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- Tree of Pets 

Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) 

innovationstävling Innovation för alla.   

  



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 2 

Innehållsförteckning 

1 Projektsammanfattning ........................................................................... 3 

2 Målgrupp och behov ................................................................................ 3 

3 Redogörelse av projektresultatet ............................................................. 4 

4 Redogörelse av projektets genomförande ................................................ 9 

5 Vad händer nu? ..................................................................................... 14 

 

 

 

  



Slutrapport för projektgenomförande i PTS innovationstävling   

 3 

1 Projektsammanfattning 
Organisation/företag:  

 Tree Of Pets 

Projekttitel: 

Instnt 

Projektets start- och slutdatum: 

01.01.18-28.02.19 

Kort beskrivning av projektet och dess syfte (max 200 tecken): 

Med Instnt får kandidaten svara på unika videobaserade frågor gällande den sökt

a tjänsten. Istället för det mer traditionella sättet, genom att skicka ett personligt 

brev och CV, får personer med t.ex. kognitiv nedsättning på ett enklare och mer 

rättvisande sätt möjligheten att visa sitt rätta jag för företagen. Företaget får, i 

sin 

tur, en direkt och mer rättvis uppfattning av den sökande som inte blir bortpriorit

erad pga. ett CV, till följd av t.ex. namn, kön, ålder eller förmåga att uttrycka sig i 

skrift. Även personer som jobbar med rekrytering och har t.ex. ADHD eller dyslexi 

får ett enkelt verktyg att använda som kommer leda till bättre prestationer, 

högre sysselsättning och fler rekryteringar där kandidat och företag matchar. 

Med Instnt vill vi matcha kandidater med företag på ett snabbt, miljövänligt och e

ffektivt sätt. Sökanden ska kunna befinna sig i Kiruna och söka jobb i både Ystad o

ch Stockholm - utan att den geografiska positionen ska vara ett hinder för en inte

rvju. Den sökande undviker resor till intervjuer som är både tids- 

och kostnadskrävande och dessutom ogynnsamt för miljön. Instnt kan användas t

ill alla sorters jobb; från städare till advokat. Vi ser dock störst behov inom sektor

erna handel, hotell och restaurang, säljjobb, taxi, städbolag, casting till Tv-

produktioner, säsongsjobb o. dyl. 

 

 

Kort beskrivning av projektets målgrupp och deras behov (max 200 tecken): 

 

Vi riktar in oss på företag där personligheten spelar större roll än utbildningen. 

Det gäller företag som behöver rekrytera ofta, där det finns ont om tid och där 

effektivitet är viktigt. Exempel kan vara Serviceyrken så som hotell och 

restaurang, detaljhandeln, säljande bolag och nöjesindustrin. 

 

 

2 Målgrupp och behov 
Hotell och restaurang, detaljhandel, försäljning, service och 

rekryteringsbolag. 
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Arbetssökande med kognitiv nedsättning. 

Rekryterare med kognitiv nedsättning.  

Denna produkt hjälper alla att spara pengar genom att inte åka på 

”onödiga” intervjuer. Ger personer utan tillräckligt god förmåga att 

skriva personliga brev eller Cv:n möjlighet att visa sin riktiga förmåga 

och kompetens direkt till rekryterarna. Det underlättar att söka jobb 

över hela landet oavsett var man bor. Det hjälper även nyanlända som 

behärskar språket via tal, men inte lika bra i skrift. Det minskar även 

den diskriminering som finns beroende av vad hen heter. 

3 Redogörelse av projektresultatet 
 

Projektresultatet har varit mycket gott. Vi har lyckats skapa en 

plattform som används av både företag och jobbsökande. Vi har haft alla 

typer av människor som har testat och använt plattformen och vi har 

hjälpt både företag och arbetssökande till effektivare processer vilket 

har varit vårt mål. 

