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Sammanfattning 

Studien undersökte huruvida effekter av olika kognitiva snedvridningar (primacy-

effekten och recency-effekten) var närvarande vid bedömning av ett CV. Urvalet (N=60) 

bestod av två grupper där den ena hade tidigare erfarenhet av rekrytering och den andra ingen 

tidigare erfarenhet. Studien baserades på en internetenkät där respondenterna fick läsa fem 

korta fiktiva CV. De fick sedan bedöma i hur stor utsträckning de ansåg att personen var 

socialt kompetent, arbetsam och om de fått ett positivt intryck. Två av de CV som 

presenterades var manipulerade genom att samma adjektiv användes för att beskriva personen 

men i två olika ordningar: en positiv och en negativ, detta för att se om ordningen som 

adjektiven presenteras i påverkar bedömningen. Ett mixed ANOVA-test utfördes och 

resultatet blev ej signifikant. Det kan bero på att inga skillnader existerar eller felaktig 

manipulation av test.  
 

Nyckelord: primacy-effekten, recency-effekten, halo-effekten, rekrytering 
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Abstract 

This quantitative study was conducted to investigate whether effects of cognitive 

biases (Primacy effect and Recency effect) were present when professional recruiters assessed 

written job resumes. The respondents (N=60) were divided into two groups, one where the 

respondent had previous experience with recruitment and the other group with no previous 

experience. The study was based on an Internet survey where the respondents was presented 

with five different short made-up resumes. Each resume was then evaluated by the 

respondents who were asked to fill in a likert scale consisting of three characteristics; Socially 

competent, hard-working and overall positive impression. Two of the resumes were 

manipulated in the following way: they were presented with the same adjectives, but in two 

different orders, one in a positive order and the other one in a negative order. A mixed 

ANOVA-test was conducted and the results were non-significant. This could be due to a lack 

of difference between the two groups or that the manipulation could have been wrongly 

conducted.  

 

Keywords: Primacy effect, Recency effect, Halo effect, recruitment 
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Introduktion 

Är alla professionella beslut grundade i rationellt tänkande? Kan magkänslan sätta 

käppar i hjulet för en lyckad rekrytering? Tidigare forskning har visat att mänskliga 

bedömningar och beslut inte alltid är av rationell art (Gilovich, Griffin & Kahneman, 2002). 

För att ett medvetet beslut skall kunna tas krävs en större eller mindre mängd information i 

form av uppfattade stimuli, samt den kognitiva förmågan att bedöma denna information. Både 

ordningen som informationen presenteras i, samt i vilken kontext den förmedlas har visat sig 

kunna påverka ett senare beslut (Asch, 1946). Stöd till detta finns i forskning på flertalet olika 

områden: rättegångar (Costabile & Klein, 2005), sannolikhetsbedömningar (Lichtenstein & 

Slovic, 1971), kliniska bedömningar (Friedlander & Stockman, 1983) och 

personlighetsbedömningar (Anderson & Barrios, 1961), samt har operationaliserats med hjälp 

av flera olika begrepp: anchoring (Kahneman & Schkade, 1998), primacy-effekten (Asch, 

1946) halo-effekten (Thorndike 1920) recency-effekten (Crawford & Duffy, 2008).  

Denna studie belyser rekryteringsprocessen samt hur personer som arbetar inom 

rekrytering kan påverkas i sina beslut. Med en kvantitativ ansats och i ett kvasiexperimentellt 

enkätformat, syftar studien till att addera kunskap till nuvarande heuristik-paradigm från en 

svensk rekryteringskontext, samt uppnå ytterligare extern validitet genom att ej genomföras i 

en experimentmiljö. Asch (1946) beskriver hur vi som människor upplever och bedömer 

andra människor, och hur vi direkt formar en väldigt enkel bild av något så komplext som den 

mänskliga personligheten: 

We look at a person and immediately a certain impression of his character forms itself 

in us. A glance, a few spoken words are sufficient to tell us a story about a highly 

complex matter. Subsequent observations may enrich or upset our first view, but we 

can no more prevent its rapid growth than we can avoid percieving a given visual 

object or hearing a melody (s.258) 
 

Vi ställer följande fråga i en rekryteringskontext: Hur påverkar ordningen på orden i en 

personlighetsbeskrivning upplevelsen av en person som helhet? 
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Tidigare forskning 

Forskning på kognitiva snedvridningar har gjorts inom såväl utbildningsväsendet 

(Dennis, 2007) som online-dating (Bak, 2010) och konsumtionsvetenskap (Dubinsky, Park & 

Park, 2011). De primära teoretiska begreppen i denna studie är recency-effekten, primacy-

effekten, halo-effekten och anchoring. Studien behandlar även teorier som bygger på en 

tudelning av människans kognitiva beslutsapparat, samt hur intuition och rationalitet kan 

bindas till denna teoribildning och kognitiva snedvridningar. 
 

Mänsklig kognition som två system 

Den mänskliga kognitionen kan teoretiskt förstås som bestående av två system, ett 

intuitivt och ett reflekterande. Där det förstnämnda snabbt kommer med intuitiva svar på 

problem vi stöter på, och det sistnämnda väljer att korrigera och noggrannare behandla de 

olika alternativen, eller att acceptera det intuitiva svaret (Stanovic & West, 2000). Detta 

tankesätt, att dela upp människans kognition i två delar, går inom psykologisk forskning ofta 

under namnet “Dual-process theories”, men inom teori kring beslutsfattande benämns och 

förklaras fenomenet på en mängd olika sätt (Fletcher, Hine, Marks & Philips, 2016). I denna 

studie används främst terminologin från Stanovic & West (2000), de beskriver detta tudelade 

sätt att behandla information med begreppen system 1 och system 2. System 1 skall förstås 

som ett intuitivt sätt att tänka, beslut tas snabbt och till stor del på intuition. System 2 å andra 

sidan kan ses som en logisk tankeprocess, där en större mängd mental energi går åt att 

långsamt tänka igenom beslut och omkringliggande faktorer. Alltså går system 2 och dess 

tankeprocess att likna vid en logisk deduktion snarare än en känslomässig chansning 

(Stanovic & West, 2000). Denna samling teorier kan ses som en motsägelse till det som inom 

ekonomisk teori kallas homo economicus, den rationella människan som tar optimala, 

rationella beslut (Gilovich, Griffin & Kahneman, 2002); detta eftersom system 1, och dess 

intuitiva sätt att tänka, strider mot idén om människan som en enbart rationell agent. 

