetja. Vprašanje je še posebej pomembno v kontekstu vloge prvega vtisa v 

zaposlitvenem postopku ter še toliko bolj med razgovorom za zaposlitev, saj so številne 

raziskave (Dipboye 1994; Campion, Palmer in Campion 1997; Macan in Merritt 2011; Dana, 

Dawes in Peterson 2013; Levashina idr. 2014) pokazale, da je vloga prvega vtisa bistveno 

manjša, če je razgovor visoko strukturiran napram nestrukturiranem razgovoru. 

Najverjetneje najobsežnejšo tipologijo strukture zaposlitvenega razgovora so predlagali 

Campion, Palmer in Campion (1997). Tipologija temelji na 15 različnih sestavinah strukture 

zaposlitvenega razgovora, ki so deljene v dve kategoriji, na sestavine, ki vplivajo na vsebino 

razgovora, ter sestavine, ki vplivajo na proces evalvacije kandidatov.  

 

Dimenzija vsebine vključuje naslednje sestavine: 

a) snovanje vprašanj na osnovi analize delovnih mest, 

b) postavljanje enakih vprašanj za vse kandidate, 

c) omejitev spodbujanja, dopolnjevanja in postavljanja nadaljnjih vprašanj, 

d) uporabo boljših strukturiranih vrst vprašanj (npr. strukturirana situacijska vprašanja), 

e) daljše razgovore ali več vprašanj, 

f) nadzor pomožnih informacij, 

g) dopuščanje vprašanja kandidata šele po končanem razgovoru. 

Dimenzije evalvacije vključujejo naslednje sestavine: 

a) oceno vsakega odgovora ali uporabo več ocenjevalnih lestvic, 

b) uporabo podrobnih zasidranih ocenjevalnih lestvic, 

c) podrobno beleženje opomb,  

d) več izpraševalcev,  

e) enake izpraševalce za vse kandidate, 

f) izpraševalci ne razpravljajo o kandidatih in njihovih odgovorih med intervjuji, 
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g) obsežno usposabljanje izpraševalcev, 

h) uporabo statističnih namesto kliničnih predvidevanj. 

Levashina idr. (2014, 245) razlagajo, da so Campion, Palmer in Campion (1997) razvili 

tipologijo na konceptualni logiki, vendar pa niso ponudili dovolj empiričnih dokazov o 

veljavnosti tipologije. Avtorji so na osnovi empiričnih dokazov potrdili tipologijo, izkazalo pa 

se je, da je mogoče, da je sestavina »nadzor pomožnih informacij« del evalvacijske dimenzije 

in ne dimenzije vsebine, kot so predlagali avtorji. Na osnovi ugotovitev avtorjev smo pri 

ocenjevanju strukturiranosti zaposlitvenih razgovorov v sodelujočih podjetjih sestavino 

»nadzor pomožnih informacij« premaknili v dimenzijo evalvacije. Na osnovi novejših raziskav 

Levashina idr. (2014, 249–252) dodajo tri dodatne sestavine, ki jih lahko vključimo v obstoječo 

tipologijo, in sicer: 

a) omejitev gradnje odnosa (omejitev kramljanja), 

b) transparentnost razgovora (seznanitev kandidatov z dimenzijami ocenjevanja pred 

začetkom razgovora ali med razgovorom), 

c) snemanje intervjujev. 

Dopolnjeno tipologijo smo uporabili za ocenjevanje strukturiranosti zaposlitvenega razgovora 

znotraj sodelujočih podjetij, odgovore smo poskušali zbrati na posreden način, kljub temu pa 

so določene dimenzije zahtevale neposredna vprašanja ob koncu intervjujev. Oceno 

posameznih dimenzij smo tvorili na osnovi vseh treh sodelujočih intervjuvancev znotraj 

posameznega podjetja. Ocenjevali smo na osnovi 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni izredno 

strukturiran pristop k zaposlitvenemu razgovoru, 2 strukturiran pristop, 3 med strukturiranim 

in nestrukturiranim pristopom, 4 nestrukturiran pristop in 5 izredno nestrukturiran pristop k 

zaposlitvenemu razgovoru.  

Poudariti je treba, da smo v tem delu ocenjevali izključno strukturiranost zaposlitvenega 

razgovora in ne celotnega zaposlitvenega postopka. Kljub temu da je zaposlitveni proces kot 

celota, v vseh treh sodelujočih podjetjih razmeroma dobro načrtovan, ugotavljamo, da 

prevladuje zelo nestrukturiran pristop k zaposlitvenim razgovorom.  Zanimivo je, da sodelujoči 

menijo ravno nasprotno. Na neposredno vprašanje postavljeno po končanem intervjuju prav vsi 

sodelujoči z izjemo lastnika podjetja A, ki pravi, da je njihov zaposlitveni razgovor »nekje 

vmes«, odgovarjajo, da je njihov pristop k zaposlitvenemu razgovoru strukturiran. Prav tako 

smo ugotovili, da je vseh treh primerih zaposlitveni razgovor bolj strukturiran, če govorimo s 

kadrovnikom, kot če govorimo z lastnikom in direktorjem.  

