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Sammanfattning: 

Studiens syfte är att ge de arbetssökande ett underlag som hjälper till med beslut om 
rörligt CV är ett bra alternativ när man ska söka ett jobb och vad man ska tänka på när 
man väljer rörligt CV för att på bästa sätt nå fram med sitt budskap. Marknadschefen på 
TRR Trygghetsrådet har varit bihandledare och studien ska även vara ett stöd för 
rådgivarna på TRR när kunder visar intresse för att använda rörligt CV. 

	

Rörligt CV kan vara ett bra alternativ för att öka möjligheten att få ett jobb. Det gäller 
främst inom vissa branscher t.ex. media och yrken inom service. Men fallgroparna är 
många. Det kan lätt bli för mycket fokus på det yttre både för den som gör sitt CV och 
för rekryteraren som tittar på ett rörligt CV. Men om man använder rörligt CV på ”rätt 
sätt” kan man lättare nå fram med sitt budskap, det kan t.ex. vara att låta referenser 
berätta om den sökandes positiva personligheter. 

 

Abstract; 

The purpose of the study is to give job seekers a reason that helps with decision making 
if videoCV is a good option when looking for a job and what to consider when choosing a 
videoCV to reach out with their message. The Marketing Director of the Security Council 
has been a supervisor and the study should also be a support for the recruiters at the 
Security Council when customers show interest in using mobile resumes. 

 

Moving CVs can be a good option to increase the ability to get jobs. This is especially 
true of certain industries, for example media and occupations in service. But the pitfalls 
are many. It can easily be too much focus on the outer look for those who make their 
video CV and for recruitment on a video Cv. But, if you use a moving CV correctly, you 
can easily reach out with your message, for example, make sure references tell about the 
applicant's positive personalities. 
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1. Introduktion	
	

Bakgrund	och	problembeskrivning	
	

Som studerande och snart färdig på kandidatnivå är det lätt hänt att få existentiell 
ångest och känna stress inför att snart ge sig ut på arbetsmarknaden. Det kan hända att 
personen känner ovisshet kring vilka jobb som är relevanta för den utbildning man gått 
samt känna osäkerhet kring vilka kunskaper man har.  

I Sverige är det 7,4 % av befolkningen i åldrarna 15-74 som är arbetslösa enligt 
Statistiska Centralbyrån (Nyckeltal för Sverige, 2017). 

Konkurrensen för att få jobb är olika svår beroende på bransch. Det kan lätt kännas 
hopplöst för den arbetssökande att försöka vara synlig bland ansökningar för en tjänst 
som det är hård konkurrens om att få när man är nyutexaminerad och har endast lite 
jobberfarenheter och referenser.  

 

Saco (Karlsson, 2016) presenterar årligen prognoser för hur arbetsmarknaden kommer 
att se ut i olika branscher och tjänster på 5 års sikt. Deras data baseras på faktorer 
utifrån liten konkurrens, balanserad arbetsmarknad samt stor konkurrens.  Senaste 
prognosen för år 2021 förväntas att bland annat ingenjörer, arkitekter, datavetare och 
psykologer kommer att ha en fortsatt balanserad och inte allt för svår arbetsmarknad att 
slå sig in på samt att dessa branscher/tjänster kommer antingen öka eller vara 
balanserad 5 år framåt från nu.  

 

Större konkurrens blir de dock för de som söker tjänster inom bland annat 
kommunikationsyrken eller tjänster som inkluderar hälsovetare, personalvetare samt 
samhällsvetare. Dessa yrkesområden har gemensamt att det finns ett stort utbud av 
utbildningar inom området och att dessa utbildningar är populära samt att det inte 
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finns några tecken på att intresset för utbildningarna kommer att svalna (Karlsson, 
2016) 

	

Syfte	
	

Ge de arbetssökande ett underlag som hjälper till med beslut om rörligt CV är ett bra 
alternativ när man ska söka ett jobb och vad man ska tänka på när man väljer rörligt CV 
för att på bästa sätt nå fram med sitt budskap. 

 

Studien ska även vara ett stöd för rådgivarna på TRR när klienter visar intresse för att 
använda rörligt CV. 

 

Frågeställning	
	

Kan rörligt CV vara ett alternativ för att öka möjligheten att få ett jobb?  
 
Vad bör man tänka på när man skapar sitt rörliga CV?  
	

Målgrupp	
	

TRR Trygghetsrådet är en stiftelse som ägs av arbetsgivarförbundet inom svenskt 
näringsliv och fackförbunden inom PTK. Stiftelsens jobbar med att stötta uppsagda 
tjänstemän, arbetsgivare och fackliga förtroendevalda på företag inom privata sektorn i 
samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist (Trygghetsrådet (TRR), u.d.) 

 

TRR har 950 000 anslutna tjänstemän hos 35 000 kunder i den privata sektorn 
(Trygghetsrådet (TRR), u.d.) 
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Denna studie ska kunna att vara ett stöd för rekryterarna som ett komplement för 
kunder som är intresserade av att lära sig mer om rörligt CV eller funderar på att skapa 
eget videomaterial för sökande av tjänst.  Denna rapports innehåll ska därför vara 
oberoende av vilken tjänst läsaren önskas söka till.  

Utöver detta kan studien även vägleda nyexaminerade studenter som är intresserade av 
att söka jobb eller marknadsföra sig själv med hjälp av rörligt CV. 

Studiens målgrupp är därmed en bred skala människor oberoende ålder, kön, identitet 
eller arbetsgrupp.  

2	Metodbeskrivning	
 

Val	av	metod	
	

En kvalitativ metod där hen samlar information från texter som analyserats. Den data 
som har använts granskas och värderas under rubrik datainsamling och dataanalys.   

 

Utöver detta har intervjumetodik används där intervjuaren mött respondenterna och 
diskuterat ämnet i ett fysiskt möte utifrån förberedda frågor där intervjuaren också tillät 
sig att ställa följdfrågor. 

 

Observationer har även gjorts av tillgängliga rörliga CV:n som finns på nätet. I 
observationerna granskas olika alternativa metoder för skapandeprocessen av rörligt 
material som underlag för jobbsökande.  

	

Datainsamling	&	dataanalys	
	

Denna studie är baserad både på primär- och sekundärdata.  

För att få mer kunskap inom ämnet har författaren valt att inspektera den sekundärdata 
som är tillgänglig på nätet.  
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Eftersom att rörliga CV:n är ett fenomen som inte varit aktuellt särskilt länge inom 
rekrytering så finns det få antal artiklar eller textmaterial i ämnet. Det blev därför egna 
erfarenheter inom området som har legat till grund för författarens granskning av 
material på nätet.  

Vad som däremot visade sig vara mer populärt var att privatpersoner själva laddat upp 
sina rörliga CV:n på plattformar såsom Youtube och Vimeo. Resultatet av att ladda upp 
sitt rörliga CV gör att spridningen kan resultera i fler visningar och att fler eventuella 
arbetsgivare nås i mediebruset.  

Detta innebär att sekundärdata som använts i denna undersökning bör granskas kritiskt 
i och med att den utgår ifrån enskilda personers subjektiva åsikter.    

Dock valde författaren att använda sig av både sekundär och primärdata, då 
sekundärdata besparar mer tid än primärdata i detta fall.  

Som tidigare nämnts var det ganska svårt att finna textmaterial angående fenomenet 
rörligt CV och vid de tillfällen författaren besökte bibliotek i både Stockholm och Oslo 
stad så fann hen ingen litteratur i ämnet.  