Det bästa tipset vi kan ge är att bli ännu bättre på att testa. Testa först 

utveckla sedan, det är enkelt att sitta på kammaren och göra 

beräkningar och antaganden men det säger väldigt lite jämfört med att 

faktiskt fråga de tänkta målgrupperna vad de tycker eller ännu bättre 

låta dem testa via en demo.  En demo är enkel att göra och kostar 

betydligt mindre tid och pengar än faktisk utveckling. Dessutom klargör 

demon en massa frågetecken och gör själva utveckling betydligt 

smidigare. 

När man jobbar intensivt med teknisk utveckling är det viktigt att inte 

tappa vad som händer i omvärlden. Vi hade en mycket gedigen plan från 

start på allting som skulle göras men under tidens gång märkte vi att 

fokus behövdes läggas om till andra åtgärder.  

Exempelvis hade vi en relativt stor marknadsföringsbudget som vi 

började med att använda redan under etapp 1, detta var bra men 

resultatet blev inte riktigt som vi önskat. Målet var att attrahera 

användare av verktyget men resultatet blev istället att vi fick väldigt 

många jobbsökare som började följa våra aktiviteter. 
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3.1 Beskriv kortfattat projektets mål och leveranser 
Mål från förstudien i fet stil 

- Ta fram en introduktionsfilm som ska användas i marknads- och 

säljsyfte. 

Denna togs fram och fick ett bra mottagande och blev ett enkelt sätt att 

förklara vad det är vi gör. För att få en mer personlig touch valde vi även att 

göra tre ytterligare reklamfilmer som mer skulle ge en känsla av hur det är 

att använda sig av video som jobbsökare.  

 

Reklamfilm om verktyget 

Kandidat i parken 

Kandidat hemma 

Kandidat kontoret 

 

- API-länk med de ledande jobbmarknaderna. 

Här valde vi att gå på de störst svenska aktörerna direkt och inledde 

samarbeten med Metro jobb och Blocket jobb. Vi fick göra en hel del 

justeringar i verktyget så att de kunde använda verktyget och skicka vidare 

jobben till sina kunder. 

 

- Göra det möjligt att integrera Instnt med ledande rekryteringsprogram. 

Bolag som använder dessa ska även kunna dra nytta av Instnt - men i 

ett och samma system. 

Vi valde att omprioritera detta mål. Det är absolut görbart och vi har nu 

dialog med ett par aktörer. Problemet här är att vi behöver ett flertal kunder 

som använder samma leverantör av rekryteringsprogram innan ATS: en vill 

göra integreringen. Ju fler kunder vi får desto mer makt får vi och kan då 

enklare påverka ATS företagen. 

- Ständigt arbeta med att förenkla processen för kandidaten som 

använder produkten.  

Här kan man nog säga tät vårt främsta fokus har legat, stadigt testa och 

ständigt förbättra. Vi är nu inne i en fas där vi anser att vi inte ska utveckla 

mer utan se till att fokusera på att få in kunden. Därefter har vi en rad 

intressanta projekt i den tydlig prioriteringsordning. 

 

 

- Utveckla ett sätt som gör att kandidater enkelt och smidigt kan samla 

alla potentiella jobb som de eventuellt vill söka under en och samma 

app. 

Då vi under projektets gång blev tvungna att utveckla verktyget även för 

Webben så har det nedprioriterats för annan funktionalitet. Vi utvärderar just 

https://www.youtube.com/watch?v=USRrMyQfyeA
https://www.youtube.com/watch?v=-lnpvMWmj2c
https://www.youtube.com/watch?v=paC9FIBkxlw
https://www.youtube.com/watch?v=3gUE3DKPCWY
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nu huruvida vi kommer att fortsätta stas på appen eller gå över mer till en 

webbaserad lösning både stationärt och mobilt. 

- Utveckla appen så att den uppfyller WCAG 2.00 nivå AA 

Detta är genomfört med stor hjälp från Begripsam  

- Få 300 aktiva jobb per månad som ska använda instnt.com 

Vi har en bra bit upp till att nå vårt mål men nu när vi har ett par större 

kontrakt på väg in så ska det vara möjligt att nå inom kommande år. 