Neskladje med rezultati zbranimi na posreden način ter neposreden način odraža metodološko 

pomanjkljivost raziskave. Za bolj natančno presojo strukturiranosti zaposlitvenih razgovorov 

predlagamo, da se raziskovalci postavijo v vlogo iskalcev zaposlitve ter v preučevanih podjetjih 

brez vednosti udeležencev (le tako ne bi spremenili vedenja udeležencev) ocenijo 

strukturiranost zaposlitvenih razgovorov še iz perspektive iskalcev zaposlitve.  
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Preglednica 5: Subjektivna ocena podjetja A na osnovi smernic Campiona, Palmerja in 

Campiona (1997) ter Levashine idr. (2014) 

   Strukturiran                                               Nestrukturiran 

1 2 3 4 5 

Dimenzija vsebine 

1. Analiza delovnih mest  2    

2. Enaka vprašanja     5 

3. Omejitev spodbujanja     5 

4. Boljša strukturirana vprašanja    4  

5. Daljši razgovor   3   

6. Nedopuščanje vprašanj 

kandidata 

    5 

Dimenzija evalvacije 

7. Nadzor pomožnih informacij     4  

8. Ocena vsakega odgovora     5 

9. Zasidrane ocenjevalne 

lestvice 

    5 

10. Podrobno beleženje opomb   3   

11. Več izpraševalcev  2    

12. Enaki izpraševalci za vse  2    

13. Brez razprave med razgovori     5 

14. Usposabljanje    4  

15. Statistično napovedovanje     5 

Nove sestavine 

16. Gradnja odnosa     5 

17. Transparentnost razgovora   3   

18. Snemanje razgovora     5 

Povprečna ocena strukturiranosti 

razgovora podjetja A 

 6 9 12 45 

72/18 = 4,0 

Pristop podjetja A k zaposlitvenemu razgovoru je nestrukturiran (4,0).  
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Preglednica 6: Subjektivna ocena podjetja B na osnovi smernic Campiona, Palmerja in 

Campiona (1997) ter Levashine idr. (2014) 

   Strukturiran                                               Nestrukturiran 

1 2 3 4 5 

Dimenzija vsebine 

1. Analiza delovnih mest   3   

2. Enaka vprašanja     5 

3. Omejitev spodbujanja     5 

4. Boljša strukturirana vprašanja    4  

5. Daljši razgovor   3   

6. Nedopuščanje vprašanj 

kandidata 

    5 

Dimenzija evalvacije 

7. Nadzor pomožnih informacij    4  

8. Ocena vsakega odgovora     5 

9. Zasidrane ocenjevalne 

lestvice 

    5 

10. Podrobno beleženje opomb    4  

11. Več izpraševalcev   3   

12. Enaki izpraševalci za vse   3   

13. Brez razprave med razgovori     5 

14. Usposabljanje    4  

15. Statistično napovedovanje     5 

Nove sestavine 

16. Gradnja odnosa    4  

17. Transparentnost razgovora   3   

18. Snemanje razgovora     5 

Povprečna ocena strukturiranosti 

razgovora podjetja B 

  15 20 40 

75/18 = 4,2 

Pristop podjetja B k zaposlitvenemu razgovoru je najmanj strukturiran (4,2) med vsemi 

sodelujočimi podjetji.  
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Preglednica 7: Subjektivna ocena podjetja C na osnovi smernic Campiona, Palmerja in 

Campiona (1997) ter Levashine idr. (2014) 

   Strukturiran                                               Nestrukturiran 

1 2 3 4 5 

Dimenzija vsebine 

1. Analiza delovnih mest 1     

2. Enaka vprašanja     5 

3. Omejitev spodbujanja     5 

4. Boljša strukturirana vprašanja  2    

5. Daljši razgovor  2    

6. Nedopuščanje vprašanj 

kandidata 

    5 

Dimenzija evalvacije 

7. Nadzor pomožnih informacij     4  

8. Ocena vsakega odgovora     5 

9. Zasidrane ocenjevalne 

lestvice 

    5 

10. Podrobno beleženje opomb  2    

11. Več izpraševalcev   3   

12. Enaki izpraševalci za vse   3   

13. Brez razprave med razgovori     5 

14. Usposabljanje  2    

15. Statistično napovedovanje    4  

Nove sestavine 

16. Gradnja odnosa     5 

17. Transparentnost razgovora   3   

18. Snemanje razgovora     5 

Povprečna ocena strukturiranosti 

razgovora podjetja C 

1 8 9 8 40 

66/18 = 3,7 

V podjetju C je zaposlitveni proces načrtovan podrobno in več let vnaprej, vendar je kljub temu 

zaposlitveni razgovor nestrukturiran (3,7 od 5). Podjetje že vnaprej išče kandidate, ki bi 

potencialno lahko prevzeli vodstveno delovno mesto, največja razlika takšnega pristopa je, da 

je proces manj tvegan za podjetje, saj kandidat ne prevzame vodstvenega mesta takoj in je tako 

tveganje za podjetje nekoliko manjše. Kljub temu pa je pomembno, da podjetje že v osnovi 

izbere pravega kandidata na pravo delovno mesto, saj se lahko ob izbiri napačnega kandidata 

in po vloženem času ter usposabljanju izkaže, da kandidat ni primeren in bo podjetje nosilo 

škodo. 
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V nadaljevanju prikazujemo, katere so tiste lastnosti kandidatov za vodstveno delovno mesto, 

ki sodelujočim v raziskavi najprej padejo v oči, ko kandidat vstopi v prostor. 