Primärdata som använts har författaren själv samlat in. Detta i form av intervjuer. Då 
detta material bara gått “ett-steg” i informationsflödet från intervju deltagande genom 
intervjuaren till läsaren anses denna information mer trovärdig än det sekundärdata 
som återfinns i rapporten.  

 

Val	av	intervjumetod		
	

Intervjuerna har varit baserade på semi-strukturerad intervju. Detta innebär att 
intervjuerna var byggda på förberedda frågor men att intervjuaren tillät sig att ställa 
följdfrågor. Denna intervjuteknik tillåter intervjudeltagarna att utveckla tankar och 
synpunkter vilket intervjuaren ansåg vara värdefullt i denna studie. En 
semistrukturerad intervjuteknik kan även skapa en mer avslappnad och tillåtande miljö 
för respondenten än till exempel en strukturerad intervjuform där de inte tillåts 
följdfrågor (Kihlgren, 2017) 
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Genomförande	intervju		
	

Varje intervju spelades in med hjälp av en Iphone. Detta för att skapa en så lugn och 
avslappnad miljö som möjligt för de deltagande intervjupersonerna. Detta resulterade i 
att fokus lades på intervjudeltagandes svar, allt för att förhindra onödiga moment såsom 
anteckning av intervjusvar.  

Samtliga intervjuer varade mellan 40-50 minuter.  

	
Frågeställning	intervjuer	
	

Intervjufrågorna såg olika ut beroende på vilken huvudkategori som intervjupersonen i 
fråga tillhörde. I detta fall innebar detta personer som tar del av andras rörliga CV:n 
samt kreatör av rörligt CV.  

 

Intervjufrågor till intervju deltagande - Rörligt CV;  

(I detta fall rådgivarna)  

- Är rörligt CV ett vanligt fenomen?  
- Varför tror ni att rörligt CV inte haft så stort genombrott som man tidigare trott?  
- Är det många av era kunder som visar intresse för rörligt CV?  
- Är det mer vanligt förekommande i vissa branscher?  
- Är det mer vanligt i vissa speciella åldrar?  
- Vad anser ni är det positiva vs negativa faktorerna med att använda sig av rörligt 

CV?  
- Vad bör man tänka på när man skapar sitt rörliga CV? 
- Vilka frågor anser ni att man bör ställa sig själv innan man börjar filma sitt egna 

rörliga CV?  
- Kan ni bli avskräckta av en person som säljer in sig själv perfekt i rörligt 

material? 
- Kan ett rörligt CV bli lite “too much” så att det i stället ger en känsla av självskryt?  
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- Skulle ni få ett mer ödmjukt intryck av en person som även nämner en egenskap 
hen skulle kunna jobba på eller bör hen “bara” fokusera på positiva egenskaper? 

- Vad vill ni som rådgivare se?  
- Hur unikt vill man att ett rörligt CV ska vara?  
- Kan det bli för kreativt (störande tekniska moment)?  

 

De intervjufrågor som riktade sig till personen som skapat ett rörligt CV var mer baserat 
på hur dess arbetsprocess såg ut samt hur dess rörliga material blev bemött av de 
respondenterna som fick tillgång till materialet. Under denna intervju skedde en mer 
individuell intervju som baserades mer på följdfrågor på intervjupersonens svar och mer 
förberedelse i form av research angående personens skapande av det rörliga materialet.  

 

Urval	Kvalitativa	intervjuer	
	

Författaren har valt intervjupersoner utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
hen valt att kontakta deltagare som sedan tidigare funnits i intervjuarens nätverk (Info 
Vocice, u.d.) 

 

Ett bekvämlighetsurval valdes på grund av effektivitet i arbetsprocessen samt önskan att 
få ett tillräckligt stort antal synpunkter kring ämnet som komplement till övriga resultat, 
i detta fall 4 intervjupersoner. 

 

Författaren har däremot med avsikt gjort ett urval av intervjupersoner som hen anser är 
relevanta för studien, att de jobbar med rekrytering eller själv skapat eget rörligt CV.  

 

Författaren har även använt sig av snöbollsurvalet vilket syftar på att intervjuarens 
kontakter rekommenderar kandidater de är bekanta med för deltagande i intervju. 
Fördelen med denna metod är att det går relativt snabbt att få namn på personer att 
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fråga om de vill delta i en intervju samt att det kan vara lättare att få en person att ställa 
upp om den vet att den blivit rekommenderad av en bekant (Forskningsstrategier, u.d.) 

 

Deltagare	
 

Claes Åberg - Marknadschef på TRR. 

Liselott Klinth - Jobbar som projektledare på utvecklingsavdelningen på TRR.  

Erik Wickbom - Har samma tjänst som Liselott, projektledare på TRRs 
utvecklingsavdelning.   

Karl Lehman - Karl, som kallas Kalle blev uppmärksammad på sociala medier i och med 
sin rörliga video CV där han rappade. Året var 2013 och Kalles alternativa CV blev en 
succé utan dess like som tog han både till nyhetssoffan i TV4 och gav rubriker i tidningar 
runt om i Sverige.  

 

Urval	Studie	resumé	
	

När observatören studerat rörliga CV:n så har informationen och studien av 
videomaterialet skett via sökningen “Video Resume” samt “Video CV” på plattformen 
Youtube.com. Denna plattform valdes på grund av att detta är en av de populärare 
plattformarna där användaren kan skapa sin egen profil och lägga ut rörligt material 
som är lättåtkomligt för andra användare. Detta resulterar i att en kan ta del av material 
från olika användare och att urvalet av olika rörliga CV:n är bred och av olika karaktär.  

3.	Resultat	
 

Teoretiskt	Ramverk	
	

För att läsaren ska ha lättare att följa med i rapportens resultat så börjar resultatdelen 
med att tydliggöra begrepp som är vanligt förekommande i området som studeras.  
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Traditionellt	CV	
	

Ett CV är en sammanställning på 1-2 A4 om ditt professionella jag, dina tidigare 
arbetslivserfarenheter, utbildningar, kontaktuppgifter och en kort beskrivning om vem 
du är som person. Ett CV lämnas in vid ansökan av ett jobb eller en tjänst. Det är vanligt 
att CV skickas tillsammans med ett personligt brev som är en mer utförlig text om vem 
du är och varför du söker just den tjänsten (Offentliga jobb, u.d.) 

 

Resumé/Video	CV	
	

En resumé eller Video CV är likt ett traditionellt CV fast i rörligt format. Det finns olika 
varianter av hur en kandidat kan bygga upp sitt rörliga video CV.  Ett rörligt CV är filmat 
material där den arbetssökande är i fokus och berättar om sig själv och sina tidigare 
arbetserfarenheter. Vissa användare av rörligt CV har skapat mer kreativa alternativ där 
kandidaten visar en mer personlig och annorlunda presentation av sig själv.  

 

Rörligt material gör att arbetsgivaren får en tydligare bild av kandidaten än om hen bara 
skulle utgå från en text. I rörligt material kommer viktiga komplement som den 
arbetssökande går miste om i ett skriftligt CV. I ett video CV kan den arbetssökande visa 
tydligare vem hen är i form av tal, blick, kroppsspråk och utstrålning (Stockdale, 2014) 

 

Första	Intryck	
	

Första gången vi träffar en människa drar vi snabba slutsatser om status, auktoritet, 
kompetens och trovärdighet. Detta är en instinkt som är djupt rotad inom oss, vi vill 
veta och ha snabba svar på i vilket fack vi ska placera den individ vi precis hälsat på. 
Forskare vid New York University har kommit fram till att vi människor redan uppfattat 
11 avgörande beslut om en människa redan de 7 första sekunderna då vi möter en 
person för första gången (Vene, u.d.) 
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Personligt	varumärke/Professionella	rykte		
	

Med hjälp av ett bra personligt rykte har vi lättare att få bättre jobb, göra viktigare 
affärer och få ett större yrkesnätverk. Ditt personliga varumärke handlar om hur folk 
runt omkring dig uppfattar dig som privatperson och arbetskollega.  Ditt personliga 
varumärke och professionella rykte kopplas ofta samman med beskrivande ord så som 
ambition, inspiration, entreprenörstänk, trovärdighet och passion (Eklund, 2012) 

 

LinkedIn		
	

LinkedIn är världens största yrkesnätverk där medlemmar kan förenas med andra 
yrkesverksamma personer. LinkedIn startades av Reid Hoffman år 2002 och lanserades 
2003. 

