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Abstract 
Interactive video seems to currently be an unpopular field of research. Video 
resumes however is an increasing trend when applying for jobs and sending 
out resumes. During this thesis, employers finds interactive video as a new, 
fun and exciting way of interacting with a resume that simplifies the 
recruitment process. Also, job seekers find creating interactive video as 
resumes as an extra nudge in to a company and a better way of marketing 
themselves for employers. However, conflict occurs between employers and 
job seekers regarding an interactive video resume. As it simplifies the 
recruitment process, job seekers have to put down more work when creating 
an interactive video resume while applying for a job. 

It is shown in this thesis that there are factors that should be investigated, for 
instance a platform aimed at interactive video resumes seems not have been 
developed yet as well as what interactive features an interactive video 
resume should contain. Job seekers find it difficult if creating such resumes 
took too long, being unaware of how to display interactive visual elements 
and which aspects to talk about while recording themselves.  

This thesis explores the possibility of employers and former recruitment 
personnel using an interactive video resume as well as job seekers’ ability of 
creating an interactive video. The main aims of this thesis are to find 
guidelines of what an interactive video resume mainly should contain and 
what job seekers thinks of creating and using an interactive video when 
applying for jobs.  
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Interactive video, Interactive video resume, video resume, job application, 
self-presentation, user experience, usability, guidelines 

Acknowledgments 
Thank you to Nuno Otero, Jorge Zapico, all users participated in the thesis as 
well as close friends and family.  

  



 

1(46) 
 

Table of Contents 
1 Introduction............................................................................................................. 4 

1.1 Background...................................................................................................... 4 
1.1.1 Interactive video .......................................................................................... 5 

1.2 Problem Description ........................................................................................ 5 
1.3 Purpose ........................................................................................................... 5 
1.4 Research Questions .......................................................................................... 6 
1.5 Limitations ....................................................................................................... 6 

2 Methodology ............................................................................................................ 7 
2.1 Pre-study ......................................................................................................... 7 

2.1.1 Pre-study - literature search.......................................................................... 7 
2.2 Interviews ........................................................................................................ 8 

2.2.1 HR and Former Recruitment Personnel ........................................................ 8 
2.2.2 Job Seekers.................................................................................................. 8 

2.3 User Tests ........................................................................................................ 8 
2.3.1 HR .............................................................................................................. 9 
2.3.2 Job Seekers.................................................................................................. 9 
2.3.3 Interviews after User Test ............................................................................ 9 
2.3.4 Observation, Open Coding ........................................................................... 9 
2.3.5 Within-Subject Design ............................................................................... 10 

2.4 Proof of Concept ............................................................................................ 10 
2.4.1 Development ............................................................................................. 10 

3 Theory ................................................................................................................... 11 
3.1 Video in Job Application ................................................................................ 11 
3.2 Narratives in Interactive Video ....................................................................... 12 
3.3 Current Interactive Features in Interactive Videos .......................................... 13 
3.4 Self-Presentation via Video ............................................................................ 14 

4 Implementation ..................................................................................................... 16 
4.1 Development of the “Proof of Concept” ......................................................... 16 

4.1.1 Requirements............................................................................................. 16 
4.1.2 Tool/Platform ............................................................................................ 17 
4.1.3 Videoclips ................................................................................................. 17 
4.1.4 Hotspots & Hyperlinks .............................................................................. 17 
4.1.5 Chapters .................................................................................................... 19 

4.2 User Tests ...................................................................................................... 20 



 

2(46) 
 

4.2.1 HR ............................................................................................................ 20 
4.2.2 Job Seekers................................................................................................ 20 

5 Result ..................................................................................................................... 21 
5.1 Results Interview – Pre-Study ......................................................................... 21 

5.1.1 Aspects in interactive video resumé ........................................................... 21 
5.1.2 Interactive Features.................................................................................... 22 
5.1.3 Advantages & Disadvantages ..................................................................... 23 

5.2 Results User Test............................................................................................ 23 
5.2.1 HR – Using Interactive Video .................................................................... 23 
5.2.2 Job Seekers – Creating Interactive Video ................................................... 25 
5.2.3 Results – Interview after User Test ............................................................. 27 

6 Discussion .............................................................................................................. 32 
6.1 Interactive Video in Job Application ............................................................... 32 

6.1.1 Pre-study ................................................................................................... 32 
6.1.2 Interactive Features.................................................................................... 33 
6.1.3 Branching narrative ................................................................................... 35 
6.1.4 Advantages ................................................................................................ 36 
6.1.5 Disadvantages ........................................................................................... 36 

6.2 Conflicts between HR and Job Seekers............................................................ 37 
6.3 Lessons learned.............................................................................................. 38 

6.3.1 Choice of research method ......................................................................... 38 
6.3.2 Participants ................................................................................................ 38 
6.3.3 “Proof of Concept” criticism ...................................................................... 39 
6.3.4 Questions and tasks ................................................................................... 39 

7 Conclusion & Future Work .................................................................................. 40 
7.1 Answering Research Questions ....................................................................... 40 
7.2 Future Work ................................................................................................... 42 

References ....................................................................................................................... 44 

Appendices........................................................................................................................ 1 
Appendix A. 1 Interviews - HR ....................................................................................... 1 
Appendix A. 2 Interviews – Job Seekers ........................................................................ 15 
Appendix B1. User Tests - HR ...................................................................................... 30 
Appendix B2. User Tests – Job Seekers......................................................................... 40 
Appendix C1. Interview User Test – HR ....................................................................... 57 
Appendix D1. Interview Questions – HR ....................................................................... 65 
Appendix D2. Interview Questions – Job Seekers .......................................................... 66 



 

3(46) 
 

Appendix D3. Tasks – HR ............................................................................................ 67 
Appendix D4. Tasks – Job Seekers................................................................................ 68 

 

  



 

4(46) 
 

1 Introduction 
Current trends in HR practices suggests that submitting video resumés might 
be beneficial for some type of job applications. HR practitioners seem to 
favor this approach, especially when needing to assess candidate’s 
presentations and communication skills. However, it is still not clear what 
are the advantages. For example, what do HR professionals look for in a 
video resumé? What characteristics should video resumés have to make them 
beneficial for recruiter and candidate? Additionally, video resumés can also 
incorporate interactive features that allow the viewer control the pace and the 
exploration of the information conveyed in a video. However, which 
interactive features and how to use them in a video resumés is an open 
question.  

This thesis will address these issues. I will start by looking in depth to 
current resumé screening practices and investigate the potential perceived 
added value of video resumés. After this step I will then look more into detail 
about strategies of self-presentation in video resumés and how interactive 
features can be used to enhance informational screening and employability.  

1.1 Background 
The job-recruitment process continues to change as technology evolves. One 
recent approach used by job applicants when presenting themselves for 
employers and HR recruitment managers is through video resumés 
(Frauendorfer et al., 2016). According to Pratt (2013), one skill that job 
applicants should possess is to have communication skills when presenting 
themselves, especially in IT professions where employers usual is in contact 
with customers during working hours. On the other hand, it is less important 
to have these skills in an employee who does not speak to customers as often 
as others, like the ones who works with coding.  

The use of video resumés is a field research that is increasing its popularity, 
according to a study made by Beatty (2015). The mentioned study revealed 
that over 70% of HR personnel have heard about video resumés. Despite the 
media attention and general awareness among employers of video-based job-
applications, little is known about the actual use of video resumés. It could 
be beneficial for both the employer and recruitment-manager as well as for 
the jobseekers that creates one. The candidate can present social skills and 
other mental abilities in video resumés in comparison to a paper resumé, and 
the recruitment manager reviewing the video resumé gets a first impression 
of the candidate compared as from a paper resumé (Beatty, 2015).  

However, a unique way of presenting yourself is created when implementing 
interactive features in a video resumé. For this to be successful, guidelines 
for how to make a self-presentation through video needs to be specified as 
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well as what interactive features should be included in an interactive video 
for job application.  

1.1.1 Interactive video 
Interactivity has a broad usage where it has different meaning in different 
areas. In media technology, interactivity is often used between users and 
computer interaction. This is often referred as “multimedia” where several 
different media as graphic, text, images and video are combined within a 
single interface (Preece, Rogers & Sharp, 2015 p. 255). By implementing 
interactivity, it creates possibilities for users to interact with the combine 
media in an interface. BusinessDictionary (n.d) describes interactivity 
between users and computers as follows: 
“Interactive,  
Computer program, device, game etc., that (in response to a user’s action or request) presents choices 
(paths) depending on where in the program the user initiated the action. By following different choices, 
the user can accordingly control or change the action of the device or outcome of a game or program. 
… “ 
(BusinessDictionary, 2019) 

Interactive video differs from the other media. In an interactive video, users 
can click on hotspots or links in appearing images or text that leads the users 
to another part of the video where another multimedia is played (Preece, 
Rogers & Sharp, 2015).  

1.2 Problem Description 
An initial exploration of the topic suggests that it is difficult to find research 
addressing the potential of interactive features in video resumés. In other 
words, more research is needed to uncover what interactive features are 
useful and efficient in video resumés for the job-applications. Employers and 
candidates seem to be unaware of what added value interactive features can 
provide to a video application, in comparison to a regular video or to a text-
based resumé.  

1.3 Purpose 
The purpose of this research is to:  

• Investigate what interactive features eases the transfer of information 
between the employer and job seeker in an interactive video resumé 
and 

• what extent employers and employees see interactive videos either as 
beneficial or disadvantageous in terms of both reviewing and creating 
a video resumé.  
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1.4 Research Questions 
The thesis aims to answer the following questions: 

• What aspects does employers look for in reviewing an interactive 
video resumé? 

• What are job seekers thoughts on creating interactive video resumé? 
• What interactivity features can be applied to an interactive video 

resumé and how should these be displayed? 

1.5 Limitations 
The participants are limited to recruitment personnel and graduate students of 
Linnaeus University. All tests and data collections will be performed locally 
in Växjö because to the current location of the study.   
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2 Methodology 

2.1 Pre-study  
A pre-study was performed in order to gather information and an 
understanding of the intended research area.  

2.1.1 Pre-study - literature search 
According to Backman et al. (2016), finding facts that is relevant regarding 
the intended area of research is important when building a background or 
pre-study. Relevant facts were found in this thesis by searching through 
databases and select scientific articles relevant to the research area as well as 
studying the references from the selected articles.  

The purpose of the literature study was to investigate previously similar 
studies have been done and to identify problems in order to avoid potential 
problems and delimiting the area. An information search was conducted to 
find guidelines and design principles used in current interactive videos, 
information regarding video resumes and narratives in digital storytelling. 
The information search is the foundation for which interactive features used 
in the created interactive video.  

When searching, two search engines were used:  

• OneSearch1 from Linnaeus University 
• Google Schoolar2 

When searching, restrictions were applied to display articles that are peer 
reviewed. No year span was applied at this research due to the unexplored 
research area of videos/interactive videos in job application.  

Keywords that were used during the literature search are presented as 
follows:  

• Self-presentation through video 
• Video resumé 
• Video Curriculum Vitae 
• Interactive video 
• Interactive video in job application 
• Video in job application  
• Branching 

                                                
1 https://lnu.se/ub/soka-och-vardera/onesearch/ 
2 https://scholar.google.se/ 
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• Interactive Features in Video  

In addition to the literature study, information regarding “Number of Test 
Users” has been explored and used. This information was found via Nielsen 
Norman Group’s website which contains articles written by experts in the 
mentioned area.  

2.2 Interviews 
In order to gather data regarding current trends of video resumés, semi-
structured interviews were conducted and performed. In total, there were 
eight interviews performed where four participants are currently or have been 
working in HR and personnel recruitment and four participants currently 
students at Linnaeus University.  

Semi-structured interview was used and is described by Robson & McCartan 
(2016) as a conversation between the interviewee and the researcher. Brown 
& Danaher (2017) describes semi-structured interviews as questions with a 
prepared list of topics to be investigated and questions to ask, where the 
interviewer follows the list during the interview and ensures that the 
questions generate open responses from the participants. The questions are 
asked accordingly, along with the possibility of asking follow-up questions 
depending on the responses from the participants (Brown & Danaher, 2017 
& Robson & McCartan, 2016).  

2.2.1 HR and Former Recruitment Personnel  
Interviews were performed on HR and former recruitment personnel in order 
to gather information about current aspects and information that are 
important for job seekers to communicate. These interviews collect 
information about using video when applying for jobs and how interactive 
video can be used when reviewing a resumé.  

2.2.2 Job Seekers 
Interviews were also performed on students at Linnaeus University. The 
purpose was to collect data about important aspects job seekers think about 
when applying for jobs, as well as thoughts about using video in job 
application and potentially using interactive video.  

2.3 User Tests  
In order to understand the potential of using and creating interactive video 
for video resumés, two separate user tests were performed on the two target 
groups. Firstly, the concept of using interactive video was explored with HR 
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and former recruitment personnel. Secondly, user tests were performed on 
job seekers adding interactivity to videos.  

2.3.1 HR 
The purpose of testing the interactive video was to showcase to current HR 
and former recruitment staff how interactive video can be used in job 
application and to explore if an interactive video is advantageous or 
disadvantageous. The tests were performed on three of the earlier four 
interview participants. The user tests were divided in two parts. Firstly, 
getting familiar with the video and try it out while thinking out loud. 
Secondly, the participants received tasks to complete to find each sections of 
the interactive video in different ways.  

2.3.2 Job Seekers 
The second user test had the purpose of letting job seekers create interactivity 
elements to videos in. This latter test used three existing platforms on the 
web that offered users to create interactivity in videos differently. The tests 
were performed on seven job seekers. During the test, the participants were 
asked to complete tasks when applying interactive features to videos. 

2.3.3 Interviews after User Test  
In addition to collect detailed data that might have been missed during the 
user test, interviews were performed on each unique participant. The 
interview questions differed between the target groups, where the questions 
asked to HR and former recruitment personnel can be seen in appendix D1 
and the questions to job seekers can be seen in appendix D2.  

2.3.4 Observation, Open Coding 
In all user tests, direct observation is used. Preece, Rogers & Sharp (2015) 
tells that in direct observation, user participants are observed while 
performing tasks during user tests. This method is used in order to 
understand the user’s interactions and thoughts together with the think aloud 
technique (Preece, Rogers & Sharp, 2015). The think aloud technique is 
according to Preece, Rogers & Sharp (2015) useful when gathering 
information about a user’s thoughts and opinions about a design.  

When analyzing the user tests with the job seekers creating interactive 
videos, open-coding is used. When using open coding, Robson & McCartan 
(2016) says that theoretical possibilities are found in the collected data from 
notes and transcripts. Khandkar (2009) explains when going through the 
written down data, important sections are marked and descriptive name is 
added in order to name or ‘code’ the data. The purpose of using open coding 
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is to find categories and themes that are attached to the observed and 
collected data (Khandkar, 2009).  

2.3.5 Within-Subject Design 
When several users test the same interface, but the researcher want to 
compare all individual’s results separately, within-subject design is used 
(Budiu, 2018). This method is used during the test by job seekers, where 
each individual user performs the same tasks on the same selected platforms, 
but in different order. Within-subject design is a way of controlling the 
learning of an interface (Budiu, 2018). 

2.4 Proof of Concept 
In order to present how an interactive video can be used in job application, a 
“proof of concept” is created. Its’ development is based on the results from 
the pre-study performed on HR and job seekers (see section 3.3) and from 
current interactive features found from the literature search.  

The “proof of concept” is created with high-fidelity functionalities, which is 
described by Preece, Rogers & Sharp (2016) as an almost finished product 
and provides with interactive functionalities users can manipulate and 
interact with during a design process. The “proof of concept” is an 
interactive video and its’ purpose is to showcase how an interactive video 
could be used when job seekers applying for jobs. In this thesis, the 
interactive video is used by HR and former recruitment personnel.  

Since the interactive video resume was created for employers, the benefit of 
the interactive video is aimed by employers. The approach of using an 
interactive video when applying for a job, visualizes a unique way for 
employers to review and learn about a job applicant. It also simplifies their 
work during the recruitment process. However, it also benefits job 
applicants, as it allows them to showcase skills and abilities that they cannot 
display in a text resume, for instance social, verbal and practical skills.  

2.4.1 Development 
The development of the “proof of concepts” is made by a web-based 
platform called Verse. Verse is a storytelling platform that connects videos 
through interactive elements and transforms static content into dynamic 
digital experiences that encourage exploration and increases engagement. 
Verse is used to showcase stories with tools that enhance and empower the 
audience to engage with interactive features in a video (Verse, 2019).  
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3 Theory 
This chapter intends to present previous studies showing both what positives 
can come from using video in job-application as well as the negatives.  

3.1 Video in Job Application 
It is becoming popular of using new types of resumés (Apers & Derous, 
2017). Dendler & Edwards (2011) claims that a video resume should 
communicate the essential points that demonstrates why an applicant should 
be considered for employment. Reviewers receives a first-hand look at the 
potential hire and brings attention to the candidate and removes the 
guesswork of the recruitment process. In their study where they did a 
research about how teachers can show their teaching skills to employers by 
creating a video resume, Dendler & Edwards (2011) concluded that using a 
video resume gives the candidate a significant technological edge in getting 
noticed and remembered. However, candidate have to be prepared to “sell 
themselves” during a potential in-person interview where recommendations, 
personal skills, preparation and good academics are all important 
components.  

Previous studies show that there are both disadvantages and advantages with 
video resumes. The accentuated speech of ethnic minority applicants 
combined with the applicant’s name might have negative effects on the 
recruiters’ judgements. Therefore, ethnic minorities possibly prefer applying 
with a paper resume as they see it as fairer than a video resume (Hiemstra, 
Derous, Serlie & Born, 2012). The difference between paper and video 
resumes is media richness, which affects the type and variety that are 
communicated in order for employers to make judgements. Also, there might 
be a risk to expose awkward, nervous and negative social behavior when 
conducting a video resume, as well as tense body posture and dysfluency of 
speech (Waung, Hymes, Beatty & McAuslan, 2015). On the other hand, 
video resumes are seen as a positive tool while recruiting because it removes 
unnecessary moments as telephone interviews and surprisingly negative first 
impressions by employers (Potosky, 2008). This could lead to a faster 
recruitment process, because according to Potosky (2008) a video resume 
gives room for dynamic information about the candidate with both 
visual/non-verbal and auditive/verbal information. Another beneficial aspect 
of video resume is that they are self-reporting, which is described by 
Hiemstra et al. (2012) that the candidate can present knowledge and abilities 
rather than only present biographical data. 

A candidate’s social behavior is judged quickly through video. Nonverbal 
behaviors could play an important role when making a first reliable 
impression to employers, because it has been shown to be a channel through 
in which we reveal our internal states or personal traits (Nguyen & Gatica-
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Perez, 2016). According to Nguyen & Gatica-Perez (2016), non-verbal 
behaviors are noticed through the tone of the voice and amount of time 
spoken. It could also be noticeable through visual behaviors such as facial 
expressions, posture and body language as well as hand gestures. It is 
therefore important to keep track on what is being communicated, because a 
candidate is not only judged by what is being communicated verbally but 
also by non-verbal actions. The non-verbal communication could have a 
crucial role of a potential employment (Nguyen & Gatica-Perez, 2016).  

3.2 Narratives in Interactive Video 
Preece, Rogers and Sharp (2015) writes that several kinds of narratives have 
been developed in order to encourage users to explore different parts of a 
game or story by clicking on different parts of video playback screen. An 
assumption for this is that information can be presented in different ways 
when combining media and interactivity rather than either one can alone. 
More engagement, better understanding, more pleasure and easier learning 
might be some of the added values of combining media (Preece, Rogers & 
Sharp, 2015).  

Branching is one type of technique that can be utilized for presenting the 
existing narrative and can be used in interactive video. Branching is 
described according to Lima, Feijo & Furtado (2017) as several storylines 
that are predefined by the author where the user decides what storyline will 
be told based on the choices made from the user. For example, when a user 
clicks on an option that is visualized on the playback screen the user will 
navigate to another video within the same playback window.  

This type of navigational feature could be beneficial for job seekers when 
they want to direct specific information to reviewers, it might also be 
beneficial for the reviewers when choosing by themselves what they want to 
see. However, it might also cause problems because of the additional steps 
the job seekers need to make when creating an interactive video resumé, as 
well as problems for the reviewers of how to understand the interactive 
features of the video. According to Baldwin & Ching (2017), viewers are 
guided by a chronicle of connected events that form a story. Using a 
narrative is a key to increasing engagement and journalists have found that 
readers are more likely to complete an interactive story when a narrative is 
used (Baldwin & Ching, 2017). Currently, there seem to be two variations 
that dominate the way to tell a story: linear and branching.   

Linear 
According to Riedl & Young (2006), linear storytelling is a traditional 
narrative in which a sequence of events is narrated from beginning to end 
without variation or possibility of a user interacting with how the story 
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unfolds or ends. Linear narrative is found in novels and movies and most of 
computer games where the users experience the same plot of the story.  

 
Branching 

This thesis will explore the potential of using a branching narrative as a 
navigational feature when testing the concept of interactive video in job 
application.  

Riedl & Young (2006) argues that depending on the user’s interaction or 
decision in a branching story, it alters the way the narrative unfolds or ends. 
However, if the users are limited to the structure of the branching story graph 
and every user make the same selection at each decision point, they will have 
identical experiences with the plot. Andrews, Baber, Efremov & Komarov 
(2012) claims that a branching narrative has its purpose of creating 
encouragement and motivation for the users to interact with a story. 

  

3.3 Current Interactive Features in Interactive Videos 
Some of the basic features are re-view, skipping chapters and content and 
pause a video. To implement and use further interactive features encourages 
the user into engaging with the displayed content (Shelton, Warren & 
Archambault, 2016). Some additional interactive features that can be 
implemented to video is mentioned by Grill, Matusik, Meixner & Kosch 
(2012): 

• Choice and control elements – hotspots and hyperlinks.  
• Additional information – online portfolios and external documents.  
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Gril et al. (2012) sums interactive videos as videos that can manipulate the 
course of the playback direction due to different decision making by the 
users. In order to understand and use existing features of interactive videos, 
websites that offer interactive video are reviewed. The reviewed websites are 
called Wirewax3, Verse4, Dot5 and WizOwl6. These provided a description of 
main interactive features that were selected and used when creating the 
“proof of concept”.   

Hotspot 
Hotspots are used as an interactive element where users can choose what to 
happen when interacting with a hotspot. Hotspots are visual objects that are 
“clickable” and are associated with a customizable action with the click. The 
behavior is for instance to start or pause a video, to interact with the playback 
video and make choices with clickable elements, images or external videos.  

Chapters 
On the timeline, chapters are shown in order for users to interact with the 
different sections available in the video. The chapters are always visible 
while the video is playing where the reviewer is able to navigate to other 
parts of the interactive video.   

Hyperlinks  
Hyperlinks allows the user to navigate to more information and helps to 
connect to the story (Gril et al., 2012). The hyperlinks are visualized as 
hotspots where the user is able to click it and navigate to additional 
information, for instance online portfolios and LinkedIn.  

Branching  
As described in section 3.2, branching is one type of many interactive 
narratives when creating a digital story. Users can make choices to decide a 
certain path and outcome of a story. The branching narrative is firstly used as 
a “summary” of each videoclip where the user can select a various of options 
when wanting to explore other videoclips or re-watch chapters. It is also used 
as a way of interacting with external hyperlinks that viewers can interact with 
during playback.  

3.4 Self-Presentation via Video 
According to Chandren & Yacob (2016), when self-presenting through video 
to employers one should possess good presentation skills and be able to 
communicate well in order to have an effective social interaction at potential 

                                                
3 https://www.wirewax.com/ 
4 https://www.verse.com/ 
5 https://dot.vu/ 
6 https://www.wyzowl.com/ 
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workplaces, because otherwise it might be difficult when applying for other 
jobs. By giving a presentation through video, people with weak face-to-face 
presentation skills can overcome difficulties because they can review how 
they communicate by watching the video afterwards. Although, it might be 
difficult at first to give a presentation through video because of not being 
comfortable talking to a video-camera. Chandren & Yacob (2016) suggests 
talking to a video-camera can be seen as training for upcoming interviews 
and other verbal presentations.  

By giving verbal presentation, it is important that others should have a look 
at what is being said during the presentation. Barry (2012) says that there are 
difficulties being able to reflect objectively on an own developed 
presentation video. This means that the individual experience of viewing a 
video recording of an own presentation on the same day it is made, is the first 
feedback and critical reflection one usually considers. Therefore, there are 
difficulties in what information should be communicated during when 
presenting yourself regarding current employment, education, qualifications 
and other personal information (Barry, 2012) 
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4 Implementation 
In this section, the implementation is presented of how the data was collected 
and how the development of the interactive video resume was done.  

4.1 Development of the “Proof of Concept” 
The pre-study, combined with the literature review, is the foundation of how 
the interactive video resume has been developed.  

4.1.1 Requirements 
With the results from the interviews during the pre-study, a requirement list 
was able to be conducted. The requirements are based both on the responds 
from HR and from the job seekers during the pre-study interviews.  

Functional 

• Ability to view external information 
o Online portfolios 

• Ability to click on hyperlinks 
• Ability to click on hot-spots 
• Ability to navigate in-video 
• Using a branching narrative 

o Ability to click on chapters 
o Ability to click on visual objects 

• Ability to see recommended or additional content 
o Summary of each video 

• Visualize earlier experience  
• Make qualifications visible 

o Merits 
• Documents 

§ Written recommendations 
§ Online portfolio 

• Make visible personal information 
o Additional information 

• Ability to interact with visual objects in the playback timeline 

Non-functional 

• Works on desktops 
• Easy to use and easy to learn for HR-Managers and recruiters 
• Understandable and enjoyable for HR-Managers and recruiters  
• Videoclips duration between 1-2 minutes 
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4.1.2 Tool/Platform  
The design is made by an interactive video platform called Verse (see section 
2.4.1). This interactive video tool/platform was chosen due to the limited 
selection available regarding creating interactive videos. In Verse, it is 
becoming understandable quick how to create interactive video as this is 
explained while working with the tool. However, for the designer, the tool 
might be seen as limited as the design choices are very few. Some of the 
functionalities are automatically implemented to the interactive video, for 
instance the red markings and numbers on the timeline.  

The limited design choices would make it difficult for a graphical designer to 
manipulate design elements as wanted. Changing colors, shape and font 
styles for instance cannot be manipulated in Verse. However, the limitations 
with the platform make it efficient when creating interactivity to the videos. 
This could be beneficial for inexperienced job seekers, where the tool can be 
seen as simple and fun to use because of the few design choices.  

4.1.3 Videoclips 
Videoclips that were recorded are introduction, earlier experience, merits, 
interests and a summary. The videos have a duration between 20-50 seconds 
each. The duration is based on what was said during the pre-study and on the 
study conducted by Nguyen and Gatica-Perez (2016) who suggests to keep 
the duration for approximately 123,5 seconds.  

The videos were recorded with a DSLR (Digital Single-Lens Reflex) camera 
which is a compact system camera that offered a high-resolution quality. 
Recording videos does not necessarily require any special type of camera. It 
works with any recording device as smartphones or computers that support 
video recordings.  