Preglednica 8: Lastnosti kandidatov, pomembne ob prvotnem osebnem srečanju 

Podjetje A 

Lastnik Urejenost obraza 

Direktor Nastop 

Kadrovnica Splošna urejenost 

Podjetje B 

Lastnik Nastop 

Direktorica Izgled 

Kadrovnica Bonton in urejenost 

Podjetje C 

Lastnik Splošna urejenost 

Direktor Izgled 

Kadrovnik Samozavest 

Zraven vpliva predhodno ustvarjenega vtisa o kandidatu je ravno kratek čas ob prvem fizičnem 

srečanju s kandidatom odločilen za to, kakšen vtis si bo izpraševalec oblikoval o kandidatu. 

Upoštevajoč, da izpraševalci oblikujejo prvi vtis zelo hitro in ustvarjeno mnenje zelo težko 

spremenijo, so lastnosti kandidata, ki izpraševalcem padejo najprej v oči, še posebej pomembne. 

Ustvarjeni vtis bo vplival na to, na kakšen način bo izpraševalec postavljal vprašanja ter vodil 

razgovor (Macan in Dipboye 1990, 762; Harris in Garris 2008, 148–151, 157).  

Odzive sodelujočih na navedeno vprašanje lahko povzamemo v dve skupini, in sicer lastnosti 

kandidata, povezane z njegovo zunanjo podobo, ter lastnosti, povezane z njegovim vedenjem. 

Izkazalo se je, da so lastnosti kandidata, ki sodelujočim padejo v oči ob prvem srečanju s 

kandidatom, popolnoma odvisne od osebnih preferenc sodelujočega, saj nismo opazili nobene 

povezave med sodelujočimi znotraj podjetja ter med sodelujočimi z enakim delovnim nazivom.  

Ob prvem fizičnem srečanju s kandidatom za vodilno delovno mesto so med sodelujočimi 

pomembni predvsem urejenost, nastop in videz kandidata.  

Nadalje smo raziskali, katere so tiste oblike obnašanje in pristopa kandidatov, ki pri sodelujočih 

spodbudijo pozitiven vtis, in katere so tiste, ki spodbudijo negativen vtis.  
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Preglednica 9: Oblike obnašanja, ki spodbudijo pozitiven in negativen vtis 

Podjetje A 

Lastnik 
Pozitiven vtis Urejenost 

Negativen vtis Zavajanje v vlogi za zaposlitev 

Direktor 
Pozitiven vtis Pristnost, odkritost, preprostost 

Negativen vtis Arogantnost 

Kadrovnica 
Pozitiven vtis Dober nastop 

Negativen vtis Neurejenost 

Podjetje B 

Lastnik 
Pozitiven vtis Dober nastop 

Negativen vtis Nervoza 

Direktorica 
Pozitiven vtis Visoka motivacija 

Negativen vtis Arogantnost 

Kadrovnica 
Pozitiven vtis Bonton  

Negativen vtis Arogantnost  

Podjetje C 

Lastnik 
Pozitiven vtis Urejenost in odkritost 

Negativen vtis Arogantnost 

Direktor 
Pozitiven vtis Jasno izražanje, komunikacijske sposobnosti 

Negativen vtis Prekomerna nervoza 

Kadrovnik 
Pozitiven vtis Samozavest ter komunikacijske spretnosti 

Negativen vtis Prestrašenost in zmedenost 

Medtem ko se obnašanje in pristop kandidatov, ki na sodelujoče naredita pozitiven vtis, precej 

razlikujeta med sodelujočimi, sta si precej podobna, ko gre za negativen vtis. Kar štirje 

sodelujoči so kot obliko obnašanja in pristopa, ki vzpodbodita negativen vtis, navedli 

arogantnost kandidata, dva sodelujoča navajata, da je prekomerna nervoza razlog negativnega 

vtisa o kandidatu, medtem ko so preostali trije sodelujoči navedli zavajanje v vlogi za 

zaposlitev, neurejenost ter prestrašenost in zmedenost.  

Z zadnjim vprašanjem sklopa nas je zanimalo, kako hitro sodelujoči v raziskavi običajno dobijo 

občutek, da kandidat ne sodi v njihovo podjetje, saj smo v teoretičnem delu naloge na osnovi 

raziskav številnih avtorjev (Hall in Andrzejewski 2008, Harris in Garris 2008 in Schaller 2008) 

ugotovili, da si izpraševalci zelo hitro oblikujejo vtis o kandidatu in ustvarjeno mnenje težko 

spremenijo. Razloge gre iskati v biološko evolucijskem vidiku, saj je bilo za preživetje človeka 

ključno hitro odkrivanje osebnostnih lastnostih drugih, hitrost je bila še posebej bistvena pri 

izognitvi socialnim nevarnostim. Raziskava je pokazala, da se nekateri sodelujoči odločijo 

izredno hitro, če kandidat ne sodi v njihovo podjetje. Direktor podjetja A pravi, da »zelo hitro. 