Men vad innebär egentligen intuitivt och rationellt tänkande och hur benämns dessa 

konstrukt inom denna diskurs? Kärnan av intuition och intuitiva svar är att de kan nås både 

medvetet och omedvetet med mycket lite mental ansträngning, intuitiva beslut kommer oftast 

snabbt och är förenade med säkerhet och självförtroende (Hogarth, 2010). Vidare menar 

Hogarth (2010) att de också är av holistisk art, det vill säga att intuitiva beslut ofta är baserade 

på en helhetskänsla, snarare än en logisk deduktion med en mängd explicita premisser som 

mynnar ut i ett beslut. Intuition skall inte förväxlas med instinkt, som i kontrast till intuition 

kan förstås som en medfödd reflex.  
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Rationellt tänkande å andra sidan, har behandlats bland annat inom ekonomisk teori 

för att förstå socialt och ekonomiskt beteende (Zafirovski, 2016). Inom psykologisk forskning 

så diskuteras rationellt tänkande till stor del kring beslutsfattande och bedömning. Gigerenzer 

& Selten (2001) beskriver rationellt tänkande som möjligheten att väga in alla relevanta 

alternativ i ett beslut, och därefter alltid välja det alternativ som utlovar de mest fördelaktiga 

följderna. Vidare menar Gigerenzer & Selten (2001) att rationellt tänkande i den meningen 

inte alltid är möjligt för att faktorer som brist på tid och information helt enkelt inte tillåter 

det. Teorin om en tudelad beslutsapparat opererande i form av två system skulle alltså kunna 

ses som ett exempel på hur människan i brist på tid och information tar beslut som inte alltid 

är helt och hållet rationella. 

På senare tid och med hjälp av avancerad teknik så har även en fysiologisk mätning av 

detta tudelade kognitiva fenomen blivit möjlig. I en studie av Buchel, Dolan, Frith & Goel 

(2000) så fick 11 försökspersoner läsa olika logiska slutledningar, med och utan semantiskt 

innehåll. Samtidigt mättes aktivitet i hjärnan med fMRI (en metod som mäter den 

hemodynamiska responsen vid neurologisk aktivitet i hjärnan). Resultaten i studien visade att 

två olika områden i försökspersonernas hjärnor aktiverades beroende på om innehållet var 

semantiskt, eller om det saknade mening.  

Under de senaste 40 åren har fler studier pekat på att det mänskliga intellektet, och hur 

det fungerar i bedömnings- och beslutssituationer faktiskt kan förstås som tudelat. Inte bara på 

neurofysiologisk nivå har underlag lagts fram, flera studier har publicerats med 

begrepp liknande system 1 & 2 (för översikt se Stanovic & West, 2000).  

Betsch & Kuntz (2008) hävdar att människor skiljer sig i graden av reflekterande 

kontra intuitivt tänkande, och att dessa sätt att tänka och ta beslut kan liknas vid 

personlighetsdrag som är relativt fasta över kontext och tid. Epstein (1994) beskriver 

fenomenet som att en reflekterande process inom mänsklig beslutskognition ligger bakom 

rationella och genomtänkta beslut, och en annan intuitiv snabbare process oftare genererar 

kognitiva snedvridningar.  

Fletcher et al. (2016) utförde en metaanalys där 17 704 försökspersoner ingick, studien 

undersökte hur ett reflekterande kontra intuitivt tankesätt kunde förutsäga huruvida beslut 

som togs fick en bättre eller sämre utfall, samt hur snabbt dessa beslut togs. Resultaten visade 

följande: intuitivt tänkande var positivt korrelerat till snabbare beslut och också en känsla av 

välmående när beslutet togs, men hade en svag negativ korrelation med prestation; 

Reflekterande tänkande stod i sin tur i positiv korrelation till prestation. Slutsatsen i denna 

metastudie var att reflekterande samt intuitivt tänkande, och uppdelningen mellan de två 
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funktionerna är en realitet inom mänskligt beslutsfattande, men samtidigt beror skillnaden på 

hur de påverkar resultaten av beslut, till stor del på kontext och situation (Fletcher et al., 

2016) 
 

Heuristik  

Begreppet heuristik kan inom psykologin förklaras som en intern procedur som 

hjälper oss människor att finna ett för oss tillfredsställande svar på svåra frågor, en mental 

genväg som ofta ger oss ett svar, men inte sällan ett ofullständigt svar (Epstein, 1994). 

Heuristiker beskrivs, vidare, som en uppsättning kognitiva verktyg som vid beslutsfattande 

under osäkerhet används i högre grad än en mer genomtänkt procedur baserad på 

sannolikheter (Gilovich et al., 2002). Inom psykologisk forskning finns de som uppfattar 

heuristiker som en grundläggande irrationalitet i det mänskliga psyket, och andra som istället 

menar att det är en snabb, sparsam och essentiell funktion för att ta beslut i det verkliga livet 

(Gigerenzer & Selten, 2001). Halo-effekten, primacy-effekten, recency-effekten samt 

anchoring kan förstås som olika typer av heuristiker eller kognitiva snedvridningar; 

omedvetna verktyg för snabbare beslutsfattning. Nedan följer en kortare beskrivning av dessa 

begrepp samt tidigare forskning på området. 