4.1.4 Hotspots & Hyperlinks 
Hotspots are used as a part of the branching narrative where the user decides 
what section to be seen.  
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The hotspots navigate the user to another video. The hotspots are visualized 
as squares and rectangles with uppercase letters and are positioned around 
the subject. The hotspots have a start time and a duration in order to 
determine at what time to visualize them. When creating with Verse, a 
hotspot is either able to navigate to another video or to another website. The 
hotspots that works as hyperlinks open a new tab opening a website where 
additional information is presented.   
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4.1.5 Chapters 
With chapters, videoclips can be added from a local file. The chapters 
contain each separate video that explains each aspect the job seeker would 
want to talk about. The chapters help separate each video in order to structure 
the whole interactive video. The platform used for this only supports 
navigating between videos first when a video has been added into a chapter.  

 
 

The chapters become visible in the playback timeline, where they are 
visualized as red spots. These are also interactive, and help users exploring 
the video. The video can be paused and the user is able to interact with the 
hotspots and hyperlinks instead of waiting for them to be visualized.  

 
 

When hovering the mouse over the red markings, selective options becomes 
visible. This would become an effective way for the employers to select 
certain sections without watching each separate video in order to shorten 
their time reviewing interactive video resumés. The numbers that are visible 
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to the left and to the right of the timeline contains each section with each 
separate videoclips.  

 

4.2 User Tests 
The user tests were performed separately on the two target groups. First, a 
test was conducted on three HR users that examined the interactive video 
resumé. Second, a second user test was conducted on seven job seekers 
where they added interactivity to videos on three interactive video platforms.  

Before each test, the participants were told regarding the purpose of the test 
and how the collected data was going to be used. The tests were going to be 
recorded in order to transcribe the tests manually. The participants were 
asked if they wanted to stay anonymous or not during the tests and if they 
approved taking part of the information before recording.  

4.2.1 HR 
Each test took 20-50 minutes. During the first 20-30 minutes, tasks were 
performed by the HR users (see appendix D3). The last 20 minutes were 
spent on interviewing the users individually asking about the user experience 
of using the interactive video (see appendix B1).  

4.2.2 Job Seekers 
All job seekers were unfamiliar with using interactive video in a job-
application. The tests (see appendix B2) took 20-30 minutes, with 20 minutes 
spending on creating interactivity to videos and 10 minutes for interview (see 
appendix B2).  
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5 Result  
This section presents the results from pre-study, user tests and interview after 
user tests.  

5.1 Results Interview – Pre-Study  

5.1.1 Aspects in interactive video resumé 
According to the interviews with HR and job seekers, while performing a 
self-presentation one should radiate personalit and passion depending the 
aimed job application. Aspects that both target groups thought one should be 
mentioning are earlier work experience, be passionate about the workplace 
and show the personality, being able to show references and other 
recommendations as well as portfolios, education and other qualifications.  

I would like to see what applicants have done before, depending on 
the job. There are different aspects I look at regarding how 
applicants express themselves, earlier experience and why they want 
to change or seek another job. (Anna, HR) 
 
I think the personality weighs heavier than, for example, the 
experience while being at the interview. This combined with how you 
look when you meet the employer. If you are social, pleasant and 
understanding of the job, whilst you get a good first impression in 
your appearance and that you have the skills, you probably have 
pretty good chances for a job. (Anonym 3, male 23) 

According to the interviews, one of the difficulties of giving a self-
presentation is the length of it. A job applicant should consider focus on 
talking about what is relevant and keep it short in order to not lose the 
employers’ concentration. From the interviews with HR, employers do not 
have much time to spend on each and every applicant because they are so 
many. That is why an interactive video should only contain relevant 
information directed to the job industry applied for, in order for the video to 
be efficient and easy to understand.  

Being honest is one of the most important aspects to be aware of, according 
to both HR and job seekers. Candidates should talk about what they actually 
know instead of talking about what they think employers want to hear. 

It is always important to be able to express oneself. It is a great deal 
today to be able to communicate, as you usually sit in meeting in 
almost whatever you do. If you mention at an early stage that you can 
communicate and are good at speaking, then we as a recruiter expect 
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you to be truthful and be able to speak to other people. (Kristian 
Elmefall, Lead developer at Pitchler) 

 However, it might be difficult for job seekers to know what information 
should be mentioned for a company. Being honest might not me relevant as 
an interactive feature, but it is important to mention what to think about when 
recording and implement the videos to an interactive video resumé.  

As an applicant, you might want to know everything about a 
company. But it is very difficult to know that much information and 
also to know what information is relevant. You want to be briefed 
enough to perhaps answer some basic questions, otherwise it might 
become awkward. (Anonym 1, Female 26) 

5.1.2 Interactive Features 
According to both HR and job seekers, one should not be talking to long 
during the presentation. The interactive video has its purpose of simplify and 
increase engagement of the employer, and by to the branching narrative it 
might give the employer a satisfied experience with the possibility of making 
own decisions when interacting with the video. However, it was difficult to 
determine what features an interactive video should contain, due to the lack 
of knowledge from both target groups.  

Features however that was mentioned by both target groups. Recruiters 
should be able to make own decisions on what they want to see, because they 
want to have control over the video. Features such as clickable objects on the 
screen, for instance links and other visual objects, in order to being able to 
present external information in text form. Using external information by text 
will allow employers rest its eyes instead of only listening to a candidate 
speaking.  

A skip-forward feature is being mentioned and would benefit employers 
when skipping ahead the video. This feature would make it efficient for 
employers to reviewing an interactive video where only relevant information 
should be communicated. Another feature could be if a recruiter company 
want to hear about specific questions, these questions could be visualized on 
the screen where the employer is able to select and hear the candidate talking 
about each question. However, answering specific questions could risk a 
longer time for a candidate create an interactive video, as there may be 
multiple retakes answering the questions. Compared to answering questions 
by text, where the candidate only needs to make small adjustments and then 
submit their answers.  

A feature mentioned during the interviews with both target groups is to use 
chapters or sections with each videoclip talking about a specific topic. This 
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benefit both the job seekers when recording and implementing the videos to 
each section, and for HR where they are can select each topic and listen and 
reviewing what is being presented.  

5.1.3 Advantages & Disadvantages  
It seems to be positive for both HR and job seekers using interactive video in 
job-application. But it might even create negative effects if it would become 
difficult and time-consuming if creating would take long time as well as 
reviewing the interactive video.  

One of the impressions of using interactive video from both target groups 
were that it was an interesting, fun, new and unique way of presenting 
yourself. From the interviews, an interactive video is good for both parts, 
because it might give the candidate an extra nudge into a company because 
being unique and interesting and for employers, that might see the candidate 
as brave and informative and appreciating interacting with a new concept of 
receiving job applications. From the interviews with HR, it was mentioned 
that a video resumé would remove other unnecessary steps in the recruitment 
process, as first impressions and telephone interview. This is also mentioned 
by Potosky (2008), which states that it would lead to a faster recruitment 
process.  

Job seekers might find it difficult to sit in front of a camera and start talking 
about certain topics. This was mentioned by Waung et al. (2015) as there is a 
risk of expose awkward, nervous and negative social behavior as well as 
tense body posture and dysfluency. It might also be difficult to structure the 
videos as well as to keep it short and keeping the information relevant. Job 
seekers find it difficult knowing what to talk about when being called to an 
interview. But as what Potosky (2008) mentions, a video resumé gives room 
for presenting dynamic information with both visual/non-verbal and 
auditive/verbal information, which could benefit the job seeker because not 
being able to present similar information in a text resumé.  

5.2 Results User Test 
This section presents results from the user tests. The first user test presents 
HR users testing the created interactive video resumé. The second user test 
presents job seekers creating interactive videos regarding job-application. In 
total, ten user tests were performed with three on HR and seven on job 
seekers.  

5.2.1 HR – Using Interactive Video 
The three users performed the same three tasks set that had different 
navigational interactions within the interactive video. While performing the 
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tasks the users were observed and were thinking out loud which was 
recorded and written down in notes. When the tasks were completed, a semi-
structured interview was held asking about the experience. The user tests 
were aimed on user experience and user interactions in interactive video 
resumé.  

New Insights 

The users were observed while they were using the interactive video. New 
insights were noticed while the users were talking via the thinking out loud 
technique.  

• New design of hotspots and numbered buttons 
o The hotspots and the buttons on the timeline were difficult to 

separate. Which were linking to another website and which 
were navigating to another video.  

o The hotspots should be designed in order to separate them 
from each other.  

o Hotspots and buttons on timeline should contain colors, which 
would simplify the separation between them. The colors 
should be described what they stand for.  
  

• Connecting buttons on the timeline with hotspots on the screen 
o One out of three participants made a comment about 

connecting the hotspots containing text together with the 
buttons one the timeline. This, in order to understand the 
difference between the numbered buttons on the timeline and 
the hotspots containing text on the screen.  

The buttons that are shown at the end could also show the way to 
the different sections through numbers. This, in order to link the 
numbers in the timeline to the buttons in the summary.  (Nils-
Petter, former recruitment personnel) 

• Adding additional information 
o Two out of three users would want additional information 

visualized on the screen. This information could present basic 
information as name, age and current occupation. 

o The additional information could also present some key points 
of each section presented. The information in text form would 
allow the users to rest its eyes and to better understand what it 
being presented by the candidate.  

o This should be visualized in a box containing key points of 
the presentation.  
 

• Quicker interactions with hotspots 
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o One of three users made mentioned that the timed hotspots on 
the screen could be visualized all the time through the whole 
video instead of being timed. This would simplify the 
usability as the user do not have to wait for the hotspots to 
become visual and interactive.  

Something I would have liked if all the buttons were visual from the 
beginning of a row. Now, you sit and wait for the buttons to be shown in 
order to move on, which is why I want to have the opportunity to have the 
buttons visual as early as possible. (Anna, HR) 

• Visualize duration of video 
o Two users made a notion about visualizing the duration of the 

videos clearer. Using this platform, the duration is showcased 
but not in a clear way. For instance, when moving the mouse 
around while playing the video, the duration is showing in the 
right corner. When not moving the mouse, the symbol of the 
duration disappears.  

o The duration of the video should be visualized at all times.  

5.2.2 Job Seekers – Creating Interactive Video 
Here, the users tried out three interactive video platforms that supported 
creating interactive videos. Each platform offered different approached to 
adding interactivity to videos. Each test of each platform contained a number 
of tasks the users would do. After the tasks were completed, semi-structured 
interview was held asking about the experience of create interactive video 
regarding job-application.  

New Insights 

The users were also here observed while creating interactivity to videos. The 
users were asked to think out loud regarding their experience which were 
recorded and written down in notes. The tests resulted in new insights of 
what it is like to create interactive video and how it can be used it in a job 
application. 

• Verse 
o Efficient and easy to use by all the participants. Adding 

videos, creating chapters and edit the hotspots went smoothly 
and was enjoyable with all the users.  
 

§ Drag-functionality 
Three out of seven participants wanted to place the 
created hotspots by dragging them on the screen. In 
Verse, this feature is not available. Instead, one must 
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use a percentage feature that selects height and width 
of the hotspots position. The users would rather like to 
use a drag-functionality than to select a percentage 
number.  
 

§ Descriptions  
When interacting with the Verse platform, the 
functionality is difficult to understand. Four of seven 
user found it difficult understanding the interactivity. 
It was also difficult to understand what a hotspot was, 
because not knowing what it was. Descriptions is 
heavily needed when developing an interactive video 
platform, because of the wide range of users it might 
have.  
 

§ Tutorial 
One out of seven users made the notion of adding 
tutorials for creating interactive video. This feature is 
available when first entering the platform’s website, 
though it is no longer available whilst inside creating 
interactive video.  
 

§ Layout 
Difficult to understand and find the section of editing a 
hotspot and the “preview” button. The sign became 
clear that the layout of this kind of platform should to 
be user-friendly for a wide range of users.  
 
 

• Wirewax  
o Wirewax is a similar platform that offers creating interactivity 

to videos. In comparison to Verse, it offers drag-functionality 
when positioning a created hotspot which was highly 
appreciated by the users. However, the layout of adding 
interactivity to the hotspot was difficult to understand.  
 

§ Colorful buttons 
The platform offers a colorful layout, which simplifies 
finding the buttons to create and edit a hotspot and 
other interactivities. Difficulties emerged when linking 
the hotspot to an external website, because some 
features were hidden in a hamburger-menu that was 
difficult to find for some users.  
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§ Visual preview-button 
When interactivity has been added to a video, users 
were asked to preview their video for them to watch 
and interact with it. This button was difficult to find.  
 
The important buttons as adding videos, creating 
hotspot and preview should be visualized significantly 
clearer and more colorful than other less important 
buttons.  
 

§ Wider layout 
This is being referenced to the editing process and 
previewing the video. Some users found it irritating 
and difficult to create, edit and preview the video 
because of the many choices one could make and at 
small areas. Buttons need to be wider, as well as 
editing tools and options.  

• Dot 
o Using dot there are only the possibility of adding videos via 

links from YouTube or Vimeo. Using this only available 
option was strange and not useful to the users. However, 
combining this option together with being able to add local 
videos could be a useful feature.  
 

§ Drag-and-drop 
Dragging and dropping created buttons and hotspots 
was appreciated be the users. This functionality is used 
throughout the platform 
 

§ Descriptions 
The layout of Dot was difficult to understand. Four out 
of seven users found it difficult finding where to create 
hotspots and other buttons. Several users also found it 
difficult how to edit the hotspots.  

5.2.3 Results – Interview after User Test 
After completed user test, a semi-structure interview was held with each 
user. The interview questions aimed at user experience, difficulties and areas 
of improvement. The transcripts of each interview can be seen in appendix 
C1 for HR and appendix B2 for job seekers.  

HR – Using interactive video 

Questions based on HR and their experience using an interactive video for 
job application.  
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• User Experience 
o Using several navigation options with both hotspots on screen 

as well as buttons and marking on the timeline were highly 
appreciated. The timeline should be interactive and connected 
with the hotspots on screen.  

o The summary in the end of each section was very appreciated, 
because it gave the user chance to decide rather than waiting 
for another video to be played or waiting for hotspots to be 
visualized on screen.  

o Being able to navigate to an external website via hyperlinks 
was appreciated and the most liked interaction according to 
users.  
 

• Difficulties 
o For all users, understanding what each button, marking or 

hotspot stood for was difficult. A title, headline or other brief 
description would help the users understand the interactive 
elements.  

o There were difficulties hearing what was being said 
sometimes. Additional information containing key-points of 
each presentation video would be preferred.  

o The introduction was difficult to understand by the users.  
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• Areas of Improvement  
o References from other workplaces should be visualized in the 

video. Quotes from other employees or a telephone number 
that could be presented in text-form.  

o Using additional information in textboxes at the side of the 
video. Here, personal information can be shared with age, 
occupation, education and where you live. 

o Two of three users mentioned LinkedIn profiles. These 
profiles feature as a digital CV, provided being active in the 
job search.  

o In the video, it was sometimes difficult to hear what was 
being said. The users felt that the sound needs to be of good 
quality so that everything is heard at a smooth noise level.  

o The main navigation hotspots between the sections should be 
static and visualized all the time.  

o Using colors and connecting the colors between the hotspots 
on screen to the buttons on the timeline.  

o Using titles and headlines for the sake of understanding what 
each section contains. These could be presented both in the 
hotspots and numbered buttons as well as on the screen.  

o Implement a “start” button and “end” button. Because it was 
difficult to know when the start-page was and when the end-
page was.  

Job Seekers – Creating interactive video 

Questions were based on the users’ experience creating interactivity to video 
and how interactive video can be used in a future interactive video platform.  

• User Experience  
o Because no user has before created an interactive video, all 

had difficulties getting into the different platforms. Some 
platforms were easier than others to understand, but overall 
the experience was difficult but challenging and fun. Because 
of this, directives are needs to guide the user how interactivity 
is created on a new platform.  

o Some platforms offered colors and other shaping editing tools. 
These platforms were appreciated, as well as the drag-and-
drop functionality because it was easier to place the hotspots. 
Each platform that offered being able to be creative with 
shape and colors was preferable.  

o The language was difficult for some users, because all the 
platforms only offered English. Being able to switch between 
language could be a decisive feature of keeping users active.  
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• Difficulties  
o It was obvious that the majority of the participants had a hard 

time understanding what a hotspot is, how to create and edit 
and where to find the editing tools. The use of tutorial is 
essential for new users.   

o Placing the hotspot on a preferred position were difficult at 
times. For some platforms, drag and drop were allowed and in 
others it was not. This means that drag-and-drop functionality 
should be a main feature when developing a similar platform.  

o Difficult finding where to create certain interactivity or 
preview buttons. The position, size and colors of these were 
difficult to find depending on what platform used.  
 

• Areas of Improvement 
o One participant made a notion about adding “tips”. This 

feature could help first-timer using an interactive video 
platform.  

o The use of more colorful layout. One user out of seven 
mentioned that colored buttons are easier to spot.  
 
I like that there are colors that indicate where everything is, 
since as a newcomer you do not always find all buttons 
immediately. Maybe after a while it can get annoying with 
such colored buttons, but as beginner it is really appreciated.  
(Oskar, job seeker) 
 

o Minimize unnecessary features and implementing more 
languages than just English. The users would like a similar 
platform to keep it simple where a similar platform should 
only contain relevant design tools.  
 
… try to keep all the functionality within the same area so that 
you have easier to find everything. Now it feels like everything 
is scattered and it is difficult to find. (Johan) 
 

o Able to use drag-functionality where the user can drag its 
interactive elements onto the playback-screen on a preferred 
position.  

o Able to create non-interactive elements such as text-boxes 
containing personal information in text form.  
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Using facts and other text boxes in relation to what job you 
are looking for. In order to give the employer more 
information about you. (Filip) 
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6 Discussion 
This section discusses the results connected to the research questions.  

6.1 Interactive Video in Job Application 
Both negative and positive results have been found in the study regarding 
using interactive video in job application. The results showed that interactive 
video could be an effective way for job seekers to market themselves and for 
employers to build perceptions about them. However, there are downsides 
and difficulties both for job seekers creating an interactive video as well as 
for employers to interact with one.  

6.1.1 Pre-study 
Results from the pre-study determined which aspects and content an 
interactive video resume should have, for instance what each section should 
contain, what information to be communicated verbally and non-verbally and 
how to display visual interactive elements. Even though the aspects are not 
related to media technology, in order to understand what should be 
communicated in a video resume, in which also was going to be interactive, 
aspects needed to be put together. By performing interviews with both HR 
and job seekers, important aspects were able to be compiled and used as a 
guideline when recording videoclips.  

As to be seen from section 5.1.3, employers would appreciate a video resume 
because it would allow them to make a first impression quickly and receive 
information about the candidate that you would otherwise not have received 
via text. Job seekers would also think that a video-resume could be an 
effective way of market themselves to an employer, but could be difficult for 
some recording themselves because of being insecure or not comfortable in 
front of a camera. This is related to what Chandren & Yacob (2016) says 
about giving a video presentation, in which a candidate can overcome verbal 
difficulties and train for upcoming interviews or other verbally presentations.  

One of the aims with the pre-study was to conduct a guideline and important 
aspects candidates should consider while creating an interactive video 
resume. The content of an interactive video is important because it needs to 
be relevant to the company and intended work area. If the content is 
irrelevant, there is a risk that employers may not see the job seeker as a 
potential candidate for employment and would then shut the video down. 
How do a job-seeker know what information to be communicated? A 
recruitment company should consider share certain questions the company 
want answers to.  
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The results also showed that an interactive video resume is seen as a new and 
exciting way of recruiting and review resumes. But in order to be efficient 
the duration of the videos should be short and concise, because there is a risk 
of losing interests in the video if it is too lengthy. One might ask how long 
each videoclip should be, and there are several different time limits 
depending on what aspect is being talked about. For instance, keeping it 
under 30 seconds during the introduction, and keeping it between one and 
two minutes when talking about earlier work and education. One interesting 
part were the importance of using references and written recommendations. 
Implementing references and recommendations in a text-box should be a 
high priority when conducting an interactive video.  

6.1.2 Interactive Features  
Interactive features that an interactive video should contain are described 
from the results both from HR using interactive video and from job seekers 
creating interactive videos. Some main features were found by using within-
subject design and can be seen down below in figure 1. These features should 
be included in a platform that creates interactive videos.  

Labels Codes Notes from 
transcript 

Create Enlarge important 
buttons, colorful 
important buttons, easy 
to find how to link, 
easy to naming, 
combine local files and 
YouTube/Vimeo links 

And that some 
functionalities 
are difficult to 
find as they are 
small, easy to 
find when it is 
colorful, when 
the link to a 
website is to be 
created the 
menu is difficult 
to find, it would 
have been good 
to both use local 
files as well as 
extern video 
links 

Edit Drag and drop 
functionality, editing 
menu needs to be 
clarified, reduce drop-
down menu, choose 
color, choose size, 

It is easier to 
edit the hotspot 
due to the drag 
functionality, 
the link is 
created from the 
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choose animation, 
enlarge duration and 
time when to visualize, 
directive for preferable 
durations of videos (1-
2 minutes) 

editing menu to 
the right which 
was difficult to 
find, difficult to 
find where to 
link because of 
the drop-down 
menu, 
participant 
chooses color, 
style and font 
for the button, 
editing menu is 
easy to 
understand, the 
tool needs to 
have directives 
for how long 
clips are 
preferred 

Layout  Placement of important 
buttons and editing 
menus, colorful, how-
to guide 

It is not clear 
how to extend 
the duration and 
when it to be 
visualized, it is 
easy to find how 
to create thanks 
to the colorful 
buttons, a 
description is 
needed in order 
to clear out how 
functionalities 
work and are 
used 

Description Step-by-step linking to 
website/another video, 
clarification of 
hotspots and other 
interactivity, each 
editing tool should 
have a description, 
tutorials 

Found the menu 
to create a 
hotspot thanks 
to directives, did 
not know what a 
hotspot was, 
what it stood for 
and how it 
worked as well 
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as unclear how 
to create one, a 
description at 
the beginning in 
order to learn 
what the 
different 
functionalities 
mean, should 
have tutorial 
that shows how 
to proceed 

Figure 1. Results from within-subject design.  

There might be features that should be available in a future platform 
regarding creating interactive video in job application. The ones presented 
above are mainly features that have been recurring during the user tests with 
HR and job seekers.  

From the comment made by Oskar (see section 5.2.3), colors could be an 
important feature. Colors are believed to be an important visual experience to 
humans. It is a channel to the human cognitive system and has been found to 
play a significant role in enhancing memory performance (Dzulkifli & 
Mustafar, 2013). For instance, in the Wirewax platform, the button of adding 
a hotspot has a yellow color, which could increase the chance of 
remembering where it is positioned.   

6.1.3 Branching narrative 
The branching narrative visualized as a summary at the end of each section 
of the interactive video was highly appreciated by the users. The narrative 
purpose was to create engagement for users to interact with the hotspots, as 
mentioned by Andrews et al. (2016). The branching narrative was a main 
feature of how to display hotspots on screen for users to interact with. Instead 
of only watching from start to end, the users could make their own decision 
on what to be seen. The branching narrative visualized as a summary is 
effective when employers reviewing wants to re-watch a specific section, and 
was stated by all three users.  

In the end, I really liked the buttons on the screen because then you got a 
summary and could click on what you wanted. … it is nice to be able to go 
back to specific segments that you want to watch again. (User Petter)  

I also really liked the summary at the end where you can choose for yourself 
again what you want to see and listen to, if it was something you had missed 
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or though was extra interesting you could click through the summation at the 
and. (User Anonym) 

I liked that you could click to external links and read about the general 
description of what you previously worked with. … as I could go back to the 
video afterwards and continue to listen. (User Anna) 

However, there should be a clear sign that if a user continues to watch the 
video the narrative will be linear and keep on from start to end. This should 
visualize as an option if a user decides not to interact with the video at first.  

6.1.4 Advantages  
Using interactive video as a resume has both its upsides and downsides. The 
results show that the reason why job seekers and HR see it as positive is 
because of interactive video is a unique and interesting way to apply for a 
job.  

HR  

• Exciting and explorative when reviewing a resume. Would rather 
review an interactive video resumé than a regular text resume.   

• Removes unnecessary steps as telephone interview, first impression 
and fear of unusual social abilities.  

• Easily to remember a job-seeker that sends out an interactive video 
resume.  

Job seeker 

• Getting an extra nudge into the company. 
• Standing out among other job seekers. 
• Present information and social abilities that could not be 

communicated through text. 
• Show physical abilities. 

6.1.5 Disadvantages 
Disadvantages using interactive video while searching are different for HR 
and for job seekers. For job seekers, there aren’t many disadvantages more 
than that they are burdened with more work instead of only writing a text 
resume.  

HR 

• Loosing interests if taken too long to review. 
• Become bored if badly conducted. 
• Difficult to know if was is being presented is the truth or nonsense.  
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• Would not have the time to review other resumes, if again the 
interactive video would take too long to review.  

Job seeker 

• Burdened with more work. 
• Having a difficult time conducting an interactive video.  
• Using the right and preferable recording tools.  

6.2 Conflicts between HR and Job Seekers 
A conflict was noticed during the study between HR and job seekers using 
and creating interactive video resumes. Interactive video resume would 
simplify HR’s work of reviewing a potential candidate for employment. 
However, the work that a job seeker has to put into creating an interactive 
video can be time consuming. Job seekers are burdened with more work, and 
as some participants made a notion about not caring about creating 
interactive video.  

I find it hard to see that anything can be added to a job application. But 
that’s because I think it feels like I’m burdened with more work as it creates 
another extra step. I don’t see that huge sense with it. (User Jonathan) 

I don’t know if I had actually used it in job application. The interactive video 
is good if you find a way to use it, but spontaneously I do not know what I 
would use it for. (User Johan) 

Job seekers might find it difficult creating an interactive video resume, 
because it is time consuming. Therefore, it could be essential that an 
interactive video platform is effective and simple to use. Only relevant 
features as hotspots, interactive timeline, creating text boxes and titles. With 
this, being able to view tips and descriptions of how the interactivity works. 
Research have been made according to Hiemstra et al. (2012) where video-
based judgement test seems more positively by applicants compared with 
more traditional paper- and pencil versions. Applicants perceived multimedia 
tests as fairer compared with traditional paper-and-pencil test, which means 
that innovative types of selection tools can lead to favorable perceptions. If 
applicants give a positive reaction toward multimedia techniques and given 
that video resumes are a multimedia version of paper resumes, one might 
assume that video resumes are perceived as fairer rather than paper resumes 
(Hiemstra et al., 2012). 

All three HR users would rather review an interactive video resume than a 
text resume in the current state (see appendix A1). Mainly because of the 
unusual usage of this. However, according to Apers & Derous (2017), video 
in job search is becoming more popular by the day. Several recruiter 
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companies use video in their recruitment process, with companies named as 
Yobber7 and Pitchler8 that focus entirely on recruiting by video.  