Jaz mislim, da po prvih petih stavkih ali pa desetih stavkih«. Lastnik podjetja A pravi, da dobi 

občutek »takoj«, medtem ko si je kadrovnica podjetja A v svojih izjavah kontradiktorna. 

Direktor podjetja B razlaga, da »kar hitro, v par minutah«, lastnik podjetja B »v 5 do 10 

minutah«, kadrovnica podjetja B pa pravi: »Mislim, da kar po zaključku prvega dela 

razgovorov.« Medtem ko direktor in lastnik podjetja C prisegata na preizkus, kadrovnik 
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podjetja C pravi, da občutek, da kandidat ne sodi v njihovo podjejte, dobi »zelo hitro, po par 

stavkih«.   

5.3  Ugotovitve raziskave 

V teoretičnem delu naloge smo skladno z namenom in cilji naloge podrobno spoznali vidike in 

dejavnike tvorjenja prvega vtisa v kontekstu vrednotenja in izbora kadra. Teoretični del 

predstavlja temeljne naloge, v tem delu smo podrobno raziskali in opredelili pomembna 

področja, na osnovi katerih smo v empiričnem delu raziskavo nadgradili ter se osredotočili na 

vodstveni kader. 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje »Kakšna je vloga predsodkov in stereotipov pri 

vrednotenju in izbiri vodstvenega kadra?« smo iskali z izvedbo poizkusa na osnovi kartončkov 

s fotografijami potencialnih kandidatov za vodstveni položaj v podjetju. V teoretičnem delu 

nalog smo na kratko predstavili vlogo predsodkov in stereotipov pri snovanju prvega vtisa, v 

empiričnem delu pa smo se s poizkusom osredotočili na to, kako različne fizične lastnosti ter 

stili kandidatov, ki jih izpraševalci razberejo le na osnovi fotografije, priložene vlogi za 

zaposlitev, vplivajo na nadaljevanje zaposlitvenega postopka pri zaposlovanju vodstvenega 

kadra v obravnavanih podjetjih. Rezultate raziskave smo primerjali glede na različne položaje 

sodelujočih v podjetju, povezali z zaključki raziskav drugih avtorjev ter ugotovitve interpretirali 

v posameznih sklopih poglavja. Na osnovi poizkusa s kartončki ugotavljamo, da pri izbiri 

kandidatov v obravnavanih podjetjih ni nujno toliko pomemben videz kandidata, kot je 

pomembno, da kandidat ustreza sliki dobrega kandidata za specifično delovno mesto. 

Raziskava je jasno pokazala, da sodelujoči dajejo prednost kandidatom, ki so bližje stereotipni 

podobi dobrega direktorja podružnice. Pri tem je treba poudariti, da se stereotipna podoba lahko 

znatno razlikuje glede na kulturni kontekst ter tudi predhodne izkušnje oziroma osebne 

preference nosilca odločitve. Kljub predpostavki, da bodo fizično privlačni kandidati izbrani 

večkrat, to ni bilo tako. Izkazalo se je, da je v obravnavanih podjetjih fizična privlačnost lahko 

prednost, če nosilci odločitve potencialnega kandidata dojemajo kot sodelavca, in ovira, če bi 

potencialni kandidat v prihodnosti lahko predstavljal konkurenco nosilcu odločitve (značilno 

samo za moški spol). Na osnovi ugotovitev številnih raziskav (Roehling, M., Roehling P. in 

Pichler 2007; Macan in Merritt 2011; Bartels 2016; Flint idr. 2016) in odločitev sodelujočih v 

raziskavi menimo, da so ženske kandidatke s prekomerno telesno težo za vodilna delovna mesta 

deležne predsodkov v večji meri kot moški kandidati s prekomerno telesno težo. Kljub temu pa 

gre poudariti, da je razlog za tako veliko neskladje med izbiro ženske in moškega kandidata s 

prekomerno telesno težo moč pripisati tudi dejstvu, da je izbrani moški kandidat bližje 

stereotipni podobi osebe na vodilnem položaju kot izbrana ženska kandidatka. Poizkus s 

kartončki nakazuje, da je prednost pri zaposlovanju na vodilne položaje lahko tudi zrelost 

obraza kandidata, vendar bi bilo predpostavko potrebno nadalje raziskati. Vsi sodelujoči v 

raziskavi so imeli negativne predsodke v primeru tujca arabskih korenin, osebe z obraznimi 



61 

uhani, osebe s tetovažo na vratu ter ženske s prekomerno telesno težo. Prav tako se je izkazalo, 

da je dolga brada predstavljala oviro za kandidata.  

Podjetja se morajo zavedati, da če je nekdo videti kot dober vodja oziroma manager, to še ne 

pomeni, da se bo dejansko izkazal v tej vlogi. V nasprotnem primeru lahko določenega 

kandidata izločijo že na osnovi slike, priložene življenjepisu, oziroma dajo prednost 

kandidatom, ki so videti bližje stereotipni podobi dobrega managerja, kljub temu da so po 

drugih merilih neustrezni. Medtem ko je določene fizične lastnosti težje prilagoditi podobi 

dobrega managerja (npr. telesna teža) oziroma nemogoče (npr. starost, spol), je osebni stil moč 

prilagoditi dokaj enostavno.  