 

Rörligt	CV	och	dess	fördelar		
	

Claes Åberg tycker att rörligt CV passar bättre inom vissa branscher. Han anser att ett 
rörligt CV kan vara mycket användbart om man söker jobb inom exempelvis media, 
reklam eller TV-/dataspelsbranschen. Jobb där kandidaten har en representativ roll och 
jobbar med service då kan rörligt material vara till stor fördel då man lättare kan visa 
vem man är som person.  

 

Även Liselott Klinth och Erik Wickbom tycker att en rörlig presentationsfilm gör sig 
bättre i vissa branscher och sammanhang. De rörliga CV:n som Liselott har stött på 
under sina år som rådgivare har varit kreativa och busiga och har skapats av unga 
människor som oftast riktar sig till mediebranschen eller önskar att få jobb på 
exempelvis reklambyråer. Hon tror att det kan fungera bra i dessa typer av 
sammanhang men har svårare att se att det skulle ge samma positiva effekt om t.ex. en 
revisor skapade sig liknande rörligt material.  
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“Det bästa med rörligt CV är att man har möjlighet att bli en person på ett tydligare sätt 
och att man blir mera verklig. Man får ett uttryckssätt som kommer mer nära 
kommunikationen jämfört med ett traditionellt skriftligt CV. Personen blir mer levande 
gjord i videoformat” säger Liselott.  

 

Erik tycker att det är extremt viktigt att komma ihåg att kommunikation sker på 
mottagarens bekostnad. Söker en person ett jobb där hen upplever att arbetsgivaren 
tycker att det är viktigt att den anställde ska vara duktig på att filma sig själv, då är det 
helt avgörande om du får komma på intervju, men så är sällan fallet. Erik påpekar att 
det alltid är viktigt att den arbetssökande tar reda på vem det är som är mottagaren till 
den rörliga presentationen.  

 

En person som lyckades uppmärksammas under sitt jobbsökande var Karl Lehmann 
som för fyra år sedan lade ut ett video CV på hemsidan Vimeo samt delade sitt rörliga 
material med sina Facebookvänner. Karl som var nyexaminerad från Stockholm 
Universitet där han studerat Reklam & PR, sökte jobb inom området och förstod att 
konkurrensen var hård ute i reklambranschen. Det räckte inte med ett väl formulerat CV 
och en kandidat inom området för att sticka ut ur mängden.  Det Karl bestämde sig för 
att göra då var att skapa sig ett rörligt CV där han rappade om de kunskaper han har och 
om vem han är som person samt att han sökte jobb.  Det visade sig vara ett genialiskt 
drag av Kalle.  

 

Eftersom många av Kalles kurskamrater hade praktiserat under en tid innan 
kandidatexamen var det många som redan hade jobb innan de slutade. Men eftersom 
Kalle valde att jobba med annat och tjäna pengar istället för att praktisera så hade han 
inte riktigt samma tidigare erfarenheter inom PR-branschen som vissa av hans 
kurskamrater hade.  
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“Jag visste att jag behövde göra något annorlunda för att få jobberbjudanden, så då 
körde jag på rapp-CV idèn. Jag planerade en digital viral kampanj, det var det som var 
mitt mål med denna idè. Jag visste innan jag började att det krävdes en story som var 
säljande för att få den spridningen jag ville ha. Nu kan jag säga hur det var till dig på 
riktigt, men hade jag suttit med en tidning här så hade jag berättat en annan story om 
hur det var. Efter att min video hade spridit sig så var det ju massa tidningar som hörde 
av sig. Till tidningarna sa jag att jag hade sökt hundratals jobb innan jag valde att göra 
min rörliga film, att det var omöjligt att få jobb på det traditionella sättet. Sen sa jag att 
jag fick hundratals jobberbjudanden efter att jag skapat denna rapp-video, så var ju inte 
riktigt fallet. Det blev, vilket var tanken, en “Success-story” som flöt mycket bättre i 
tidningarna, killen gick från ingenting- till någonting story. Så hela den strategin var ju 
en PR strategi som hjälpte mig med spridningen av min video” säger Kalle under vår 
lunchintervju.  

 

Detta visade sig vara ett genialiskt drag av Kalle och detta ledde till att företagen nu 
började höra av sig till honom istället för tvärtom. Han blev även under denna tid 
kontaktad av diverse nyhetstidningar och medverkade bland annat i nyhetsmorgon på 
TV4. Historien hade sålt. Dock hade han inte fått hundratals jobberbjudanden utan 
snarare ett 20-30 tal jobbintervjuer. Det var efter att själva spridningen av videon kickat 
igång som företagen började höra av sig. Kalle tror att den spreds så pass mycket som 
den gjorde och fick så många visningar mycket med hjälp av att den svenska rapparen 
Petter uppmärksammade Kalles video.  

 

Kalles Success-story visade sig vara befogad då han efter ett antal intervjuer valde att 
börja jobba som marknadsansvarig på en rekryteringsbyrå. Hans rapp-CV var hans start 
på sin professionella karriär.  

 

“Jag tycker det här med Video CV:n är ett bra komplement, men det beror ju helt och 
hållet på vilket jobb man söker och är ute efter. Om en person söker ett jobb som säljare, 
kundansvarig eller projektledare är det mycket socialt ansvar. Då är det viktigt att kunna 
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presentera sig själv på ett förtroendegivande sätt eller kunna sälja in en produkt på ett 
bra sätt, vid dessa typer av jobb tycker jag att Video CV:n är jättebra. Då sticker du ut 
bland andra jobbsökande och du bevisar att du kan snacka framför kameran” säger Karl.  

 

På TRR har de använt sig mycket av Karls rap-CV.  

 

“Karls rap-CV var ju klockrent. Otroligt bra, och han gav så otroligt bra intryck. Han är 
ett klockrent exempel på att det kan hjälpa en person att få jobb om man bryter 
mönster” säger Claes.  

	

Rörligt	CV	och	dess	nackdelar		
	

Enligt både Claes, Erik och Liselott så var rörligt CV något som många på TRR trodde 
skulle slå igenom mer än vad det faktiskt visade sig göra. Det rörliga alternativet till det 
skriftliga CV:et har inte blivit ett särskilt populärt fenomen bland varken de 
arbetssökande eller från rekryterings- eller arbetsmarknadens sida.  

 

Liselott tror att detta beror på att folk inte gillar att spela in sig själva och exponera sig 
på det sättet. “Man kan tänka sig att detta kommer att ändras med tiden, då den yngre 
generationen är mer van vid att filma sig själva” säger Liselott.  