 

Under etapp 1 hamnade lite på efterkälken med utvecklingen då det tog 

ett tag för oss att hitta rätt utvecklare enligt rapporten i etapp 1. Vi 

märkte även att våra marknadsföringsinsatser inte fick önskad effekt 

och valde att allokera om de resurserna. Dock resulterade de insatser vi 

gjorde till en bra grund av följare i sociala kanaler vilket vi har haft 

glädje av senare.  

Etapp 2 var väldigt händelserik, allt hände på en gång, mycket tid fick 

såklart läggas på GDPR (som för alla bolag) samtidigt startade vi 

samarbeten med både Metrojobb och Blocket jobb, samarbeten som 

krävde integreringar samt att vi var tvungna att utveckla en helt ny 

webblösning så att kandidaterna kunde söka jobb även från sina 

laptops. Vi inledde ett gynnsamt samarbete med Begripsam som genom 

användartester och specialister genomlyste tillgängligheten på 

hemsidan, rekryteringsverktyget, bägge våra native appar och den nya 

webbappen.  

Vi introducerade även Jobb introvideo under etapp 2 och fördomsfri 

rekrytering. Två funktioner som har tagits emot väl av kunderna. 

Jobbintrovideon är ett tillägg i plattformen där företaget själva kan 

spela in en video där exempelvis rekryterande chef berättar om 

arbetsplatsen, jobbet och vilken typ av kandidat de söker. När företag 

använder denna funktion märker vi att de får fler kandidater. 

Fördomsfri rekrytering är något som vi brinner för, vi har därför 

möjliggjort för arbetsgivare att slå på denna funktion vilket innebär att 

kandidaterna kommer in i verktyget endast med ljud, den rörliga bilden 

är låst likaså namn, CV och email adress. Det är helt upp till företagen 

huruvida de vill använda denna funktion eller inte. Företagen blir dock 

väldigt nyfikna när de hör om detta och det är något som berör och 

ligger i tiden. 

Under etapp 3 har vi återigen kunnat fokusera på verktyget och 

utvecklat det vidare.  Samtidigt för att göra verktyget mer attraktivt 
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valde vi att vända på produkten och erbjuda en gratis tjänst till 

slutanvändarna alltså de som söker jobb.  Vi har lyckats göra en hel del 

ändringar i vårt ursprungsverktyg och byggt en ny landningssida som är 

till för kandidater, senast omnämnd i Aftonbladet TV denna vecka. Vi 

har även gått ut med siten till ett flertal kommuner (Botkyrka, Järfälla, 

Haninge) för att de ska kunna använda verktyget för att hjälpa deras 

arbetslösa ut i jobb. Målsättningen är att få genom kommunerna även få 

en större spridning bland gymnasieskolor och till de bolag som 

verksamma inom de kommunerna som därmed även har ett nära 

samarbete med arbetsmarknadsenheterna. 

Under etapp 3 har vi även utvecklat automatiska frågor för att 

effektivisera momentet när jobbet skapas samt att vi har byggt in 

funktionalitet som underlättar Instnt i andra steget. Detta har varit en 

ren lärdom från projektet där vi har märkt att många företag använder 

Instnt i andra steget av rekryteringsprocessen.  Att söka jobb med hjälp 

av video är inte tillräckligt etablerat än vilket gör att det i vissa fall har 

en avskräckande effekt, alltså företagen får in betydligt färre 

ansökningar än vad man får på traditionell väg. Trots att det kanske ger 

en fingervisning av vilka som faktiskt är intresserade av jobbet så kan vi 

konstatera att företagen vill ha många ansökningar. 

3.2 Viktiga insikter 
Vi har fått många insikter under det gångna året. Det har varit ett 

otroligt lärorikt projekt och vi är fortfarande i starten av något riktigt 

bra.  