Drugo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako predhodni vtis oziroma vtis, ki si ga 

delodajalec o kandidatu za vodstveno delovno mesto ustvari iz vloge za zaposlitev oziroma 

življenjepisa, vpliva na nadaljnji potek zaposlitvenega postopka?« Delno smo na vprašanje 

odgovorili že v teoretičnem delu naloge, kjer smo s pomočjo strokovne literature predstavili 

pomen predhodno ustvarjenega vtisa za nadaljnji potek zaposlitvenega postopka. Prav tako se 

na predhodno ustvarjeni vtis navezujejo ugotovitve, do katerih smo prišli na osnovi kartončkov 

s fotografijami, s katerimi smo odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje. Poizkus s kartončki 

nakazuje, da je lahko že fotografija kandidata dovolj, da bo ta izločen iz zaposlitvenega 

postopka, kljub izpolnjevanju drugih pogojev. S sklopom vprašanj, navezujočih se na 

predhodno ustvarjeni vtis, smo pridobili poglede in stališča sodelujočih ter še poglobili 

razumevanje dejavnikov in pomena predhodno ustvarjenega vtisa pri zaposlovanju vodstvenega 

kadra v obravnavanih podjetjih. Odgovori nakazujejo velike razlike znotraj sodelujočih podjetij 

pri razmišljanju in pristopu med sodelujočimi kadrovniki nasproti sodelujočim lastnikom in 

direktorjem. Vsi sodelujoči kadrovniki dajejo največji poudarek, preden kandidata povabijo na 

zaposlitveni razgovor, izkušnjam kandidata, navedenih v življenjepisu, medtem ko dva 

kandidata zraven izkušenj prav tako dajeta poudarek izobrazbi. Medtem ko nihče izmed 

sodelujočih lastnikov in direktorjev ne daje največjega poudarka življenjepisu oziroma 

izkušnjam in izobrazbi kandidata. Podobno so bili vsi sodelujoči kadrovniki enotni pri trditvi, 

da ne dajejo nobenega posebnega pomena priloženi fotografiji kandidata, medtem ko ravno 

obratno velja za sodelujoče lastnike. Odgovori sodelujočih kažejo na drugačen način 

razmišljanja in s tem pristop kadrovskih delavcev ter vodstva podjetja, kar še nadalje nakazuje, 

da pri zaposlovanju na vodstvene položaje v obravnavanih podjetjih veljajo drugačna merila. 

Zraven že omenjenih ugotovitev, da pri zaposlovanju vodilnih obstajajo drugačna merila zaradi 

bistveno drugačnih pričakovanj in stereotipne podobe dobrega vodja, predpostavljamo, da gre 

morebiten razlog iskati tudi v tem, da so nosilci odločitve pri zaposlovanju vodilnega kadra 

člani trenutnega vodstva podjetja. Gre za še neraziskano področje, zato je težko govoriti o tem, 

kako velike razlike dejansko nastanejo, če so nosilci odločitve vodilni v podjetju in ne 

kadrovska služba. Področje predstavlja zanimiv raziskovalni problem za nadaljnje raziskave. 
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Tretje raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Katere vrste informacij so še posebej pomembne 

pri oblikovanju prvega vtisa na razgovoru za zaposlitev pri zaposlovanju vodstvenega kadra?« 

Oblikovanje prvega vtisa je v veliki meri odvisno od osebnih preferenc sodelujočih, kljub temu 

pa določene lastnosti prevladujejo pri tem, ali bo kandidat ustvaril vtis, primeren za vodilno 

delovno mesto. Sodelujoči pri zaposlovanju vodstvenega kadra dajejo največji poudarek na 

urejenost, nastop, videz in samozavest. Skladno ti dejavniki spodbudijo pozitiven vtis o 

kandidatu, medtem ko sodelujoče najbolj odvrne, če dobijo občutek, da je kandidat aroganten, 

nervozen oziroma je zavajal v vlogi za zaposlitev. Negativen prvi vtis ima še toliko večje 

posledice, saj večina sodelujočih zelo hitro presodi, če kandidat ne sodi v njihovo podjetje, 

medtem ko odločitev o primernosti kandidata ne oblikujejo tako hitro. Velik del poglavja smo 

namenili ugotavljanju stopnje strukturiranosti zaposlitvenih razgovorov v izbranih podjetjih, 

saj so številni avtorji v različnih časovnih obdobjih (Dipboye 1994; Campion, Palmer in 

Campion 1997; Macan in Merritt 2011; Dana, Dawes in Peterson 2013; Levashina idr. 2014) 

ugotovili, da večja strukturiranost pripomore k zmanjšanju pristranskosti sodb med 

zaposlitvenim razgovorom. Kljub temu, da sodelujoči menijo drugače, smo na podlagi obsežne 

tipologije ocenili, da je skupna povprečna stopnja strukturiranosti vseh treh sodelujočih podjetij 

je 3,9 na ocenjevalni lestvici od 1 do 5, kjer 1 predstavlja ekstrem na strani strukturiranosti in 