 

Halo-effekten. Halo-effekten kan förstås som en kognitiv snedvridning i en 

bedömningssituation, som visar sig genom att en eller ett fåtal egenskaper, t.ex utseendet hos 

en person färgar resterande egenskaper som denne besitter, som erfarenhet, kompetens eller 

personlighetsdrag (Kahneman, 2011). Thorndike (1920) myntade uttrycket halo inom 

psykologin och hävdade att om människor på ett korrekt sätt skall ranka andras personliga 

kvalitéer, bör varje egenskap bedömas var för sig för att motverka risken att andra personliga 

faktorer påverkar bedömningen. Davidson, Davis, Hogue & Lammers (2016) 

operationaliserade begreppet halo-effekten genom att undersöka försökspersoners bedömning 

av en kvinnas utseende efter att de läst en positiv och en negativ beskrivning om kvinnan. 

Resultatet visade en mer positiv bedömning av kvinnans utseende när de läst en positiv 

beskrivning av personligheten än när de läste en beskrivning med negativ prägel. Inom 

utbildningsväsendet uppmärksammade Dennis (2007) att universitetsprofessorer som rättar 

fler arbeten av samma studenter också påverkas av haloeffekten, studien visade att 

professorerna underskattade förändringen av elevernas prestation över tid, och lät resultat på 

föregående arbete påverka bedömningen av senare resultat. I en annan studie parades en 

uppsats med en bild på en fiktiv författare, som antingen var attraktiv eller mindre attraktiv, 
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ett tydligt resultat visade att försökspersonerna i hög grad ansåg den attraktiva författaren vara 

mer talangfull, i jämförelse med den mindre attraktiva författaren (Kaplan, 1978).   

 

Recency-effekten. Recency-effekten beskrivs som när försökspersonen lättare 

kommer ihåg information när den uppfattas sist i en text eller annat stimuli än om samma 

information uppfattas i början eller i mitten (Crawford & Duffy, 2008). Costabile & Klein 

(2005) visade i fyra experiment på psykologistudenter som fick agera jurymedlemmar, att 

bevis som redovisades sent eller sist i en bedömningssituation hade en större påverkan på 

deras beslut. De hävdar att minnets bristande funktion kan vara en orsak, att beslutet som 

försökspersonerna tog i studien, i högre grad var baserat på nybildade minnen snarare än 

vagare sådana, som uppfattats längre bak i tiden.  
 

Primacy-effekten. Primacy-effekten är inom minnesforskning när försökspersonen 

kommer ihåg information som kommer först i t.ex en text bättre än senare uppfattad 

information. Detta begrepp används även inom forskning på kognitiva snedvridningar och 

heuristiker i samband med bedömningar och beslut. Primacy-effekten kan beskrivas som att 

ett initialt stimuli i högre grad påverkar upplevelsen av en helhet än efterkommande stimuli 

(Crawford & Duffy, 2008). Vidare hävdar Crawford & Duffy (2008) att anledning till detta 

kan vara att när vi skapar en kognitiv representation av en kategori med hjälp av initial 

stimuli, så uppfattas efterkommande stimuli inom ramen för denna. Detta gör att vi kan 

frigöra resurser till kommande kognitiv tankeverksamhet och bedömning inom andra 

kategorier.  

Anderson & Barrios (1961) undersökte primacy-effekten genom att utföra en studie 

med två experiment på totalt 88 försökspersoner. 303 adjektiv valdes ut, och bedömdes på en 

skala mellan “favorable” (omtyckt) och “unfavorable” (inte omtyckt). Adjektiven beskrev 

olika personlighetsdrag och presenterades sex stycken på rad, från favorable till unfavorable 

och vice versa. Därefter fick varje försöksperson 6 olika adjektiv tilldelade, upplästa och fick 

senare göra en helhetsbedömning av den person som de olika personlighetsdragen 

sammanfattade. Resultaten visade en signifikant skillnad på bedömningen enbart när orden 

växlade ordning från favorable-unfavorable till unfavorable-favorable. Försökspersoner som 

fått de positiva personlighetsdragen presenterade först gav i snitt en mer positiv bild av den 

fiktiva personen.  

I Asch (1946) studie så görs ett flertal experiment där försökspersoner får i uppgift att 

göra en bedömning av en fiktiv person och dennes personlighet som helhet, med enbart ett 
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fåtal adjektiv till hjälp som beskriver dennes personlighet. Resultatet visar att enbart en 

manipulation av ordningen på hur beskrivningen eller adjektiven presenteras, kan påverka 

helhetsbedömningen av den fiktiva personen. González Vallejo et al (2014) beskriver samma 

fenomen, fast denna gång genom bedömningar av ett icke levande objekt. De utförde en 

studie där 88 universitetsstudenter fick bedöma fyra olika bilar utifrån 12 utvalda adjektiv 

som beskrev varje bil. Dessa adjektiv var en blandning av positiva och negativa egenskaper 

som bilarna sades besitta. Manipulationen skedde i form av att ordningen på egenskaperna 

skiftade ordning, positiv-negativ, negativ-positiv mellan försökspersoner. Också här visade 

resultatet att information presenterad tidigt hade en större påverkan, än senare information, på 

en slutlig bedömning av bilen gjord av försökspersonerna. 

 

Anchoring. Anchoring är ett begrepp som beskriver hur initial stimuli påverkar en 

senare bedömning. Anchoring är inte vad denna studie primärt ämnar undersöka, men 

begreppet är en sorts “ordningsheuristik”, ett exempel på hur ordning och värde på ett stimuli 

kan förändra en bedömning, och förtjänar att nämnas i sammanhanget. Studier har gjorts där 

resultatet visat att stimuli i form av godtyckliga siffervärden presenterade i ett tidigt skede i 

ett experiment kan påverka försökspersonens bedömningar och skattningar av frågor icke 

relaterade till det tidigare uppfattade värdet (De Angelo & Luppe, 2010). Begreppet 

anchoring, besläktad med ovan nämnda kognitiva heuristiker har forskats på inom kontexter 

som kliniska bedömningar (Friedlander & Stockman 1983) sannolikhetsbedömning (Bar-

Hillel, 1973; Lichtenstein & Slovic, 1971) och riskbedömning (Svenson, 1985) och har 

beskrivits som relaterad till något som liknar en viktig mekanism involverad i mänskligt 

beslutstagande och omdöme (Kwong & Wong, 2000).  