När vi gjorde vår ansökan till PTS under hösten 2017 var marknaden för 

videoverktyg väldigt eftersatt, vi hade koll på de flesta konkurrenter, 

både internationella och lokala. Det vi har kunnat se under det senaste 

året är att väldigt mycket har hänt, HR Tech har verkligen börjat 

blomma ut, företagen börjar se över sina rekryteringsprocesser och fler 

tar tag i sina rutiner och försöker styra upp dem. Företag som 

exempelvis Teamtailor har med sin innovativa plattform och fokus på 

Employer branding tagit marknaden med storm och fler företag börjar 

implementera ATS: er på sina arbetsplatser. Med företagsanpassade 

prismodeller är det nu även aktuellt för mindre bolag att ha en digital 

process för deras kandidaters ansökningsförfaranden.   

En annan lärdom vi har dragit är att många företag är sig själv närmast. 

Vi satsade väldigt mycket tid på både Blocket jobb och Metro jobb. 

Etablerade en mycket nära kontakt framförallt med management på de 

respektive bolagen men hade även många utbildningar med säljarna. Vi 

hade hoppats på att de skulle ta sig an vår produkt mer än vad de gjorde 

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv=gNS-C_fowkw%26t=36s
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men vi märkte att bägge företagen hellre sålde sina ”egna” produkter än 

att sälja Instnt. Säljarna drivs starkt av provision och eftersom vår 

produkt är relativt billig så är det enklare för säljarna att nå sina 

budgetar med dyrare produkter än med Instnt. Bägge bolagen är 

övertygade om att video kommer att komma ännu mer men att vi är 

något tidiga. Samarbetena finns kvar och vi håller fortfarande tät 

kontakt. Både Blocket jobb och Metro jobb är om inte annat bra 

referenskunder för oss och de gör stundtals en del affärer om än inte i 

den utsträckningen som vi hade önskat. 

 

Att jobba med konsulter är bra då det ger en flexibilitet att kunna öka 

utvecklingstakten i vissa stunder och dra ner på tempot i andra. Dock 

måste man säga att det i ett par fall har varit frustrerande, tydligt 

exempel var i början när vi inte fick rätt personer vilket gjorde att vi 

inte kom igång i tid. Vidare är det stor skillnad på att ha egen personal 

där man vet hela tiden exakt vad kostnaden blir. Vi har stundtals haft 

väldigt intensiva perioder där vi har känt att kostnaderna har dragit 

iväg. Samtidigt har vi varit extremt beroende av konsulterna vilket har 

gjort att vårt förhandlingsläge varit relativt dåligt. Dock har de varit 

tillmötesgående och förstått våra processer vilket har varit bra. 

Instnt är en riktigt bra plattform som passar Tree of Pets behov på ett 

utmärkt sätt, vi skulle aldrig inte kunna tänka oss att gå tillbaka till ett 

traditionellt ansökningsförfarande. Vi märker även på de kunder som 

testar oss att vi gör stor skillnad för deras processer och att det i många 

fall anställs personer som inte ens hade fått komma på intervju om man 

bara hade sett till personligt brev och CV.  Dock har 

rekryteringsbranschen två sidor där man inte bara mäter framgång i att 

anställa rätt person utan det är även viktigt för företagen att de får 

många kandidater som söker tjänsten. Vi kan se att detta även är en 

siffra som arbetsmarknadsplatserna jobbar mycket med - att leverera 

många kandidater till en utlyst tjänst. Här blir video i första steget 

relativt utsatt då det direkt är ett extra steg för den jobbsökande att ta 

sig förbi. Söker en person jobb som säljare i Stockholm exempelvis så 

finns det mängder av jobb ute, kandidaten behöver endast göra ett par 

ändringar i sitt personliga brev och kan då söka flertalet jobb på kort 

tid. Är det så att endast ett fåtal jobb kräver video från kandidaten är 

det enkelt att hen låter bli att söka de jobben och resultatet blir att de 

tjänsterna får betydligt färre ansökningar och rekryteraren ser det i 

många fall som en misslyckad process. Vår lärdom av detta har varit att 

vi har utvecklat Instnt för att bli mer anpassat att använda i andra steget 
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av processen. Vi ser även över plattformen och ett kommande projekt 

kommer innebära att vi låter företagen ta emot ansökningar utan video 

och istället följer upp med videofrågor automatiskt för att underlätta 

urvalsprocessen och hitta rätt personer till den fysiska intervjun. 