5 na strani nestrukturiranosti zaposlitvenega razgovora. Ugotovitve kažejo, da se tako na 

individualni ravni (4,0, 4,2, 3,7) kot skupaj v vseh treh sodelujočih podjetjih poslužujejo 

nestrukturiranega pristopa k zaposlitvenemu razgovoru. Že skoraj dve desetletji in pol nazaj je 

eden od največjih strokovnjakov področja (Dipboye 1994) ugotavljal, da se podjetja kljub 

močni empirični podpori za uporabo strukturiranih zaposlitvenih razgovorov še naprej 

poslužujejo nestrukturiranih postopkov. Kot glavni razlog takšnega pristopa k razgovoru 

sodelujoči navajajo, da je pomembno, da kandidata spoznajo bolj na osebni ravni, saj lahko 

tako najbolje ocenijo, ali sodi v njihovo organizacijo. Omenjeni razlog je ravno med 

najverjetnejšimi razlogi za povečanje pristranskosti in zmanjšanje veljavnosti sodb pri 

dojemanju kandidatov. Tak pristop lahko dobro deluje pri izbiri prijateljev oziroma družbenega 

okolja, vendar ga ni moč prenesti na profesionalno področje pri izbiri najprimernejših 

kandidatov za organizacijo.  

5.4  Priporočila za prakso  

Cilj raziskave je bil ugotovitve povezati s predlogi in priporočili za prakso. Namen raziskave je 

opozoriti podjetja na nevarnosti in pasti prvega vtisa, zato se v priporočilih osredotočamo 

izključno na podjetja. Kljub temu da to ni bil namen naloge, lahko ta prav tako služi kot bogat 

vir podatkov za iskalce zaposlitve, še posebej, če kateri iščejo zaposlitvene priložnosti na 

vodilnih delovnih mestih. Predlogi so zasnovani na podlagi obravnavane tuje strokovne 

literature ter ugotovitev raziskave izveden v 3 slovenskih podjetjih. Priporočamo previdnost pri 

preslikavi in implementaciji priporočil. 
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Menimo, da je pomembno, da podjetja zaradi specifičnosti zaposlovanja vodstvenega kadra 

ločijo zaposlovanje na vodilne položaje od ostalih položajev. Predlagamo, da so podjetja še 

posebej pozorna oziroma upoštevajo naslednje predloge: visoko strukturiran postopek 

selekcije, enak za vse kandidate; vključiti psihološke teste vodstvenih sposobnosti; posebno 

pozornost nameniti strukturiranju zaposlitvenih razgovorov, pri tem jim lahko služijo smernice 

Campion, Palmer in Campion (1997) ter Levashine idr. (2014); delodajalci naj zahtevajo 

življenjepise brez fotografij kandidatov oziroma zaposleni, ki ni med nosilci odločitve, naj 

zakrije fotografije in imena kandidatov ter vloge za zaposlitev šele nato preda nosilcem 

odločitve; vodstvo podjetja sodeluje v postopku od začetka do konca ter se ne priključi šele po 

tem, ko prvo selekcijo opravi kadrovska služba; med nosilci odločitve naj ne bodo člani 

trenutnega vodstva, ki bi jim kandidat lahko v prihodnosti predstavljal konkurenco; kandidat 

naj opravi nalogo, ki je relevantna za delovno mesto, pri tem je pomembno vsem kandidatom 

zagotoviti enake pogoje; predhodno testiranje vseh nosilcev odločitve (tudi lastnikov), ki 

sodelujejo pri izbiri ključnega kadra, s psihološkimi testi predsodkov z namenom ugotovitve 

nezavednih predsodkov oziroma predsodkov, ki se jih nosilci pred testiranjem odločitev ne 

zavedajo.   

5.5  Prispevek k stroki in možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Prispevek k stroki je namenjen podjetjem oziroma vsem organizacijam, ki se soočajo z izbiro 

zaposlenih, še posebej vodstvenega kadra. Z raziskavo segamo na še neobdelano področje v  

Sloveniji, po našem znanju področje dejavnikov in pomena prvega vtisa pri vrednotenju in 

izboru vodilnih kadrov še ni bilo podrobneje raziskano. Raziskava je zasnovana v smeri, ki 

omogoča nadgradnjo določenih sklopov z bolj poglobljenim in osredotočenim pristopom. 

Raziskava omogoča smiselno ponovljivost v novem časovnem obdobju ter primerljivost 

podatkov, ki lahko nakaže spremembe pristopa selekcije vodilnih kadrov ter spremembe 

stereotipne podobe dobrega managerja. Raziskava je bila narejena na podlagi majhnega vzorca, 

zato je rezultate v dani obliki potrebno obravnavati s previdnostjo. V tem kontekstu bi svetovali 

triangulacijo na osnovi treh različnih tehnik raziskovanja, intervju, opazovanje ter uporabo 

dokumentarnih virov (življenjepisi kandidatov, transkripcije magnetofonskih posnetkov 

zaposlitvenih razgovorov, osebni zapiski nosilcev odločitve).  