Hur hör dessa begrepp till denna studie? De olika tidigare nämnda heuristikerna bör 

förstås som en teoribildning som bygger på intuitiva och snabba beslut (Crawford & Duffy, 

2008; Davis et al, 2016). Modellen som används i denna studie ämnar mäta Primacy-effekten 

och Recency-effekten, men de tidigare nämnda heuristikerna kan förstås som besläktade 

kognitiva fenomen och kan ge en ökad förståelse för hur heuristiker fungerar och hypotetiskt 

sett kan bindas till rekryteringsprocessen. Större delen av studierna har gjorts i 

experimentmiljö och bör inte utan vidare generaliseras till kontexter som ej är berörda av 

forskningen. En rekryteringsprocess innefattar en mängd beslut som skall tas, beslut som 

hypotetiskt sett kan påverkas av bland annat dessa heuristiker.   
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Rekryteringsprocessen 

I denna del följer en kortare genomgång av teori kring rekryteringsprocessens olika 

steg: arbetsanalys, bedömning av cv, intervju och referenshantering. Vidare presenteras 

forskning som knyter ihop rekryteringskontexten med heuristiker och kognitiva 

snedvridningar. Vikten av att rekrytera rätt person på rätt plats är ett omfattande arbete, och 

en felrekrytering kan ha förödande konsekvenser. Lindelöw (2008) lyfter bland annat att det 

kan leda till stora utgifter och beroende på befattningen kan det handla om miljonbelopp i 

utgifter på grund av att en felrekrytering har skett och processen måste göras om. 

Första delen i rekryteringsprocessen bygger på att företaget har uppmärksammat ett 

behov till att anställa en ny person där det tidigare kanske saknats kompetens eller där det 

varit underbemannat (Lindelöw, 2003). Då utformas en kravprofil som är ett hjälpmedel där 

man konkret förklarar vilka kompetenser och egenskaper den sökande bör ha och utformar en 

annons som de sökande skickar in ett CV till (Kahlke & Schmidt, 2002; Lindelöw, 2003). Ett 

CV är en översiktlig meritförteckning som staplar upp tidigare erfarenheter, utbildningar och 

annan viktig information som är väsentligt inför jobbsökandet (Hågård, 2007). Hågård (2007) 

poängterar att det viktigaste marknadsföringsverktyget en arbetssökande kan tillgå är CV:t då 

arbetsgivaren ofta lägger mindre än en minut på den första överblicken. Kleiner och Wang 

(2004) uppmärksammar att ett av de allvarliga misstagen i en rekryteringsprocess kan vara att 

anställa någon endast baserat på att intervjun eller CV:t var väldigt bra.  

Det verkar alltså finnas gott om teoretiskt underlag för hur en rekryterare bör gå 

tillväga, men hur ser det ut i praktiken? Forskning på primacy- och recency-effekten har även 

gjorts inom rekrytering; Farr & York (1975) undersökte primacy- och recency-

effekten genom att fiktiva personer bedömdes av rekryterare till ett ingenjörsjobb. De fick 

bedöma sex personer med ett varierande antal egenskaper. Egenskaperna var presenterade i 

tre olika varianter; en ordningsföljd med positiva egenskaper till negativa egenskaper, 

negativa egenskaper till positiva egenskaper eller i en randomiserad ordning. De fiktiva 

personerna presenterades också i en randomiserad ordning. Försökspersonerna delades upp i 

två olika grupper där den ena gruppen utförde endast en bedömning på varje person medan 

den andra gruppen utförde fyra bedömningar. Resultatet av forskningen visade på att recency-

effekten var förekommande i den grupp som fick utföra repeterade bedömningar medan 

primacy-effekten var förekommande vid den enskilda bedömningen. Antalet egenskaper som 

varierade mellan personerna hade inte någon effekt på någon utav de kognitiva 

snedvridningarna (Farr & York, 1975).  
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Bedömningen och beslutsfattandet 

I denna fas kallas de som gått vidare till en intervju, arbetsgivaren kompletterar med 

nödvändiga tester och till sist kontaktas referenser.	 Tre olika varianter av intervju kan 

användas vilka är: ostruktuterad, semistrukturerad och strukturerad intervju. En ostrukturerad 

intervju har hög grad av flexibilitet där kännetecknet är öppna frågor, av oplanerad art och 

saknar struktur (Kahlke & Schmidt, 2002). Det öppnar till möjligheten att få ett större djup i 

intervjun genom att det finns utrymme till att ställa följdfrågor till information som kommer 

upp under intervjun (Mabon, 2004). En semistrukturerad intervju däremot har mer struktur 

med bestämda teman eller frågor som ska tas upp, men däremot är man öppen för att ställa 

följdfrågor till intervjupersonerna under intervjuns gång. En strukturerad intervju bygger helt 

på att den är oflexibel och där det finns redan satta frågor som man inte avviker från under 

intervjun (Kahlke & Schmidt, 2002). En strukturerad intervju ger då således svårigheter till att 

gå djupare in på personen men däremot blir det enklare att jämföra intervjupersonernas olika 

svar (Mabon, 2004).  

Strawn & Thorsteinson (2015) undersökte primacy och recency-effekter i 

intervjusammanhang i ett experiment på studenter. Försökspersonerna fick läsa en annons till 

ett arbete och sedan ta del av en transkribering av en intervju med totalt 5 intervjufrågor med 

svar. För att mäta primacy och recency-effekter fick hälften av gruppen bedöma en person 

som svarade med ett positivt svar på första frågan följt med tre neutrala svar och till sist ett 

negativt svar, och andra hälften av gruppen fick en motsatt ordning. Gruppen delades även 

upp i olika antal bedömningar, där den ena gruppen utförde endast en bedömning av den 

sökande efter varje intervjufråga och den andra gruppen utförde istället en slutgiltig 

bedömning i slutet. Resultatet visade att om en bedömning sker efter varje fråga i 

intervjusammanhang finns det risk för recency-effekten och där det görs en slutgiltig 

bedömning av hela intervjun är primacy-effekten är förekommande (Strawn & Thorsteinson, 

2015). 

