


 

 

 

 

 





1
 I denna studie använder vi synonymt benämningarna: CV, resumé och meritförteckning 

då vi avser sökandes kvalifikationer i form av en sammanfattning av erfarenheter, 

utbildning, intressen etcetera. 











2
 Med demografi avses här bland annat rekryterarens kön, ålder och utbildningsnivå. 

3
 Prognostisk validitet = förmågan att förutsäga framgång i arbetet baserat på vetenskapliga 

studier. 









 

 

 

 

 



 

 

 

 















Som vi behandlat ovan fann vi en huvudeffekt vilken innebar 

att urvalet till tjänsten som möbelförsäljare påverkades av den irrelevanta 

variabeln ’sökandens attraktivitet’ över grupperna. Däremot visade 

resultatet inte att ett systematiskt tillvägagångssätt minskade tendensen att 



använda sig av irrelevanta kriterier vid urvalet. Vi tolkar detta som att det 

även för denna hypotes kan ha haft betydelse att det handlade om en 

lågkvalificerad tjänst och att informationen om de sökande var begränsad. 

  I detta sammanhang är det även relevant att diskutera om 

försökspersonernas beaktande av variabeln ’sökandens attraktivitet’ kan 

anses relevant, då studien använde sig av en tjänst som försäljare. Det finns 

forskning som visar att attraktiva försäljare presterar bättre i förhållande till 

sina mindre attraktiva kollegor (DeShields, Kara & Kaynek, 1996; Reingen 

& Kernan, 1993). Dock minskar denna positiva effekt i takt med att 

relationen mellan försäljare och kund utvecklas över tid (Ahearne, Gruen & 

Jarvin, 1999; Reingen & Kernan, 1993). Attraktiva personer har även visat 

sig vara bättre på att övertyga och åstadkomma åsiktsförändringar hos andra 

(Snyder & Rothbart, 1971) och de uppfattas som mer beslutsamma, 

informerade, motiverade och logiska jämfört med mindre attraktiva personer 

(Dipboye et al., 1977). Man skulle alltså kunna välja att se 

försökspersonernas beaktande av variabeln ’sökandens attraktivitet’ som ett 

rationellt och medvetet ställningstagande enligt den nämnda forskningen. 

Ett antal av försökspersonerna uppgav dessutom i efterhand att de vid 

urvalet medvetet tagit hänsyn till de sökandes utseende.  

  För vår tredje hypotes fann vi ett signifikant negativt samband 

mellan variabeln ´Total kvalitet´ och ’Intuitiv beslutsstil’, medan ett sådant 

samband inte hittades för den andra dimensionen ’Rationell beslutsstil’ och 

’Total kvalitet’. Detta tydde på att en alltför snabb och intuitiv 

beslutsprocess gjorde försökspersonerna mindre benägna att använda sig av 

relevanta kriterier vid urvalet. Att vi inte fann något stöd för hypotesen att 

’Rationell beslutsstil’ korrelerar med variabeln ’Total kvalitet’, kan bero på 

att uppgiften i experimentet inte var utformad på ett sätt som krävde en 

tillräcklig insats av systematiskt och logiskt resonerande. Trots att försöket 

gällde bedömning av sökande, och att den rationella beslutsprocessen enligt 

REI-40 testet visat sig ha samband med beslutsfattande och problemlösande 

uppgifter, tolkar vi det som att dimensionen ”Rationell beslutsstil’ gäller vid 

en ännu mer långsam och kognitiv problemlösning. Även om 

försökspersonerna uppmanades att ta god tid på sig under experimentet, tror 



vi att de kände en viss press att genomföra uppgiften inom rimlig tid. 