This assumption of video resumes is seen as fairer rather than paper resumes 
is something that should be further explored, since interactive video is a new 
and innovative way when applying for a job. Creating interactive video 
resume means that job seekers must put in extra work when applying for a 
job. But one of the main benefits is that it simplifies the recruitment process, 
and therefore it becomes highly appreciated by employers. However, if 
interactive video would be applied to the recruitment process in the future, 
recruitment companies would need to communicate what information to 
implement into an interactive video. This in order to simplify for job 
applicants creating an interactive video resume.  

6.3 Lessons learned 
What could have been done differently regarding methods, user participants, 
development of the “proof of concept”, the design of interview questions and 
user test tasks.  

6.3.1 Choice of research method  
Qualitative methods of semi-structured interviews and observations were 
used only during the study when collecting data from the target groups of HR 
and job seekers. It could have been efficient to compile the experience and 
other difficulties in the interactive video resumé if a questionnaire would 
have been used. Using a questionnaire could have minimized the time of 
transcribing the interviews. However, using only qualitative resulted in 
deeper thoughts and information that might could have been discovered in 
questionnaires.  

6.3.2 Participants 
Participants used in this study contained two target groups, HR and former 
recruitment personnel and job seekers. A higher number of HR participants 
could have been used, where “only” four users participated in the pre-study 
and three of them performed the user test. Using few users is however 
according to Nielsen (2000) efficient because already by the fifth user, up to 
85% of the usability problems are found. But if few users are used, more 
tests should then be performed. This could have been taken into 
consideration during the study.  

                                                
7 https://yobber.se/vad-ar-yobber/ 
8 https://pitchler.com/rekryteringsverktyg/#about-the-tool 
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For the tests with job seekers, there were seven users participating in creating 
an interactive video which resulted in a higher validity compared to the other 
tests with HR. In total, there were 11 unique users participated in the study.  

6.3.3 “Proof of Concept” criticism 
The “proof of concept” used a high-fidelity development (see section 2.4). A 
low-fidelity design could also have been developed during the early stage of 
the study in order to find design elements and interactive features that could 
have been implemented in a later iteration. Another iteration of the 
interactive video created could also been developed showcasing placeholders 
and images, using alternative tools as either Axure9, InVision10 or 
JustInMind11.  

6.3.4 Questions and tasks 
Questions were aimed as job searching overall, which can be seen as the 
wrong approach. An iteration of the interview questions could have been 
performed, in order to conduct the questions towards media technology 
rather than job search. The questions however had the of understand current 
important aspects of resumes and were performed during the pre-study.  

The tasks were guided by the author. Results may have been affected when 
users started asking questions about the interface, regarding both HR using 
the interactive video and job seekers creating one. When users were having 
difficulty, they were given directives on how to proceed. For example, what 
a certain interactivity means. The question is whether they would have been 
able to carry out the tasks in the same way without the directives? 

  

                                                
9 https://www.axure.com/a/ux-prototyping-tool 
10 https://www.invisionapp.com/ 
11 https://www.justinmind.com/ 
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7 Conclusion & Future Work 
To conclude the study, the research questions are answered as well as 
suggestions for future work.   

7.1 Answering Research Questions 
- What aspects does employers look for in reviewing an interactive 

video resume? 

There are several aspects to consider regarding relevant content, interactivity, 
social verbal and non-verbal abilities, colorful elements and narratives that 
could either lead to or even minimizing the chances of an employment. The 
results from the user test with HR indicates that a user should use the 
following guidelines when creating an interactive video resumé:  

• Satisfying the needs from employers using relevant information 
regarding the type of job applying for. This information is visualized 
through hotspots and should contain titles and headlines.  

• Keeping videoclips duration short depending on what is being 
communicated in order to reducing time spent on reviewing.  

• Personal information on name, age, current occupation and salary, 
residence and other information that seems relevant to the 
application.  

• References and written recommendations are highly appreciated by 
employers.  

• Using a static menu that are visible at all time containing all sections 
being talked about.  

• Connecting timeline and hotspots on screen in order to minimize 
confusing.  

• For each section, use a title describing what section is being 
reviewed. For instance, a section containing a candidate talking about 
earlier experience, on the screen place a title that says “earlier 
experience”.  

The list presents main guidelines of what aspects an interactive video resume 
should contain, whether when interacting with one and when creating one. 
The guidelines should be followed while recording and also when creating 
interactive elements for the reviewer to interact with. The guidelines have 
been compiled from the results of the study.  

Because of bias from each individual participant, the result might have been 
different if another research method was used. For instance, a focus group 
could have created a discussion between which aspects and interactive 
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features an interactive video should contain and how to display these. 
Therefore, the list above might have been different.  

- What are job seekers thoughts on creating interactive video resume?  

There were a variety of thought regarding creating and using interactive 
video resume. In general, it seems to be a good and exciting way of market 
yourself and getting a nudge inside a company. Majority of the job seekers 
would like to use an interactive video platform, but only if it went smoothly 
to create. Which is obvious, but how a platform should be developed aimed 
at creating interactive video resumes is a study for future research.  

Creating interactive video fell on a positive note were it was difficult to 
create, but fun, exciting and enjoyable once you have gotten into the 
development. Even though not much earlier research has been made on 
creating interactive video, it shown in the results that once it is “simple 
enough” and understandable for new users it would have a positive effect.  

However, if it becomes time consuming and being unaware if an interactive 
video resume increases the chances of employment, it can then have a 
negative effect. The purpose of an interactive video should to be stated early, 
in which the user needs to have knowledge about why one should create an 
interactive video resume in the first place. An interactive video platform 
needs to keep the layout simple, be able to create quickly as well as easy to 
learn 

- What interactive features should be applied to an interactive video 
resume and how should these be displayed? 

From figure 1 and the results from the study, what features an interactive 
video should contain have concluded into the following list:  

• Able to create 
o Hotspots 
o Buttons 
o Links 
o Interactive timeline 

§ External Websites 
§ Portfolios 
§ LinkedIn 

o Adding videoclips 
§ Local files 
§ YouTube 
§ Vimeo 

• Layout 
o Colorful hotspots/buttons 
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o Duration of video 
o Menu displaying sections 

• Editing 
o Textboxes 
o Titles 
o Headlines 

• Drag-and-drop functionality 
• Tutorials  

o How-to guide 
o Guidelines  
o Tips  
o Recommendations 

• Descriptions 
o How to create 
o How to use 
o Information about the interactivity 

The list contains both main features mentioned by Gril et al. (2012), features 
conducted from existing interactive video platform and features conducted 
from the study. These features are the one to be created in a platform and 
should be displayed in an interactive video. How it should be displayed 
remains according to the job seeker and to what kind of job applied for.  

7.2 Future Work 
There are two main explorative research that can be further researched from 
this study.  

- Iteration of the “proof of concept” accordingly from the feedback from 
the HR participants. 

- Developing a platform offering creating interactive video resume.  

Now when the results from the study indicates that an interactive video is most 
likely beneficial for employers, but creates a conflict for job-seekers when 
creating one, an iteration of the “Proof of Concept” could gather even more 
information regarding what an interactive video resume should contain and be 
displayed. By adding more HR participants and performing additional user 
tests where both the usability and the user experience as well as how the design 
elements should be visualized can be tested. A possible research question for 
this research are could be:  

- How can an interactive video resumé benefit both HR and job-seekers? 

Developing a platform where job seekers are able to create interactive video 
resumes could be an interesting research. The platform could be used and 
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tested by both individual job seekers and by companies. As for now, some 
companies already using video during their recruitment process and there does 
exist personal video resumes, but most of them without using interactivity.  A 
research questions based on this area of research could be:  

- How can a platform or tool regarding creating interactive video 
resumé be designed?  
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Appendices 

Appendix A. 1 Interviews - HR 
Namn: Nils-Petter 

Yrke: Före-detta personalchef/konsultchef 

Vad är det viktigaste med en jobbansökan? 
Svar: Skrivna intyg och rekommendationer från andra arbetsgivare. Vi har 
ett kodat språk när vi pratar med varandra, som gör att man kan utläsa 
ganska snabbt ifall ett företag verkligen rekommenderar en person.  

a. Finns det bilagor som är viktigare än andra?  
Energin och viljan ligger för det mesta före enligt mig. Sen beror det på vad 
det är för tjänst det gäller, men i de flesta fall som jag arbetat med har 
energin och personligheten spelat en större roll än erfarenhet och kunskap. 
Det personliga brevet är en viktig del, men också att kandidaten visar sig 
vara den han eller hon utser sig att vara så inga missförstånd sker.  

Vilka huvudsakliga aspekter tittar HR ansvariga efter i ett CV?  
b. Finns det aspekter hos som väger tyngre än andra?  

i. Vilka?  
Svar: När det kommer till ett CV är att det ska vara välskrivet. Om man har 
ett CV med stavfel och en grammatik som inte hänger ihop så säger det 
direkt att han eller hon kanske inte heller sköter sitt jobb. Så det säger en hel 
del om att kandidaten behöver vara välformulerad och också att kandidaten 
talar sanning. Angående talförmåga så beror det på vilken tjänst man är ute 
efter. Kommunikation är viktigt i de flesta jobb. Så självklart ska man kunna 
föra sig.  

c. Vad ska man undvika?  
Svar: Att hålla det kort och sakligt, då det är tufft att gå igenom många och 
långa ansökningar. Man ger ut den information som efterfrågas och utgår 
därefter, enligt mitt tycke.  

2. När man granskar ett CV, vad kan vara avgörande för en 
anställning?  

a. Meriter, personlighet (personligt brev), tidigare 
erfarenhet?  

Svar: För mig är det personlighet. De andra aspekterna är såklart 
jätteviktiga, men eftersom kandidaterna ofta ska jobba i ett team, och funkar 
inte det så kvittar egentligen kompetenserna för då fungerar inte gruppen.  

Vilket väger tyngre;  
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b. om man ska vara kort och koncist angående sitt CV och 
personligt brev eller  

c. ska man vara mer omfattad så mer information angivs till 
en arbetsgivare?  

Svar: Jag tycker man ska försöka hitta en bra balans där emellan. Man vill 
inte sitta och läsa flera sidors text och så vidare. Men samtidigt vill man inte 
vara för kortfattad heller, utan det gäller att försöka hitta en bra balans att 
man skriver sakligt, tillräckligt med information och om det ger ett bra 
intryck får de förklara vidare i en fysisk intervju. Man får, i stora drag, koll 
på det som efterfrågas.  

En bra balans är exempelvis att när man ska skriva om vad man arbetat med 
hittills, så ska man ange vart man jobbat och med vad. Men istället för att 
skriva ett halvt A4 om vad man hade för arbetsområden och hur man 
utvecklats, så är det bättre att endast kortfattat på ett par rader förklara vad 
man gjorde på den specifika arbetsplatsen.” Detta är jag stolt över på min 
förra arbetsplats” och ”detta lyckades jag åstadkomma med” och så vidare. 

i. Varför/Varför inte? 
Svar: För att går jag ut med ett jobb får jag kanske 100—200 ansökningar 
och då blir det mer som ett lotteri. Man gallrar rätt hårt på den känslan man 
får genom olika CVs. Blir de för långdragna så orkar man inte ens läsa dem. 
Man skummar igenom texterna, istället för att få en inblick på de olika 
kandidaterna.  

Vid en video hade jag uppskattat att man kör en kort version och en längre 
version. I den korta så beskriver man sig själv på 2—3 minuter om vad man 
sysslat med och om sina intressen. Och om man då nappar på det så kan man 
kolla på en längre version genom en länk om man vill få en mer djupare 
version om kandidaten. Det känns som en rimlig lösning.  

Vid intervju, vad anser ni vara viktigast? 
d. Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  

Svar: Det viktigaste som jag kollar på vid en intervju är dels energin. Att 
man har ett bra driv och att man är energisk och att man vill. Sedan så tittar 
jag på bakgrunden, vad man har för erfarenheter och andra meriter. Men i 
vissa fall, beroende på tjänst, så kan energi och viljan väga tyngre än 
bakgrunden. Därefter kollar jag på det praktiska, alltså var bor dem, hur har 
dem det med familj och vänner och vart dem är i livet. Vad har dem för 
framtidsvision.  

e. Vad bör man prata om?  
Prata om styrkor, vad man kan bidra man och vilka förbättringsområden 
man har. Styrkor är alltid bra att nämna och även vad man kan förbättra, då 
detta ger en arbetsgivare lite tankegångar kring kandidaten. Detta i sin tur 
kan då leta till att arbetsgivaren kommer ihåg kandidaten och man lär känna 
denne på en helt annan nivå.  
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f. Vad tänker man på, när man håller i en intervju angående 
den jobbsökande? 

Självsäkerheten är en viktig aspekt, framförallt vid den fysiska intervjun. Om 
det är en osäker och velande kandidat blir det svårt att uppfatta hur man ska 
tolka vad kandidaten vill. Beroende på vad det är för tjänst, men det är 
många rekryterare som kräver att man kan ta för sig och att man vågar. 
Vilket kommer oftast med den tidigare erfarenheten. Och där är ju 
videointervju bra, då man som rekryterare får direkt en syn på ”vad är detta 
för person” som man intervjuar. Vilket är svårt att se i enbart ett CV.  

Har ni någonsin granskat ett video CV eller en 
videopresentation?  

g. Om ja, vad tyckte ni om det?  
h. Om nej, vad känner ni om att granska en 

videopresentation?  
Svar: Hade uppskattat att granska ett video CV. Tror det är rent tekniskt, för 
många företag sätter in egna webbgränssnitt där man kan fylla i sina 
uppgifter och erfarenhete roch bifoga filer vid en ansökan. Ofta är det då att 
man inte kan bifoga tyngre filer, så att det är rent tekniskt begränsat att man 
inte kan skicka in ett video CV.  

Om fallet hade varit att du skulle granskat ett video CV, hade du 
hellre 

i.  tittat igenom en hel video från början till slut om en kandidat?  
i. Varför? 

j. Eller hade du haft möjligheten att 
interagerat/navigerat/klickat dig igenom videon på egen 
hand med korta klipp?  

Svar: Antagligen att jag hade velat testa på det interaktiva, då det känns som 
mer aktuellt. Att man kan välja speciella avsnitt mellan vad man vill se och 
höra. Det bästa hade varit att få valmöjligheter att välja olika avsnitt av vad 
jag som rekryterare är intresserad av. Att kunna stycka upp videon i avsnitt 
så man lätt kan hoppa mellan och välja vad det är man vill lyssna på. Och då 
är det dem klassiska, meriter, persoligt brev, CV och övrigt. Och hur man 
ska använda detta i ett gränsnsitt skulle kunna vara att man använder sig av 
taggar, som här pratar jag om detta, och här pratar jag om detta och så 
vidare.  

3. Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt 
att tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig 
själv i relation till intervju?  

Svar: Ordentligt med personliga uppgifter. Det är nämligen så att många 
glömmer att skriva sitt telefonnummer eller sin mail så att man vet vem det 
är man kollar på och så man kan söka upp kandidaten. Man måste ha det 
fundamentala med sig.  
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Första mötet är det viktiga, men det beror även här på vilken tjänst man är 
ute efter. Om jag efterfrågar efter en lagerarbetare förväntar jag mig inte en 
individ i kostym, utan man får anpassa sig själv utefter vad som efterfrågas. 
Man som kandidat ska vara vårdad för den tjänst man söker.  

Det som är viktigt när man anställer är att, först efter man har läst ett CV 
och personligt brev och träffar kandidaten i verkligheten är att man hoppar 
över CV delen då man får se och lyssna på den som sökt jobbet. Här skapar 
man då en bedömning av kandidaten och den stora utmaningen för en HR 
chef är att avgöra om kandidaten är den han eller hon utser sig för att vara. 
Att man ska vara ärlig när man pratar om sig själv.  

Namn: Kristian Elmefall 

Yrke/Relevans till HR: Lead developer för Pitchler  

Vad är det viktigaste med en jobbansökan? 
Svar: Överlag tycker jag att personlighet är viktigast, och att man ska ha 
passion för det man gör. Eftersom allt annat kan man ju lära sig, man tycker 
om kandidater som är engagerade och gillar att arbeta med det man gör, 
vilket också leder till att man lär sig om tjänsten. 

a. Finns det bilagor som är viktigare än andra?  
Så som vi jobbar tycker vi att det personliga brevet kan vara en avgörande 
faktor till en anställning just. På grund av den anledning att eftersom vi 
jobbar med videopresentationer så ersätter det ett skriftligt personligt brev. 
Detta gör att vi utgår från en video, och därefter kollar på vad de jobbat med 
tidigare och vad de har för utbildning. Men ibland kan de även vara att en 
video kan väga tyngre än tidigare erfarenhet och andra meriter.  

Vilka huvudsakliga aspekter tittar HR ansvariga efter i ett CV?  
b. Finns det aspekter hos som väger tyngre än andra?  

i. Vilka?  
Svar: Jag tänker att man har ett CV för att validera att kandidaten har dem 
erfarenheterna och kompetenser som företag söker. Sen handlar det om att 
förstå vilken person det här är och denne passar in det yrket som man söker. 
Man kollar efter vilken sorts potential kandidaten har för att se om denne 
verkligen vill jobba hos företagen och på den tjänst som utgivs. Det finns 
även kapacitetstest som alltid är intressant, då det ger en tydlig bild på om 
kandidaten har ett tak för vad kandidaten egentligen kan göra.  

c. Vad ska man undvika?  
Det gäller att få en så tydlig bild på kandidaten som möjligt, men det handlar 
även om att presentera företag och jobb så tydligt och ärligt som möjligt. Vi 
på Pitchler pratar om att det saknas en transparens från båda håll 
egentligen. Just nu handlar det om att företagen presenterar sig och den 
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tjänst som dem rekryterar till alldeles för dåligt, så kandidaten inte förstår 
vad tjänsten faktiskt handlar om.  

När man granskar ett CV, vad kan vara avgörande för en 
anställning?  

d. Meriter, personlighet (personligt brev), tidigare 
erfarenhet?  

Svar: Det man alltid letar efter är någon som har ansträngt sig för att 
komma med insikter om den tjänsten som är ute. Man förväntar sig att 
personer nämner vilka förbättringsområden företag har och då att personen 
nämner vad denne kommer att bidra med. ”Ni säger att ni vill växa, jag ser 
att ni kan växa inom dessa områden och jag kommer lösa det såhär och 
såhär”.  

 Vi på pitchler menar att en video är det som ersätter det 
personliga brevet, CV kommer man inte ifrån, men saken är att du som 
rekryterare vill inte ha i videoformat någon som står och säger ”mellan 87–
90 jobbade jag med detta osv. CV är enbart en validering. Då genom video 
ser du om personen är engagerad.  

För när man läser om kandidater i skriftlig form kommer alltid frågan 
”är det verkligen denna personen som har skrivit det här?”. Till skillnad 
från i video så ser man ju alltid och man ser och hör vad de gillar och 
hurdan deras personlighet är.  

Vilket väger tyngre;  
e. om man ska vara kort och koncist angående sitt CV och 

personligt brev eller  
f. ska man vara mer omfattad så mer information angivs till 

en arbetsgivare?  
i. Varför/Varför inte? 

Svar: Kort och koncist är vad man vill, men man vill ha mycket information 
samtidigt. Är man duktig på att skriva kan man få in detta då det är lättare 
att få med mer information.  

 Jag tänker att man inte behöver prata i mer än 3 minuter, och i 
det sammanhanget hinner man ju få med mycket information. Man ska ju inte 
säga det som står i ett CV. Och varför man ska vara kort och koncist handlar 
mest om rekryterarens tid. Visserligen om rekryteraren endas får in en video 
då kan man ju vara lite längre, men det säger ju också en del om personen 
om den skriver vad den kan, och kan uttrycka det på ett konkret sätt.  

2. Vad anser ni vara viktigt vid intervju?  
a. Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  

Svar: Till viss del är olika aspekter viktiga, men det beror också på till vilket 
yrke man söker. Söker vi en systemutvecklare till produktutveckling som bara 
ska sitta vid skrivbordet, då söker man ju en kandidat med vissa förmågor, 
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och söker man en systemutvecklare till konsult så söker man någonting 
annat. Beror helt på tjänst.  

 Det är alltid viktigt att kunna uttrycka sig. Det handlar mycket 
om idag att kunna kommunicera, då du oftast sitter i möten i nästan oavsett 
vad du gör. Om du nämner ett tidigt skede att du kan kommunicera och är 
bra på att tala, då förväntar vi som rekryterare att du talar sanning och kan 
tala inför folk. Men det beror även på vad för slags tjänst som ligger ute, 
men idag sitter nästan varje anställd i möten där man behöver kommunicera 
med både innestående och utomstående arbetskollegor.  

b. Vad bör man prata om?  
Svar: Ofta ska man försöka börja med sina styrkor, för att fånga lyssnaren 
på något sätt. Alla är ju upptagna, och kan man inte fånga lyssnarens 
uppmärksamhet kommer denne bara att stänga av.   

c. Vad tänker man på, när man håller i en intervju angående 
den jobbsökande? 

Svar: Kan man komma med frågor som är smarta, med insikter så man 
förstår att personen förstår vad den ska göra. Exempelvis att lära sig om 
företag man söker.  

Har ni någonsin granskat ett video CV eller en 
videopresentation?  

d. Om ja, vad tyckte ni om det?  
Svar: Det har funnits de företag som har anställt personer baserad på deras 
video och inte deras CV. Personen verkar oengagerad i flera aspekter genom 
deras textform, men när man såg videon så ändrade man helt uppfattning då 
man såg att personen verkligen var engagerad. Vi frågade personen som 
hade anställt personen om dom hade tagit in kandidaten även om det inte 
funnits någon video, då svarade den här personen nej. Detta var för att 
CV:et tog upp fel saker och var fel inriktat, men då att personligheten 
övertrumfade CV:et och man gav då chansen tack vare videon.  

Andra bra exempel med video är att man visa flera saker som man inte 
kunnat göra med text. Du kan exempelvis visa språk, som är en typisk grej 
man frågar om man kan ytterligare språk. Kandidaten svarar ja jag kan det 
på ”basic” nivå, men att det var flera år sedan man pratade ett annat språk.  

Vi hade även en annan kandidat som skulle söka till kock, och i sin video 
stod han endast och hackade champinjoner. Då det var det som behövdes. 
Det som man inte kan göra i text gör man då i video.  

Nackdelar med intervju:  Att man väljer vissa utseenden, före andra. Har 
man vissa värdegrunder så ställer video till det.  
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e. Om nej, vad känner ni om att granska en 
videopresentation?  
-  

Om fallet hade varit att du skulle granskat ett video CV, hade du 
hellre 

f.  tittat igenom en hel video från början till slut om en 
kandidat?  

i. Varför? 
g. Eller hade du haft möjligheten att 

interagerat/navigerat/klickat dig igenom videon på egen 
hand med korta klipp?  

Svar: ”Skip-forward” funktion. Att man skippar fram vissa delar av en video 
som man inte vill höra på. En intressant del hade varit att man kan välja vad 
man vill lyssna på, exempelvis olika videos när man pratar mellan 30 
sekunder—1 minut mellan vardera videon. Detta för att få ett index på vad 
man kan göra.  

Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt 
att tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig 
själv i relation till intervju?  

Svar: Enkla grejerna egentligen. Att det är tyst, lugn bakggrund, att inte ha 
störande objekt i bakgrunden. Kolla in ett par bloggposter på Pitchler som 
tar upp det man bör prata om.  

Namn: Anonym  
Yrke/Relevans till HR: Före detta Personalansvarig/Konsultchef 

I denna intervju ska frågor angående videoresumé ställas. Anledningen till 
detta är för att studien ska få ett underlag till en kravspecifikation till en 
prototyp av en interaktiv video. Syftet med denna interaktiva video är att ta 
reda på skillnader mellan olika sätt att presentera sig själv via video vid en 
jobbansökan. Aspekter ska tas fram för att skapa olika mallar till att 
presentera sig själv via en interaktiv video.  

Vad är det viktigaste med en jobbansökan? 
Svar: Jag tittar mest på erfarenheten man har specificerat i sitt CV. Men sen 
beror det även på vad man rekryterar till. Jag har rekryterat mycket till 
industrin där det har varit en högkonjunktur. Här har jag då tittat mycket på 
hur lång tid har man haft i branschen sen tidigare, kunskaper kopplat till 
studier och därefter gått igenom vad är det för typ av person man som söker 
denna tjänsten i det syfte att om man kan lära upp denne.  

h. Finns det bilagor som är viktigare än andra?  
Det första jag brukar titta på är oftast att skanna av ett CV på ett objektivt 
sätt där man ser vad man har gjort sen tidigare, för att sedan läsa om det 
personliga brevet som ofta är det man söker med nu då. Vi kollar på CV, 
personligt brev och därefter gör vi en bedömning om personen är lämpad 
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och uppfyller kvalifikationskraven och då kan man göra en telefonintervju i 
första skedet, för att därefter boka in en fysisk intervju.  
 

Vilka huvudsakliga aspekter tittar HR ansvariga efter i ett CV?  
i. Finns det aspekter hos som väger tyngre än andra?  

i. Vilka?  
Svar: Det man tittar på är att tillgodose kundens behov då det handlar om 
vilken tjänst man ska rekrytera till, vilka krav har tjänsten och vilka behov 
har kunden. Och där är det beroende på vad man ska tillsätta så är det olika 
saker man tittar på. Även att man har ett genuint intresse för den tjänsten 
man har sökt. Vi har rekryterat till kvalificerade tjänster där det inte behövs 
några förkrav på att man ska ha jobbat överhuvudtaget eller att man ska ha 
några kunskaper alls. Dessa tjänster har då väldigt grundade 
arbetsuppgifter och har man väl sökt ett jobb, man har haft telefonintervju 
och kallar till en fysisk intervju, då vill man ju ha en person som är 
intresserad av tjänsten. Vi ringer tillbaka till dem som vi känner att dem vill 
jobba hos oss och medger ett intresse för tjänsten.  

j. Vad ska man undvika?  
Svar: Det finns vissa diskrimineringsgrunder som man ska ha i åtanke. Då 
har vi det i ett tidigt skede i en ansökan att utelämna sådana saker som är 
diskrimineringsgrunder. Så redan i en annonstext ber vi att kandidater ska 
utelämna saker som vi ändå inte får titta på. För då undviker vi den 
mänskliga faktorn om man skulle döma någon som man inte ska. Vi vill ju 
helst inte ens samla in sådana uppgifter. Händer såklart att folk skriver in 
det ändå, men detta bortser vi då ifrån, samtidigt som det beror på vad 
bolaget har för övergripande mål. Detta för att det ska förekomma en jämn 
könsfördelning.  

Vad man ska undvika beror på vilken rekryterare eller vilket bolag som har 
givit ut en tjänst och vad man värderar, då det är väldigt varierande. Jag kan 
känna att alldeles för långa ansökningar, kan vara om man inte pitchar sig 
själv på ett sätt som gör relevant till tjänsten. Exempelvis att det är många 
som söker mycket jobb, kan det då inträffa att man skickar fel personligt 
brev och då blir det ett ”big no no”. Det man söker ska ändå vara riktat till 
det jobb man faktiskt söker.  