Olika typer av test kan också användas vid bedömning. De fungerar som verktyg för 

att exempelvis mäta analytiska och verbala förmågor, vad som kan tänkas motivera den 

anställde eller jämföra den egna uppfattningen mot vad medarbetare eller chefer har för 

uppfattning om personen (Mabon, 2004; Kahlke & Schmidt, 2002).  

Lindelöw (2014) belyser också problematiken med den kognitiva snedvridningen 

halo-effekten och att den kan vara förekommande vid bedömning av personegenskaper och 

utseende. Att låta en enda egenskap fungera som den övergripande bedömningen av en person 

är en allvarlig felkälla men som också kan leda till allvarlig diskriminering i form av att en 
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person inte exempelvis blir kallad till intervju på grund av personens utseende, bakgrund eller 

liknande. Lindelöw (2014) poängterar att halo-effekten kan undvikas genom att rekryteraren 

använder sig av systematiska bedömningsmetoder. 

Det slutgiltiga skedet av rekryteringsprocessen är då informationen kring den sökande 

sammanställs och bedöms. Referenstagandet är det steg i personlighetsanalysen där 

information kring den sökande hämtas in från referenser från tidigare arbete (Kahlke & 

Schmidt, 2002). Det gör det möjligt för arbetsgivaren att kontrollera de erfarenheter som den 

sökande angett stämmer och samtidigt få ett intryck om hurdan personen är från tidigare 

chefer (Lindelöw, 2003; Kahlke & Schmidt, 2002). Att referenserna ger förskönade bilder av 

personen kan vara en risk exempelvis om referensen är en nära vän som hjälper personen att 

få ett arbete istället för att göra en saklig rekommendation om personen (Kleiner och Wang, 

2004).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida personal med erfarenhet av 

rekrytering påverkas av recency-effekten och primacy-effekten i besluts- och 

bedömningssituationer, samt om det finns skillnader i denna påverkan i jämförelse med en 

grupp utan erfarenhet av rekrytering. Detta är av betydelse för den forskning som hitintills 

gjorts inom rekrytering, och för att motverka felrekrytering på företag inom såväl privat som 

offentlig sektor som ägnar sig åt rekrytering. Frågeställningen för denna studie är ämnad att 

svara på huruvida kognitiva snedvridningar (heuristiker) i form av primacy-effekten och 

recency-effekten påverkar rekryteringspersonal vid en bedömning av ett CV. 
 

Hypoteser: 
H(1): Kontrollgruppen påverkas i högre grad av ordningsheuristiker 

H(2): Antal års erfarenhet av rekrytering korrelerar negativt med grad av påverkan av 

ordningsheuristiker 
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Metod 

Deltagare 

En experimentgrupp på 31 personer och kontrollgrupp på 29 personer fick svara på 

enkäten. Totalt mailades enkäten till 75 personer men 15 personer valde att inte svara.  

Experimentgruppen bestod av personer med erfarenhet av rekrytering i sin arbetsroll. Denna 

grupp innehöll således butikschefer, HR-personal och personalansvariga på privata företag, 

inklusionskriteriet var enbart att respondenterna för tillfället arbetade inom rekrytering och 

hade gjort detta i minst 1 år. Ålder och könstillhörighet efterfrågades inte i enkäten då det som 

var av vikt i denna studie var antal års erfarenhet inom yrket. Kontrollgruppen bestod av en 

erfarenhetsmässigt heterogen grupp utan erfarenhet av rekrytering, och valdes ut med hjälp av 

ett bekvämlighetsurval baserat på personer ur författarnas närhet. Det enda inklusionskriteriet 

i kontrollgruppen var att respondenterna ej arbetat med rekrytering.  
 

Design och instrument 
På grund av praktiska svårigheter att utföra ett riktigt experiment så utfördes denna 

studie med en kvasi-experimentell design. Vinsten i extern validitet, och möjligheten att 

generalisera resultatet överskuggar i detta fall den något svagare kontroll som kvasi-

experimentet för med. Verktyget som användes för att mäta graden av kognitiv snedvridning 

har tidigare använts av (Asch, 1946). Det bygger på att sex adjektiv som beskriver en persons 

egenskaper presenteras efter varandra i olika ordningar, och används sedan i en 

helhetsbedömning av en fiktiv person. I Asch (1946) studie användes även egenskapen 

“avundsjuk” men detta ord användes ej i denna studie då detta bedömdes vara ett ord som inte 

förekommer i ett cv, och kan uppfattas som förvirrande i denna kontext. En eventuell 

påverkan på den interna validiteten var att adjektiven inte tidigare använts i samma kontext, 

och inte heller på svenska. Studien avgränsades till att endast bedöma fiktiva CV:n och 

fokuserade inte på arbetsanalys, intervju eller referenstagning i rekryteringsprocessen.  