 

Claes menar att intresset finns där hos vissa av deras klienter på TRR. Dock är det få 
som faktiskt utför idèn om att skapa sig ett rörligt CV.  När intresset finns så kommer 
nyfikenheten på rörligt CV främst från personer som är mellan åldrarna 20-40. Claes 
tror att detta är resultatet på att den målgruppen oftast har mer vana av att filma eller 
fota sig själva med mobilen.  
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Erik tycker att han är duktig i sociala sammanhang och tror att han gör sig på en 
intervju öga mot öga. Däremot vid de tillfällen då han ställts framför en kamera så har 
han inte gjort bra ifrån sig. Det värsta han vet är att stå i ett tomt rum och prata med en 
kamera. Han tror att många känner igen sig i detta.  

 

“En av TRRs presentatörer, som jobbar med att gå ut till alla storföretag och prata om 
företaget, han skulle filmas för ett produktionsbolag om det han föreläser om. Han 
skulle alltså säga det han alltid säger på sina föreläsningar fast enda skillnaden var att 
han skulle säga det inför en kamera. Efter att han gjort det sa han att det var det värsta 
han någonsin har gjort, och då snackar vi en av duktigaste presentatörerna vi har här på 
TRR. Han sa att han är så extrovert som person så när han inte fick energi tillbaka från 
någon publik så fick han soppa torsk. Så det var faktiskt en av de värre sakerna han hade 
gjort fast han annars är så bekväm med att föreläsa om den informationen” säger Erik.  

 

Liselott tror att det lätt hänt kan bli så att man inte riktigt får till det när man skapar ett 
rörligt CV. Då kan det lätt resultera i att den kandidaten blir bortsorterad, för att filmen 
inte visar en rättvis sida av kandidaten.  

 

TRR utförde en undersökning angående Rörligt CV om intresset angående fenomenet 
där respondenterna bestod av rådgivare, HR- och bemanningspersonal. Resultatet av 
undersökningen visade sig att intresset var mycket lågt.  

Erik Wickbom tror att intresset är så lågt från rådgivare och bemanningspersonal för att 
det är så mycket svårare att få en överblick över de arbetssökande med det rörliga 
materialet än vad det är med det traditionella CV:et.  

 

“Min teori varför rörliga CV:n inte har blivit så populärt bland rekryteringsbranschen är 
för att jag som rådgivare, vill ha möjlighet till den snabba jämförelsen mellan de olika 
kandidaterna. Som rådgivare vill man kunna lägga de olika arbetssökande kandidaterna 
bredvid varandra.  Kreativa CV:n är bland det värsta man vet som rådgivare, för de är 
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svåra att jämföra med andra kandidater. Om man till exempel vet att ett företag söker 
en person med en viss utbildning, då är det mycket lättare att göra den sökningen med 
vanliga CV:n än vad det är att göra med rörligt material” säger Erik.  

 

En annan negativ faktor som är betydelsefull angående rörligt CV är rädslan av att den 
som skapar sitt rörliga material ska bli bedömd utifrån hur man ser ut säger Liselott.  

 

“Det är det krångliga med rörligt material och en väldigt väsentlig faktor när det 
kommer till video CV:n. Man kanske har låg självkänsla. Man blir lätt nervös, eller att 
man är en person som rodnar. Detta kan göra att rörligt CV visar en felaktig bild av den 
arbetssökande, en bild som inte visar upp hur personen funkar i vardagen på ett rätt 
sätt. Något som även är en het diskussion inom rekryteringsbranschen är ju att man ska 
rekrytera så mycket som möjligt utan diskriminering. Något som blivit populärt på 
senare tid är att företag rekryterar arbetskraft genom olika tester, vilket ska resultera i 
att man inte ska rekrytera personer utifrån deras charm eller om personen är lik mig 
själv. Man försöker bli mer faktabaserad. Men sen är det många som också tycker att det 
väger tyngst vem man är som person” säger Liselott.  

 

“Sedan finns det företag och rekryterare som jobbar med helt avpersonifierade 
ansökningar, då får man inte veta vad den ansökande heter eller vad personen har för 
bakgrund eller ursprung. Då går man på det som personen jobbat med. En annan 
rekryteringsmetod som blivit populär är att ha en skärm mellan rekryterare och den 
arbetssökande. Det vill säga för att den arbetssökande inte ska diskrimineras på grund 
av sitt utseende. Dessa rekryteringsmetoder säger emot rörligt material då det är lätt 
hänt att man omedvetet påverkas av olika faktorer som utseende, tal, etnicitet osv” säger 
Claes.  

 

På samma sätt som arbetssökande inte bör diskrimineras så använder sig vissa företag 
av olika metoder som gör att de som företag inte ska diskrimineras när de rekryterar ny 
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personal. Claes berättar att företag ibland väljer att lägga ut en annons om en tjänst utan 
att berätta vilket företag det är som söker ny arbetskraft. Då presenteras istället bara 
arbetsuppgifterna och det är det som blir relevant.  

 

“När jag jobbade med rekrytering för ett tag sedan så fick jag i uppdrag att rekrytera 
programmerare till Skatteverket. På den tiden var Skatteverket inte så hippt, det har 
dock ändrats nu, däremot var Skatteverkets arbetsuppgifter jätte moderna och de hade 
en extremt utvecklad IT-miljö. Så när vi la ut en annons om tjänsterna så valde vi att 
bara presentera arbetsuppgifterna och inte vilket företaget det var som tjänsterna 
erbjöds på. Vi fick in ca 25 ansökningar då vi inte presenterade företaget. När vi sedan 
presenterade företaget så fick vi in 12 ansökningar totalt. Så i detta fall blir det 
tvärtemot, att företaget diskrimineras. Det viktiga är inte vem man är utan vad man kan 
bidra med” säger Claes.  

 

Att	ha	rörligt	CV	som	komplement		
	

Det både Claes, Liselott och Erik föredrar när det kommer till det rörliga materialet är 
att den arbetssökande använder det rörliga materialet som ett komplement till det 
traditionella CVet. Det rörliga materialet blir mer intressant för de som rekryterare 
längre in i urvals processen i sökandet av kandidater för en tjänst.  

 

Claes menar på att han skulle uppskatta rörligt material när han har gallrat ut 5-10 
intressanta kandidater till ett företag.  

 

Liselott känner lika som Claes, att rörligt material blir av mer intresse längre in i urvalet 
av kandidater.  
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“Det är först när jag gjort min första gallring av de ansökande som jag känner intresse av 
rörligt material. Då vill jag veta hur folk uttrycker sig, vad jag får för intryck av 
personen” säger Liselott.  

 

Det Erik tror fungerar bäst för en arbetssökande är att komplettera sitt CV med en liten 
presentationsfilm om sig själv, där den arbetssökande berättar vad hen heter samt en 
kort hälsning som skulle kunna vara “Hoppas du uppskattar mitt CV”.  

 

“En kortare filmsnutt på 10-15 sekunder känns mer opretentiöst och det skulle jag gå 
igång på som mottagare. Det skulle ge ett varmt och sympatiskt intryck för de allra flesta 
mottagare, detta tror jag skulle ge ett mer sympatiskt intryck än om du skulle göra dig 
till och berätta om hur duktig du faktiskt är. 20 sekunder räcker för mig för att jag ska få 
ett intryck av personen, ibland kan det bli för “overkill” - om du till exempel lägger till 
en bildserie på dig och dina barn” säger Erik.  

 

Claes tror att chanserna för jobb kan öka om en arbetssökande lägger ut en liten 
presentationsfilm om sig själv på LinkedIn. Då sticker man ut ur mängden från andra 
kandidater. Han påpekar att den inte får vara för lång, runt 30-60 sekunder. Det är kort 
om tid och då gäller det för den arbetssökande att snabbt ge ett bra första intryck. Claes 
erfarenheter när han rekryterar folk är att många upplever detta svårt, att sälja in sig 
själva på kort tid.  