 Våra resultat visade att den oberoende variabeln 

’försökspersonens kön’ påverkade den beroende variabeln ’Total kvalitet’, 

det vill säga benägenheten att utifrån relevanta kriterier välja ut 

kvalificerade sökande till tjänsten som möbelförsäljare. Vi fann en 

signifikant skillnad mellan könen, där kvinnor uppnådde högre värden på 

variabeln ’Total kvalitet’ än män. Detta kan eventuellt bero på att kvinnliga 

försökspersoner tog uppgiften på något större allvar, och var mer noggranna 

i arbetet med urvalet. En annan förklaring kan vara att kvinnor i större 

utsträckning än män ifrågasatte sin egen objektivitet under experimentet, 

och att denna medvetna problematisering förbättrade deras förmåga att 

basera urvalet på relevanta kriterier. Tidigare studier (Uhlmann & Cohen, 

2005) har visat att män uppvisar en större diskrepans mellan uppfattningen 

om sin egen objektivitet vid urval, och sitt faktiska beteende. Uhlmann och 

Cohen (2007) har också påvisat att det finns en direkt koppling mellan 

upplevelsen av den egna objektiviteten och ett diskriminerande beteende. 

Då människor upplever att de är objektiva, tenderar de att i högre grad 

använda sig av stereotyper i sin bedömning av människor och därmed ökar 

risken för diskriminering av vissa grupper.  

Studiens begränsningar    

  Som redan nämnts ovan anser vi att resultatet i denna studie 

kan ha påverkats av den valda tjänsten, möbelförsäljare, vilken är relativt 

lågkvalificerad och saknar krav på specifik utbildning. Detta innebar 

eventuellt att försökspersonerna i den systematiska gruppen inte fick 

tillräcklig fördel av att ta del av arbetsbeskrivningen och arbeta med 

arbetsanalysfrågorna, jämfört med den osystematiska gruppen. Utfallet hade 

eventuellt blivit ett annat om det exempelvis gällt en expertistjänst eller en 

chefsbefattning, eftersom försöksdeltagarna i den systematiska gruppen då 

hade fått utvärdera en mer omfattande och detaljrik arbetsbeskrivning, 

samtidigt som den osystematiska gruppens mentala bild av tjänsten inte 

hade räckt till för att motsvara den systematiska gruppens 

informationsövertag vid urvalet av kvalificerade sökande.  



  Kopplat till ovanstående resonemang vill vi också diskutera 

utformningen av de resuméer som försökspersonerna fick utvärdera i 

experimentet. Dessa visades i dataapplikationen i form av sex 

sammanfattande meningar där fyra av dem innehöll relevant alternativt 

irrelevant information gällande de för tjänsten efterfrågade förmågorna. 

Möjligen var denna information alltför kortfattad och okomplicerad att ta till 

sig för att försökspersonerna i den systematiska betingelsen skulle dra fördel 

av att få arbeta med arbetsbeskrivningen och arbetsanalysfrågorna. Vid 

rekrytering och urval inom arbetslivet varierar mängden och typen av 

information i de sökandes CV i betydligt större utsträckning än i vårt 

experiment, vilket gör urvalet mer sammansatt.   

  För den irrelevanta variabeln ’sökandens attraktivitet’ vill vi 

nämna att det vid debriefingen av försökspersonerna framkom att flera av 

dem uppfattat det som att bild och CV-text inte hängde ihop, och att de 

därför helt försökte bortse från fotografierna. Detta faktum skulle i så fall 

kunna peka på att det signifikanta resultatet i studien var undervärderat.

 Då vår studie byggde på ett kontrollerat experiment där antalet 

variabler, och därmed uppgiftens komplexitet, begränsades, anser vi att dess 

externa validitet är låg. Inom arbetslivet är rekryterings- och 

urvalssituationer mer sammansatta och eventuella effekter av ett 

systematiskt förhållningssätt troligen större.   

  Den externa validiteten påverkas också av att 

försöksdeltagarna i vår studie utgjordes av studenter och inte av 

professionella rekryterare, men på denna punkt är forskningen motstridig 

och vissa studier visar att studenter gör sin bedömning minst lika objektivt 

som chefer och professionella rekryterare (Singer & Bruhns, 1991).  
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