En enkät utformades som presenterade fem fiktiva personerna med ett kort CV som 

beskrev varje persons arbetslivserfarenhet, utbildning, samt fritidsintressen. Varje text 

avslutades med de fem olika personlighetsdragen som beskrev personen i fråga. Varje person 

i kontroll- och experimentgruppen fick samma antal adjektiv som grund för sin bedömning, 

detta eftersom antal ord presenterade ej har visat sig påverka en bedömning (Farr & York, 

1975). Endast två av de fiktiva personerna i enkäten var avsedda att mäta kognitiv 

snedvridning, och en manipulation av de båda utfördes. Manipulationen skedde genom att 

personlighetsdragen hos A och B skiljde sig i ordningen som de presenterades i. Ordning A 
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(Sara) presenterades som följande: Intelligent, flitig, impulsiv, kritisk, envis; och ordning B 

(Sofia): Envis, kritisk, impulsiv, flitig, intelligent. Tre av de fiktiva personerna i enkäten 

fungerade i ett missledande syfte för att försökspersonerna inte skulle notera att text A och B 

innehöll samma personlighetsdrag. Det personliga brevet och arbetslivserfarenhet som 

presenterades före adjektiven i ordning A och B skiljde sig något; vilken typ av sport de 

utövade, samt intressen, hade ändrats mellan de båda fiktiva personerna. Denna skillnad var 

viktig för att A och B inte skulle vara för lika och därmed förvirra en bedömare, och 

skillnaden, att A och B var från olika städer och hade olika intressen, bedömdes ej vara en 

större störvariabel i sig. För att undvika övningseffekt i studien randomiserades personerna i 

sex olika versioner av enkäten. I denna studie användes ABBA-design för att undvika 

övningseffekt eller ordningseffekt vilket innebar att de olika egenskaperna presenteras i 

ordning; A-B och sedan B-A.   
 

De olika ordningarna i enkäterna som de fiktiva personerna presenterades i: 

1- Lisa, Sara(pos), Linda, Sofia (neg), veronica 

2- Veronica, Lisa, Sara(pos), Linda, Sofia(neg) 

3- Sara (pos), Linda, Lisa, Sofia(neg), Veronica 

4- Sofia(neg), Veronica, Sara(pos), Linda, Lisa 

5- Linda, Sofia(neg), Lisa, Veronica, Sara(pos) 

6- Lisa, Sofia (neg), Veronica, Sara(pos), Linda 
 

Procedur 

En internetenkät utformades med hjälp av hemsidan Surveymonkey som är en 

plattform för att skapa enkäter på internet. Länkarna till de sex olika varianterna av enkäten 

mailades ut till olika bemanning- och rekryteringsföretag, samt till olika butikskedjor. Vilken 

version av enkäten de fick blev slumpvist tilldelat varje respondent. Alla de sex fiktiva 

personerna, inklusive A och B, bedömdes sedan av försökspersonerna på en likertskala från 1-

7, detta på följande tre variabler: arbetsam, socialt kompetent, samt helhetsintryck. För att 

undvika att påverka respondenternas svar angavs ej det egentliga syftet med studien, utan 

endast att det var området rekrytering som enkäten behandlade.   

 

 

 

 



	 15	

Etik 

I missivbrevet informerades försökspersonerna att studien var helt frivillig att 

medverka i, samt att de fick avbryta studien när de ville och att ingen information om vare sig 

dem eller företaget sparades. Respondenterna var alla över 18 år och enkäten frågade ej efter 

några känsliga uppgifter eller något som kan tänkas orsaka psykologiskt trauma, därför 

krävdes inga speciella godkännande från etiknämnden. Informerat samtycke fylldes i genom 

att försökspersonen klickade vidare från informationsbladet i början av enkäten.  
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Resultat 

En analys utfördes med en mixed ANOVA med totalt N= 60 med bortfall på 15 

personer.  I analysen användes en between subject variabel med två nivåer: experimentgrupp 

(personer som tidigare rekryterat) och kontrollgrupp (personer som saknar erfarenhet från 

rekrytering). Två within-subject variabler användes där den ena variabeln hade två nivåer; 

positivt eller negativt framställd person och den andra variabeln med vilken sorts fråga med 

tre nivåer: socialt kompetent, arbetsam, positivt intryck. 

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt (P = 0.26) mellan person (positivt 

framställd person och negativt framställd person) och grupp (experimentgrupp eller 

kontrollgrupp). Detta innebär att det inte fanns någon skillnad i skattningen av de två fiktiva 

personerna mellan experiment- och kontrollgrupp. Det fanns ingen signifikant 

interaktionseffekt (P = 0.58) mellan typ av fråga (socialt kompetent, arbetsam och positivt 

intryck) och grupp (experimentgrupp eller kontrollgrupp). Detta innebär, likt ovanstående, att 

ingen skillnad fanns mellan grupperna i deras svar på de tre olika frågorna. Det fanns ingen 

signifikant interaktionseffekt (P = 0.87) mellan typ av fråga (socialt kompetent, arbetsam och 

positivt intryck) och person (positivt framställd person och negativt framställd person). Detta 

innebär att ordningen som adjektiven presenterades i (positiv/negativ) ej hade en signifikant 

effekt på hur de olika fiktiva personerna bedömts. Det fanns heller ingen huvudeffekt (P = 

0.84) av ”person” (positivt eller negativt framställd person) eller på vilken typ av fråga (P= 

0.98). Samtliga effektstorlekar var mycket små.  

Ett korrelationstest visade att ingen signifikant korrelation fanns mellan antal års 

erfarenhet av rekrytering och bedömning av de fiktiva personerna.  

Det fanns om än en liten, ej signifikant skillnad i bedömningarna på den positivt 

framställda personen där kontrollgruppen tenderade att skatta personen lägre än 

experimentgruppen. Det innebär att de skattade den positivt framställda personen lägre på 

frågorna om arbetsam, socialt kompetent samt om de fick ett positivt intryck av personen. Se 

tabell 1. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för de olika frågorna, positivt framställd person 

   Experimentgrupp  Kontrollgrupp 

Fråga   N       M     SD   N      M      SD 

Socialt kompetent  31     4.81   1.4   29    4.79   1.05 

Arbetsam  31     5.0    1.36  29     4.83   1.2 

Positivt intryck  31     4.9    1.33  29    4.76   1.19 

 

För den negativt framställda personen uppmättes även här en liten, men en icke 

signifikant skillnad mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. Kontrollgruppen skattade 

den negativt framställda personen med högre siffror på frågorna socialt kompetent, arbetsam 

samt om de fick ett positivt intryck av personen. Se tabell 2.  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för de olika frågorna, negativt framställd person  

   Experimentgrupp  Kontrollgrupp 

Fråga   N      M      SD   N        M      SD 

Socialt kompetent  31    4.68   1.3   29     4.93     1.03 

Arbetsam  31    4.74   1.26  29     5.03     1.09 

Positivt intryck  31    4.74   1.09  29     4. 79    0.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 18	