 

På TRR så håller de kurser och en av deras absolut mest populära kurser är en kurs där 
kursdeltagarna får lära sig att sälja in sig själva på högst 3 minuter, en pitch om sig själv.  
Det kan vara viktigt att träna på detta som arbetssökande då man aldrig riktigt vet när 
man kan tänkas träffa en eventuell arbetsgivare.  Det kursdeltagarna bland annat får 
lära sig på denna kurs är hur de ska lägga upp sin pitch om sig själv. Det man ska tänka 
på när man säljer in sig själv är att 25 % av tiden bör man lägga på att berätta om vad 
man gjort och arbetat med tidigare, ytterligare 25 % om vad du gör och jobbar med nu. 
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Sista 50 % av tiden bör du fokusera på att berätta om vad du vill göra i framtiden, vilket 
slags jobb som intresserar dig och hur du vill utvecklas. De allra flesta är trygga i att 
berätta vad de gjort, det är för många som rinnande vatten, men att berätta om vad man 
vill och hur man som anställd gör nytta, det är då det blir svårt för många att formulera 
sig.  

 

“I mitt fall skulle min pitch om mig själv låta så här: Hej jag heter Claes, Jag är 
systemvetare i grund och botten men har jobbat inom rekrytering de sista 15 åren. Just 
nu är jag marknadschef på TRR, men jag skulle vilja jobba mycket mer på en högre nivå 
där jag kan bygga relationer mellan företag och arbetsmarknaden och se till så att det 
funkar bättre. Jag skulle vilja jobba i en ideell organisation, tillsammans med parterna 
på svenska arbetsmarknaden för att kunna lösa rörligheten. Jag anser att vi har för lite 
rörlighet på arbetsmarknaden, och det är mitt mål och det är det jag skulle kunna hjälpa 
er med”  

 

Claes tycker att alla borde lära sig hur man pitchar in sig själv så att man vet vad man 
ska säga när tillfället ges. Denna pitch metod går även att utgå ifrån och tänka på när en 
ska filma sitt rörliga material.  

	

Att	tänka	på	-	skapandet	av	ditt	rörliga	CV	
	

Claes menar på att det är viktigt att tänka på att inte utgå från ett och samma CV till alla 
tjänster som en söker. Som arbetssökande är det viktigt att anpassa sitt CV beroende på 
vem mottagaren är och lyfta fram egenskaper som den arbetssökande har för just den 
tjänsten. Detta gäller detsamma för rörligt material.  

 

Skulle den arbetssökande ladda upp en rörlig presentation på sin LinkedIn profil så 
tycker Claes att den arbetssökande ska ladda upp en mer generell film om vad du 
brinner för och vad du kommer att bidra till för en arbetsgivare.  
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“I mitt fall skulle jag berätta att jag heter Claes och att jag brinner för marknadsfrågor 
och att jag tycker det är jättespännande mer rörlighet på arbetsmarknaden, att få folk att 
hitta rätt jobb och att få Sverige att fungera. Men jag älskar även att stå på scen, här är 
en video från min senaste spelning. Hoppas vi ses”  

 

Claes tror att en sådan presentationsfilm skulle resultera i att ett fåtal tycker att det är 
idioti men att fler tycker att filmen sticker ut ur mängden och att Claes skulle vara en 
intressant kandidat.  

 

Det är viktigt att fokusera i sin film på att prata om vad man är bra på. Sedan kan man 
även ta för vana att säga att man är mer bra på saker och ting än vad man tänker att 
man är, säger Claes. Är man hygglig på franska tycker han att man ska skriva att man är 
bra på franska. Har en person programmerat i C++ eller Java, då ska den personen 
skriva att den kan dessa program. Claes erfarenhet från sina år inom 
rekryteringsbranschen är att kvinnor ofta är blygare om vad de är bra på, och att män 
ofta är mer kaxiga angående vad de är bra på.  

 

“Man ska alltid satsa på när man gör sitt rörliga CV att man ska se bättre ut än vad man 
oftast gör, vara lite mer än vad man är. Sen är det jätteviktigt att vara glad och le. Det ser 
så tråkigt ut när folk försöker se seriösa ut”, säger Claes och fortsätter 

“När det gäller kläder så ska man inte vara ner klädd om det inte finns en poäng i det. Är 
man en hipp designer så kan man se ut lite hur som helst, då ska man ju vara personlig 
men annars är det viktigt att tänka på vad man ger ut för signaler via det man har på sig 
i sin film, det räcker inte med filma en kort snutt en snuvig dag. Gör man det, gräver 
man sin egen grav.”  

 

För att få ett så bra rörligt CV som möjligt tycker Claes att det är bra om man tar hjälp 
av någon man känner bra och som är ärlig angående det filmade materialet. Det är 
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viktigt att få andras perspektiv på hur ens film är innan man skickar den till en 
arbetsgivare.  

 

Att	tänka	på	-	skapandet	av	ditt	rörliga	CV	-	Tekniska	aspekterna		
	

Det har aldrig tidigare varit så lätt som det är att spela in video för privatperson. Bra 
utrustning för liten summa pengar finns att köpa och många av oss har en smartphone 
som har inbyggd videofunktion.  

 

Ljudet  
	

När du spelar in ditt rörliga CV bör du vara noga med att tänka på hur du vill ha ditt ljud 
i videon. Innan inspelning av rörligt material sätts i arbete bör skaparen av videon 
bestämma sig hur viktig hen anser att kvaliteten på ljudet för videon bör vara.  

Dåligt ljud kan förstöra mycket av videons upplevda kvalité. Om personen väljer att 
spela in sitt rörliga CV med exempelvis sin smartphone bör hen vara medveten om att 
den inbyggda mikrofonen inte ger ljud av hög kvalité.  

 

För att spela in ljud med högre kvalité krävs det oftast en extern mikrofon. En 
handhållen ljudinspelare gör det möjligt att senare lägga in ljudfilerna på videon så att 
ljudet upplevs tydligare. Då har även kreatören av videon tillgång till redigering av 
ljudfilerna och det finns möjlighet att ta bort störande ljud i bakgrunden ifall det skulle 
finnas på ljudfilen.  

 

Innan inspelning av det rörliga CV;et sker bör personen reflektera kring vilka störande 
ljud som kan uppstå under inspelning, så att dessa ljud kan undvikas innan. Det skulle 
eventuellt kunna vara att stänga av mobiltelefoner så att inspelningen inte avbryts på 
grund av telefonsamtal eller att stänga fönster som vetter ut mot en gata (Brindle, 2013) 
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Ljuset  
	

För att få rätt stämning i det rörliga materialet är det viktigt att ljuset ser bra ut i videon. 
Att sätta ljus är inget som man bör göra lite hipp som happ. Ljuset är viktigare än vad 
många tror. Bra ljus i en video gör att kvaliteten upplevs bättre.  Här kommer en metod 
som är en av de vanligare inom ljussättning som kallas trepunkts ljussättning. 

Denna ljussättning består av 3 olika lampor. Dessa olika ljuskällor kallas huvudljus, 
lättningsljus och bakljus.  

 

Huvudljuset är det ljus som är det starkaste ljuset, den ska motsvara solen. Denna 
ljuskälla är tänkt att skapa de tydligaste skuggorna i ansiktet. Huvudljuset bör placeras i 
45 graders vinkel från en tänkt linje mellan kamera och motivet, alltså är placeringen 
lite på sidan av personen som filmas. Lättningsljuset är det ljus som ska lysa upp de 
skuggor som orsakas av huvudljuset. Denna ljuskälla placeras framför personen som är i 
fokus i 45 graders vinkel från personen framifrån. Detta innebär att personen som 
filmas har huvudljuset och lättning ljuset snett framifrån sig på höger och vänster sida.  
Bakljusets uppgift är att separera personen från bakgrunden. Detta ljus placeras 
ovanifrån personen och riktas mot baksidan av huvudet och axlarna (Brindle, 2013).  