V teoretičnem delu naloge smo prav tako zajeli temeljne dileme upravljana vtisa pri vrednotenju 

in izbiri kadra. Z intervjuji sodelujočih smo želeli iti korak dalje ter podrobneje raziskati 

področje upravljanja vtisa z osredotočenjem na zavajanje in laganje kandidatov pri 

zaposlovanju vodstvenega kadra. Ugotovili smo, da gre za obsežno področje, ki je lahko 

samostojno raziskovalno delo in bi od raziskovalca zahtevalo neomejeno vključenost v 

zaposlitveni postopek določenega podjetja. V tem kontekstu bi zraven že prej omenjene 

triangulacije na osnovi treh različnih tehnik raziskovanja svetovali tudi triangulacijo virov 

podatkov, ki bi zraven nosilcev odločitve vključila tudi perspektivo kandidatov za zaposlitev.  
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6 SKLEP 

Namen magistrskega dela je bil raziskati pomen in dejavnike prvega vtisa pri vrednotenju in 

izbiri vodstvenega kadra. Osredotočili smo se na vlogo predsodkov in stereotipov, vpliv 

predhodno ustvarjenega vtisa na nadaljnji potek zaposlitvenega postopka ter raziskali katere 

vrste informacij so še posebej pomembne pri oblikovanju prvega vtisa.  

Zaposlovanje vodilnih kadrov spada med najobčutljivejše in najpomembnejše odločitve 

vodstva podjetij. Strokovna literatura ter izsledki naše raziskave nakazujejo, da pri 

zaposlovanju na vodilne položaje obstajajo drugačna pravila kot pri zaposlovanju na druge 

položaje v podjetju. Med najpomembnejše razloge štejemo: 1. ljudje povezujemo vodstvene 

sposobnosti z določenimi fizičnimi lastnostmi (višino, telesno težo); 2. nagnjeni smo k 

predpostavljanju, če nekdo ustreza stereotipni podobi dobrega vodje, domnevamo, da se bo ta 

oseba tudi dejansko izkazala v tej vlogi; 3. osebe z višjim statusom so bolj prepričljive pri lažeh 

kot osebe z nižjim statusom. Prav tako leta in izkušnje povečajo sposobnost laganja, brez da bi 

jih njihov sogovornik dobil na laži, kar še poveča nevarnosti, povezane z laganjem in 

zavajanjem med zaposlitvenim postopkom za vodilne položaje; 4. nosilci odločitve pri izbiri 

vodilnih kadrov so običajno predstavniki trenutnega vodstva podjetja ter lastniki in ne 

kadrovski delavci, kot je značilno pri zaposlovanju na druga delovna mesta v podjetjih. 

Raziskava je pokazala, da v obravnavanih podjetjih obstajajo velike razlike v načinu 

razmišljanja in pristopu k zaposlovanju vodilnega kadra med sodelujočimi kadrovskimi 

strokovnjaki ter lastniki podjetij; 5. če so med nosilci odločitve člani trenutnega vodstva, ki bi 

jim kandidat v prihodnje lahko predstavljal konkurenco, se odpirajo nove nevarnosti 

diskriminiranja. Na to nakazujejo raziskava Lee idr. (2015) ter rezultati naše raziskave v 

primeru izbire kartončkov fizično privlačnega kandidata, ki nakazuje na nevarnosti 

diskriminiranja v škodo privlačnega kandidata, če nosilci odločitve odločajo o izbiri kandidata, 

s katerim bodo potencialno tekmovali. Če pa privlačni kandidati niso predstavljali potencialne 

konkurence nosilcem odločitve v obravnavanih podjetjih, so bili deležni pozitivne 

diskriminacije. Tako raziskava Lee idr. (2015) ter naša raziskava sta pokazali, da to velja samo 

v primeru fizično privlačnih kandidatov, medtem ko pri fizično privlačnih kandidatkah ni bilo 

moč opaziti podobnega izida. Poudariti je treba, da gre pri navedenih razlogih največkrat za 

nezavedne predsodke, kar še poveča možnost, da so nosilci odločitve pri izbiri kandidatov 

podvrženi subjektivnim občutkom in ne objektivni primernosti kandidata za specifično delovno 

mesto. Predsodke nosilcev odločitev je moč bistveno omiliti s predhodnim testiranjem nosilcev 

na odločevalskih položajih s psihološkimi testi predsodkov, kot je navedeno v priporočilih za 

prakso. 

V uvodu naloge smo poudarili, da je vloga prvega vtisa še posebej pomembna pri zaposlovanju 

novih sodelavcev. Raziskava nakazuje, da je vloga prvega vtisa še bistveno večja pri 

zaposlovanju vodstvenega kadra, kar odpira nove nevarnosti, ki lahko znatno povečajo možnost 

izbire napačnega kandidata ter povzročijo veliko organizacijsko škodo. V sodelujočih podjetjih 
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prvo stopnjo selekcije zaposlovanja vodstvenega kadra opravi kadrovska služba, medtem ko 

končno odločitev sprejme vodstvo podjetja. Glede na to, da sodelujoči kadrovniki dajejo 

poudarek na druge lastnosti kandidatov kot sodelujoči direktorji in lastniki podjetij, to pomeni, 

da imajo kandidati, ki so se sposobni najbolje prilagoditi oziroma ki imajo najboljše sposobnosti 

vživeti se v perspektivo druge osebe, še posebej veliko prednost pri zaposlovanju v 

obravnavanih podjetjih. Kot primer lahko navedemo, da je kadrovnica podjetja B dojemala 

določene lastnosti obnašanja kandidata kot arogantne, kar je ena izmed najmanj zaželenih 

lastnosti, medtem ko je lastnik podjetja B enako obnašanje kandidata dojemal kot 

samozavestnost, ki jo oseba na vodstvenem položaju potrebuje.  