Ytterligare en insikt har varit att det inte går att utveckla allt på egen 

hand, vi går mot ett tekniskt samhälle där fler och fler förespråkar Open 

Source vilket är bra. Dock har det såklart sina nackdelar, vi har 

exempelvis valt att använda Google som leverantör av undertexter, 

voice to text, detta fungerar inte alltid helt optimalt. Exempelvis hörde 

en kund av sig som spelade in sin introduktionsvideo där han sa ”Hej 

mitt namn är Truls” men som blev ”Hej mitt namn är trött” i 

undertexten. Vi ser nu över möjligheterna att kunna redigera 

undertexterna. 

Gällande tredjepartslösningar så har vi även en leverantör av video när 

kandidater ansöker över webben, denna lösning har varit relativt 

friktionsfri även om kostnaderna såklart går upp när volymen ökar. 

Ytterligare en som har underlättat vårt arbete är Bablic som 

direktöversätter vår hemsida till övriga språk (svenska, engelska, 

danska och franska) Dock är det viktigt att kontrollera detta då det 

emellanåt blir en del inkorrekta översättningar. 

För att översätta själva rekryteringsverktyget har vi ett program som 

heter Onesky, det har fungerat mycket bra men även detta är 

tidskrävande och vi har tagit en del hjälp av Tree of Pets inhouse 

copywriter.  

Ett samarbete som har fungerat mindre bra eller uteblivit har varit det 

som vi har försökt få till med arbetsförmedlingen. Vi har haft upp emot 

sex olika möten som tyvärr inte har resulterat i något konkret. 

Samtidigt har Arbetsförmedlingen stått kanske haft ett av sina mer 

problematiska år i övrigt och därav är det kanske inte helt 

överraskande. 

4 Redogörelse av projektets genomförande 
Som tidigare nämnt har projektet löpt på enligt förväntan dock är det 

svårt att planera för vissa händelser som ligger långt fram i tiden då 

marknaden och omvärlden är i ständig förändring.  I ett projekt som 

Instnt bör man hela tiden vara beredd att pivotera då nya 

affärsmöjligheter kan nås med relativt små förändringar. Vi har dock 
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kvar vår vision om att bli det enklaste videorekryteringsverktyget i 

världen. Både för företagare och kandidater.  

Vi vill lyfta fram samarbetet med Begripsam som ett väldigt konkret och 

bra genomfört delprojekt. Den initiala kontakten med Louise 

Tengstrand, utförandet av användartesterna och rapporteringen de 

levererade var mycket bra. Då rapporten var utförlig och väldigt 

konkret gick det smidigt för oss att göra de ändringar som krävdes för 

att tillgodose tillgänglighetskraven. 

4.1 Genomförandeplan/tidplan 
 

Etapp 1 Kandidaterfarenhet och jobbmarknads integration 

Etappen rullade på bra trots att vi kom igång något sent. 

Marknadsföringen hade inte den effekt vi önskade då det var svårt att 

nå rekryterare i de kanaler som vi hade valt att annonsera i. Framtida 

medel om allokerades till att anställa en vd samt att göra 

försäljningsfrämjande utveckling av plattformen för att få till 

samarbetet med Metro jobb. 