Sen beror det även på hur många som har sökt, är de 150 personer eller är 
det 10. Är det 150 så sållar man bort dem som inte har sökt med ett intresse 
för tjänsten. Det ska vara riktat.  

När man granskar ett CV, vad kan vara avgörande för en 
anställning?  

Svar: Utifrån dem tjänster vi har arbetat med är någonstans ett intresse och 
en personlighet som är klockrent när man möter personen. Om man möter 
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personen som inte visar sig alls vara den man tidigare har trott passar det 
inte in i kundens övriga önskemål.  

o Finns det bilagor som är viktigare än andra?  
Beror på vilken tjänst man ska rekrytera till. Så som jag har jobbat så måste 
jag ändå säga att vi väljer att personenligheten väger tyngre än 
erfarenheten, på grund av att jag jobbat inom industrin. Återigen beror det 
på vad är för tjänst. Ska man rekrytera en specialistläkare så spelar det 
kanske inte så stor roll om hur glad och energiskt kandidaten är utan då 
väger den tidigare erfarenheten mer.  

Vilket väger tyngre;  
k. om man ska vara kort och koncist angående sitt CV och 

personligt brev eller  
l. ska man vara mer omfattad så mer information angivs till 

en arbetsgivare?  
Svar: Det är mycket personlighetsfaktorer som spelar roll här. Det är viktigt 
att en kandidat är saklig, ger mig den informationen som är relevant. Man 
ska undvika att för långdragen, då jag anser att man ska vara kort och 
koncist och skapa en nyfikenhet så jag får den känslan att ”jag vill veta mer 
om den här personen”. Den har relevant erfarenhet och det ska också vara 
lätt att söka tjänsten. Om kandidaten ska behöva ange en massa information 
i ett sökande skede så kan det riskera att man som bolag tappar många 
kandidater.  

Kort koncist, relevant och skapa nyfikenhet så att man på en intervju får 
berätta mer.  

i. Varför/Varför inte? 
 Jag tror att det handlar mycket om tidsaspekt. Om det exempelvis kommer in 
150 ansökningar och man tittar efter vissa saker, går man då igenom långa 
ansökningar blir det ganska tidskrävande och tungt. Står det då att man 
radat upp allt man gjort sen en längre tid tillbaka då försvinner det relevanta 
lite i mängden. För att dem som sitter och granskar är oftast människor. Är 
det istället ett datasystem, då är det bättre att skriva med allt.  

Vad anser ni vara viktigt vid intervju?  
m. Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  

Svar: Det finns ett fenomen som kallas för ”hejdå-effekten” och menas att 
man anställer dem som är mest lik sig själv. Detta försöker man ofta undvika 
genom att ha flera aspekter i ansökningsförfarande där man ofta får svara 
på tester. Sedan är det yttre viktigt i det mån av att vara hel och ren. 
Kommer man liksom skitig och håliga kläder så registrerar man det, men 
sedan beror det återigen på vilken tjänst man söker.  

Vi sitter exempelvis i mellan 12–15 intervjuer i veckan. När man sitter i en 
intervju blir man efter en tid duktig på att läsa av människor och så länge 
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man svarar ärligt och öppet tror jag det är det avgörande så att man inte 
säger saker som inte stämmer.  

n. Vad bör man prata om?  
Självkännedom är viktigt. Det kan vara en avgörande faktor att veta om sina 
styrkor och sina utvecklingsområden. Vissa är ju bättre på att veta om sina 
styrkor och brister och vissa är sämre. Det är här det är viktigt med att man 
använder sig av personlighetstest, då man kan återkomma till en kandidat 
och fråga om denne tycker att detta stämmer. Självkännedom är viktigt 
oavsett vilken tjänst man söker.  

o. Vad tänker man på, när man håller i en intervju angående 
den jobbsökande? 

- (Redan tagit upp) 
 

Har ni någonsin granskat ett video CV eller en videopresentation?  
p. Om ja, vad tyckte ni om det?  
q. Om nej, vad känner ni om att granska en 

videopresentation?  
Svar: Jag tror det hade varit jätteintressant med att granska ett video CV. 
Jag tror det kommer bli mer och mer video CV framöver och det är mer i en 
startgrop för tillfället. Angående video är det svårt att veta rakt på sak vad 
man ska säga och vad man ska berätta om sig själv. Sen tror jag även att det 
är så att beroende på vilken tjänst man söker. Är det ett jobb där man ska 
vara säljande eller om man ska ha mycket kontakt med kunder och andra 
människor då är det yttre viktigt. För ofta är det så att ”ska man verkligen 
ha med en bild i sitt CV?”. Ja, för människor är ju dömande och vi dömer 
människor, ska man ta bort allt det med det yttre eller ska man istället dra 
nytta av det? Så beroende på tjänst och nivå av tjänst, vissa yrken är det 
viktigare och andra yrken mindre viktigt.  

Det är även en mogndadsfråga, för att det ska vara lätt att söka jobb. Det är 
också en resa om många gör nu, att det är kandidatens marknad i och med 
att det är högkonjunktur. Man väljer sina arbetsgivare och så kommer detta 
med generationsskifte, vår generation (90 tal-ister) är mer kräsna. Det har 
digitaliserats mycket, så jag tror att det kommer komma mer och mer. Men 
just nu är det mer valbard. Mycket mer personlighetskategorier, eftersom 
alla inte är riktigt bekväma i att filma sig själva. Är det viktigt att man gör 
det eller inte.  

Om fallet hade varit att du skulle granskat ett video CV, hade du 
hellre 

r.  tittat igenom en hel video från början till slut om en kandidat?  
i. Varför? 
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s. Eller hade du haft möjligheten att 
interagerat/navigerat/klickat dig igenom videon på egen 
hand med korta klipp?  

i. Exempelvis du bestämmer själv vad du vill lyssna 
och kolla på, till skillnad för att enbart lyssna 
igenom en enda video?  

Svar: Beror på hur man lägger upp det. Hade man lagt upp ett antal frågor 
man vill kandidaten ska svara på för en specifik tjänst, då hade jag velat 
klicka på varje specifik fråga och höra vad kandidaten har att säga om varje 
enskild fråga som efterfrågas i en video.  

o Utveckla?  
Svar: För att man vill ha in en helhet, men att exempelvis dessa frågor som 
vi vill ha svar på är viktigare att få svar på än vissa andra. Så att man har 
någonstans att börja. Lyssnar man då igen dessa frågor och märker att 
svaren inte ligger i ett bolags värdering så kanske man inte behöver lyssna 
på allt.  

Tycker även det är viktigt med användarvänligheten, hur lång tid tar det att 
spela in en video? Använder man enbart text, så skriver man in den en gång 
och gör endast småjusteringar och sedan skickar man in den. Till skillnad 
från video där är mer tidskrävande och tar X antal klipp innan man får till 
det man vill skicka. Menar att så länge man inte tappar en grupp för att en 
ansökan blir krånglig.  

3. Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt att 
tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig själv i 
relation till intervju?  

Svar: Vi pratar mycket om användarvänlighet, både för den som söker och 
för den som granskar. Och då är det att det inte får bli för många steg. För 
den som granskar vill man ha det uppdelat, men samtidigt för den som söker 
ska kunna ske på ett enkelt sätt. Det ska inte vara ”nu ska du spela in en 
video om detta, en video om detta” utan då är det mer användarvänligt att 
spela in en video som granskaren då kan välja. Med detta menar jag på att 
det bästa hade varit en kort video som komplement.  

- Skickar in ett brev som man kan läsa  
- Sen en Video som ett komplement för att kunna se vem kandidaten är.  

Kan bli omedvetna bedömningar. 

Namn: Anna  
Yrke/Relevans till HR: HR Ansvarig 
 

Vad är det viktigaste med en jobbansökan? 
Svar: Jag tycker att namnet är det mest självklara att vara tydlig med. 
Bild är något som underlättar och ålder är också viktigt. Det är nämligen 
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ett fåtal som presenterar åldern. Tidigare erfarenhet, alltså vad dom har 
gjort sedan innan så att man vet vad dem har jobbat med tidigare.  

a. Finns det bilagor som är viktigare än andra?  
- Jag tycker det är viktigt vad dem har gjort, så att jag ser om de haft 

jobb och vilka jobb dem haft. Men, det personliga brevet är ju också 
viktigt så tidigare erfarenhet och det personliga brevet går hand i 
hand där. När jag letar tycker jag det är väldigt bra att jag ser att de 
haft arbete tidigare. Ibland kan man ha hopp i sitt CV, där man 
exempelvis kanske fått barn eller gått en utbildning eller varit 
arbetslös. Man ska förklara vad det är man har jobbat med tidigare.  

 

Vilka huvudsakliga aspekter tittar HR ansvariga efter i ett CV?  
b. Finns det aspekter som väger tyngre än andra?  

i. Vilka? 
Svar: Beror helt på vilket tjänst det är. Det är väldigt olika, exempelvis om 
man söker som Content Creator tittar vi mycket på sättet man skriver och 
hur man uttrycker sig. Ibland kan jag få en hög med väldigt roliga CV. Tittar 
jag på lagerpersonal kan jag få ett mail där det enbart är ett kort 
meddelande. Men jag föredrar att jag får ett CV, då jag ibland får bara ett 
personligt brev där det står ”jag vill bara byta jobb”. Så jag föredrar att se 
vad de har gjort tidigare. Söker vi kundtjänst då vill jag gärna veta vad de 
kan för språk och att de kan uttrycka sig i tal och skrift. Så det är helt 
beroende på tjänst.  

Jag vill gärna se vad de gjort tidigare, men beroende på tjänst 
finns det olika aspekter jag kollar på gällande hur man uttrycker sig, vad 
man gjort tidigare och varför man vill byta eller söka tjänst.  

c. Vad ska man undvika?  
Det är bra att veta till en viss del angående det personliga, vissa går in 
väldigt djupt på personliga. Exempelvis familjeförhållande, och lägger stort 
fokus på det. Det tar bort tidigare erfarenhet, man ska veta vart man har sig 
själv.  

När man granskar ett CV, vad kan vara avgörande för en 
anställning?  

d. Meriter, personlighet (personligt brev), tidigare 
erfarenhet?  

Svar: Beroende på tjänst här med, men i vissa fall så väger vissa bilagor 
tyngre än andra. Där är det viktigt att man talar sanning för att vid en 
potentiell fysisk intervju tar man med sig det man skrivit så att man kan 
utveckla.  

Vad som även kan vara avgörande är just att vad man tidigare har arbetat 
med. I det sammanhang med om man har arbetat under skolan visar det en 
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slags potential. Har man inte arbetat tidigare så presenterar man vad man 
gjort i skolan och om det finns något där man kan visa. Det är bra att visa att 
man både arbetar och har gått i skolan för det visar engagemang och att 
man vill jobba.  

Att ha ett driv att visa att man vill jobba och kan jobba. Att man kan 
kompromissa och göra flera saker samtidigt, i det mån av att både jobba och 
gå i skolan samtidigt. Det ser man inte alltid i enbart i ett CV.  

Vilket väger tyngre;  
e. om man ska vara kort och koncist angående sitt CV och 

personligt brev eller  
f. ska man vara mer omfattad så mer information angivs till 

en arbetsgivare?  
i. Varför/Varför inte? 

Svar: Eftersom jag läser väldigt många CVs, då ser jag ofta detta typiska 
”jag är positiv och glad och kan jobba i grupp men även självständigt”. Det 
har jag tagit bort ur mitt egna CV för det läser jag dagligen. Jag föredrar att 
man ska vara kort och koncist.  

Istället ska man framhäva vad man har gjort, vad man har åstadkommit på 
arbetsmarknaden. Att man själv nämner om det är något man har bidragit 
till förändring på arbetsplatsen. Den är viktig att ha med. I det personliga 
brevet är det inte alltid bäst att nämna att man är positiv och glad för det 
räknar jag med att man är. Är man istället saklig och skriver varför man vill 
söka tjänsten och vad man kan bidra med är det mycket mer intressant än att 
läsa om personer som är positiva och glada. Det är som en bra bok, är de 
första 10 sidorna intressanta, ja då fortsätter jag att läsa.  

Detta på grund av arbetsbelastning, då det är många CVn man läser i den 
här rollen. Att man ska fångas tidigt. Man ska inte vara långdragna, utan 
använda sig av korta klipp och vara påläst innan.  

Vad anser ni vara viktigt vid intervju?  
g. Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  

Svar: att man är lugn och avslappnad, då det ofta inträffar att man är 
stressad i en sådan situation och jag märker att vid en intervju reagerar man 
olika på stress. En del är jättelugna och en del är lite ”stissiga” och därför 
försöker man prata så personen blir lugn. Men det är ju olika egenskaper 
och förmåga att kunna vara i en sådan situation. Att man även har ett städat 
uttryck och att man är hel och ren. Att man kan föra sig själv.  

h. Vad bör man prata om?  
Svara så ärligt som möjligt, det brukar komma fram efter ett tag ändå. Vid 
högre tjänster utför vi ett antal fler intervjuer och gör även tester. Det brukar 
därefter visa om man talat sanning eller inte, men det har hänt att man tar in 
medarbetare som inte talat sanning. Så ärligt är toppen viktigt och det är allt 
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ifrån om man har diagnoser eller exempelvis dyslexi att det kommer fram 
tidigt. För det underlättar för arbetsgivare att underlätta i arbetet innan man 
anställs, då man kan dra nytta av sådana erfarenheter.  

i. Vad tänker man på, när man håller i en intervju angående 
den jobbsökande? 

Jag försöker att ha läst CV innan, och vara påläst på den som jag har kallat 
in. Jag har ofta en rad med frågor som jag vill ställa och är nyfiken på. Jag 
är även noga med att stryka under vissa delar av ett CV så att kandidaten 
kan utveckla sitt svar. Vad innebär det för dig, att kandidaten får förklara 
vad denne menar med vissa sägande om sig själv i sitt CV.  

- Vad menar kandidater med sina ordval (att förklara vad man menar) 
 
Har ni någonsin granskat ett video CV eller en 
videopresentation?  

j. Om ja, vad tyckte ni om det?  
k. Om nej, vad känner ni om att granska en 

videopresentation?  
Svar: Jag känner mig jättepositiv inför det, hade varit en jättebra grej. Jag 
tänker att man får ett bättre första intryck. För det händer ju att vi får in 
kandidater som jag känner direkt vid första mötet i dörren att detta var inte 
direkt som vi tänkte oss. Och det hade jag nog, till viss del kunnat ta via en 
videointervju.  

Om fallet hade varit att du skulle granskat ett video CV, hade du 
hellre 

l.  tittat igenom en hel video från början till slut om en 
kandidat?  

i. Varför? 
m. Eller hade du haft möjligheten att 

interagerat/navigerat/klickat dig igenom videon på egen 
hand med korta klipp?  

i. Exempelvis du bestämmer själv vad du vill lyssna 
och kolla på, till skillnad för att enbart lyssna 
igenom en enda video?  

Svar: Hade hellre velat klicka. Får jag exempelvis en 5 minuters video så 
vill jag ju kunna välja vad jag vill se och vad som är intressant. Om det är 
vissa speciella tjänster så vill jag kunna se specifika klipp i så fall.  

 

Beroende på tjänst, men exempelvis som en contemt creator. Då skulle vi 
vilja höra vad man har för kvalifikationer, vad man tycker är roligast, vad 
saker man hade kunnat arbeta mer på. Att kunna berätta sina 
utvecklingsområden och utvecklingspotential.  
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Att även ha med en personlig video, om sig själv och så. Även detta med vad 
har kandidaten lyckats med under sin tidigare karriär och bidragit med som 
kan vara intressant för en ny tjänst.  

Framhäv på sådant som man vunnit eller åstadkommit som står ut. Man ska 
skryta om sig själv, för det får man göra om man söker tjänst. Ta vara på den 
tiden man har med arbetsgivare att tryck på vad man gjort, vad man kan och 
vad man åstadkommit.  

Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt 
att tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig 
själv i relation till intervju?  

- Påläst om vad man ska säga när man ska prata inför en kamera. 
- Att vara ärlig, då det varar längst och det kommer komma fram 

oavsett.  
- Tryck på det man är duktig på och skriv kanske inte att man är positiv 

och glad.  
Vad som är viktigast är vad man tidigare gjort, och även om varför man vill 
ta andra vägar och söka just en annan tjänst. 

Appendix A. 2 Interviews – Job Seekers 
Namn: Anonym 1 (Kvinna 26) 
Nuvarande status: Student 

Vad är enligt dig det viktigaste när du skickar in en jobbansökan? 
n. Finns det bilagor som är viktigare än andra?  

i. Tidigare erfarenheter, meriter, kunskaper, osv.  
Jag känner att tidigare erfarenheter väger tyngst och vad man har gått för 
utbildning. Om man har en portfolio är det en bra grej som kan visa en 
arbetsgivare vad man gjort för praktiskt arbete. Tidigare erfarenhet är bra 
att beskriva mer detaljerat i CVet men i det personliga brevet räcker att man 
bara kort nämner vad man har gjort sen innan.  

 

Vilka aspekter är viktigast för dig i en jobbansökan?  
o. Finns det aspekter hos som väger tyngre än andra?  

i. Vilka?  
Att man är trevlig och man kommer inte i mjukisbyxor och tjocktröja. 
Kläderna spelar roll, åtminstone vid en fysisk träff med sin framtida 
arbetsgivare. Att man är social och att man utgår efter den sortens tjänst 
man har sökt. Man är exempelvis trevlig då och inte har några störande 
moment som att tugga tuggummi eller något liknande.  
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När du skapar ett CV, vad tror du kan vara avgörande för en anställning?  
p. Meriter, personlighet (personligt brev), tidigare erfarenhet?  

Jag tror att själva intrycket man får vid det första mötet, alltså ett 
första intryck, kan spela en avgörande roll för en eventuell 
anställning. Självklart spelar ett CV roll och vad man tidigare har 
gjort, men kan man balansera detta med ett bra första intryck tror jag 
personligheten i sig har en avgörande roll.  

Varför det är så är nog lite om vi nämnde innan, att visst att man har 
bra tidigare erfarenheter men kan man inte bete sig i ett socialt 
umgänge så kanske det inte är lämpligt att anställa denna personen 
då personligheten är alldeles för svag. Men sen såklart beror det på 
vilken tjänst det är. Sen fungerar det också i motsatt håll, att 
erfarenheterna hos en person kanske är alldeles för dålig men dennes 
personlighet väger upp det. Men det kan då bli ett dilemma om man 
verkligen ska anställa personen då personen inte har mycket tidigare 
erfarenhet eller kunskaper.  

Så egentligen tycker jag det handlar om att hitta en balans mellan 
tidigare erfarenhet kombinerat med en bra personlighet och första 
intryck så borde man ha bra chanser för en anställning.  
 

Vilket väger tyngre;  
q. om man ska vara kort och koncist angående sitt CV och 

personligt brev eller  
r. ska man vara mer omfattad så mer information angivs till en 

arbetsgivare?  
i. Varför/Varför inte? 

Kort och koncist, för jag tror inte arbetsgivare orkar med att läsa så mycket 
om en enskild person. Dem vill inte ha mer information än vad behövs för att 
kunna förstå vad en person har arbetat med eller vad den har för intressen. 
Man ska vara kortfattad men rätt mängd information.  

 

Vad anser du vara viktigt när du blir kallad till en intervju?  
s. Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  

i. Utveckla?  
Jag skulle nog prioritera min klädstil och utseendet generellt, mest beroende 
på att få ett första bra intryck hos en arbetsgivare. Jag hade exempelvis 
sminkat mig och valt ut kläder efter den sortens tjänst jag har sökt, som vi 
tidigare pratade om. Talförmåga också, och då är det att vara social, komma 
med frågor till dem så att man själv är intresserad av företaget. Nästan att 
vara för social än att vara skygg om jag fått välja. Att man även lärt på om 
tjänsten så att man kan svara på eventuella frågor.  



 

17(69) 
 

 

t. Vilka svårigheter finns det?  
Det kan kanske vara jobbigt om man får en fråga som man inte kan svara på, 
eller om man kanske svara ”fel”. Man behöver vara påläst och medveten 
inför tjänsten och intervjun och är förberedd på att kunna svara på frågor. 
Man vill ju kunna exakt allt, men det är ju väldigt svårt att läsa på så mycket 
information och veta vad som är rätt liksom. Men så att man har läst på 
tillräckligt för att kanske svara på någon enstaka fråga. Kan bli stelt.  

Kan även vara så att man är för taggad och kanske blir alldeles för social 
och bara babblar på. Vilket kanske blir då jobbigt för arbetsgivaren. Kan ju 
även bli så att man blir nervös och inte pratar alls, vilket då får en annan 
effekt på hurdant en arbetsgivare ser på en.  

u. Vad är det viktigaste för dig gällande att presentera dig 
själv? 

Det är nog lite det vi tidigare pratat om. Att nämna tidigare erfarenheter i ett 
tidigt skede, referenser och ha en färdig portfolio att visa. Vara sig själv och 
inte ljuga för att låta bättre, utan att var ärlig för det kommer man nog ändå 
längst med.  

Har ni någonsin skapat ett video CV eller en videopresentation?  
v. Om ja, hur upplevde ni det?  

i. Fördelar och nackdelar med videopresentation? 
 

w. Om nej, vad känner ni angående att skapa en 
videopresentation?  

Jag känner att det hade varit jättekul, för man kan ju göra det till en rolig 
grej. Man behöver liksom inte sitta och filma sig själv när man enbart sitter i 
en stol, utan man kan ju filma på något att kreativt sätt. Som en vlogg kanske 
eller annat liknande sätt så man får en viss stil på det, så att man visar att 
man är kreativ med det hela. Om man söker exempelvis klippare eller 
redigare, då är det ju ett jättebra tillfälle att skapa en videopresentation och 
redigera denna på ett kreativt sätt.  

i. Finns det något som skrämmer en? 
Det finns ju det allmänna att det är lite obekvämt och pinsamt med att filma 
in sig själv. Att man exempelvis ska skicka det till någon som ska granska 
det, det är lite pinsamt typ. Man är liksom inte van vid att filma in sig själv, 
speciellt inte första gången och om man inte gjort det tidigare. Till skillnad 
från kanske en Youtuber som gör det på en daglig basis så är det ju enklare 
för denna personen att filma och klippa sin video än en som gör det för 
första gången. Men med detta blir man ju van och man blir bättre, kanske 
både i en social aspekt och för framtida ansökningar om man väljer att 
skapa fler videos.  
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Om du fått välja: 
x.  Att skapa en video där du pratar genom hela videon från start 

till stopp?  
i. Varför? 

y. Haft möjligheten att skapa en interaktiv video som gör det 
möjligt för en granskare att klicka på videon och själv få 
bestämma över videon? 

i. Utveckla?  
Att göra det interaktivt, för det blir ju både roligare och mer informativt om 
man får välja själv vad man ska prata om. Det kanske blir lite mer avancerat 
om man ska skapa en sådan video, men har man kunskaper eller om det finns 
ett enkelt verktyg som går att använda för att skap en interaktiv video så är 
det klart att det underlättar.  

Jag tänker då att det är en stor fördel för den som använder videon, att dem 
liksom kan trycka på knappar för att komma till ett visst avsnitt, CV, 
referenser eller vad man nu vill lyfta fram. Direkt, istället för att dem ska 
kolla igenom en hel video och sedan chansa vart under viden man pratade 
om exempelvis meriter. Så att man har det kategoriserat med kanske vissa 
kapitel och så vidare, så att man själv kan trycka och välja vad man vill 
lyssna på.  

Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt att tänka vid 
en intervju? Några tips om man ska filma in sig själv i relation till intervju?  
Att man pratar i rätt tempo, så att allting går som det ska. Engagerat och 
rakt liksom. Om man sitter tyst så fungerar det ju inte. Att det är bra ljus, 
bakgrund och sådant. Man ska inte ha en gul lampa i ansiktet exempelvis.  

Man behöver inte filma allting i ett enda klipp, så man filmar olika och flera 
klipp. Man försöker tills det blir bra och man tar sin tid. 

Namn: Anonym 2 (Man 23) 

Nuvarande status: Student 

Vad är enligt dig det viktigaste när du skickar in en jobbansökan? 

a. Finns det bilagor som är viktigare än andra?  
ii. Tidigare erfarenheter, meriter, kunskaper, osv.  

För mig kommer tidigare erfarenheter först, sen kommer referenser och 
därefter meriter som exempelvis akademiska meriter. Dessa kan man 
presentera på ett smidigt sätt, som att man innehar 7.5hp i javaScript eller 
vad som. Sen tycker jag man även kan föra fram övrig information som om 
man varit arbetsledare i ett fotbollslag eller något liknande för att föra fram 
övrig information om en själv.  
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Vilka aspekter är viktigast för dig i en jobbansökan?  

b. Finns det aspekter hos som väger tyngre än andra?  
iii. Vilka?  

Jag tycker det beror på vad man söker för jobb, då om jag exempelvis söker 
ett jobb där man kanske inte behöver vara speciellt uppklädd, men man är 
ändå medveten om hur man ser och hurdan man är inom den sociala 
kontexten. Om man är medveten om att man är på intervju och att man ska 
vara representabel, så att man har hyfsade kläder, stänger av telefonen, inte 
har keps och så vidare. Man ska vara medveten om att arbetsgivare 
analyserar en utefter hurdan man ser ut och hur man svarar och därför 
behöver agera på ett vettigt sätt.  

När du skapar ett CV, vad tror du kan vara avgörande för en 
anställning?  

c. Meriter, personlighet (personligt brev), tidigare 
erfarenhet?  

Först och främst, när man träffas får man ju en uppfattning om 
hurdan man är. Men därefter tror jag mycket på referenser, för jag 
kommer ihåg när jag sökte jobb och var på anställningsintervju så 
kände jag samtidigt en anställd på det jobbet. Detta var avgörande 
då han kunde gå i god för mig för arbetsgivaren. Denna personen jag 
kände nämnde att jag kanske inte har all erfarenhet eller kunskaper 
för just det jobbet men gav arbetsgivaren positiv information om att 
jag kommer göra jobbet och jag lär mig snabbt och så vidare, då han 
har känt mig i ett antal år.  

Så referens spelar en stor roll enligt mig, men annars går dem nog på 
hurdan man är som person. Beroende på tjänst såklart kanske 
utbildning och erfarenhet också spelar roll, men blir man kallad till 
intervju kan detta vara en bidragande faktor till en tjänst.   

Vilket väger tyngre;  

d. om man ska vara kort och koncist angående sitt CV och 
personligt brev eller  

e. ska man vara mer omfattad så mer information angivs till 
en arbetsgivare?  

iv. Varför/Varför inte? 
Man angiver rätt information och inte mer än vad som behövs. Man behöver 
inte skriva en massa detaljer om ett visst jobb utan man nämner enbart vad 
man har gjort och eventuella lärdomar från jobbet. Eftersom arbetsgivare 
har så pass många CV och annat att läsa så de kommer ändå inte hålla 
koncentrationen uppe om man ska ange en halv sida test för varje jobb.  