 

Vitbalansera  
	

Det är alltid viktigt att vitbalansera sin kamera innan du börjar filma. Detta är extra 
viktigt om du till exempel filmar mot en vit bakgrund. Vissa kameror har funktionen där 
vitbalansen är förinställd Annars är det alltid bra att ta som vana att vitbalansera med 
hjälp av att filma på ett vitt papper som är belyst på samma sätt som du ska fortsätta att 
filma med (Brindle, 2013).  

 

Stativ  
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För att inte tittaren ska bli distraherad är det viktigt att bilden är filmad stabilt. För att 
filma stabilt är det mest effektivt att använda sig utav ett stativ. Om man inte har ett 
stativ tillgängligt kan man använda sig utav saker som finns tillgängliga sedan tidigare, 
detta kan exempelvis vara en stol, ett träd eller en vägg (Brindle, 2013).  

 

Bildkomposition  
	

Beroende på hur du väljer att komponera din bild kommer din video att uppfattas olika 
för publiken. De vanligaste bilderna när fokus är på en människa är att de filmas i 
ögonhöjd. För att få ett visuellt tilltalande resultat på en människa i bildfokus kan man 
utgå från tredjedelsregeln. Denna metod går ut på att bilden delas in i tredjedelar, både 
vågrätt och lodrätt. Denna uppdelning av bilden resulterar i att fyra punkter korsar 
varandra, detta är centrum av bilden. Det är där som personen i fråga eller fokuset på 
objektet som filmas bör placeras i bild. Detta gör det lättare för åskådaren att förstå 
bildens perspektiv.  

 

Mängden luft kring personen bör också tänkas över så att bildutsnittet ser så behagligt 
ut som möjligt för tittaren. När du bestämmer snittet på bilden bör du främst fokusera 
på hur mycket luft det är ovanför personens huvud. Mängden luft ovanför huvudet ska i 
regel vara så liten som möjligt för att ge ett behagligt intryck. För mycket luft ovanför 
personen kan resultera i att karaktären ser vilsen ut (Brindle, 2013).   

 

Kläder  
	

För att undvika problem under redigeringen senare i arbetet med sitt rörliga CV är det 
också viktigt att planera klädvalet strategiskt innan inspelning. Tänk på att inte ha för 
mönstrade kläder då detta kan skapa så kallad moire effekt. Moire effekt är när det ser 
ut som att kläderna “rör” på sig som fladdrande linjer. Detta orsakas av att 
beståndsdelarna i ett mönster som samplas digitalt ligger för nära varandra.  
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Försök även att i största mån undvika för ljusa kläder då detta kan skapa problem med 
överexponering. Bäst är att testa att filma med olika alternativa kläder och se vilket 
klädesplagg och färg som gör sig bäst på film och i kontrast till den tänkta bakgrunden 
(Brindle, 2013).   

 

Redigering av video - program  
	

När du har filmat klart och ska börja redigera det filmade materialet har du olika 
redigeringsprogram som du kan välja att jobba i. Adobe erbjuder ett stort utbud av 
redigeringsprogram där bland annat Premiere, After Effects och Photoshop. Dessa 
program fungerar för både PC och Mac datorer. PC datorer har 
videoredigeringsprogram som Avid och Sony Vegas. För Mac datorer dominerar Final 
Cut Studio (Brindle, 2013).  

 

Berättelsen struktur  
	

För att få ett bra rörligt CV är det viktigt att noga tänka igenom sitt manus och sin 
berättelse. Utmaningen är att komma på en originell idè som gör berättelsen till något 
nytt utöver det vanliga. För att lyckas med videon bör den ha förmåga att anknyta 
känslomässigt till publiken på ett unikt sätt. Videomaterialet ska fånga intresset hos 
tittaren och helst av allt lyckas hålla kvar tittarens nyfikenhet och uppmärksamhet 
(Brindle, 2013).   

 

Löpsedelsteknik	
	

Utgår ifrån att hen presenterar det viktigaste först för att fånga tittarens intresse. 
Löpsedelstekniken bygger på att huvudbudskapet ska fram så fort som möjligt i 
presentationen. I detta fall innebär det att publiken av det rörliga CV;et ska kunna 
stänga av videon mitt i och ändå ha förstått budskapet att hen söker ett jobb. För 
tittaren blir det lättare att minnas budskapet om skaparen av det rörliga materialet har 
använt sig av löpsedelsteknik (Maria Björklund, 2003).  
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Att	våga	stå	ut	kreativt	bland	arbetssökande	kandidater		
	

Under arbetet fann även författaren andra kreativa alternativ till rörliga CV:n. Det 
visade sig finnas en uppsjö av kreativa själar som experimenterat och ifrågasatt det 
traditionella sättet att utforma en ansökan inför en tjänst eller för att fånga intresse av 
ett företag. 

Här redovisas 2 stycken alternativa sätt att söka jobb på;  

 

The Google Job Experience  
	

“The google job experience” är ett experiment som utfördes av amerikanska Alec 
Brownstein som 2010 sökte jobb på ett kreativt sätt som blev mycket uppmärksammat 
på nätet. Det Alec gjorde var att han sökte upp de företag han var intresserad av att 
jobba på och deras respektive chefers namn. Därefter köpte han upp Googles första 
sökträff på chefernas namn.  Det innebar att när cheferna i fråga googlade sitt namn så 
var första träffen ett meddelande från Alec där det stod “Hej --Namn--, googla sitt namn 
är kul. Att anställa mig är också kul”, där länken ledde till Alec;s portfolio.  

Alec gjorde detta experiment på totalt 5 stycken företag. Det resultera i intervju hos 4 
stycken av dessa 5 företag och 2 stycken jobberbjudanden (Brownstein, 2010) 

 

Video Game CV 
	

En annan kreativ person som vågar “tänka utanför boxen” är animatören Robby 
Leonardi som inspirerades utav karaktären Super Mario när han skapades sitt CV som 
är uppbyggt som ett videospel. Besökaren på hans hemsida kan få följa med in i Robbys 
videospels värld genom att hålla in mellanslags-knappen på tangentbordet och då börjar 
spelet och berättelsen om Robbys tidigare arbetserfarenheter och kompetenser 
(Pocklington, 2013) 
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Observation	av	rörligt	CV		
 

Karl Lehman - Rap CV  
https://vimeo.com/57227879 

 

Karl Lehman valde att göra sitt rörliga CV på ett kreativt och annorlunda sätt. Hans 
video CV består av en raptext som han själv skrivit där han förklarar varför just han är 
en bra person att anställa för PR företag. Kalles raptext fokuserar till större del på vilka 
egenskaper han har och vad han kan bidra med på en framtida arbetsplats. Han tar inte 
upp tidigare erfarenheter och jobb han har haft, men däremot tar han upp att han 
innehar en kandidat. Kalle laddade upp sitt rap CV på webbplattformen Vimeo, där han 
även kompletterade sitt rörliga material med en text med vilka typ av jobb han är 
intresserad av samt med länk till sitt CV i textformat.  Kalles rörliga CV är totalt 1 minut 
och 35 sekunder och videon består av material filmat en gång på Karl när han rappar. På 
Vimeo har videon fått 111 000 visningar, 62 gilla markeringar och 19 kommentarer.  