 

 

Etapp 2 Tillgänglighet 

Etappen innebar mycket hårt jobb för att komma i mål med de 

deadlines vi hade satt upp, samarbetet med Begripsam fungerade 

mycket bra och även implementeringen från deras rapport. Vi hade 

samtidigt mycket jobb med både GDPR och utvecklingen för att få igång 

samarbetena med Blocket jobb och Metro jobb.  

 

Etapp 3 Insikter och förslag 

När denna etapp planerades visste vi inte hur utfallet från projektet 

skulle se ut hittills. Detta gjorde att vi fick göra en hel del justeringar 

från ursprungsplanen. Vi hade fått erfarenheter från kunder och även 

märkt att samarbetsviljan från de ATS: er som vi ville integrera med inte 

var fullt lika villiga att samarbeta med oss.  Samtidigt hade vi fått 

feedback från kunder och valde att utveckla verktyget efter deras 

behov. Istället för att integrera med ATS: er gjorde vi verktyget 

smidigare genom att utveckla förbestämda frågor till rekryterarna som 
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de själva kan redigera, ta bort eller lägga till. Vi utvecklade även Instnt 

så det blir enklare att använda i andra steget och man kan numera 

importera kandidater och bjuda in dem till att göra en videoansökan 

direkt från verktyget. 

Istället för att utveckla den AI funktionalitet som vi skissade på i 

planeringsstadiet valde vi att utveckla Instnt för kandidater, alltså 

erbjuda en plattform för arbetssökande där de enkelt kan spela in en 

video på sig själva, få en länk och därefter kunna skicka med den länken 

när de söker jobb. Denna sida är under utveckling och kommer att 

flyttas över till Instnt.coms domän inom kort. Utvecklingen av detta 

verktyg har varit gynnsamt då vi har en produkt även mot 

slutanvändarna, den är visserligen gratis men när den används och 

videopresentationer skickas till företag så får vi exponering av vår 

tjänst. Vi har inlett samarbeten med ett par kommuner och även haft 

genomgång av verktyget för ett par stöd och matchningsföretag. 
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4.2 Projektets budget 

Poster 

Budget Utfall Andel av totala 

kostnader (%) PTS finansiering Egenfinansiering PTS finansiering Egenfinansiering 

Utveckling 738 217 kr 610 281kr 738 217kr 807 633kr 37% 

Test 39 502kr 28 721kr 39 502kr 194 043kr 2% 

Projektledning 406 549kr 359 504kr 406 549kr 452 563kr 20% 

Försälj.Marknadsföring 815 731kr 703 801kr 815 731kr 391 948kr 41% 

Inköp      

…      

Summa 2 000 000kr 1 702 308kr 2 000 000kr 1 846 187kr  
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Kostnader för underleverantörer.  

Underleverantör Everbikes 

Poster Budget Utfall 

Utveckling 1 348 499 1 445 759 

Test 68 223 444 849 

Projektledning 131 144 150 000 

Marknadsföring 70 000 70 000 

Inköp   

…   

Summa 1 617 643 2 110 608 

Utfallet blev större än budgeterat då vi behövde fler mantimmar från 

konsulterna än vad som var beräknat från från början. Den post som vi 

fick lägga betydligt fler timmar på var test. Vid intensiv utveckling följer 

även långa perioder mycket test. Test som utfördes framförallt av 

konsulterna som besitter den den kompetensen bättre än oss.  

Underleverantör Begripsam 

Poster Budget Utfall 

Utveckling   

Test 38000 38000 

Projektledning 12000  

Marknadsföring   

Inköp   

…   

Summa   

 

Gällande begripsam så tog vi själva hand om den projektledningen som 

vi hade budgterat till dem. 
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4.3 Projektets arbetssätt 
Projektet leddes initialt av den ursprungliga sökanden, då det tog 

mycket tid att följa upp samt att mer resurser behövdes valde vi att 

rekrytera en VD till projektet, Han har med hjälp av grundarteamet och 

säljare drivit verksamheten under de senaste 10 månaderna och har 

hållit tät kontakt med utvecklare.  