Vad anser du vara viktigt när du blir kallad till en intervju?  
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f. Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  
v. Utveckla?  

Kläderna är viktiga, då det är i relation till det första intrycket. Hur man ser 
ut. Detta för att inte exempelvis komma med rufsigt hår så att man inte får fel 
intryck, vilket leder till att en arbetsgivare inte tror man har planerat sitt liv 
riktigt och därmed kan bli stökigt att ha som anställd. Någon som försover 
sig regelbundet och så vidare.  

Man har en ”brief” om hur företaget fungerar, så när man går runt och 
pratar med andra medarbetare så visar att man är seriös, man lyssnar och 
kanske märker att något är oklart och då ställer den frågan. Eller om man 
tänker efter en gång och sedan ställer frågan. Att man hela tiden är med i 
huvudet.  

g. Vilka svårigheter finns det?  
Ja det var väl lite det jag försökte lyfta innan, att man är ödmjuk och 
medveten om den tjänst man sökt. Man ska vara medveten angående ”de kan 
saker, jag är ny, jag kommer inte kunna allt”. Jag kanske kan läsa mig till 
saker på internet men jag kommer inte förstå infrastrukturen på företaget. 
Utan då att vara uppmärksam på vad som sägs och införstådd på hur 
företaget fungerar.  

Tycker även man ska hålla koll på vad man själv säger så man inte pratar på 
alldeles för mycket, och inte heller att man håller saker inom sig. Att hålla 
saker i schakt kan vara svårt, för man inte riktigt vet hur mycket man ska 
prata och vad man ska prata om. Man kan bli ”för social”.  

h. Vad är det viktigaste för dig gällande att presentera dig 
själv? 

Att vara positiv om vem man är. Om man är helt introvert kanske man inte 
behöver säga ”jag kan inte prata med människor”. Men om man istället är 
bra på att fokuserar på en uppgift kanske det är bättre att nämna. 
Exempelvis jag är på att stänga ute världen för att grotta ner mig i något, 
och vinka det som något bra. Ens brister kan ju vara någons styrka på något 
vis. Kanske inte nämna vad man är dålig bra, men att nämna vad man är bra 
på.  

Undvika av att ljuga. Även om man får jobbet kanske det framkommer att 
man inte kan något. Och då kanske man förstör denna referensen till en 
annan gång. Så vid ett annat jobbtillfälle säger denna referensen då ”nä men 
han ljög om sina kunskaper, men lärde sig under jobbets gång” eller vad 
man ska säg. Är man ärlig, så kommer man lång väg.  

 

Har ni någonsin skapat ett video CV eller en videopresentation?  

i. Om ja, hur upplevde ni det?  



 

21(69) 
 

vi. Fördelar och nackdelar med videopresentation? 
 

j. Om nej, vad känner ni angående att skapa en 
videopresentation?  

Jag är kanske inte sådär jättesugen, för jag är inte så bekväm med att varken 
lyssna eller kolla på mig själv. Men samtidigt, jag tror det hade varit en bra 
grej. För det blir ju lite att man gör en intervju med en person, fast man 
bestämmer över den själv. Sitter jag och filmar och råkar säga något fel, kan 
jag ju bara ta bort det. Så då kan jag få mitt budskap om vem jag är, hurdan 
jag är till en arbetsgivare utan att det kan missförstås på grund av att jag 
exempelvis är nervös. Blir lite som en uppvärmning inför en fysisk intervju.  

 

Det blir som en uppvärmning, då det man pratar om i en video kommer man 
ju även prata vid en potentiell fysisk intervju också. Och vet man då om man 
har sett sin video att ”oj detta kanske jag inte ska nämna sen” så vet man ju 
om det. Eller om man istället får reda på att man sagt något bra så kan man 
utveckla det vid ett senare tillfälle.  

vii. Finns det något som skrämmer en? 
Om ett företag tar emot video CVs, och om de då har ”kravspecifikation” på 
vad man ska ha med tror jag det underlättar. För om jag hade suttit och 
skapat ett så hade jag inte riktigt vetat vad jag ska ta med. Om jag sitter och 
talar om mina tidigare erfarenheter ska jag då ha med att jag klippte gräs 
två veckor en sommar, eller är det liksom onödigt? Ett företag bör då nämna 
vad man ska prata om, om man ska ha med precis alla sina tidigare 
erfarenheter och alla referenser eller om man bara ska ta med sådant som är 
relevant. Så att företaget definierar vad man ska ta med.  

 

Exempelvis i en video, om arbetsgivaren vill leta fram vissa referenser så 
kan man arbetsgivaren navigera sig till detta genom tidstämpeln, istället för 
att leta fram det på en viss sida i ett CV.  

 

Om du fått välja: 

k.  Att skapa en video där du pratar genom hela videon från 
start till stopp?  

viii. Varför? 
l. Haft möjligheten att skapa en interaktiv video som gör det 

möjligt för en granskare att klicka på videon och själv få 
bestämma över videon? 

ix. Utveckla?  
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Jag hade valt att kunna interagera och klicka själv. För om man sitter och 
pratar igenom erfarenheterna i kronologisk ordning så kanske man endast 
nämner det viktigaste i slutet. Sitter en arbetsgivare då och kollar igenom en 
video och tröttnar innan denne hunnit till slutet, kanske man slutar lyssna 
efter en viss tid och missar det viktigaste med vad man gjort tidigare.  

Har man då istället det uppdelat med sina referenser där man pratar kort om 
varje erfarenhet så är man mer beredd och letar i det stycket. Blir både 
enklare och roligare att kolla på en viss erfarenhet. Det är då bra att man 
kan då kunna nämna sina arbetsuppgifter kortfattat och sedan vid ett annat 
videoavsnitt nämna sina tidigare referenser. Så att man gör detta via 
speciella knapptryck.  
 

Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt att 
tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig själv i relation 
till intervju?  

Att tänka på att undvika ”ööh, eeh, såå” och så vidare. Man är mentalt 
beredd på att nu kör vi så att man vet vad man pratar om på ett rakt och 
linjärt sätt. Man får fram det man ska, så att videon blir två minuter istället 
för fyra minuter så man får bort massa dötid. En bra produktion.  

Sedan klä dig efter vad du söker. Sitt inte i träningskläder om du söker till 
grafisk designer.  

Eller att du har skägg på halva ansiktet och så vidare. Man ger inte tittaren 
något annat att fokusera på. 

Namn: Anonym 3 

Nuvarande status: Man 23  

Vad är enligt dig det viktigaste när du skickar in en jobbansökan? 

a. Finns det bilagor som är viktigare än andra?  
x. Tidigare erfarenheter, meriter, kunskaper, osv.  

Svar:  

Att man lyfter fram sina praktiska egenskaper i första hand. Om man haft 
tidigare erfarenhet, lyft fram arbeten och nämn vad man lärt sig under tiden 
man arbetat. Sen är kunskap och utbildning bra att få fram, vart man är ifrån 
och hur gammal man är alltid viktigt att nämna i ett så tidigt skede som 
möjligt. Beror lite på vad det är för tjänst man söker, men söker jag till 
undersköterska kanske utbildning och annan relevant merit bör nämnas till 
skillnad från praktiskt arbete. 

Så tidig erfarenhet och vad har för praktiska lärdomar, utbildning och 
kunskap och sedan övrig information.  
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Vilka aspekter är viktigast för dig i en jobbansökan?  

b. Finns det aspekter hos som väger tyngre än andra?  
xi. Vilka?  

Svar:  

Vid en intervju tror jag att man är social, trevlig och har kläder efter den 
tjänst man har sökt. Om vi tar exemplet med undersköterska får man ju 
arbetskläder, och då kanske det räcker med att man kommer i en tröja och 
ett par chinos eller jeans. Sedan att man är fräsch, man ser någorlunda ut i 
håret. Man kommer liksom inte svettig, rufsigt hår och luktar illa både 
utvändigt och invändigt. Duschar, borstar tänderna och så vidare.  

Jag tror ändå personligheten väger tyngre än exempelvis erfarenheten just 
om man blir kallad till en intervju. Detta i kombination i hur man ser ut när 
man träffar arbetsgivaren. Om man är social, trevlig och införstådd på 
tjänsten samtidigt som man fått ett första bra intryck utseendemässigt och att 
man har kompetens har man nog ganska bra chanser för en anställning.  

När du skapar ett CV, vad tror du kan vara avgörande för en 
anställning?  

c. Meriter, personlighet (personligt brev), tidigare 
erfarenhet?  

Svar:  
Ett personligt brev talar ju om vem man är, vad man gjort och vad man kan 
tillföra för företaget och den tjänst man söker. Man bör ju även rikta sig till 
den tjänst som har utgivits eller till vad man söker, då det annars kan uppstå 
problem om man skickar ut ett brev till en massa tjänster och kanske pratar 
nonsens för vissa tjänster bidrar ju det till en negativ faktor.  Exempelvis om 
jag söker till arkitekt men pratar om hur bra jag är på HLR kanske det inte 
är relevant och man kanske då skjuts undan ur urvalet.  

Personligt brev väger tyngst, sen vad man gjort sen tidigare och vad man har 
tagit för lärdomar från tidigare erfarenhet. Lite vad jag sa innan, men att 
man är medveten om att varje tjänst är unik och man nämner det som är 
relevant för just den tjänsten. 

Vilket väger tyngre;  

d. om man ska vara kort och koncist angående sitt 
CV och personligt brev eller  

e. ska man vara mer omfattad så mer information 
angivs till en arbetsgivare?  

xii. Varför/Varför inte? 
Svar:  
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Att vara kort och koncis, då jag tror arbetsgivare inte orkar läsa igenom 
flera sidors text man vem man är och vad man gjort. Man ska ge rätt mängd 
information så att arbetsgivaren får en bild på vem man är och har orken att 
lära sig om personen som söker jobbet.  

Tror att man ska vara kort och koncis just för att hålla det intressant nog för 
en arbetsgivare att vilja läsa om en. Ta fram det relevanta, det som är 
intressant. Jag har själv skrivit det jag känner har bidragit till vem jag är 
idag och hur alla olika erfarenheter och meriter har hjälpt mig på vägen. 
Men detta då på ett kort sätt så det inte blir alldeles för långt för någon att 
läsa igenom. Lyft fram det positiva och lärdomar så man vet att man kan ta 
in ny information och lära sig nya saker.  

Vad anser du vara viktigt när du blir kallad till en intervju?  

f. Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  
xiii. Utveckla?  

Svar: Att man kommer dit med ett leende på läpparna, man är taggad och 
man har liksom någorlunda kläder på sig. Svårt att vara självsäker, men man 
ska lyfta fram saker som är positiv med en. När jag varit på intervju lyfter 
jag fram massvis med positiva saker om mig vilket också arbetsgivarna 
tycker både var bra och roligt. Att få frågor om ”negativa saker” om en själv 
är svåra att svara på, men man ska vara förberedd på att kunna svara på 
sådana frågor för jag tror det uppskattas hos en arbetsgivare att man är 
medveten om sina förbättringsområden.  

g. Vilka svårigheter finns det?  
Svar:  
Att vara införstådd på allting. Man vet ju inte vilka frågor som kommer 
ställas, men då är det viktigt att man läst på om företaget man är hos så man 
känner till vad dem gör och så vidare. Andra svårigheter kan vara att veta 
vad de exakt letar efter, om det är personlighet eller om det är erfarenheter 
som väger tyngst. Därför kan man kanske försöka hitta en balans under tiden 
man intervjuas, för att lyfta fram de positiva saker man har att säga om sina 
kunskaper och vad man kan när de väl frågar om det.  

h. Vad är det viktigaste för dig gällande att 
presentera dig själv? 

Svar:  

Att visa vad man kan, både praktiskt och teoretiskt. Vad man lärt sig av både 
tidigare erfarenheter och av en eventuell utbildning. Man vet vem man är så 
man kan svara på personliga frågor och lyfter fram både vad man är bra på 
och sina förbättringsområden.  

Har ni någonsin skapat ett video CV eller en videopresentation?  

i. Om ja, hur upplevde ni det?  
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xiv. Fördelar och nackdelar med videopresentation? 
j. Om nej, vad känner ni angående att skapa en 

videopresentation?  
Svar: Jag har inte skapat en video i detta syfte innan. Men det skulle vara 
intressant då det blir som en ”för-intervju” innan man träffat en 
arbetsgivare, om då fallet blir att man blir kallad till intervju. För kan man 
komplettera text-baserad ansökan med en video så får ju arbetsgivaren 
chansen att både läsa om en och även kolla och få fram ett första intryck av 
den som söker ett jobb. Man kan både göra det till en rolig grej men även en 
seriös, och det beror ju på vilken tjänst det är man söker. Är det att bli kock 
kan man ju filma lite när man lagar mat och lyfter fram varför man gillar att 
laga mat, och är det istället sjuksköterska ja då kanske man kan sitta framför 
kameran och berätta om sig själv. Det beror ju på ändamål, men att man är 
medveten om detta.  

xv. Finns det något som skrämmer en? 
Svar: Mest att det är ovant, och för en nybörjare är det såklart svårt att veta 
hur man ska filma, och vad man ska filma med. Men har man en telefon idag 
så finns det alltid möjlighet att filma sig själv, så länge man pratar tydligt 
och kanske kan komplettera med en text. Om man inte vet heller vad exakt 
man ska prata om blir det också svårt, så förbered innan man filmar. Läs 
bloggar eller annat för att se vad man kanske kan prata om.  

Hurdant man ska lägga upp hela videon. Ska man göra så att man tar en 
”selfie” och eller ska man ha kameran framför sig när man pratar. Såna 
saker är svårt att veta själv, därför kan det vara bra att ha riktlinje eller 
guide på hur man kan göra för att göra det enkelt för sig. Hur många 
minuter man ska prata, hur många klipp, vad för verktyg man kan använda 
och så vidare.  

Om du fått välja: 

k.  Att skapa en video där du pratar genom hela 
videon från start till stopp?  

xvi. Varför? 
l. Haft möjligheten att skapa en interaktiv video som 

gör det möjligt för en granskare att klicka på 
videon och själv få bestämma över videon? 

xvii. Utveckla?  
Svar:  
Tror jag hade valt göra det klickbart, men tror det hade varit svårt att utföra 
det. Jag vet ju själv inte hur man skulle kunna göra och är inte jätteförtjust i 
att just filma mig själv då det kan ta tid. Men om det visar sig ge bättre 
chanser och det finns ett enkelt sätt att göra detta på så skadar det ju inte 
alls att försöka sig på det. Finns det ett verktyg där så länge man har en 
laptop med inbyggd kamera, som med Skype, kan man ju använda det och 
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fixa sina egna knappar. Hade det även funnits en applikation som gör detta 
enklare i samma format som kanske snapchat blir det ju både enklare och ett 
intressant sätt att testa.  

Just tillgängligheten tror jag spelar roll, användbarhet och den biten. Tar 
det för lång tid och komplicerat tappar man intresset direkt. Allting borde gå 
snabbt och vara enkelt att både lära sig och använda, så man borde kanske 
ha det i åtanke.  

Vad som är bra med att ha det klickbart. Gör ju det roligare och förmodligen 
enklare för arbetsgivaren att klicka sig fram till vissa avsnitt i videon som 
arbetsgivaren vill lyssna och kolla på. Som att man har det kategoriserat där 
man kan klicka sig till särskilda avsnitt som kunskaper, meriter, erfarenheter 
och så vidare gör det ju enkelt för arbetsgivaren.  

Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt att 
tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig själv i relation 
till intervju?  

Svar: Lyfta fram det positiva, lärdomar och sina förbättringsområden. Vem 
man är, ålder, vart man är bosatt och vart man är ifrån. Hålla det enkelt, 
kort och informellt. Inte ha några störningsmoment i bakgrunden och att 
man pratar tydligt.  

Namn: Anonym, K24 

Nuvarande status: Timanställd och pluggar på distans.  

 

Vad är enligt dig det viktigaste när du skickar in en jobbansökan? 

a. Finns det bilagor som är viktigare än 
andra?  

xviii. Tidigare erfarenheter, meriter, kunskaper, osv.  
Svar:  
Vad man arbetat med spelar alltid en stor roll, speciellt om man söker jobb 
som liknar varandra och är i relation till ens utbildning. Men byter man yrke 
kanske personligheten och ett personligt brev spelar en större roll. I vissa 
tjänster har kunskaper och utbildning en större betydelse, så beroende på 
tjänst skulle jag säga att vissa bilagor som är viktigare än andra.   

Men för mig spelar erfarenhet mest roll, vem man är som person och 
därefter meriter, utbildning och så vidare. Kanske nämna vissa uppgifter 
man haft i sina andra yrken och vad man vad brinner för till en framtida 
tjänst.  

Vilka aspekter är viktigast för dig i en jobbansökan?  
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b. Finns det aspekter hos som väger tyngre än 
andra?  

xix. Vilka?  
Svar:  
Tror personligheten talar mycket om för en som anställer en om man passar 
för ett jobb. Men sen om tjänsten behöver en viss kompetens kanske man ser 
bort från personligheten just för att erfarenhet och utbildning spelar en 
större roll. I mitt syfte när jag söker jobb har jag alltid koll på hurdan jag 
ser ut, och vet vad jag kan liksom och vad jag gjort.  

Personligheten väger nog tyngst tror jag, hurdan man ser ut men även att 
man vad kan. Har jag en utbildning kommer jag ju kommer betydligt längre 
än någon som inte har någon kompetens, så sådant ska man lyfta fram.  
 

När du skapar en jobbansökan, vad tror du kan vara avgörande för en 
anställning?  

c. Meriter, personlighet (personligt brev), 
tidigare erfarenhet?  

Svar:  
Om man tar mitt syfte där jag skapade en video, ville jag lyfta fram min 
personlighet först och främst. Och därefter vad jag kan, om jag har en 
examen eller annan utbildning och sedan avsluta med andra erfarenheter 
och lärdomar. Jag tycker man ska lyfta fram sin ålder, vem man är och vad 
man tror man kan tillföra för företaget. Men skippa gärna att man är 
”positiv och kan jobba både med andra och självständigt” för jag tror att 
arbetsgivaren antar att man kan göra det sen innan.  

Att man är även tydligt i sitt språk, man mumlar inte och försöker hålla det 
kort och konkret. Personligheten spelar en stor roll, och ja det beror ju på 
jobb, men då ska man skapa videon utifrån det jobb man söker. Jag tror man 
kommer långt med det.  
 

Vilket väger tyngre;  

d. om man ska vara kort och koncist angående 
sitt CV och personligt brev eller  

e. ska man vara mer omfattad så mer 
information angivs till en arbetsgivare?  

xx. Varför/Varför inte? 
Svar:  

Kort och koncis är att föredra tror jag, då man ska hålla det kort men ändå 
ge ut rätt mängd och relevant information. Varför jag tror det är så är för 
arbetsgivare ska hålla intresset och koncentrationen uppe genom hela 
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presentationen och ansökan. Visar man relevant information, inte för långt 
heller utan håller det kort så blir det mer engagerat tror jag när man ska 
läsa eller lyssna på en presentation, och detta gör så att man kommer ihåg 
personen enklare.  

Vad anser du vara viktigt när du blir kallad till en intervju?  
z. Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  

i. Utveckla?  
Svar:  

Vid en fysisk intervju ska man ju vara trevlig, ha kläder efter den tjänst man 
har sökt och vara social. Jag tror på första intrycket och att det spelar en 
stor roll, och har man då träningskläder, svettig och har brister i sitt sätt att 
prata med andra människor kanske man får en motsatt effekt till skillnad från 
att vara lugn och sansad.  

Jag tror även på att man ska kunna fråga insiktsfulla frågor till 
arbetsgivaren, om de ger en chansen att ställa någon fråga. Lära sig om 
företaget man har sökt en tjänst till förbättrar bara ens möjligheter att skapa 
ett intryck.  

aa. Vilka svårigheter finns det?  
Svar:  
För mig är det svårt att veta vad och hur man ska svara på en fråga 
exempelvis, hur mycket information vill de ha? Och även hur mycket vill dem 
att man ska veta om företaget. Bryr dem sig lite eller kan det liksom vara 
avgörande? Därför när jag söker jobb läser jag på lite vad företaget är, men 
sedan lämnar det så jag får svara genom egna ord så att de inte tror att jag 
läste på om företaget enbart för deras skull, utan så jag får utveckla mina 
svar och kan vara mig själv.  

Att klä sig efter vilken tjänst det är, är ju också svårt. Men att komma i en 
skjorta och jeans är nog aldrig fel, oavsett tjänst.  

ä. Vad är det viktigaste för dig gällande att presentera dig 
själv? 

 

Har ni någonsin skapat ett video CV eller en videopresentation?  

ö. Om ja, hur upplevde ni det?  
Svar:  

Jag skapade en video, där jag pratade om vem jag var, hurdan min 
personlighet var och vad jag hade för erfarenheter och varför just jag skulle 
passa bra för den tjänsten. Det var svårt i början och det tog några 
tagningar innan det satt. Fick ju skriva ett manus innan för att veta vad jag 
skulle säga, svårt att börja babbla utan några direktiv. Men efter ett par 
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försök blev det enklare, man kunde ta bort och börja om, byta kläder och 
även bakgrund eftersom man gjorde det självmant.  

i. Finns det något som skrämmer en? 
Svar:  

Kan ju nämna några fördelar och nackdelar med en videopresentation. 
Fördelar är att man själv bestämmer hur man vill gå tillväga, man letar upp 
information och börjar prata till kameran. Man försöker att hålla det kort, 
men det är samtidigt jobbigt eftersom vid de första försöken vet man inte 
riktigt vad man vill eller ska prata om. Annan fördel är ju att det blir som en 
uppvärmning inför en fysisk intervju, där man är ganska säker på vad man 
ska säga vid eventuella frågor.  

Andra nackdelar är att det är tidskrävande, att hela tiden försöka komma på 
vad man ska prata om, vad man inte ska prata om och diverse. Känns såklart 
pinsamt med, men man vänjer sig efter ett tag.  

aa. Om nej, vad känner ni angående att skapa en 
videopresentation?  

i. Finns det något som skrämmer en? 
 

Om du fått välja: 

bb.  Att skapa en video där du pratar genom hela videon från 
start till stopp?  

i. Varför? 
cc. Haft möjligheten att skapa en interaktiv video som gör det 

möjligt för en granskare att klicka på videon och själv få 
bestämma över videon? 

i. Utveckla?  
Svar:  
Jag får nog säga både och där. Visst är det skönt att enbart prata från start 
till stopp under kanske en viss tidsgräns, säg under en minut. Men det hade 
varit intressant att lägga till ytterligare information, och att man då kan 
välja själv vad man vill lyssna på. Man vill ju säga så mycket som möjligt om 
sig själv, och kan man då få möjligheten att spela in korta klipp där man 
pratar om först utbildning, sen erfarenheter och därefter andra aspekter så 
är det också en möjlighet och intressant att testa på.  

Men nu i detta skede kanske det är lättare att just enbart välja att prata 
under en viss tid, och succesivt gå vidare med att kunna klicka själv och 
bestämma vad man vill lyssna på. Hade nog varit intressant att kunna skapa 
något slags verktyg eller liknande just i relation till en jobbansökan.  
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Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt att 
tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig själv i relation 
till intervju?  

Svar:  

Inget speciellt, tänk på vad du säger. Håll det kort och formellt. Var 
engagerad och håll koll på hur du ser ut och hurdant du talar. Var självsäker 
och försök nämna det viktigaste, det andra får komma i efterhand. 

Appendix B1. User Tests - HR  
Beskrivning & Transkribering av Användartest 

Del 1 

I första delen av användartestet fick deltagarna först göra sig bekväm med 
den interaktiva videon och lära sig hur allting fungerade. När användartestet 
pågick fick användarna berätta om dess tankar och varför särskilda val 
gjordes. Användarna blev familjär med prototypen där frågor ställdes i 
samband med de val som användarna gjorde och vad som sades under testet. 
Detta gjorde att ny input kunde framhävas och vilka funktionaliteter och 
designelement som kunde förändras, som i sin tur förbättrar användbarheten.  

Anna, HR-Chef 

- Det är väldigt bra, för det är inte lätt att sätta sig och prata till en 
kamera. Det tycker jag är jättebra.  

- Tycker det är bra att man får alternativen efter varje gång ett 
videoklipp har avslutats. Så man inte behöver gå tillbaka till andra 
klipp och klicka sig vidare. Det blir liksom för många steg då.  

- Det hade varit häftigt att ha sina referenser, om de hade ställt upp på 
det, att också prata lite om dig då gällande kandidaten som söker 
jobbet. Eller att man hade kunnat länka till ett telefonnummer för att 
lättare hitta referenser länkade till den som söker ett jobb.  

- Jag måste säga att detta är jättebra. Det jag tänker är att man kan 
skapa en mall för det här, för att det ska bli lättare för andra att 
skapa liknande videos. För jag som helt ny har ju ingen aning om hur 
jag ska gå tillväga.  

- Men att man kan skapa en CV-mall för interaktiv video för att kunna 
göra liknande som denna videon då, att länka och kunna klicka på 
knappar och sådant. Superläckert om man vill utveckla detta.  

- Det är en bra idé för man får ett första intryck av kandidaten.  
Del 2 

I den andra delen av användartestet fick användarna slutföra uppgifter för att 
säkerhetsställa eventuella användbarhetsproblem som framhävdes och kunde 
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förklaras mer utförligt, och även för att få en djupare inblick på hur 
användaren interagerade med videon. Användarna fick slutföra tre uppgifter 
där de skulle ta sig till utsatta avsnitt i den interaktiva videon genom olika 
tillvägagångssätt. Under testet tänkte användarna högt där följdfrågor ställdes 
beroende på valen som gjordes samt vad som sades.  

Anna, HR-Chef 

Uppgift 1 

1. Hitta till Tidigare Erfarenheter  
2. Hitta läsning om Badmästare  
3. Fortsätt till Meriter 
4. Hitta läsning om utbildning Medieteknik  
5. Fortsätt till Avslutningssidan 
- Då klickar jag på tidigare erfarenheter genom de val jag får här. 

Sedan hittar jag till läsning om badmästare, och inväntar tills den 
knappen går att klicka på.  

o Där tänker jag att knappen kan komma tidigare, så att man 
som granskare slipper invänta på att knapparna blir visuella.  

 

- Därefter hittar jag till meriter, där knappen blir visuell efter att 
videon i stort sett har avslutats och då klickar jag på den. Jag hittar 
till läsning om medieteknik och klickar på den knappen när den blir 
visuell och klickbar.  

 

- Då fortsätter jag sedan till avslutningssidan, och väljer att använda 
den sista knappen med nummer sju i tidslinjen.  

o Detta gjorde jag för att det inte kom upp någon 
avslutningssida från början. Något som jag hade gillat hade 
varit om alla knappar är visuella från början på en rad. För 
nu sitter man och väntar på att man ska kunna gå vidare, och 
därför tror jag att jag hade velat ha möjligheten att ha 
knapparna innan och visuella så tidigt som möjligt. 

o  Exempelvis att ha avsnitten om intressen, meriter och att 
kunna börja om på den ena sidan. Eftersom vissa avsnitt 
kanske inte är aktuella och inte är relevanta till det man har 
sökt, och vill då kunna gå vidare direkt istället med hjälp av 
att man kan klicka på resterande knappar med en gång. 