Prvi vtis predstavlja osnovo vsake interakcije, nasveti (največkrat brez znanstvene podlage) o 

tem, katere oblike obnašanja bodo vodile do pozitivnega prvega vtisa, so široko dostopni širši 

javnosti. Na drugi strani pa so vplivi vtisov na naše lastno dojemanje okolja oziroma 

vsakodnevne interakcije z drugimi osebami tako rekoč nepoznani javnosti ter tudi občutno manj 

raziskani. Največji izziv predstavlja, da se ljudje osredotočamo na oblike vedenja, za katere 

sklepamo, da bodo ustvarile želeni vtis, kljub temu da nismo najbolj uspešni razsodniki o tem, 

kakšen vtis ustvarjamo z določenim vedenjem in kako nas dojemajo drugi. Na drugi strani pa 

se le redko kdo osredotoča na lastno dojemanje drugih oziroma kako snovanje vtisov vpliva na 

naš lasten odnos do drugih oseb. Med vsemi dejavniki menimo, da je ravno sprememba 

perspektive in osredotočenosti na lastno dojemanje osnova za boljše razumevanje nezavednih 

procesov, ki običajno vodijo naše vedenje in so podvrženi predsodkom ter stereotipiziranju. To 

bi v kontekstu zaposlovanja vodilo k bolj objektivnim sodbam z večjim poudarkom na 

lastnostih kandidata, ki so dejansko pomembne za specifičen položaj, ter izbiri bolj primernih 

kandidatov.  
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Priloga 1 

 

Vprašalnik za izvedbo polstrukturiranega intervjuja 

 

Splošne informacije o intervjuvancu in organizaciji: 

 Koliko let izkušenj imate s presojanjem in izbiro zaposlenih?  

 Vaš status oziroma naziv delovnega mesta? 

 

1. Metode izbire vodstvenega kadra:  

 Lahko, prosim, opišete, kako poteka selekcijski postopek zaposlovanja, ko 

zaposlujete vodstveni kader? Možna podvprašanja: Kaj zahtevate ob prijavi 

kandidata, koliko intervjujev, koliko ter kdo od zaposlenih sodeluje pri izbiri novega 

kadra? V katerih fazah izbire zaposlenih sodelujete sami? Se ta razlikuje v primerjavi 

s selekcijskim postopkom zaposlovanja nižjega kadra – izvajalcev? Na kakšen 

način?  

 Katere so po vašem mnenju najpomembnejše metode zaposlitvenega postopka? 

Zakaj? 

 

2. Stereotipi in predsodki na osnovi fizičnih lastnosti ter osebnega stila, razbranega s slike 

kandidata za vodstveni položaj. 

Prosim, da se postavite v vlogo, da zaposlujete osebo na vodstveni oziroma vodilni položaj 

(vršni ali sredni management), na primer na položaj direktorja/direktorico podružnice. Od 

vseh prispelih prijav teh 14 kandidatov izpolnjuje pogoje in so po kvalifikacijah primerljivi. 

Katere od teh kandidatov bi povabili v naslednji krog oziroma na zaposlitveni razgovor, če 

imate možnost izbrati samo 5 kandidatov? 

 

3. Predhodno ustvarjeni vtis oziroma vtis, ki si ga delodajalec ustvari, preden se osebno 

sreča s kandidatom za vodstveni položaj, največkrat iz vloge za zaposlitev in življenjepisa. 

 Na kak način si ustvarite določeno sliko o kandidatu, preden ga povabite na 

zaposlitveni razgovor?  

o Kaj ima pri tem največjo težo (intuicija, izobrazba, izkušnje, priporočila itd.)? 

o Preverjate potencialne kandidate na družbenih omrežjih (Google, LinkedIn, 

Facebook)? 

 Kakšen občutek v vas vzbudi, če kandidat ne priloži fotografije k življenjepisu? 

 Vam fotografija, priložena življenjepisu, pomaga, da o kandidatu dobite boljši 

občutek, ali se vam fotografija ne zdi pomembna?  
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 Se po vaših izkušnjah kandidati, ki so bili boljši na papirju (oz. tisti, od katerih ste že 

pred razgovorom pričakovali več), izkažejo tudi na razgovoru kot boljši in obratno? 

Lahko opišete konkreten primer?  

  

4. Vloga prvega vtisa na zaposlitvenem razgovoru pri zaposlovanju vodilnih kadrov. 

 Lahko, prosim, opišete, kako je pri vas videti tipičen zaposlitveni razgovor pri 

zaposlovanju vodstvenega oziroma vodilnega kadra (ugotavljam, ali je ta bližje 

strukturiranemu ali nestrukturiranemu razgovoru)? 

o So vprašanja za vse kandidate enaka?  

o Se vaša vprašanja navezujejo na pisno vlogo kandidata? 

 Kaj je tisto, kar vam najprej pade v oči, ko kandidat stopi v prostor?  

 Kakšne so oblike obnašanja in pristopa kandidatov, ki na vas naredijo pozitiven prvi 

vtis? Katere oblike spodbudijo negativen vtis?  

 Kako hitro po navadi dobite občutek, da kandidat ne sodi v vaše podjetje? 
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