Då vi har valt att arbeta med utvecklare utomlands har kommunikation 

främst skett genom Slack. Som sprint och planeringsverktyg har vi 

använt oss av Asana. 

Vi har jobbat i sprinter om 2 veckor 

Vi valde av kostnadsskäl att hitta en parallell leverantör för 

utvecklingen, denna hittades i Avelino utanför Neapel. Det gjorde att 

kostnaderna gick ner samtidigt som kvaliteten kunde bibehållas då även 

utvecklarna från London varit involverade i arbetet. Vi har vid flertalet 

tillfällen besökt både utvecklare teamet i London och dem har även 

varit här i Sverige. Vi var under maj månad även i Italien för att se hur 

arbetsprocessen gick till samt för en gemensam workshop. 

Vi har inlett ett par samarbeten under året bland annat med Blocket 

Jobb och Metro jobb. 

Vi hade ett mycket bra samarbete med Begripsam gällande 

användartester och dokumentation för vilka åtgärder som krävdes för 

att anpassa våra verktyg.  

Vi har även inlett samarbeten med Botkyrka kommun, Järfälla kommun 

och Haninge kommun 

5 Vad händer nu? 
Vi har en bit kvar till att nå våra sälj mål och det är där vårt fokus 

kommer att ligga framöver. Vi kommer behöva göra ytterligare 

investeringar i verktyget dock ska de alltid göras för att främja 

försäljning till kund.  

Vi ser över möjligheterna att kunna bistå företagen med fler tjänster i 

rekryteringsprocessen. Erbjuda möjligheten att kunna ta emot 

ansökningar utan video och även kunna vara behjälpliga med att nå fler 

kandidater. 
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Bilaga 1. Målgruppens behov och hinder  

Fyll i identifierade behov och hinder för respektive målgrupp samt vilken åtgärd ni identifierat för de olika hindren. I kolumnen 

”Status” beskriver ni hur långt ni kommit i att åtgärda hindret.   

 

Målgrupp Identifierat behov Identifierat hinder Identifierad åtgärd Status 

Personer med kognitiv 

nedsättning – 

Arbetssökande 

En lösning för de 

personer som inte är 

lika starka i skrift som 

andra. 

Det traditionella jobb 

sökandet förutsätter 

förmåga att kunna 

skriva inte bara ett CV 

utan även ett 

välformulerat 

personligt brev. 

Tillgängliggöra 

ansökningsförfarande 

med hjälp av video. 

Färdigt. Vi har 

dessutom börjat 

utveckla en plattform 

endast för 

jobbsökande så att de 

kan använda video 

utan att arbetsgivaren 

kräver det. 

Personer med kognitiv 

nedsättning – 

Rekryterare 

En lösning för de 

personer som inte är 

lika starka i läsning 

och text analys som 

andra. 

Traditionell 

rekrytering är enormt 

tidskrävande 

framförallt för den 

som har svårigheter 

idem att läsa och 

analysera text. 

Skapa ett verktyg där 

man enkelt kan 

granska kandidater 

över video. 

Vi hade många delar 

på plats redan från 

början men vi har 

hittat ytterligare 

lösningar för att göra 

användarvänligheten 

bättre och effektivare. 
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Frontline Staff (Hotell 

och restaurang, 

detaljhandel, 

försäljning, service 

och 

rekryteringsbolag) 

Tjänster som kräver 

en social approach för 

att kunna utföra 

arbetet på ett bra sätt. 

Svårt att se någon typ 

av personlighet i den 

traditionella 

ansökningsprocessen. 

Möjliggöra för 

rekryterare att enkelt 

kunna ställa rätt 

frågor för att kunna 

tillsätta rätt person på 

rätt plats.  

Detta är ett pågående 

arbete men 

majoriteten av våra 

kunder befinner sig i 

detta segment även 

om vi har märkt att 

företag även använder 

verktyget för andra 

typer av roller. 

 