 

- För att då vet jag som åhörare vad som finns att välja mellan och kan 
förhålla mig till. För nu vet jag inte om det kommer två liknande 
knappar eller åtta. Och ibland kanske kandidaten är lite långsam 
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eller för snabb och man som åhörare inte riktigt hörde vad som 
sades, så man kan börja om. Och som i det ena klippet där en knapp 
kom lite sent så blir man lite fundersam över om det kommer ännu 
fler knappar eller val man kan göra.  

o Så jag hade velat att alla val man kan göra är med så tidigt 
som möjligt istället för att lyssna och sedan klicka på 
knappar.  

 

- Något som även hade kunnat vara bra att införa är en tidtagare som 
talar om hur långt ett klipp är. För att ibland känns det som att det 
blir så långdraget, och men en tidtagare som visar hur långt det är 
kvar av ett klipp, så vet man hur långt ett klipp är. Denna kan sättas 
vid sidan av så den inte tar för mycket fokus ur vad som sägs.  

o En tidtagare är bra för att om man sitter med många liknande 
videos och eftersom man är i en sådan tidspress är det bra att 
veta hur långa vissa videos är, för att kunna planera hur 
många man kan kolla på.  

Uppgift 2 

1. Hitta till Intressen  
2. Ta dig därefter till startsidan och hitta Online Portfolio  
3. Fortsätt därefter till Avslutning 
4.  Gå tillbaka till Startsidan  

 
- Då hittar jag till intressen, och därefter till startsidan för att hitta 

online portfolio. Där klickar jag på den och får upp en ny sida med 
en portfolio. Jag fortsätter därefter till avslutning.  

o Det är bra att ha externa länkar så att man får en ny flik, för 
att sedan kunna spara dem för att granska vidare i efterhand.  

- Jag tar mig till avslutningssidan via nummer 7 i tidslinjen igen då 
eftersom jag vet att den är där. Om jag inte hade vetat att den fanns, 
eller om den fanns överhuvudtaget, så hade jag förmodligen väntat 
tills knappen dit hade blivit visuell i videon.  

- Jag tycker det borde finnas möjligheten att kunna vara passiv, och 
enbart lyssna på videon och kolla utan att behöva klicka. 

o  Det ska vara valbart, så även om jag inte väljer att klicka på 
vissa knappar så fortsätter videon självmant till de viktiga 
avsnitten i tur och ordning. Men att man då även kan välja via 
exempelvis en meny eller om de finns vid sidan av att själv 
välja vilket avsnitt man vill lyssna på.  

- Det behövs vara riktbart mot en specifik tjänst när man skapar 
videon. Så att det man berättar är relevant till den tjänst man söker. 
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Vad söker vi på detta företaget och så vidare, så man pratar om det. 
Så att man får ett första bra intryck direkt.  

 

Uppgift 3  

1. Hitta till Meriter genom Avslutningssidan  
2. Hitta till läsning om Medieteknik  
3. Gå tillbaka till Startsidan  
4. Hitta därifrån valfri läsning inom Tidigare Erfarenheter  
5. Därefter gå till avslutningssidan 

 
- Då går jag till avslutningssidan via siffrorna längst ner, och så får 

jag vänta tills meriter kommer upp och klickar på den.  
- Jag hittar till läsning om medieteknik genom att vänta tills den 

kommer upp. Jag ser att den knappen visas efter en viss tid då via 
tidslinjen visar en röd fyrkant, och därefter klickar på den.  

- Jag stänger ner medieteknik och går vidare till startsidan, och för att 
komma till startsidan klickar jag på ettan på tidslinjen. Och där kom 
jag istället till introt jaha, och det visste ju inte jag för jag vet ju inte 
vilken siffra startsidan har. För mig är ju startsidan ett.  

o Det var ju bra att det inträffade, för att det är ett 
förbättringsområde som hade kunnat göra tydligare. Kanske 
via text eller på annat sätt som indikerar på vad de olika 
siffrorna indikerar.  

- Jag hittar till tidigare erfarenheter genom att klicka på den knappen, 
den visas ju med en gång och kan ta mig vidare direkt. Jag går vidare 
till avslutningssidan via knapparna längst ner för det är det enklaste 
sättet att ta mig dit.  

 
Anonym 

Del 1 

- Det här är ju bra tycker jag, kan jag fortsätta kolla på filmen 
samtidigt som jag klickar på knapparna? Vad bra detta är.  

- Men gud vad smart, detta är jättesmart!  
- Så man kan inte som arbetsgivare kräva vissa saker som en kandidat 

ska prata om? Eller det kanske kommer i ett senare skede.  
- Vad det är smart att kunna koppla knapparna till webbplatser som 

man kan läsa vidare på, samtidigt som videon pausas 
- Kan man även länka till LinkedIn profiler också då? För det hade ju 

också varit smart 
- Kan tänka mig att det är svårt för nybörjare att skapa såna knappar 

till videon 
Del 2 
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I den andra delen av användartestet fick användarna slutföra uppgifter för att 
säkerhetsställa eventuella användbarhetsproblem som framhävdes och kunde 
förklaras mer utförligt, och även för att få en djupare inblick på hur 
användaren interagerade med videon. Användarna fick slutföra tre uppgifter 
där de skulle ta sig till utsatta avsnitt i den interaktiva videon genom olika 
tillvägagångssätt. Under testet tänkte användarna högt där följdfrågor ställdes 
beroende på valen som gjordes samt vad som sades.  

Uppgift 1 

6. Hitta till Tidigare Erfarenheter  
7. Hitta läsning om Badmästare  
8. Fortsätt till Meriter 
9. Hitta läsning om utbildning Medieteknik  
10. Fortsätt till Avslutningssidan 

 
- Den är ju tydlig med att hitta tidigare erfarenheter, då den visas 

direkt uppe till vänster. Sen har vi valmöjligheter heter därefter. Jag 
tycker det är väldigt bra att använda sig utav såna punkter, för då ser 
man okej man kan ändå snabbspola men ändå får ett intryck och 
granska vart man har varit beroende på vad man har lagt in. 

- Jag använder tidslinjen väldigt ofta, då det är tydlig att använda. 
Och med tidslinjen är tanken då att i ordningen hur man har arbetat 
med olika saker. Vilket är skitsmidigt, riktigt bra.  

- Man hade kunnat lägga in årtal. Med år menar jag när man granskar 
ett CV så vill man ju gärna se hur många år någon har varit i ett 
jobb. Man ser att jaha han har varit badmästare, hur länge då? 
Deltid? Så man ändå får den helheten direkt. Även om man kan gå in 
och djup läsa om vad badmästare innebär så är det även bra att se 
hur länge en person har jobbat i ett yrke.  

- Till meriter sen då, och direkt tänker jag att sammanfattningen i 
slutet är jättebra då man får flera valmöjligheter. Kan man ju se här 
då, vilket är smidigt. Jag använder tidslinjen nog mest för hurdan jag 
är som person, lite snabb såhär. Och eftersom vi lyssnade en gång 
först innan vi började leta efter specifika saker. Så jag tror att vid 
första gången man använder den så lyssnar man nog igenom hela 
och sen tittar man tillbaka på dem saker man vill djupdyka sig i 
liksom. För första gången man pratar om något nytt vill man gärna 
lyssna första vändan tänker jag. Men när man ska leta efter specifika 
saker så använder jag hellre tidslinjen för att navigera till olika delar 
helt enkelt.  

- Utbildningen hittas under meriter där ja. Vilket också är tydligt, det 
enda man vill ha annars är hur många såna knappar man vill kunna 
interagera med, men det kanske man kan välja sen i efterhand. 
Beroende på yrke med såklart när man skapar ett interaktivt CV.  
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- Sen ska jag hitta till avslutningssidan, och då tänker jag att då 
klickar jag på nummer sju. Då får man även här en sammanfattning 
på vad man kan titta på? Ja men det är ju supersmidigt det med. Det 
är ju skitbra. Ingenting var direkt otydligt.  

 

Uppgift 2 

5. Hitta till Intressen  
6. Ta dig därefter till startsidan och hitta Online Portfolio  
7. Fortsätt därefter till Avslutning 
8. Gå tillbaka till Startsidan  

 
- Jag tänker att jag börjar leta bakifrån och framåt då jag inte kommer 

ihåg vart den låg. Smartast kanske hade varit här då att gå till slutet 
för att få sammanfattningen där allting står med och gå vidare 
därifrån istället för att leta genom alla olika videos. För att vara 
effektiv tänker jag.  

- Startsidan hittar jag genom att gå till början med eftersom start 
brukar oftast börja från sidan ett liksom, det hade kanske kunnat 
göras tydligare på något sätt. Sätta ihop introt och nummer tre till en 
sida kanske.  

- Att hitta avslutningen gör jag genom att istället gå till sista sidan är 
på den sista sidan. Men det är såklart bra att ha flera vägar att gå 
när man navigera sig vidare. Jag gillar denna tidslinjen här nere 
faktiskt. Jag tänker att de kommer se olika ut beroende på dels vilket 
företag som kommer använda det, vilket innebär vad just det 
företagen vill ha med i sina steg. Så olika processer kommer att ha 
olika grejer, och kanske att ha olika steg med olika grejer. Och detta 
med tidsaspekten hade jag velat se, alltså hur länge har man varit på 
det jobbet. Även att se hur långa videoklippen är ju en bra idé att 
tänka på, för att se hur låga videoklippen är och kan planera sin dag.  

 
Uppgift 3  

6. Hitta till Meriter genom Avslutningssidan  
7. Hitta till läsning om Medieteknik  
8. Gå tillbaka till Startsidan  
9. Hitta därifrån valfri läsning inom Tidigare Erfarenheter  
10. Därefter gå till avslutningssidan 

 
-  Då kör jag på den här tidslinjen här igen då. Hittar meriter genom 

avslutningsdan genom att klicka på sammanfattning via tidslinjen och 
sen till meriter. Medieteknik kommer upp där och då klickar på den 
knappen när den visas. Klickar på nummer tre för nu vet jag att 
startsidan ligger på den knappen, annars hade jag nog gått till 
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nummer ett. Där hade man kunnat göra ett förtydligande i knapparna 
med kanske olika färger eller någonting, kanske med en pil där det 
står ”start” eller något liknande. Lite såhär att man har rubriker 
ovanför siffrorna. Det kan vara färger med en liten undertext eller 
hur man nu vill designa det.  

- Måste man koppla online länkar här eller finns det möjlighet att 
något word dokument eller liknande? För det är ju någonting man ha 
i åtanke, för om man har en interaktiv video så kan man navigera 
även i CVet och kommer in i en underrubrik där det står i textformat. 
Så kan man presentera det på olika sätt och kan skapa något 
textdokument mellan videos så man samtidigt kan läsa vad man har 
gjort.  

- Går till avslutningen genom tidslinjen. Gud vad bra detta är!  
 
 
Nils-Petter, före detta HR-chef 

Del 1 

I första delen av användartestet fick deltagarna först göra sig bekväm med 
den interaktiva videon och lära sig hur allting fungerade. När användartestet 
pågick fick användarna berätta om dess tankar och varför särskilda val 
gjordes. Användarna blev familjär med prototypen där frågor ställdes i 
samband med de val som användarna gjorde och vad som sades under testet. 
Detta gjorde att ny input kunde framhävas och vilka funktionaliteter och 
designelement som kunde förändras, som i sin tur förbättrar användbarheten.  

- Det jag kände sponta direkt var segmenten med att siffrorna är 
kopplade till avsnitten. Jag trodde knapparna var kopplade till de 
röda prickarna på tidslinjen. Så då när knappen om medieteknik 
framhävdes så tänkte jag att man kunde läsa eller kolla på ett nytt 
videoklipp kommer där man enbart hör om medieteknik.  
 

- Även angående online portfolio så tänkte jag att om jag klickar på 
nummer tre så kommer jag dit.  
 

- De knapparna som finns, antar man att det är olika avsnitt om vad 
som sägs. Där hade jag velat se en beskrivning när man för över 
musen så ser man direkt vad just den knappen innebär. Så vill jag se 
vad du gjort innan så kan jag genom att föra muspekaren över 
knapparna så kommer det en rubrik med just det avsnittet om tidigare 
erfarenheter.  
 

- Det var ju snyggt och tydligt att när man ser tidigare erfarenheter 
efter introduktionen där, så man snabbt kan gå vidare till det lite mer 
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intressanta.  
 

- De knappar som kommer i slutet hade även kunnat visa vägen till 
avsnitten genom siffror. Att man sammankopplar siffrorna i tidslinjen 
till knapparna i summeringen.  
 

- Spontant känner jag att det är grymt, för man får direkt reda på vem 
personen är och man kan samtidigt som man lyssnar skissa genom 
knapparna och tidslinjen. Jag känner mest att navigeringen kan vara 
mer tydlig gällande beskrivning och siffrorna mellan knapparna. Att 
visa om man går framåt eller bakåt i videon och vad som är vad.  
 

- En svårighet kan vara att om det är för mycket repetition kan det bli 
förvirrande. Exempelvis i prototypen visas online portfolio flera 
gånger, man kanske då undrar om det är en annan portfolio eller om 
det är samma som innan.  
 

- Detta känner jag är mycket trevligare än ett vanligt CV, det är ju 
annorlunda och något jag aldrig tidigare sett.  

Del 2 

I den andra delen av användartestet fick användarna slutföra uppgifter för att 
säkerhetsställa eventuella användbarhetsproblem som framhävdes och kunde 
förklaras mer utförligt, och även för att få en djupare inblick på hur 
användaren interagerade med videon. Användarna fick slutföra tre uppgifter 
där de skulle ta sig till utsatta avsnitt i den interaktiva videon genom olika 
tillvägagångssätt. Under testet tänkte användarna högt där följdfrågor ställdes 
beroende på valen som gjordes samt vad som sades.  

Uppgift 1 

11. Hitta till Tidigare Erfarenheter  
12. Hitta läsning om Badmästare  
13. Fortsätt till Meriter 
14. Hitta läsning om utbildning Medieteknik  
15. Fortsätt till Avslutningssidan 

 
- Hittar till tidigare erfarenheter genom att först hitta till startsidan 

som görs via tidslinjen. 
o Det hade varit hjälpsamt här då att ha någon slags rubrik 

över siffrorna så att man vet vart man hamnar när man 
klickar på dem. Nu får man ju gå igenom alla knappar för att 
hitta det man söker.  
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- Jag hittar till tidigare erfarenheter genom just siffrorna vid tidslinjen, 
för det är där det känns som att man navigerar sig enklast. Vill jag gå 
till tidigare erfarenheter vill jag inte behöva gå till avsnittet innan 
och sedan gå vidare, för då blir det ju ett extra onödigt steg.  
 

- Här det ganska uppenbart att man hittar till badmästare genom att 
klicka på knappen som kommer upp ganska direkt i fönstret, och 
eftersom du nämner det i videon samtidigt. Inga konstigheter alls, 
mer bara hur man tar sig dit.  
 

- Hittar till meriter genom tidslinjen, igen på grund av att det går 
snabbast. Man vill inte åt dem extra stegen utan om man vill man 
veta om ens meriter så hittar man dem snabbast genom att välja 
knapparna med siffrorna. Man orkar ju inte vänta om man redan har 
sett den en gång.  

o Här under segmentet kan man ha en slags pop-up ruta som 
beskriver lite om utbildning exempelvis så kan jag klicka på 
det segmentet, och sen kan jag via dessa röda prickarna som 
visar vart utbildningen är i videon, så hade det blivit ännu 
tydligare.  

 
- Använder även tidslinjen för att ta mig till avslutningen genom 

tidslinjen och då genom siffran sju för det är den sista siffran och 
knappen som går att klicka på.  

o Hela den interaktiva videon känns superbra, det är bara 
navigation i sig som behöver förtydligas.  

Uppgift 2 

9. Hitta till Intressen  
10. Ta dig därefter till startsidan och hitta Online Portfolio  
11. Fortsätt därefter till Avslutning 
12.  Gå tillbaka till Startsidan  

 
- Via tidslinjen kan jag ju se att det finns ett avsnitt om intressen, och 

då klickar jag mig dit via den.  
o Hade jag inte vetat att intressen fanns på skärmen som en 

knapp hade det varit svårt att hitta till just det, och hade då 
letat mig fram genom siffrorna. I detta läget hade det varit 
superbra med en beskrivning över siffrorna så att man hade 
vetat vart man hamnat.  
 

- Jag tar mig till startsidan via siffran 1 – vilket blev fel då jag 
hamnade för introt. Igen här angående navigationen för min del blir 
problematisk.  
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- Jag hittar till portfolio via knappen som kommer fram efter att 
personen nämner det i videon.  

o Eftersom man vill hålla videon ren och man då speciellt vill 
pusha på portfolio så kanske det räcker att hålla det på en 
specifik sida men lite mer tydligt så att man minns vart 
portfolio ligger. För kommer det upprepande gånger så 
kanske man tror att det är en annan portfolio.  

- Därefter går jag till siffran 7 vilket är avslutningsdan och tar mig 
tillbaka till början via knappen på skärmen.  

 
Uppgift 3  

11. Hitta till Meriter genom Avslutningssidan  
12. Hitta till läsning om Medieteknik  
13. Gå tillbaka till Startsidan  
14. Hitta därifrån valfri läsning inom Tidigare Erfarenheter  
15. Därefter gå till avslutningssidan 

 
- Då klickar jag på siffran sju igen och väljer via tidslinjen och de röda 

punkterna läsning om medieteknik.  
 

- Hittar till startsidan via siffran tre då jag har lärt mig att siffran tre 
är själva startsidan och siffran ett och två är introduktionen.  
 

- Jag hittar därefter till tidigare erfarenheter via slutet av videon och 
klickar på den knappen som tar mig till det avsnittet och läser om när 
du jobbad på posten.  

o Något som jag känner hade varit jättebra är att kombinera 
introduktionen tillsammans med startsidan. Så att dels det blir 
ett mindre steg en användare behöver ta och dels för att man 
håller uppmärksamheten längre om när du introducerar dig.  

o Gör det till ett enda segment, för i mitt huvud blir det annars 
om jag ska gå till startsidan då går jag till siffran ett. Men 
ettan är då egentligen då när allting drar igång och lite 
uppvärmning – man lär känna personen. Så kan man väva in 
att efter att personen berättar om sig själv lite kort så nämner 
man att via att klicka på de andra knapparna och respektive 
sekvens så får man veta mer.  
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Appendix B2. User Tests – Job Seekers  
Transkribering av Användartest av Jobbsökare 

I alla unika användartest fick deltagarna skapa interaktiva videos via de 
utvalda verktygen i olika ordningar varje gång. Detta i syfte att de inte skulle 
lära sig hur interaktivitet skapas i videos på samma eller liknande sätt.  

Transkribering Filip 

Test  

Verse 

Det är enkelt att hitta vart man kan lägga till en hotspot och eventuella 
underkategorier. Genom att användaren följer uppgiften i punkt och pricka så 
blir det enkelt för deltagaren att lägga till videos. Det uppkommer inga 
konstigheter, men det är svårt att veta vad allt betyder och innebär. Samt att 
vissa funktionaliteter är svårt att hitta då dem är små. Funktionaliteter som 
när det kommer att redigera knapparna, samt att hur lång tid det valda 
videoklippet varar.  

 

Deltagaren tycker att det tar tid för sidan att uppdateras efter att en ändring 
har skett. Det var generellt smidigt tyckte deltagaren, och deltagaren känner 
att han hade löst det enkelt genom att ha en guide som leder deltagaren till 
valen som kan göras, med också en beskrivning i början så att man vet vad 
de olika funktionaliteterna innebär.  

Wirewax 

I det andra testet fick deltagaren använda tjänsten Wirewax för att skapa 
interaktivitet i en video. Tjänsten förklaras för deltagaren och nämner de 
uppgifter som ska göras för att skapa knappar till en video.  

 

Det är tydligt vart man skapar en hotspot, då den finns i det vänstra hörnet 
och representeras av ett gult plus knapp. Deltagaren tycker det är enkelt att 
flytta omkring och positionera knappen, och att det är smidigare än 
föregående tjänst (Verse). Deltagaren väljer ett namn utan några problem och 
går vidare med uppgifterna. Deltagaren får leta efter hur man lägger till en 
länk till knappen. Deltageren hittar till slut hur man länkar till en hemsida 
och klickar på en grön knapp som indikerar på att man har slutfört sin 
länkning.  
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När deltagaren ska förhandsvisa videon klickas det enbart på play knappen, 
vilket endast spelar upp videon utan att knappen fungerar. Detta var otydligt 
för deltagaren då en förhandsvisa-knapp existerar i ett dåligt läge för 
användaren att hitta. Knappen visas i en väldigt kort stund och detta gör så 
att deltagaren får gå tillbaka för att ändra varaktigheten på knappen. 
Deltagaren tyckte att denna tjänst inte var särskild tydlig med när man ska 
förhandsvisa knapparna och hur man skapade en knapp. Dock var det enklare 
att flytta hotspoten till skillnad från föregående tjänst (Verse).  

Dot 

I denna sida får deltagaren välja färg, stil och typsnitt för knappen. Detta 
ändras och är positivt för att deltagaren ska kunna redigera knapparna. I Dot 
kan man enbart använda videos från Youtube eller Vimeo, där inga lokala 
filer kan användas. Detta var negativt enligt deltagaren då det var svårt och 
onödigt samt att man inte ville att ens video borde finnas på sociala medier.  

 

Menyn för hur knappen ska se ut samt hur länge den ska visas samt när den 
ska visas var smidigare än både Verse och Wirewax. Det finns en drag-and-
drop funktionaliteten vilket uppskattades hos användaren. Istället för att 
skriva ner manuellt är det bättre att ha en drag-funktionalitet för att ändra 
varaktigheten och när knappen ska visas.  

 

En beskrivning av hur man går tillväga är nödvändigt genom hela Dot då det 
är svårt att veta vart allting finns och vad allting innebär. En guide för hur 
man skapar vardera funktionalitet bör finnas med i syfte att vägleda 
användaren till en interaktiv video. Användaren konstaterar att Verse var den 
enklaste tjänsten, men att man kan kombinera redigeringsverktygen med 
drag-and-drop från Dot till Verse hade gjort Verse ännu bättre.  

Intervju 

1. Generella tankar angående interaktiv video i jobbansökan?  
Svar: I jobbansökan tror jag det borde ske i ett slutskede i en 
ansökning. För tänk om man som rekryterare får flera hundra 
ansökningar, då blir det jobbigt tror jag att kolla igenom lika många 
videos. Det blir lite för ansträngande tror jag. Men i slutskedet, när 
man har gallrat ner ansökningar till kanske 10 stycken applikanter 
tror jag det hade varit smidigt. Detta kanske gör att man slipper gå på 
en arbetsintervju om man bor långt ifrån.  
 
Det är ju smidigt så att man kan få upp faktarutor och andra textrutor 
i relation till det man sökt. Så man kan ge ut mer fakta till 
arbetsgivaren, så att man kan klicka på en knapp så en ruta visas med 
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generella fakta om sig själv liksom. Eller också att klicka vidare för 
att se mer om sig själv i andra videos.  
 

2. Hur var upplevelsen?  
Svar: När man inte har gjort det innan tror jag det är svårt och göra 
det. Alltså att det blir en del man måste lära sig innan man kan skapa 
knappar och sådant. Eller så får man ju sitta och söka på hur man ska 
göra. Nu tyckte jag att alla tre hade en bra beskrivning, men vissa var 
lite svårare att förstå än andra som gjorde att det var svårt att veta vart 
man skulle trycka. Men annars tror jag det är en bra kunskap att 
kunna i en jobbansökan.  

 

3. Vad var svårt eller otydligt med att skapa interaktivitet?  
Svar: I Verse var små detaljer som var svårt att förstå vad dem gjorde 
och svårt att hitta, när man skulle redigera en hotspot som var otydlig 
att hitta. Vissa var bättre än andra när man kunde dra i tidslinjen för 
den interaktiva delen istället för att behöva sitta och skriva i hur 
många sekunder och när och var den ska visas i sekundvis.  

 

4. Vilken tjänst tyckte du om mest?  
Svar: Verse tyckte jag mest om. Det var snyggt uppbyggd och lätt att 
förstå på den korta stunden. De andra tog det lite längre tid att förstå 
hur man gick vidare.  

 

5. Vilka förbättringsområden finns det? 
Svar: Om man ska något liknande för jobbansökan behöver det 
finnas ett liknande verktyg som är ännu tydligare och enklare att 
förstå, just för att en enskild person som inte jobbar med webbdesign 
ska kunna förstå hur denne går tillväga. En sådan plattform för just 
jobbansökan bör även vara gratis och enkelt att komma igång med, 
för jag tror att det inte är många som vill betala för att använda något 
liknande.  
 

6. Hade du velat använda en liknande plattform?  
Svar:  

 

Transkribering Jonathan  

Test  

Wirewax 
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Användaren lägger till en hotspot utan några problem då den visas tydligt i 
vänstra hörnet och placerar hotspoten i vänstra hörnet för att den inte ska 
vara i vägen. Ändrar namnet till valfritt namn utan några problem.  

 

När deltagaren ska länka till valfri hemsida uppstår inga problem då det är 
enkelt att hitta dit och det är tydligt nog att skapa. Det uppstår problem när 
deltagaren ska förhandsvisa videon då man är tvungen att klicka i att 
förhandsvisa innan knappen blir interaktiv, och även att deltagaren trodde att 
videon skulle visas över hela skärmen vilket den inte gjorde. Det var även 
otydligt i hur länge knappen visas då det blev förvirrat när hotspoten enbart 
visades i en eller två sekunder.  

Dot 

Steg för steg principerna för att skapa videon är tydligt för deltagaren att 
skapa en interaktiv video. Deltagaren finner att använda lokala filer istället 
för Youtube länkar är bättre för man vill inte ha videos ute på nätet. Det blir 
även smidigare att ha lokala filer att använda som en interaktiv video.  

 

Inga problem uppstår när en hotspot ska skapas och länkas på videon. Dock 
är det oklart för hur man ska länka videoklippet till tjänsten och hur det 
fungerar. Vart knappen ska positioneras är inga problem, men generellt 
nämner deltagaren att denna tjänst är svårare att förstå till skillnad från 
föregående tjänst (Wirewax). Även varaktigheten hittas enkelt med drag 
funktionaliteten och uppskattades hos deltagaren. Det tar lång tid att skapa ett 
frågeformulär för användaren och vet egentligen inte vad den har för 
funktion. En beskrivning är behövlig för detta då det ska vara tydligt för 
varför vissa funktionaliteter används och hur de används.  

Verse 

Det är enkelt för deltagaren att lägga till hotspots och ladda upp videos. 
Deltagaren använder sig av flera alternativ för detta då det uppskattas att man 
har flera valmöjligheter för att skapa knappar. Hela processen för 
redigeringen av knappen sker enkelt och smidigt sätt. Det kan finnas 
beskrivning för detta också, men generellt sätt uppstår inga problem för detta 
och inte heller för när andra videos ska läggas till.  