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om personer med eller utan erfarenhet av rekrytering 

blir påverkade av olika kognitiva snedvridningar som recency- och primacy-effekten vid 

bedömning av ett CV, samt om en eventuell påverkan skiljer sig mellan dessa två grupper. En 

manipulation genomfördes där två av de totalt fem fiktiva personerna i enkäten presenterades 

i en positiv eller negativ ordningsföljd, med hjälp av fem adjektiv. Analysen av datan visade 

att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan bedömningen av ett positiv eller ett 

negativt framställt CV, och inte heller mellan experiment- och kontrollgrupp. Därmed fick 

hypoteserna inget stöd i denna studie. Resultatet i studien kan tänkas bero på flertalet saker 

som i huvudsak berör verktyget som sådant. En möjlig bidragande faktor till bortfallet av 

svarande, samt resultatet i studien kan vara att personer med erfarenhet från rekrytering ansåg 

att materialet i enkäten inte var tillräckligt omfattande för att kunna utföra en bedömning och 

att detta bidrog till att de valde att inte svara på enkäten.  

En annan möjlig faktor är hur enkäten presenterades; hade studien fått ett annat utfall 

om enkätens syfte hade varit tydligare för respondenten? Möjligen hade en mer utförlig 

förklaring för respondenten, om varför denne presenterats med ett så pass kort CV bidragit till 

mindre förvirring, och ett annat resultat. 

	

Metod och instrument 

Denna studie förlitade sig på en enkät som liknade ett enklare CV eller personligt brev 

för att söka ett resultat som visar att kognitiva heuristiker kan störa en bedömning även i en 

naturalistisk experimentmiljö. Förhoppningen var att trots minskad kontroll över 

experimentmiljön finna ett signifikant resultat, och med detta öka studiens generaliserbarhet. 

Ett resultat från ett experiment som detta har i jämförelse med de klassiska experiment som 

tidigare utförts, mer att säga om hur just rekryterare tar beslut, just för att experimentet utförts 

i en miljö som mer liknar den som rekryterare arbetar i. En annan fördel är den enkelheten 

som en mailenkät har inneburit, samt att kostnader har kunnat hållas till ett minimum 

samtidigt som en stor mängd respondenter har kunnat vara med i studien.  

Instrumentet som användes i studien kan ha varit bristande på en rad punkter. Den 

inledande texten i enkäten kan ha skapat förvirring och detta kan ha lett till att respondenterna 

gissat sig fram; att gömma det egentliga syftet med enkäten för att åstadkomma en effekt kan 

ha haft en oönskad effekt, respondenten kan ha blivit misstänksam eller förvirrad när denne 

utfört experimentet med en godtycklig skattning som resultat. Namnen på de fiktiva 

personerna, orten där de kom ifrån samt tidigare arbetserfarenhet kan ha även de ha varit 
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störvariabler. Externa störvariabler som att respondenten missuppfattat instruktionerna och 

därför givit godtyckliga svar har i flera tidigare studier gått att undvika (Asch, 1946; Strawn 

& Thorsteinsons, 2015; Farr & York, 1975) då de utförts i en skyddad experimentmiljö.  Till 

sist bör den viktigaste delen av experimentet ses över, de fem adjektiven. Vad de egentligen 

betyder och hur de uppfattas på svenska kan skifta mellan respondenter, alltså bör orden 

definieras, eller bytas ut innan en eventuell liknande studie utförs för att öka 

konstruktvaliditeten. Asch (1946) använde i sitt experiment en verbal presentation av 

informationen, adjektiven. Detta resultat visade en tydlig ordningseffekt, primacy-effekten. 

Varför visar inte denna studie ett resultat i enlighet med detta? Försökspersoner som i en 

experimentkontext uppfattar dessa ord befinner sig i en helt annan situation än en rekryterare 

som under en stressig arbetsdag öppnar ett mail innehållandes en enkät, och är föremål för en 

mängd övriga stimuli som kan uppfattas som störande.  Erfarna rekryterare arbetar efter en 

viss praxis som är beskriven i teoridelen i denna studie, de har ett inarbetat mönster som 

bygger på regler och bestämmelser på arbetsplatsen. De kan därför vara ovana att bedöma 

denna typ av korta personlighetsbeskrivning, och även om enkätens olika CV var ämnade att 

likna den riktiga processen, om än i ett komprimerat format, kan denna ha lett till att en 

bedömning skett godtyckligt eller under förvirring.  

Vad som är intressant är att kontrollgruppen visade på ett liknande mönster och 

bedömningen som skedde hos denna grupp var likvärdig den som experimentgruppen visade 

upp. Alltså kan en rekryterares praxis och teoretiska bakgrund inte nödvändigtvis förklara att 

de inte påverkades av ordningen på adjektiven, eftersom kontrollgruppen saknar denna 

kunskap, men ändå gjorde en nästintill identisk bedömning.  Då det fanns en liten skillnad i 

resultatet, att personer med erfarenhet från rekrytering skattade den positiva personen lite 

högre än den negativa, visar resultatet, om än icke signifikant, att det hade kunnat finnas en 

möjlig riktning till, och en möjlighet att få svar på den frågeställning studien sökte om 

manipulationen varit kraftigare, eller instrumentet känsligare. 