 

Frida Markstedt - Rörligt CV  
https://www.youtube.com/watch?v=e3EqsSdEkaQ 

 

Frida Markstedt har byggt upp sitt rörliga CV på ett mer personligt sätt, där man som 
tittare får en inblick i hennes liv, med klipp som är på bland annat hennes barn, när hon 
är i naturen och från tidigare arbetsplatser. Frida har även valt att ta med tidigare 
referenser som rekommenderar henne. Manuset blandas med information om vad hon 
har för tidigare erfarenheter jobbmässigt samt vem hon är som person och vad hon 
gillar att göra i sin vardag och om hur hon blir inspirerad. Fridas rörliga CV är totalt 2 
minuter och 22 sekunder. På Youtube har hon endast 225 visningar, men det var på 
facebook som den spreds rejält och fick hela 16 000 visningar på endast 15 timmar. 
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Sajita Nair - Video CV  
https://www.youtube.com/watch?v=OZzEBa9cHN0 

 

Sajita Nairs rörliga CV består av ett klipp på 1,29 minuter med kompletterande text. 
Hon börjar sitt klipp med att specificera vad ett företag kan tänkas söka för slags person, 
sedan om sina kompetenser och tidigare erfarenheter. Sajita Nair har en vit bakgrund 
och svarta neutrala kläder på sig. Hon är filmad från axlarna och uppåt. Hennes klipp 
har fått 225 843 visningar, 344 likes och 4 dislikes.  

 

Aleksandra Szejnoga - Video CV  
https://www.youtube.com/watch?v=SZGxqbDoBUo 

 

Aleksandra Szejnoga har skapat ett CV som är kreativt och humoristiskt. Hennes rörliga 
material består av olika klipp där hon skådespelar både intervjuare och som sig själv 
som arbetssökande. För förtydligande har även Aleksandra valt att lägga in 
kompletterande text på till exempel namn på utbildning som hon har gått på. Hennes 
manus är baserat på tidigare erfarenheter men också intressen och om hur hon är som 
person.  Hennes klipp har visats 121 334 gånger på Youtube och har 2,576 likes och 35 
dislikes. Det rörliga Cv;et är 2 minuter och 57 sekunder.  

 

4.	Diskussion	&	slutsats	
 

Positiva aspekter med rörligt CV - För den arbetssökande  
	

För den arbetssökande kan det finnas både positiva och negativa effekter av att använda 
sig utav rörligt CV. Det positiva är att den arbetssökande tydligare kan visa vem hen är i 
sitt rörliga material. Med hjälp av rörligt material kan kroppsspråk, tal och mimik nå 
arbetsgivaren på ett sätt som traditionellt skriftligt CV aldrig gör.  
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Den arbetssökande kan med rörligt material ge en tydligare bild av sig själv till 
mottagaren. Men det är också omöjligt att veta säkert hur mottagaren kommer att se på 
den arbetssökande efter att personen kollat på materialet.  

 

Men vad man ganska säkert kan veta är att om arbetsgivaren har kollat på en 
arbetssökandes rörliga CV så får den antagligen större intryck av personen jämfört med 
de konkurrenter som ansökt en tjänst genom sitt traditionella skriftliga CV.  

 

Jag tror att många arbetsgivare uppfattar den arbetssökande som ansöker med rörligt 
material som en driven, initiativtagande person som inte är rädd för att sticka ut ur 
mängden. Just för att skapandeprocessen av rörligt CV inte är så vanligt och att det är 
lätt att man tar för givet att det tar längre tid att skapa en video än att skriva ett skriftligt 
CV.  

 

Om en person lyckas ge ett positivt intryck av sig själv med sitt rörliga material kan det 
öppna många dörrar för den sökande. Om personen är glad och sprudlande i sitt klipp 
och får mottagaren att känna nyfikenhet inför vem den arbetssökande kandidaten är så 
har man redan gett ett första intryck till mottagaren.  Intervjun kan då bli mer 
avslappnad eftersom att mottagaren redan har fått intryck av den arbetssökande från 
klippet. Om mottagaren fått ett bra första intryck så kommer mottagaren ha en 
underliggande bra känsla inför intervjun med den arbetssökande.   

 

Rörligt material kan även vara ett mer givande alternativ till det skriftliga CV;et för de 
personer som känner att de har svårt att uttrycka sig på ett bra sätt i skrift. För personer 
med dyslexi till exempel kan skrivandet av text bli ett ångestladdat moment och kännas 
som en svår uppgift. Vid dessa typer av tillfällen och för dessa typer av personer kan ett 
Video CV vara ett alternativ, om personen i fråga känner sig bekväm med att stå framför 
kameran.  
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Både Claes, Erik och Liselott tycker att rörligt CV fungerade bättre vid vissa typer av 
jobbsökande i specifika branscher. De syftade då framförallt på jobb inom till exempel 
Medie- och PR-branschen. Även jobb där det sociala spelar in.   

 

Eftersom att jag och många av mina klasskamrater är av intresse för jobb inom denna 
kategori och då det ofta är hård konkurrens om tjänsterna kan det för oss vara ett 
alternativ att överväga att söka en tjänst med hjälp av rörligt material. Vi kan då ta 
tillfälle i akt att visa att vi kan hantera de olika programvaror som finns för redigering av 
video samt sticka ut ur mängden ansökningar.  

 

Möjligheten att presentera en referens i ett rörligt CV ökar chanserna att komma vidare 
i rekryteringsprocessen. Vanligtvis är det kanske bara två eller tre personer som det tas 
referens för, när alla andra har sållats ut. Det ökar förtroende för den arbetssökande om 
det är någon annan t.ex. en tidigare chef eller kollega som berättar om den 
arbetssökande.  

 

Negativa aspekter med rörligt CV - För den arbetssökande  
	

Men det som också är den svåra ekvationen med rörligt CV är att man aldrig säkert vet 
hur man som person uppfattas för mottagaren genom sin rörliga presentation. 
Mottagandet blir ju självklart också olika beroende på vem mottagaren är. Vid vissa 
tillfällen har kanske inte den arbetssökande så mycket information om mottagaren av 
det rörliga materialet. Då är det i princip omöjligt att föreställa sig hur den personen 
kommer att uppfatta ens rörliga CV. 

 

Vid dessa typer av situationer när skaparen av det rörliga CV;et inte har tillräckligt med 
information om mottagaren är det viktigt att personen i fråga försöker få en tydlig bild 
av hur ens rörliga material kan uppfattas. Detta kan göras med hjälp av att fråga folk i 
sin närhet, det kan då hjälpa ifall det är en bredd på de som tillfrågas samt att 
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personerna är av olika karaktär. Det är vid dessa tillfällen också viktigt att åsikterna och 
tankarna kommer från personer som är ärliga och skulle kunna säga till ifall de anser att 
något kan förbättras i det rörliga materialet.  

 

Rörligt CV kan likaväl bli en hit som en flopp. Det är upp till den arbetssökande att ställa 
sig frågan om det är värt ett försök eller inte.  

 

När en person söker en tjänst med hjälp av rörligt material bör den arbetssökande 
överväga att det är stor chans att arbetsgivaren påverkas av den arbetssökandes 
utseende, tal och kroppsspråk via det rörliga materialet. Det kan hända att en 
arbetsgivare charmas av personen och inte har lagt sitt fokus på tidigare erfarenheter 
som den arbetssökande har. Likaväl som situationen kan vara omvänd.  

 

Skapandet av rörligt CV kan vara knepigt. Inte minst skrivandet av manuset. Vad vill 
arbetsgivaren veta om den ansökande? Vad är relevant? Hur privat kan ett rörligt CV 
vara?  