 

Förhandsvisningen sker också på ett enkelt sätt och hela processen för detta 
var njutbar hos användaren.  

Intervju 
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1. Generella tankar angående interaktiv video i jobbansökan?  
Svar: Jag har det svårt att se att det går att lägga till någonting i en 
jobbansökan. Men det är för jag tänker att det känns jobbigt att skapa 
en interaktiv video då det blir som ett extra steg och ser inte så 
jättestor mening med det.  
 

2. Hur var upplevelsen?  
Svar: På den första och den tredje var det betydligt enklare att skapa 
interaktivitet jämfört med den andra. Alltså Wirewax och Verse var 
enklare än Dot. Det var för det var enklare att förstå och man fick en 
tidigare respons jämfört med Dot. Jag visste knappt vad jag skulle 
göra, men det var enkelt att förstå. Det var ändå en bra upplevelse.  

 

3. Vad var svårt eller otydligt med att skapa interaktivitet?  
Svar: Det var enkelt egentligen med alla sidor, det var bara det att jag 
bryr mig egentligen inte så mycket när det kommer till hur knapparna 
ser ut. Jag lägger inte så mycket tid på själva stilen utan jag vill hellre 
att knappen ska fungera och att den beter sig som jag vill. Sen beror 
det på lite, hade jag inte haft några direktiv så hade jag nog ändrat 
stilen för att den ska vara visuell liksom. Nu ville jag bara få den 
färdig och att den skulle fungera.  

 

4. Vilken tjänst tyckte du om mest?  
Svar: Den sista var enklast att använda, Verse. Tvåan kändes sämst, 
Dot. Så den första och den tredje var enklare att förstå. Verse var 
tydligare och den visade på ett enklet sätt hur man skapade 
knapparna.  

 

5. Vilka förbättringsområden finns det? 
Svar: Att man kan kombinera funktionaliteterna är ju en väg at gå. 
Exempelvis att skippa Youtubelänkar då det blir bara ett jobbigt steg, 
men sen å andra sidan så är det också en bra sak att bara kunna ta 
direkt om det är något speciell man vill visa. Så det hade man kunnat 
sätta ihop till en liksom, att både kunna ha lokala filer och kunna 
länka till Youtube eller Vimeo.  
 

6. Hade du velat använda en liknande plattform?  
Svar: Jag hade använt det, speciellt om det hade förbättrat chanserna 
till ett jobb. Även om arbetsgivaren nämner att man ska skapa en 
interaktiv video så hade jag gjort det, då det känns nyare och 
fräschare. Men jag vet inte om jag själv hade tyckt om det generellt, 
men jag hade inte tyckt det var sämre heller. Så varken bättre eller 
sämre, men självklart bra om man hade blivit tillfrågad.  



 

45(69) 
 

 
Jag kan ju tänka mig att det blir roligare som rekryterare att sitta med 
såna här videos än att bara läsa om folk.  

 
Transkribering Pelle  

Test 

Verse 

Här började användaren att skapa hotspots med Verse. Inga problem uppstår 
när videoklipp ska väljas eller kapitel ska skapas. Tjänsten är enkel att 
använda och beskrivningen är tydlig nog för användaren att fortsätta. 
Deltagaren var dock osäker på vad en hotspot innebär, vilket förklaras att det 
är en knapp på skärmen som man sedan kan klicka på. Det uppstår lite 
förvirring för när hotspoten uppdateras och ändrar position. Processen vid 
redigeringen av hotspoten är smidig och enkel och även rolig att använda. 
Även när länken skapas mellan två videos sker utan några problem där hela 
grejen uppfattas som häftigt enligt deltagaren. Användaren tyckte att 
knappen visades på så kort tid, men detta ändrades direkt och användaren var 
därefter nöjd med resultatet.  

 

Dot 

Alla grundprinciper ändras här för visualiseringen av alla knappar. 
Deltagaren använder sig enkelt av att lägga till en video från Youtube och 
har inga tankar kring detta. När länken till en valfri webbplats skapas hittade 
inte deltagaren menyn för detta, utan fick med direktiv hitta menyn för att 
skapa en hotspot med länk. Stilen ändras och bekräftas utan några problem. 
Därefter skapas en branching, och här ändras alla förinställningar med titel 
och färg vilket tyder på att det är tydligt att skapa ett frågeformulär.  

 

Varaktigheten och när formuläret ska visas sker också utan några problem, 
och när förhandsvisningen visas så visas inte det som skapats direkt vilket är 
förvirrande och här hade det behövts direktiv för hur och när interaktivitet 
skapas till videos.  

Wirewax 

Att lägga till en hotspot är inga problem och skapas utan några direktiv. När 
redigeringen sker ändras det enkelt till en länk och en webbplats som 
deltagaren själv valt ut. Ett namn väljs ut och positioneringen ändras enligt 
vad deltagaren vill. Deltagaren tycker att det är dumt att hela sidan inte visas 
i ett större format med tydligare direktiv från verktyget när 
förhandsvisningen ska väljas.  
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Knappen för förhandsvisning är oklar att hitta men när den väl hittas så 
uppstår det en positiv feedback och det var enkelt att gå tillbaka och ändra 
eventuella ändringar om en annan webbplats ska visas och öppnas i en ny 
flik.  

Intervju 

1. Generella tankar angående interaktiv video i jobbansökan?  
Svar: Det tror jag kan vara bra. För att man kan nå ut med så mycket 
mer information till rekryterare. Kan förmedla mycket mer, som det 
som sägs i videon att man gjorde detta så kan man nämna att ” men 
klicka på denna knappen för att se mer information om detta”. Så det 
tycker jag är positivt.  
 

2. Hur var upplevelsen?  
Svar: Jag tyckte det var roligt framförallt, då jag inte gjort något 
liknande tidigare. Jag var ju ganska vilsen i början men det blev 
tydligt efter att man har läst instruktionerna. Men det är ju även så när 
man sätter sig med något nytt är det alltid svårt att komma igång med 
någonting.  

 

3. Vad var svårt eller otydligt med att skapa interaktivitet?  
Just i den Dot versionen var det svårt i början, men som sagt gör man 
det flera gånger och med rätt direktiv så ska det nog inte vara några 
större problem. När man väl hade gjort det var det inte så svårt 
därefter.  

 

4. Vilken tjänst tyckte du om mest?  
Tydligast tyckte jag det står mellan den första och den sista, alltså 
mellan Verse och Wirewax, och jag väljer nog den första då. Mest för 
att det flöt på, det var ingenting som liksom stoppade processen då 
det var stegvis hur man gick tillväga. 

 

5. Vilka förbättringsområden finns det? 
Svar: Det hade kanske kunnat vara lite tydligare instruktioner, lite 
hjälp med tips om hur man går tillväga. Tydligare färger med 
beskrivning som nämner att ”här klickar du för att skapa en knapp” 
eller något liknande. Men annars tyckte jag inte det var något 
märkvärdigt som behövde ändras.  
 

6. Hade du velat använda en liknande plattform?  
Svar: Om det hade funnits just för arbetssansökan med tillräckligt bra 
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direktiv så hade jag nog velat använda det och speciellt då o, det hade 
varit gratis. Jag hade använt det just för att man får det här med att 
skicka CV är det ju bara text, och som rekryterare har man ju ingen 
koll på vem man är. Men får man istället med en video, och nu då 
tänker jag dem som rekryterar, får se en presentation om vem man är, 
hur man ser ut, engagemang och sådana saker så man får en helt 
annan bild på en som kandidat. Så ser jag det absolut positivt och jag 
hade då använt det.  
 

Transkribering Ludvig  

Test 

Dot 

Deltagaren går genom steg för steg vad som ska göras för att skapa videon, 
där färger, typsnitt och bild väljs och uppskattas av användaren. Tack vare att 
användaren går igenom alla steg noga inträffas inga missuppfattningar, och 
användaren tycker att använda sig utav länkar är lättillgängligt och smidigt 
att använda. Men att det krävs att man är medveten om ifall man väljer en 
musikvideo att det finns copyrights. Det hade varit bra om det fanns en 
möjlighet att även kunna använda sig utav lokala filer också.  

 

Användaren hittade direkt vart man skapade en hotspot och länkade till en 
webbplats. En form väljs och deltagaren finner även att det är kul att använda 
olika färger samt att man kan animera sin hotspot. Menyn för att skapa olika 
funktionaliteter tyckte deltagaren var lite oklar, där det istället bör finnas få 
men tydliga beskrivningar av vad som är tillgänglig. Skapandet av 
frågeformuläret sker även det på ett smidigt sätt. Hur man ändrar 
varaktigheten samt vid vilken tidpunkt hotspoten och frågeformuläret ska 
visas är oklar och skulle kunna dirigeras på enklare sätt.  

Verse  

Det första som nämns här är att det är borde finnas tillgänglig på flera språk, 
då det är fler som inte kan engelska än vad man tror. I början är det inga 
problem över hur deltagaren lägger till kapitel och videos, även att lägga till 
en hotspot till videon uppfattas inte som några problem för deltagaren då det 
är tydligt vart man lägger till detta.  

 

Under processen uppstår inga problem vid redigeringen av hotspoten, men 
deltagaren vet inte vad allting innebär då han enbart följer direktiv om vad 
som ska göras. Här bör alltså en beskrivning eller tips angående vad som ska 
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göras och hur det fungerar läggas till för att göra det enklare för deltagaren 
att förstå. Utan direktiven vet inte deltagaren hur man ska gå tillväga, 
deltagaren nämner att man borde ha en slags tutorial eller liknande som visar 
hur man går tillväga för att skapa hotspots eller annan interaktivitet. Även att 
deltagaren klickar på knapparna genom att positionera hotspoten genom 
procentsatser är konstigt och känns inte naturligt. Deltagaren tyckte även att 
denna tjänst (Verse) är enklare att skapa interaktivitet än föregående tjänst 
(Dot).  

Wirewax 

Deltagaren börjar här med att fråga vad en hotspot är, vad det innebär och 
hur det fungerar. Det var även inte tydligt att hur man skapade en hotspot, 
och att deltagaren valde den översta alternativet av två då detta framstod som 
den enklaste att använda. Att skriva ner titelnamn och lösa positioneringen 
sker utan problem då det står direkt när en hotspot har skapats.  

 

När deltagaren ska länka hotspoten till en webbplats var det svårt att hitta 
vart man länkade, då den var gömd i en meny i en drop-down meny i 
redigeringsmenyn. Deltagaren skriver in en webbplats och väntar på att 
länken blir godkänd. Det är även svårt att hitta förhandsvisningen då den är 
gömd i vänsterhörnet. Deltagaren blir irriterad över att funktionen ”ledtrådar” 
inte är påslagen från början då det inte är upp till deltagaren att lära sig ett 
nytt program utan det borde programmet hjälpa med i ett tidigt skede.  

 

Förhandsvisningen sker därefter utan några större problem och länken 
fungerar tillsammans med den skapade hotspoten.  

Intervju 

1. Generella tankar angående interaktiv video i jobbansökan?  
Svar: Interaktiv kan vara väldigt coolt att använda, men svårt om 
man är nyinsatt i det och inte är utbildad i det. Jag exempelvis som 
ska bli lärare är det mer relevant att använda mig av vad jag kan på 
papper än att visa en interaktiv video. Men det är ju bra om man 
söker ett jobb inom interaktiv video eller liknande, så är detta ett 
jättebra sätt att visa sig. 
 
Själva interaktiviteten i video är coolt och det är kul att man kan vara 
interaktiv och vara kreativ med det.  
 

2. Hur var upplevelsen?  
Svar: Jag tycker sådant här är roligt, men att det är svårt att komma 
in i ett nytt program och bara kunna fatta det direkt. Så det hade varit 
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bra att använda det som det var i det sista (Wirewax) att man kan 
sätta på ledtrådar om man vill och har det på direkt.  
 
Generellt var det en bra upplevelse, så länge man sitter med det ett 
tag och lär sig det.  

 

3. Vad var svårt eller otydligt med att skapa interaktivitet?  
Svar: Just i början av varje program var det svårt att hitta till olika 
alternativ, då det nytt och man var vilsen i programmet. Jag tyckte 
även att den första tjänsten (Dot) var svårast att använda.  

 

4. Vilken tjänst tyckte du om mest?  
Svar: Den jag tyckte var bäst var den andra (Verse) var enklare att 
använda. Detta för att den var simplast att använda och att man kunde 
ladda upp egna filer till skillnad från den första där man var tvungen 
att länka samman Youtube klipp istället.  

 

5. Vilka förbättringsområden finns det? 
Svar: Något som kan förbättras är själva användarvänligheten, då för 
dem som inte är insatta i liknande program är det svårt att komma 
igång. Jag som tidigare har pluggat inom detta tyckte det var ganska 
enkelt att lära sig då jag har koll på det. De som är nya inom detta har 
ingen koll alls. Därför tycker jag att direktiv och någon guide om hur 
man gör hade varit bra.  
 

6. Hade du velat använda en liknande plattform?  
Svar: Om ett företag hade velat ha en interaktiv video jag gjort det, 
men samtidigt beror det på helt vad för tjänst det gäller. Om jag söker 
jobb inom det interaktiva och kan visa upp en interaktiv video så är 
det ju superbra att man sticker ut, men söker man istället ett annat 
jobb där det man gjort på papper väger tyngre så slipper jag helst att 
använda mig av en video.  
 
Men om ett företag och arbetsgivare ber mig att skapa en interaktiv 
video så hade jag ju såklart gjort det. Och förhoppningsvis använder 
de sig utav ett så enkelt verktyg som möjligt för att jag som 
jobbsökare ska kunna skapa en video på ett så snabbt sätt som 
möjligt. 

 

Transkribering Oskar  

Test 
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Verse 

Genom att deltagaren följer stegvis vad som ska göras för att skapa en ny 
interaktiv video är det enkelt för deltagaren att påbörja ett nytt skapande. 
Deltagaren klickar sig vidare och lägger in alla detaljer som ska göras innan 
förhandsvisningen sker. Det uppstår oklarheter att hitta menyn där 
redigeraren av hotspoten sker, men när deltagaren tittar och läser noga är det 
inga problem.  

 

När deltagaren vill flytta hotspoten använder sig deltagaren först av att 
försöka dra på skärmen till vald position, vilket inte går då deltagaren måste 
använda sig av att klicka på procentsatser för att flytta på positionen. Detta 
uppskattas inte då det hade varit enklare att använda en dragfunktionalitet. 
Deltagaren hittar inte heller förhandsvissningsknappen först då det är gömd 
uppe i högerhörnet och hade kunnat visualiseras på ett tydligare sätt.  

Wirewax 

Det är enkelt för deltagaren att hitta till skapandet av en hotspot tack vare den 
färgrika färgen på knappen. Något som uppstår från deltagaren att det är 
smidigare att redigera hotspoten direkt när den har skapats, då i detta verktyg 
finns dragfunktionaliteten tillgänglig direkt i videon och det känns mycket 
smidigare. Det är enkelt för deltagaren att förstå hur varaktigheten och vid 
vilken tidpunkt hotspoten ska visas vilket tyder på att denna applikation är 
enklare och roligare att använda gentemot föregående (Verse).  

 

En länk skapas genom att deltagaren hittar vart detta sker, och försöker 
därefter hitta till knappen för att förhandsvisa videon. Denna knapp tycker 
deltagaren var gömd och inte bra placerad, samt att den var liten och inte 
färgrik som andra knappar på sidan.  

Dot 

Här används alla grundprinciper innan videon ska skapas, vilket verkar 
uppskattas hos deltagaren. Dessa grundprinciper speglar hur knappar och 
typsnitt kommer att se ut när de har skapats. När deltagaren ska välja 
videoklipp nämns det att det hade varit bra om möjligheten att antingen välja 
klipp från extern webbplats eller från lokala filer. Det är dock smidigt att 
bara kunna kopiera en URL och klistra, men att man ska kunna ha 
valmöjligheten.  

 

Stil ändras av hotspoten utan några problem, men det uppstår problem när 
varaktigheten ska ändras, då deltagaren först använder sig av menyn som 
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finns till höger och använder menyn för varaktigheten efter direktiv. När väl 
deltagaren hittar hur varaktigheten ändras tycker deltagaren att det är väldigt 
smidigt och att det är så det förväntas se ut när en hotspot ska redigeras. Just 
att använda sig av drag-and-drop funktionalitet vilket är det enklaste att 
använda.  

 

När deltagaren klickar på förhandsvisa är det enkelt att hitta då den en färgrik 
färg till skillnad från de andra applikationerna (Verse och Wirewax) vilket 
uppskattas hos deltagaren.  

Intervju 

1. Generella tankar angående interaktiv video i jobbansökan?  
Svar: Jag tror att det är en bra idé när man vill sticka ut genom att 
göra en video. Jag har ingen erfarenhet alls att göra såna videos, men 
nu efter att ha använt dessa tre verktygen så inser jag att det är ganska 
lätt egentligen. Om jag bara innehar video där jag har spelat in mig 
själv så att säga. Generellt är det en bra idé och det var mycket 
enklare än vad jag hade trott.  
 
Det är bra att sticka ut, istället för att enbart skicka ut ett CV i 
pappersform. Jag tycker även det är bra att man kan komplettera 
båda, men vissa kanske då kräver att man måste skicka med en i 
pappersform och får då ha det i åtanke. Men genom att använda båda 
får man ju en bättre bild av en jobbsökare.  
 

2. Hur var upplevelsen?  
Svar: Det var kul och ganska intuitivt. Det är bara det att jag är ovan 
i såna nya verktyg. Men annars tyckte jag det var väldigt smidigt. Jag 
kände att den första jag använde (Verse) var svårast, men det var 
också på grund av det var den första jag någonsin har använt. Den 
andra jag använde (Wirewax) föredrar jag mest och den sista (Dot) 
tyckte jag var smidig. Den första var klurigast tycker jag nog.   

 

3. Vad var svårt eller otydligt med att skapa interaktivitet?  
Svar: Det var inte alltid tydligt var man hittade knappar och vart man 
kunde ändra dem. Exempelvis på den första så kunde man inte flytta 
sin interaktivitet rakt i videoskärmen vilket man kunde på dem andra. 
Utan där var man tvungen att klicka i manuellt upp och ner på små 
pilar vilket inte var särskild intuitivt. Dessa smådetaljer hade kunnat 
göras smidigare.  
 
Jag gillar att det finns tydliga färger som indikerar på vart allt finns, 
då man som ny inte alltid hittar alla knappar direkt. Kanske efter en 
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tid kan det bli irriterande med såna färgade knappar men som ny 
uppskattas det verkligen. Exempelvis att förhandsvisa var blå på en 
sida och en annan var det gula färger när hotspts skulle skapas och så 
vidare. Detta gör att det går snabbare.  

 

4. Vilken tjänst tyckte du om mest?  
Svar: Jag skulle nog säga den andra, Wirewax. För att den var 
överlag bättre än den första (Verse) och den kändes inte lika intuitiv 
som sagt. Sen var det färgerna på knapparna och att man kunde ändra 
mitt på skärmen genom att dra på rutorna man skapade och så vidare. 
Det som gör att den känns smidigare än den tredje tjänsten (Dot) är 
att man kunde använda lokala filer vilket man inte kunde på den 
tredje, då man enbart kunde använda Youtube filer vilket leder till att 
man får bort ett extra onödigt steg.  

 

5. Vilka förbättringsområden finns det? 
Svar: Kanske att lägga till färger på de vanliga knapparna som 
förhandsvisa, lägga till kapitel och så vidare. Den kändes lite luddig 
generellt gällande ordningen, då till skillnad från de andra när man 
bara behöver lägga till knappar och så förekommer de i en 
förbestämd ordning. Och så att man kan dra dem är smidigt, men 
utöver detta tycker jag att det var enkelt och smidigt att använda.  
 

6. Hade du velat använda en liknande plattform?  
Svar: Ja, det hade jag absolut kunnat använda. Om jag hade velat 
göra en CV video i min jobbsökande, även om det inte hade varit ett 
krav hade jag nog kunnat testat det ändå om det hade förbättrat mina 
chanser till jobb. Om det hade gett mig en fördel så hade jag absolut 
gjort det, vilket jag också tror att det gör. Jag tror det sticker ut lite, 
och det är väl en viktig del i processen. Att rekryterare får in så pass 
många ansökningar överlag att man måste sticka ut lite och då är 
detta ett jättebra sätt att göra det på då det är smidigt och inte tar 
speciellt lång tid.  

 

Transkribering Daniel  

Test 

Dot 

Deltagaren är lite vilsen först och förstår inte riktigt vad som ska göras, då 
engelskan inte är dennes bästa förmåga. Detta tyder på att ett verktyg 
behöver ha flervalsalternativ för att välja språk så att allting flyter på smidigt. 
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Inställningar lämnas som originellt och en Youtube länk klistras in utan 
några problem.  

 

Länken skapas via redigeringsmenyn till höger, vilket är oklar för deltagaren 
till en början. Redigeringen ändras utan några problem av hotspoten. 
Varaktigheten och tidpunkt när hotspoten ska ändras tar tid då det valda 
klippet var långt, vilken tyder på att verktyget behöver ha direktiv för hur 
långa klipp föredras. Utöver detta är det enkelt för deltagaren att både ändra 
på positioneringen och tidpunkt för visualiseringen för hotspoten. Skapandet 
och redigeringen av frågeformuläret sker utan några problem och på ett 
snabbt och smidigt sätt. När deltagaren ska klicka på förhandsvisa så hittas 
detta snabbt då via den färgrika färgen på knappen.  

 

Deltagaren nämner i slutet att det var jobbigt då tekniken inte riktigt sitter 
inne, och att det är svårt att lära sig nya program.  

Verse 

Det går smidigt att skapa en ny berättelse och att välja ut videoklipp genom 
att klicka på skärmen. Problem uppstår när en hotspot ska skapas, då 
deltagaren inte vet vad en hotspot är. Efter att har fått direktiv och 
beskrivning av vad en hotspot innebär hittar deltagaren till detta i 
redigeringsmenyn och kan skapa en hotspot.  

 

Deltagaren väljer att flytta positioneringen av hotspoten genom att dra på 
skärmen, vilket då uppstår problem för detta är en funktionalitet som inte 
fungerar på Verse. Genom att klicka i manuellt vart hotspoten ska positionera 
sig blir deltagaren nöjd, men detta tog tid att lära sig.  

Deltagaren finner det svårt att hitta till olika redigeringar då det är liten text 
och inte är lika klart som föregående verktyg (Dot). Efter att redigeringen är 
klar blir deltagaren nöjd och klickar därefter på förhandsvisa och spelar upp 
videon.  

Wirewax 

Nu när deltagaren lärt sig vad en hotspot är det enkelt att hitta till vart en 
hotspot skapas och hur den redigeras. Det om är svårt för deltagaren är att 
hitta vart man länkar till en webbplats, då denna menyn är gömd i en meny 
där redigeringen sker. Deltagaren väljer en webbplats och en tidpunkt när 
hotspoten ska visas utan några problem.  
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När deltagaren ska förhandsvisa hittar inte deltagaren dit först utan klickar på 
uppspelning utan förhandsvisning, men hittar därefter till den knapp för att 
förhandsvisa videon där deltagaren kan klicka på den skapade hotspoten. 
Deltagaren avslutar med att säga att det är väldigt svårt då det är mycket nytt 
som sker och det tar tid att lära sig nya program.  

Intervju 

1. Generella tankar angående interaktiv video i jobbansökan?  
Svar: Det är en smart idé om man vet hur man ska handskas med det, 
men det tar lite tid att komma igång med det och att få det snyggt. 
Men det är en god idé. Jag tror att det är roligare för arbetsgivare att 
få en video istället för att bara få i pappersform, vilket jag tror är ett 
steg i rätt riktning.  
 

2. Hur var upplevelsen?  
Svar: Det var ju svårt, men det är kul när man väl lyckas. Det är 
spännande. Det är svårt för dels att jag inte har den tekniska biten 
riktigt, men sedan är också svårt med nya program.   

 

3. Vad var svårt eller otydligt med att skapa interaktivitet?  
Svar: Jag tyckte det stod tydligt vad det var man skulle göra men sen 
att man känner sig vilse i nya program. Så den biten var ju ganska 
svår och så. Sen att engelska är inte direkt min starka sida, men man 
lär ju sig ganska snabbt. Det kände som det blev bättre efter att man 
försökt med de andra program framtill den sista, då jag visste vilka 
knappar jag skulle leta efter.  

 

4. Vilken tjänst tyckte du om mest?  
Svar: Den sista (Wirewax) tyckte jag var enklast på något sätt, men 
det kanske har att göra med att den var sist och jag hade lite kunnande 
om det. Den första (Dot) var svårast, men som sagt det kanske har att 
göra med att det var den första jag testade. Men annars var det ganska 
likt.  

 

5. Vilka förbättringsområden finns det? 
Svar: Att man kan ha det på flera språk, svenska specifikt. Det 
kändes som det var mycket knappar som man inte behövde ha riktigt, 
så det var lite grötigt och mycket att hålla koll på.  
 

6. Hade du velat använda en liknande plattform?  
Svar: Jag hade nog kunnat använda det oavsett om jag gör det 
individuellt eller om ett företag hade bett mig om det. Så länge det är 
enkelt att använda och det går snabbt att göra.  
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Transkribering Johan  

Test 

Wirewax 

Att skapa en hotspot är inte svårt för deltagaren då denne hittar den knappen 
direkt på skärmen. Rubrik är inte heller svårt för deltagaren att hitta, men det 
är svårt att hitta vart man kan länka till en valfri webbplats då den menyn är 
gömd. Deltagaren glömde att lägga in varaktighet för hotspoten vilket 
skapade förvirring angående hur man interagerade med videon, då hotspoten 
försvann lika snabbt som den visades på skärmen.  

 

Utöver detta lyckades deltagaren hitta förhandsvisningsknappen utan några 
större problem och hotspoten kunde även den skapas utan något problem, 
förutom att den inte visades längre än en sekund. 

Dot 

Här börjas det med förvirring då deltagaren är tvungen att dra sidan nedåt för 
att hitta redigeringen av typsnitt och färg av de skapade hotspots.  

 

En länk hämtas från YouTube och ingen förvirring inträffas. När en hotspot 
ska skapas och en länk till valfri webbplats hittar deltagaren menyn snabbt 
som finns till höger av uppspelningsskärmen. Redigeringen görs utan några 
problem, men förvirring sker när varaktigheten och placering av hotspoten 
ska ändras. Deltagaren nämner att det inte är särskilt tydligt angående hur det 
går till när man ska förlänga knappens varaktighet och när den ska 
visualiseras. När menyn har hittats är det enkelt för deltagaren att redigera 
hotspoten, och deltagaren nämner att när man har gjort det en gång så lär 
man sig det snabbt till nästa gång.  