Ännu något som kan tänkas ha haft en påverkan på studiens icke signifikanta resultat 

kan ha varit en eventuell skev fördelning i kön och ålder bland försökspersonerna, men som 

inte efterfrågades i enkäten och därför ej syns i datan. Kön och ålder bedömdes inte ha någon 

påverkan då antal års erfarenhet ansågs vara av största vikt för att utföra experimentet utifrån 

hur designen var utformad. Om detta hade efterfrågats i enkäten så hade det eventuellt gått att 

göra en tolkning, för att avgöra om detta påverkade resultatet.  
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Teoretiska och praktiska följder 

Liknande framtida studier skulle kunna ta hänsyn till följande: Ett utförligare och mer 

genomarbetat CV bör användas, för att undvika en förvirrad och misstänksam respondent, och 

därav en eventuell störvariabel. Att kontrollgruppens resultat ej skiljde sig från 

experimentgruppen kan tolkas som att enkäten inte var tillräckligt genomarbetad och ej 

tillräckligt noga speglade ett CV som behandlas i en riktig rekryteringsprocess. Den expertis 

som rekryterare besitter bör påverka bedömningen till den grad att den skiljer sig från 

kontrollgruppens bedömning. Om en skillnad på bedömningen mellan de två grupperna är 

statistiskt signifikant, oavsett om ordningen på adjektiven manipulerats eller ej, kan detta vara 

ett tecken på att ett CV är så pass välgjort att bedömningen påverkas av rekryterarens 

kompetens. Alltså bör ett CV först nå detta stadie, och nå ett högre mått av autenticitet, innan 

en manipulation av ordningen görs och ordningsheuristiker som primacy- och recency-

effekten kan mätas. En pilotstudie skulle kunna utföras för att finna ett lämpligt format och ett 

CV som i högre grad liknar de som rekryterare presenteras med i sitt yrke. Hur enkäterna 

distribueras bör också ses över; ett samarbete med de berörda företagen och ett eventuellt 

besök och personlig kontakt skulle kunna öka chanserna för att respondenten faktiskt fyller i 

och tar sig an experimentet, och inte bara fyller i enkäten godtyckligt.  Personlig kontakt 

skulle öka kontrollen över experimentet, men skulle också kunna betyda en viss problematik 

kring sökandet efter samarbetsvilliga företag, dessutom kan den allt för höga kontroll som en 

personlig kontakt med respondenten innebär, riskera den externa validitet som vi ansett vara 

experimentets styrka. En för stor påverkan från forskarens sida riskerar att försätta 

respondenten i en situation som är olik en naturlig arbetsmiljö, med mindre generaliserbarhet 

som resultat, därför bör utförliga bestämmelser diktera hur ett eventuellt möte med 

respondenten sker för att undvika detta. 

Har studien genererat ny kunskap? Tidigare forskning (se t.ex. Gilovich et al, 2002) 

har som tidigare nämnt visat på hur heuristiker kan förändra hur vi tar beslut i olika 

situationer, men till vilken grad existerar problemet i en praktisk verklighet? I den tidigare 

nämnda metastudien beskrev Fletcher et al (2016) hur reflekterande kontra intuitivt tänkande 

samt dess påverkan på beslut i hög grad är kontextbunden; finns en påverkan att finna i hur 

ordningen påverkar rekryteraren när denne läser ett CV eller är dessa ordningsrelaterade 

kognitiva snedvridningar, precis som intuitivt och reflekterande tänkande, också ett 

kontextbundet fenomen? Rekryteringsprocessen innehåller en mängd faser, en mängd beslut 

skall tas och dessa i olika kontexter, bedömningen av ett CV skiljer sig praktiskt från 

bedömningen av en person i en intervju, som i sin tur skiljer sig från en bedömning av 
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feedback från en referensperson. Kanske måste alla dessa situationer dekonstrueras och 

undersökas var för sig, för att förstå om kognitiva snedvridningar är ett problem, samt i vilken 

fas de kan utgöra ett reellt hot mot ett rationellt beslut under rekryteringsprocessen.  

Vår slutsats är att det inte går att finna bevis för recency-effekten eller primacy-

effekten vid bedömning av ett CV i detta fall. Om detta beror på brister i metoden som 

användes, eller om dessa heuristiker i praktiken inte påverkar den mänskliga beslutsapparaten 

i märkbar grad vid en granskning av ett CV återstår att ta reda på. Liknande framtida 

experiment i en naturalistisk miljö bör därför framförallt utföras med noggrant utformade 

verktyg för att mäta detta fenomen. Forskning som i olika kontexter och miljöer, samt med 

förfinade mättekniker undersöker fenomenet behövs för att ta reda på mer om hur människan 

kan ta bättre beslut inom rekrytering.  
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Bilaga  

Frågor från enkäten: 

1. Har du rekryterat tidigare?  

2. Om ja, hur länge har du arbetat inom rekrytering?  

3. Skulle du beskriva personen som socialt kompetent?  

4. Utifrån ditt helhetsintryck av personen, bedömer du att personen är arbetsam?  

5. Fick du ett positivt intryck av personen? 

 

Beskrivningen om de två personerna  

(A) Sara: positiv ordning 

Mitt namn är Sara och är 23 år från Göteborg. Jag har tidigare jobbat inom butik- och 

restaurangbranschen. På gymnasiet gick jag på samhällslinjen med inriktning på 

kommunikation. Jag har lärt mig att dels arbeta effektivt under stress samt att arbeta 

självständigt. På min fritid lägger jag mycket tid på att träna, framför allt tennis som jag också 

har tävlat lite i. 

	

Om jag skulle sammanfatta mig själv i fem ord skulle det vara; intelligent, flitig, impulsiv, 

kritisk, envis. 

	

Nedan följer en kort meritlista på vad jag har gjort tidigare 

2015-2016 Säljare H&M 

2014-2015 sommarjobb på Mc Donalds 

	

(B) Sofia: negativ ordning  

Mitt namn är Sofia och är 23 år från Malmö. Jag har tidigare jobbat inom restaurang- och 

butiksbranschen. På gymnasiet gick jag på samhällslinjen med inriktning kommunikation. Jag 

har lärt mig att dels arbeta effektivt under stress samt att arbeta självständigt. På min fritid 

lägger jag mycket tid på att träna, framförallt badminton som jag också har tävlat lite i.  

	

Om jag skulle sammanfatta mig själv i fem ord skulle det vara; Envis, kritisk, impulsiv, flitig, 

intelligent. 

	

2015-2016 säljare Cubus 

2014-2015 sommarjobb på Subway	