 

Den som skapar ett rörligt CV bör tänka till noga innan hen börjar skapandet av sin 
rörliga presentationsfilm och väga för- och nackdelar mot varandra i val av 
presentationsteknik.  Det är svårt att skapa ett material som kommer att passa alla 
mottagare, det kan i princip vara omöjligt. Däremot bör man då ställa sig frågan vad 
man tror att majoriteten kommer att ha för uppfattning om klippet.  

 

Som Claes Åberg tidigare nämnde i rapportens intervju när han förklarade hur han 
skulle skapa sitt rörliga CV och att han skulle välja att ta med ett klipp där han spelar på 
scen som är en av hans stora passioner utanför arbetslivet. Han nämner att han tror att 
de flesta skulle anse att han var en rolig och personlig kille men ett fåtal skulle uppfattat 
honom som ”too much”. Claes har då övervägt för- och nackdelarna med att ta med ett 
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klipp från sitt privatliv, och har kommit fram till att han tror att majoriteten kommer att 
uppskatta hans personliga sida.  

 

Skaparen av det rörliga materialet måste ha klart för sig om hen vill ge ett personligt 
intryck eller ett mer seriöst intryck av sig själv. Det är även viktigt att försöka skapa sig 
en uppfattning om hur branschen ser ut. Är det en bransch som präglas av uppskattning 
till ett personligt uttryck eller är det en bransch där det är många sociala spelregler och 
hårt dragen linje mellan arbetslivet och privatlivet.  

 

Positiva aspekter för rörligt CV - för rekryterare  
	

För rekryterarnas del så är det lättare att skaffa sig en bredare uppfattning om den 
arbetssökande om hen sökt med hjälp av rörligt material. Många traditionella Cv:n är 
ofta uppbyggda på samma sätt och det kan lätt bli svårt att urskilja de olika 
kandidaterna från varandra och extra svårt för nyexaminerade med liten 
arbetslivserfarenhet. 

 

Genom rörligt material kan rekryteraren få en “känsla” och ett starkare första intryck av 
den arbetssökande genom videomaterialet. Detta kan hjälpa rekryteraren i hens arbete 
att försöka hitta en passande kandidat för ett företag. Rekryteraren kan få en starkare 
känsla av ifall den arbetssökande “passar” in på arbetsplatsen och med företagets 
värderingar och image.  

 

Är det ett mindre antal rörliga CV:n som rekryteraren ska kolla igenom kan detta 
effektivisera arbetsprocessen, då rekryteraren antagligen får ett snabbare intryck av 
personen och hen tror sig veta ifall kandidaterna är av intresse eller inte för företaget.  

 

Samtliga rådgivare har nämnt att ett rörligt CV kan vara till stor hjälp om ett företag 
exempelvis ska rekrytera servicepersonal, representativ person eller exempelvis en 
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receptionist. Vid dessa typer av jobb är det ofta viktigt att den anställde i fråga är 
representativ för företaget och skapar en positiv känsla för åskådaren eller kunden. 
Detta innebär även för många företag att den representativa bör skapa ett gott första 
intryck även innan hen presenterat sig. Detta kan vara i form av rena kläder, positivt 
ansiktsuttryck samt bra kroppshållning.  

 

För rådgivarna upplevs det positivt när det är referenser som deltar i det rörliga CV:et 
såsom en chef eller tidigare arbetskollega. En av anledningarna är att de får mer 
information och spar tid.  

 

Det kan även vara av intresse att personen kort presenterar sig på olika språk för att 
tydligt visa att hen behärskar detta. 

 

Alla ovanstående element är egenskaper som visar sig tydligare på filmat material till 
skillnad från det traditionella textbaserade CV;et.  

 

Negativa aspekter för rörligt CV - för rekryterare  
	

Det som kan vara det kluriga som rekryterare när man kollar på en arbetssökandes 
rörliga CV är att försöka vara objektiv och faktabaserad. Människan är uppbyggd på ett 
sätt som gör att vi vill kategorisera individer i olika grupper och fack, och detta är en 
levnads strategi som är svår att komma undan även om man själv är medveten om detta 
beteende.  

 

Vissa typer av människor fungerar vi bättre med än andra och självklart får vi en positiv 
känsla inom oss när vi finner dessa typer av människor som är lika oss själva. Detta är 
och kan vara det svåra med det rörliga materialet av kandidater. Eftersom att 
rekryterare tydligare kan skapa sig en bild av hur personen i fråga är utifrån rörligt CV 
än om de bara skulle läsa textinformation om den arbetssökande.  
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Det kan lätt hända att rekryterare omedvetet diskriminerar den ansökande utifrån hur 
hen uppfattar det den ser. Det kan självfallet då innebära både positiv - och negativ 
diskriminering. Antingen att rekryteraren känner gemenskap med den arbetssökande 
personen och låter sig påverkas positivt av igenkänningsfaktorn till kandidaten eller 
tvärtom, att rekryteraren känner att kandidaten exempelvis inte är intressant på grund 
av utseende, bakgrund, tal eller kroppsspråk.  

 

Diskussion angående observation av rörliga CV;n  
 

På plattformen youtube.com finns en uppsjö av alternativ på olika rörliga CV:n. En av 
dessa är kreativt uppbyggda såsom Kalles Lehmans CV där han rappar och Aleksandra 
Szejnoga där hon skapat en dialog med sig själv där hon spelar både intervjuperson och 
sig själv som arbetssökande. Det finns även användare som har lagt upp mer seriösa 
rörliga CV:n såsom Sajita Nairs klipp. Hennes rörliga CV är skapat med fokus på att ge 
ett seriöst intryck där hon står och berättar om hennes tidigare erfarenheter och vad 
slags för jobb som hon är intresserad av.  

 

Kalles rapp-CV var något nytt på “CV-marknaden” när han skapade sitt rörliga material. 
Detta kan som i hans fall, bli ett internetfenomen som folk delar just på grund av att det 
är en kreativ och ny idé. Vilket resulterar i Kalles fall att fler eventuella arbetsgivare nås 
i mediebruset. I hans fall resulterade videon i att han fick en anställning som var just 
tanken, med hela projektet. Eftersom att han inte tidigare hade någon erfarenheter från 
branschen så kände han att han var tvungen att göra något drastiskt för att fånga 
uppmärksamhet vilket resulterade i belöning.  

 

I och med att många PR-jobb och mediejobb handlar om att väcka uppmärksamhet från 
omgivningen tror jag att många arbetsgivare till dessa typer av jobb uppskattar om en 
person vet och har kunskap om hur man fångar intresse från folk även i sitt privatliv. 
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Detta kan då innebära antal följare på Instagram och att personen är aktiv på sociala 
medier osv. 

 

Kalle visade med sin film att han hade förmåga att kunna föreställa sig vad människor 
på sociala medier uppskattar och tycker är så pass unikt att många väljer att dela 
materialet. Detta ger ett intryck av att personen hänger med i internet svängarna.  

 

Jag tror att det kommer att öka stort framöver med rörliga CV:n, Den yngre 
generationen som nu är på väg ut i arbetslivet har en mycket större vana att filma och 
att bli filmade.   

 

Utöver detta så tror jag att det finns en stor marknad för egen företagare att sälja sig 
själv för att få konsultuppdrag med rörligt CV. Det har inte ingått i denna studie. 

Det som nu saknas är enkla verktyg/mallar/program för att göra det egna rörliga CV.et. 
Här finns en stor marknad för mediestudenter som nu är på väg ut i arbetslivet.  
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