 

När deltagaren ska skapa ett frågeformulär skapas även detta smidigt, men 
irritation uppstår när man ska välja färg då man enbart kan dra pekaren till 
specifik plats och inte kan klicka på en specifik plats. Deltagaren hittar till 
förhandsvisningsknappen efter ett tag, då den inte syns vid själva 
uppspelningsskärmen utan den är placerad på navigationsmenyn.  

Verse 

Deltagaren hittar snabbt hur en video läggs till, dock inträffas förvirring när 
en video ska väljas, då deltagaren vill kunna klicka på hela markeringen 
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istället för att dra pekaren till ”Select”. Deltagaren hittar snabbt till vart man 
lägger in en hotspot till videon och börjar därefter att redigera knappens 
utseende via redigeringsmenyn under uppspelningsskärmen.  

 

Deltagaren vill ändra positioneringen via drag-funktionalitet som deltagaren 
har använt sig av i de tidigare verktygen (Wirewax och Dot), dock fungerar 
inte i detta verktyg och användaren använder sig istället för att ändra 
positionen via procentsatserna. Video laddas upp till subkategorin och 
deltagaren hittar därefter till förhandsvisningen. Dock märks det att 
placeringen av förhandsvisningen är dålig då det tar tid att hitta till den i 
början, men detta är inget som irriterar eller förvirrar deltagaren.  

 

Deltagaren avslutar med att säga att detta verktyg (Verse) var betydligt 
enklare att använda än de andra verktygen (Wirewax och Dot). Det var svårt 
och inte särskild smidigt överlag, men det gick till slut att skapa 
interaktivitet.  

Intervju 

1. Generella tankar angående interaktiv video i jobbansökan?  
Svar: Jo men det tror jag fungerar, om man kan länka ihop olika 
videos på det sättet jag gjorde. Jag vet inte om jag hade använt det i 
jobbansökan faktiskt. Själva grejen interaktiv video är bra om man 
hittar ett bra sätt att utföra det på, men spontant vet jag inte vad jag 
skulle använda det till men det är ju en funktion om man hittar ett bra 
användningssätt till det.  
 

2. Hur var upplevelsen?  
Svar: Vissa var enklare än andra, då jag tycker den sista (Verse) var 
den bästa. Den hade man kunnat göra om, om man ska börja skapa 
interaktiva videos. Utan att ha kollat på dem innan så kändes det som 
att vissa saker var svårare att hitta, men har man gjort det en gång så 
är det inga problem att använda det igen. Det hade nog kunnat ta lite 
längre tid om jag inte hade haft några direktiv, men jag hade 
förmodligen hittat allting till slut ändå.  

 

3. Vad var svårt eller otydligt med att skapa interaktivitet?  
Svar: Den svåraste var nog den andra vi använde, Dot. Jag hade svårt 
att hitta och det strulade lite där med att hitta knappar och var 
tvungen att bläddra upp och ner.  
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4. Vilken tjänst tyckte du om mest?  
Svar: Verse var bäst, då den kändes mycket tydligare och det var 
lättare att hitta knapparna som man skulle använda. Hela verktyget 
hade ett enklare synfält än dem andra så att det gick smidigare.  

 

5. Vilka förbättringsområden finns det? 
Svar: Absolut finns det förbättringsområden, men det är mer att 
försöka hålla all den funktionalitet man lägger till inom samma 
område så att man har lättare att hitta allting. Nu känns det som att 
allting är utspritt och det blir svårt att hitta.  
 
Hade du velat använda en liknande plattform?  
Svar: Beror helt på hur enkelt det är. Fyller det en extra funktion så 
hade jag kunnat tänka mig det. Om det hade varit frivilligt vet jag 
faktiskt inte om jag hade gjort det. För om det inte fyller någon extra 
nödvändig funktion så vet inte jag om det är nödvändigt att göra det 
på det sättet. Men visst om ett företag hade bett mig att göra det så 
hade jag gjort det.  

Appendix C1. Interview User Test – HR 
Anna, HR-Chef 

Användningen 

- Vad gillade du med videon?  
o Tyckte det var ett roligt sätt att marknadsföra sig själv på. Sen 

var det vissa gånger med ljudet att det var bra kvalité på vissa 
och mindre bra på andra, så det är viktigt att hålla ljudet i en 
balanserad nivå. Helheten är väldigt rolig.  
 

- Var det något extra som du lade märke till under användningen?  
o Just att knapparna kan presenteras direkt vid sidan av videon 

så man vet vilka avsnitt som finns och inte behöva vänta på 
vad som ska komma. Och även en nedräkning eller liknande 
så att man vet hur lång en video är.  

o Jag kände att de röda markeringarna på tidslinjen var lite 
oklara. Visste inte om dess funktion och hade inte förstått att 
man kunde få upp alla knappar om man förde musen över 
markeringarna.  
 

- Vilken interaktion var bäst respektive vilken gillade du minst?  
o Jag gillade mest att man kunde klicka sig vidare till externa 

länkar och läsa om den generella beskrivningen av vad man 
tidigare jobbat med. Att kunna läsa om själva utbildningen 
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var jättesmidigt, då jag kunde gå tillbaka till videon efteråt 
och fortsätta lyssna på vad som sades.  

Förbättringsområden 

- På vilket sätt hade det kunnat göras bättre? 
o Jag tror man hade kunnat komma ifrån att lägga för mycket 

fokus på tidslinjen om man haft en lista direkt i videon med 
alla avsnitt. Om det hade funnits en meny där allt hade funnits 
tillgängligt under hela videon, för att på så sätt själv välja vad 
jag vill kolla och lyssna på och slippa leta igenom alla olika 
sidor.  

- Hade presentationen kunnat utföras på annat sätt? 
o Det är klart att man kan förändra hur presentationen utförs. 

Man som åhörare kollar ju en hel del på vad som händer i 
bakgrunden och man lägger märke till detaljer som skulle 
kunna göra att man tappar fokus, exempelvis om kandidaten 
har en ”extrem” hobby och det märks i bakgrunden så kan 
man få en fel bild som hade tappat en i smaken. Man ska vara 
i en sådan neutral omgivning som möjligt. Beroende på tjänst 
såklart.  

 

- Finns det något som du saknar i prototypen? Något som du hellre 
hade sett/lyssnat på?  

o Referenser tror jag hade varit en bra grej att se på. Det kan ju 
såklart vara känsligt men om man får godkännande från 
annan arbetsgivare så är referenser bra att ha med. Att länka 
till LinkedIn är en bra grej att också ha i åtanke.  

Design 

- Hade knapparna kunnat visas på annat sätt?  
o Att slippa ha den listan nedanför tidslinjen och har den som 

en meny hela tiden. Att kunna beskriva vad varje avsnitt 
innebär istället för siffror, och att ha avsnitten hela tiden 
synligt som i en meny som man själv kan välja när man vill 
vad man vill lyssna på.  

- Hade designen kunnat se annorlunda ut?  
o Beror nog på vilken tjänst man söker, men att man gör en 

video utifrån det företag man söker hos. Men egentligen har 
hag inga större synpunkter så sätt, för att det ska egentligen 
inte avgöra för en eventuell anställning för alla har ser ju på 
saker olika. Vissa kan vara väldigt kreativa och andra inte 
alls, så jag tycker inte det ska spela så stor roll mer än att det 
ska vara rent liksom och tydligt.  

- Finns det förbättringsområden gällande introduktionen och 
avslutningen?  
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o Jag tycker ju det är jättebra att man bara kan sätta sig och 
prata till en kamera så att man får sagt det man ska. Men att 
vara kort och koncist liksom, var inte långrandig. För i vissa 
fall blir det alldeles för långt och då orkar man inte lyssna. I 
detta fall tycker jag det höll en neutral nivå, men det hade ju 
kunnat bli bättre då genom de förbättringsområden vi tidigare 
har pratat om.  

Slutligen 

- Verkar konceptet med interaktiv video inom jobbansökningar 
intressant?  

o På vilket sätt?  
§ Jag tycker det är intressant, för att det säger en hel del 

om kandidaten och då slipper man detta momentet 
med att ringa till kandidaten. Ofta blir det att man 
ringer för att kolla om allting stämmer och om 
kandidaten fortfarande är intresserad och så vidare. 
Visst det bör göras även då, men nu har man redan 
fått det första intrycket och vet lite hur kandidaten 
låter.  

§ Sen hade det varit bra att få fram sina egna 
förbättringsområden direkt i videon, kanske som ett 
eget avsnitt. Men att man för fram saker man kan 
förbättra.  

o Andra tankar gällande interaktiviteten?  
§ Jag tycker vi har tagit upp det mesta, och gällande 

interaktivitet och knapptryck tyckte jag det var bra nog 
för att lära sig det snabbt liksom. Hur allting 
fungerade.  

o Vad är otydligt med prototypen? 
§ Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, 

exempelvis när visas knapparna, vad är det du ska 
berätta om nu. Jag vill veta innan liksom gällande hur 
långa videoklippen är och vilka avsnitt jag kan klicka 
på och lyssna mer om.  

§ Jag hade velat ha tidslinjen mer synlig, så att den 
visar hur långt man har kommit i en video. Jag såg ju 
inte det eftersom man fokuserar på det som sägs i 
videon och med de knapptryck man gör.  
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Anonym, före detta HR-chef 

Användningen 

- Vad gillade du med videon?  
o Jag tyckte det var bra att man fick ett ansikte på en person, 

vilket för mig kan det ta bort detta med telefonintervju 
momentet. Istället för att ringa någon så får man direkt här 
både se och höra personen och att man även kan göra det när 
man själv vill. Annars kanske man försöker nå någon och 
ställa vissa frågor för att sedan eventuellt kalla till intervju. 
Här då istället får man se och höra personen och man får ett 
visst intryck.  

o Sen gillade jag med att den var väldigt tydlig kring hur man 
klickar sig vidare, eftersom det gick att klicka sig vidare 
genom olika sätt och ändå hamna på samma ställen.  
 

- Var det något extra som du lade märke till under användningen?  
o Något som lades märke till var ju dem knappar som blev 

visuella efter en viss tid. Detta gjorde det ju då möjligt att 
både navigera sig genom knapparna på uppspelningsfönstret 
och även via tidslinjen.  

o Jag tyckte även väldigt mycket om summeringen i slutet på 
där man kan välja själv igen vad man vill se och lyssna på, 
om det var något man hade missat eller tyckte var extra 
intressant så kunde man klicka sig vidare genom 
summeringen i slutet.  
 

- Vilken interaktion var bäst respektive vilken gillade du minst?  
o Just att visa hur länge man hade arbetat i ett visst yrke, för 

även om man kanske skickar med ett CV bredvid så 
underlättar det för granskaren. Man slipper gå tillbaka till 
CV:et för att se hur länge personen hade arbetat på ett visst 
ställe, kan man istället visa det direkt i videon.   

o Kan förtydliga introt och startsidan, där sidan ett och sidan 
två var introt och sidan tre var startsidan. Detta kan då 
förtydligas och kanske kombineras.  

Förbättringsområden?  

- På vilket sätt hade det kunnat göras bättre? 
o Att kunna anpassa det till ett visst yrke. Kopplar frågorna till 

de svar man vill ha. Man nämner vilka tider man kan arbeta 
och så vidare.  

o Det skulle även kunna finnas en tidsgräns på hur länge man 
ska prata om varje avsnitt, så att det inte blir för långdragen.  

o Presentera det relevanta liksom.  
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- Hade presentationen kunnat utföras på annat sätt? 
o Tänker egentligen främst på att det ska vara användarvänligt 

och att man använder en neutral bakgrund och pratar mot 
kameran liksom. Där tror jag man får prata sig igenom i ”hur 
objektiv är man om man får en video på någon”. Man kanske 
inte är van att använda kameran i relation till ljussättning och 
alla andra faktorer som ändå ger ett visst intryck som då inte 
alla kanske har kunskap om. Så att man kopplar själva videon 
till det jobb man söker.  

- Finns det något som du saknar i prototypen? Något som du hellre 
hade sett/lyssnat på?  

o Ja, men LinkedIn profil hade varit intressant att också kunna 
se, då det fungerar som ett digitalt CV. Och även att man kan 
få en viss beskrivning i textform om alla jobb eller utbildning 
man gjort vid sidan av. Att man både kan lyssna och läsa när 
något verkar intressant.  

§ Det kan vara samma text som man säger, men att det 
istället är i punktform.  

Designen 

- Hade knapparna kunnat visas på annat sätt?  
o Att få det mer tydligt om vad är start och vad är avslut, 

eftersom nu i denna prototyp det enbart finns siffror. Använd 
istället en startknapp och en avslutningsknapp.  

 

- Hade designen kunnat se annorlunda ut?  
o Att ge möjligheten att välja själv hur ens knappar ska se ut. 

Man kanske väljer knapparnas och dem punkterna i 
tidslinjens färger baserad på det företag man söker hos. Så att 
man kan välja själv.  

o Att även ge möjligheten till användaren att välja form och 
färg på knapparna, men det behöver även begränsas till 
kreativiteten hos användarna. En mall hade kunnat användas 
per företag som använder verktyget.  
 

- Finns det förbättringsområden gällande introduktionen och 
avslutningen?  

o Som vi sa tidigare, att göra det mer tydligt vad som är intro 
och vad som är avslut. Kombinera introt med startsidan för 
att få helheten direkt och sen summeringen att det är tydligt 
via knapparna att sjuan, eller vilken siffra det blir, är 
summeringen av alltihop.  

Slutligen 
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- Verkar konceptet med interaktiv video inom jobbansökningar 
intressant?  

o På vilket sätt?  
§ Absolut. Beroende på vad det är för jobb, hur enkelt 

systemet är att använda för dem som söker jobb och 
hur lång tid det faktiskt tar.  

§ Just med interaktiv video blir det ju mer användbart. 
Säg att man har endast videon, då blir det ju två 
sidospår där man har en video och ett CV som ska 
läsas. Här istället får man det sammankopplat och får 
upp det i samma vy och kan klicka sig vidare därifrån.  

 

o Andra tankar gällande interaktiviteten?  
§ Just med att klicka till andra länkar som LinkedIn, CV 

i textform, gillade ju hela idén med externa sidor. Det 
som är viktigt att tänka på är att hålla sidorna 
relevant till sig själv och till det jobb man söker.  

o Vad är otydligt med prototypen?  
§ Egentligen inte, eftersom man lär sig ganska snabbt 

hur det fungerar även om det är helt nytt. Sen är det ju 
smådetaljer som vi har tagit upp, men det var aldrig 
något som var skrämmande eller vilseledande på 
något vis. Det fanns en tydlig linje och steg som man 
kunde följa.  

 
Nils-Petter, före detta HR-Chef 

Användning 

- Vad gillade du med videon?  
o Grundidén är bra. Frågan är hur man skickar det till 

arbetsgivaren? Är det via en länk eller blir det som en fil man 
laddar ner? Det bör konstateras ganska tidigt både för den 
som skapar videon och för den som granskar – om man 
använder eller skapar ett liknande verktyg i framtiden.  
 

- Var det något extra som du lade märke till under användningen? 
o Själva interaktionen är väldigt rolig att göra. Jag strävade 

främst efter att gå efter tidslinjen vilket kändes mer rimligt för 
mig, och även då efter att jag lärt mig hur man interagerar 
med videon efter en första användning. Detta gjorde jag för 
det gick snabbare och var mest effektiv.  

o Här är det lite likadant som när man granskar ett CV, för 
ibland är det bara massa nonsens och då skummar man 
istället genom allting och bara läser det viktiga. Detta kan då 
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kopplas till en vanlig video cv utan interaktion, då det oftast 
är bara nonsens man pratar om och då är det istället skönt att 
kunna klicka sig vidare lite hur man vill genom tidslinjen.  

§ Rubriker bör här då vara mer tydliga.   
 

- Vilken interaktion var bäst respektive vilken gillade du minst?  
o Jag gillade mest de hyperlänkade hemsidorna som man kunde 

läsa vid sidan av, och att videon då pausades medan man 
kunde läsa om det.  

o Något som kan förbättras då är navigeringen som behöver 
finjusteras lite. Exempelvis sätta titlar eller rubriker på själva 
knapparna och avsnitten så att man hela tiden vet vart man 
är. Då blir det mycket enklare att både hitta och förstå vad 
det är en person pratar om. I varje segment har man då 
hyperlänkar också för att göra det tydligt om vad man klickar 
på.  

o Men att man lätt kan föra musen på tidslinjen och då se vart 
tidigare erfarenheter är och då klickar man där.  

Förbättringsområden  

- På vilket sätt hade det kunnat göras bättre? 
o Något som jag lade märke till var att det inte fanns några 

personuppgifter eller andra referenser. Vart personen är 
bosatt och så vidare. Visst det kanske man säger men man vill 
ändå också har det i textform kanske vid sidan av så man kan 
vila ögonen på det och inte enbart lyssna på vad som sägs.  

§ Ett litet personkort: Hur gammal man är, vart man 
bor, vad man gör just nu med mera.  

- Hade presentationen kunnat utföras på annat sätt? 
o Finns säkert flera sätt, men tror att det är från person till 

person och beroende på jobb. Kvalitén varierar ju beroende 
på vilken slags teknik som används, men har personen rätt 
energi och brinner för att få ett visst jobb så kan man ju spela 
in med en mobilkamera. Vill man istället gå all in ja men då 
kan man köra på en full HD kamera, det är ju en smaksak. 
Men jag tror inte det har någon större betydelse i slutändan.  

o Ljudet är dock en viktig grej, för om det är för svagt ljud och 
man inte hör tappar man fokus nästan direkt. Det var en av de 
första grejerna jag märkte då jag ville höja volymen.  

§ Det borde vara inställt från början att man ska kunna 
höja volymen.  

  

- Finns det något som du saknar i prototypen? Något som du hellre 
hade sett/lyssnat på?  
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o I så fall lite mer hårddata om personen just, ålder, boende 
och så vidare.  

Design 

- Hade knapparna kunnat visas på annat sätt?  
o För mig personligen hade jag inte ens behövt några knappar 

på skärmen utan jag hade kunnat navigera genom tidslinjen. 
Varför jag tycker det är så är att jag tror att det blir så mycket 
dubbletter och det känns som att man måste köra antingen 
eller. Tidslinjen var tydligare för mig.  

 

- Hade designen kunnat se annorlunda ut?  
o En simpel grej som att färgkoda boxarna så att en viss färg är 

meriter och en annan färg är intressen och så vidare. Detta 
gör det ännu tydligare på uppdelningen av alla segmenten. 
Även att fixa så allting hänger samman med både på skärmen 
och på tidslinjen.  

 

- Finns det förbättringsområden gällande introduktionen och 
avslutningen?  

o I introt kan man nämna ett enkelt sätt att hur man kommer i 
kontakt med personen. Som telefonnummer, mail eller vad 
som.  

o I slutet gillade jag verkligen knapparna på skärmen, för då 
fick man en sammanfattning och kunde klicka sig vidare lite 
hurdant man ville. Just för att vid ett vanligt CV läser man ju 
igenom det ett par gånger, och då är det skönt att kunna gå 
tillbaka till specifika segment som man villa titta på igen.  

Slutligen 

- Verkar konceptet med interaktiv video inom jobbansökningar 
intressant?  

o På vilket sätt?  
§ Det behövs, för att när man läser flera hundratals CV 

om dagen så kan man behöva bryta av ibland. Med ett 
interaktivt CV så sticker man ju ut, absolut. Speciellt 
när man har lite energi och verkligen gör ett bra jobb.  
 

o Andra tankar gällande interaktiviteten?  
§ Finns kanske flera sätt att göra det på, men för mig 

personligen så var det inget annat märkvärdigt. Det 
var enkelt att utföra uppgifterna på och det var kul. Så 
visst det kanske finns andra sätt men jag kan inte 
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komma på något på studs.  
 

o Vad är otydligt med prototypen?  
§ Kanske lägga in så att vid varje segment när man 

pratar så har videon en slags titel på vad det är man 
pratar om. Att vid sidan av videon finns det tidigare 
erfarenheter när du pratar om det, så bli det ännu 
tydligare.   

Appendix D1. Interview Questions – HR 
I denna intervju ska frågor angående videoresumé ställas. Anledningen till 
detta är för att studien ska få ett underlag till en kravspecifikation till en 
prototyp av en interaktiv video. Syftet med denna interaktiva video är att ta 
reda på skillnader mellan olika sätt att presentera sig själv via video vid en 
jobbansökan. Aspekter ska tas fram för att skapa olika mallar till att 
presentera sig själv via en interaktiv video.  
 

Namn: 

Yrke/Relevans till HR:  
 

- Vad är det viktigaste med en jobbansökan? 
o Finns det bilagor som är viktigare än andra?  

 

- Vilka huvudsakliga aspekter tittar HR ansvariga efter i ett CV?  
o Finns det aspekter hos som väger tyngre än andra?  

• Vilka?  
 

- När man granskar ett CV, vad kan vara avgörande för en anställning?  
o Meriter, personlighet (personligt brev), tidigare erfarenhet?  

 
- Vilket väger tyngre;  

o om man ska vara kort och koncist angående sitt CV och 
personligt brev eller  

o ska man vara mer omfattad så mer information angivs till en 
arbetsgivare?  

• Varför/Varför inte? 
 

- Vad anser ni vara viktigt vid intervju?  
o Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  

• Utveckla?  
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o Vad bör man prata om?  
o Vad tänker man på, när man håller i en intervju angående den 

jobbsökande? 
 

- Har ni någonsin granskat ett video CV eller en videopresentation?  
o Om ja, vad tyckte ni om det?  

- Nackdelar med videopresentation:   

 

o Om nej, vad känner ni om att granska en videopresentation?  
 

- Om fallet hade varit att du skulle granskat ett video CV, hade du 
hellre 

§ tittat igenom en hel video från början till slut om en 
kandidat?  

• Varför? 
o Eller hade du haft möjligheten att interagerat/navigerat/klickat 

dig igenom videon på egen hand med korta klipp?  
 

- Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt att 
tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig själv i 
relation till intervju?  

Appendix D2. Interview Questions – Job Seekers 
I denna intervju ställs frågor angående vad som ska tänkas vid en 
jobbansökan i relation till video. Intervjun har till uppgift att användas som 
underlag till studien, som handlar om hur interaktiv video påverkar en 
jobbansökan till skillnad från vanlig video. Intervjun kommer att tillföra 
vilka svårigheter och för- och nackdelar det finns vid skapandet av en video i 
jobbansökan.  

 

- Namn: Anonym 1 och Anonym 2 
 

- Nuvarande status: Man 23 och kvinna 26 
 

- Vad är enligt dig det viktigaste när du skickar in en jobbansökan? 
- Finns det bilagor som är viktigare än andra?  
- Tidgirar erfarenheter, meriter, kunskaper, osv.  

 

- Vilka aspekter är viktigast för dig i en jobbansökan?  
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- Finns det aspekter hos som väger tyngre än andra?  
- Vilka?  
-  

 
- När du skapar ett CV, vad tror du kan vara avgörande för en 

anställning?  
- Meriter, personlighet (personligt brev), tidigare erfarenhet?  
-  

 
- Vilket väger tyngre;  
- om man ska vara kort och koncist angående sitt CV och personligt 

brev eller  
- ska man vara mer omfattad så mer information angivs till en 

arbetsgivare?  
- Varför/Varför inte? 

 

- Vad anser du vara viktigt när du blir kallad till en intervju?  
- Talförmåga? Klädsel? Självsäker?  
- Utveckla?  
- Vilka svårigheter finns det?  
- Vad är det viktigaste för dig gällande att presentera dig själv? 
- Har ni någonsin skapat ett video CV eller en videopresentation?  
- Om ja, hur upplevde ni det?  
- Fördelar och nackdelar med videopresentation? 

 

- Om nej, vad känner ni angående att skapa en videopresentation?  
- Finns det något som skrämmer en? 
- Om du fått välja: 
- Att skapa en video där du pratar genom hela videon från start till 

stopp?  
- Varför? 
- Haft möjligheten att skapa en interaktiv video som gör det möjligt för 

en granskare att klicka på videon och själv få bestämma över videon? 
- Utveckla?  
- Något annat du känner vad ett CV ska innehålla? Vad är viktigt att 

tänka vid en intervju? Några tips om man ska filma in sig själv i 
relation till intervju?  

Appendix D3. Tasks – HR 
Uppgift 1 

Hitta till Tidigare Erfarenheter  
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Hitta läsning om Badmästare  
Fortsätt till Meriter 
Hitta läsning om utbildning Medieteknik  
Fortsätt till Avslutningssidan 

 

Uppgift 2 

Hitta till Intressen  
Ta dig därefter till startsidan och hitta Online Portfolio  
Fortsätt därefter till Avslutning 
Gå tillbaka till Startsidan  

 
Uppgift 3  

Hitta till Meriter genom Avslutningssidan  
Hitta till läsning om Medieteknik  
Gå tillbaka till Startsidan  
Hitta därifrån valfri läsning inom Tidigare Erfarenheter  
Därefter gå till avslutningssidan 

Appendix D4. Tasks – Job Seekers 
I detta användartest ska jag visa 3 webbsidor där man på olika sätt kan skapa 
interaktiva videos. Dessa interaktiva videos som ni ska skapa kommer det 
redan finns videos som jag själv har spelat in, där tanken är att ni ska lägga 
till funktionalitet i videon.  

 

Efter att ni har lagt in interaktivitet i alla videos, ber jag er att förklara hur era 
tankar gick medan ni utförde detta. Om det var något svårt, om det var 
njutbart, om det är något man kan lägga till eller ta bort och så vidare.  

Wirewax 

Uppgift 1 

Först vill jag att du ska ladda upp en video och lägga till en knapp som sedan 
ska länkas till en valfri hemsida.  

1. Lägg till en hotspot (knapp) 
2. Redigera vart och när du vill att hotspot ska visas 
3. Skriv in en rubrik (tag name) 
4. Länka till valfri hemsida  
5. Spela upp Videon 

Verse 

Uppgift 1 
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Jag vill här att du ska länka samman två videoklipp genom en hotspot.  

1. Skapa en ny berättelse 
2. Lägg till ett kapitel  
3. Klicka på Video 
4. Välj valfritt uppladdat videoklipp 
5. Lägg till en hotspot (knapp) 
6. Ge hotspot ett namn 
7. Lägg en target – och klicka ”subchapter” 
8. Ge hotspoten en timeline title, starttid, duration, position och en stil  
9. Ladda upp ett videoklipp till subkategorin 
10. Spela upp videon  

Dot 

Uppgift 1  

1. Gå in på Branching video 
2. Lägg till alla grudprinciper för att skapa en video 
3. Välj en youtube – video 
4. Skapa en länk med valfri webbplats  
5. Skapa en Seek-To interaction  
6. Skapa en Branching – frågeformulär  
7. Klicka på förhandsvisa 

Frågor 

- Generella tankar angående interaktiv video i jobbansökan?  
Svar: 
  

- Hur var upplevelsen?  
Svar: 

 

- Vad var svårt eller otydligt med att skapa interaktivitet?  
o Svar:  

 

- Vilken tjänst tyckte du om mest?  
Svar:  

 

- Finns det något som saknas i den nuvarande situationen gällande 
Interaktiva Video tjänster?   
Svar:  

 

 


