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Abstract 

 

Hur får du ner ditt liv och din personlighet på två sidor? Och hur väl fungerar detta 

system? I denna uppsats genreanalyseras 40 olika cv:n, rekryterare intervjuas och råd 

från cv-experter kritiseras. Om du är intresserad av arbetsmarknaden, vill forska inom 

området eller bara få inspiration till ditt cv, hoppas jag att denna uppsats ge dig 

inspiration. 

 

Nyckelord: Retorik, genre, cv, ansökan, jobb, arbete, personligt brev, rekryterare, 

meritförteckning  
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1 Inledning 

Jag tar examen från retorikprogrammet på Örebro Universitet när denna uppsats är klar. Många 

gånger under min studietid har jag funderat över vad jag helst av allt vill jobba med. Det finns flera 

sätt för mig att få arbete på. Antingen har jag en kontakt som redan känner till min lämplighet. Vissa 

går yrkesutbildningar, får en praktikplats och gör gott intryck där. Många vänder sig till 

Arbetsförmedlingen och till privata rekryteringsfirmor för att där få hjälp med att söka jobb. Oavsett 

vilken väg jag väljer att gå så kommer jag antagligen behöva skicka in en arbetsansökan, ett cv. Vägen 

till arbete handlar oftast om att man på mest övertygande sätt ska försöka få ned sitt liv, vem man är 

och vad man vill i framtiden på högst två sidor. Dessa två sidor får inte se ut hur som helst; Det finns 

regler och ramar som man måste följa. Eller måste man det? Är det i själva verket jag själv som 

skapat gränserna i mitt huvud? Vem sätter annars gränserna? Vem är det som avgör om mina två 

sidor låter bra, så jag får komma till intervju? Hur övertygande och trovärdigt är just mitt cv? Tänk om 

den som sitter och läser mitt cv älskar mitt personliga och okonventionella brev och anställer mig 

direkt!  

Jag talade med en rekryterare för en tid sedan. Hon hade fått order av sin arbetsgivare att avgöra på 

de tre första raderna i det personliga brevet huruvida denna person skulle tas vidare till nästa 

gallring, alltså om cv:t skulle kvala in till förstasorteringen. I början av året 2011 talade jag med en 

jobbcoach om på vilket sätt de hjälper folk att söka jobb. Han svarade att han hjälper folk att göra ett 

snyggt och proffsigt cv. Många påstår att arbetsmarknaden blir allt hårdare och att konkurrensen blir 

tätare. Man har sagt till mig att för att bli upplyft på arbetsmarknaden måste man framhäva sina 

goda sidor samtidigt som man inte ska överdriva. Man får absolut inte stava eller formulera sig fel, då 

är man borta. Man måste göra dittan och göra dattan med sin ansökan för att ha en chans till jobb. 

Därför finns det dussintals av firmor och företag som hjälper personen att utforma de två sidor som 

sammanfattar sin person. Hur kan detta vara personligt? Är det andra som vet hur du bäst 

presenterar dig själv? Jag har frågat mig själv om detta tillvägagångssätt är det ultimata sättet 

eftersom Sveriges arbetslöshet har nått hela 8 % av befolkningen? 1 

I min uppsats kommer jag ta reda på om de finns en tradition i hur man skriver cv och hur den i så fall 

ser ut. Sedan kommer jag försöka svara på vem som skapar traditionen och vilka om håller den vid 

liv, är det vi själva som håller den vid liv genom att acceptera den som en viktig del i processen att 

hitta in i arbetslivet. Är vi alltför okritiska till denna konstruktion? Eftersom detta är en retorikuppsats 

använder jag retoriken som ett kritiskt verktyg för att nysta i verkligheten. Retoriken är också ett 

viktigt verktyg för att analysera vad som är persuasivt i cv.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/, 2011-05-15 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/
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1.1 Bakgrund 

Så här ser jag på verkligheten. I ena änden har vi sändare. Sändare består av arbetssökande. I andra 

ändan har vi mottagare. Mottagare består av rekryterare, chefer som är i position att rekrytera med 

mera. Mitt emellan sändare och mottagare har vi ett kommunikationsproblem som måste lösas. Hur 

ska sändaren övertyga mottagaren om att just hon ska anställas? Till hjälp använder hon sig av tips 

och råd om hur man bäst skriver det cv som mottagaren vill ha. Mitt emellan sändare och mottagare 

finns alltså cv-experter. Dessa experter uttrycker sig i tidningar och på internet. Det är alltså dessa 

komponenter jag vill undersöka. 

Arbetsförmedlingen är den svenska statliga myndighet som med statliga medel arbetar för att sätta 

människor i arbete. Det är hit man vänder sig för att få hjälp med att hitta jobb. Detta vill 

Arbetsförmedlingen lösa genom att erbjuda jobbsökarkurser och jobb-coachning. För att effektivt få 

in folk på arbetsmarknaden finns flera privata aktörer som avlastar Arbetsförmedlingens arbete. Det 

finns ett antal sådana privata aktörer. Exempel på sådana i Örebro är Lernia, AF Vision, Proffice och 

Manpower.  

En tendens jag tidigt upptäckte var att automatiserade system har tagit en större och större roll de 

senaste 15 åren. Genom att den arbetssökande får gå in på elektroniska tjänster på internet kan 

rekryterarna mer överskådligt få en bild av de olika personernas kompetenser. Det underlättar deras 

arbete betydligt när de slipper sitta med en bunt papper framför sig och jämföra, vilket skulle vara 

enormt tidsödande (se intervju). I samtliga intervjuer jag gjort förekommer automatiserade system 

som jag kommer beskriva mer utförligt senare.  

Denna uppsats riktar sig mot Retorik C-studenter och de personer som hjälpt mig med intervjuer. 

Andra som kan vara intresserade att läsa uppsatsen kan vara de som behöver inspiration till att skriva 

cv. Läser man min genreanalys av cv:n kan man få en del tips på hur man kan göra eller absolut inte 

ska göra. Den riktar sig även till studenter som vill utforska samma område eller utveckla tankarna. 

Ett stort tack vill jag rikta till er anonyma rekryterare som avvarat tid från ert arbete för att hjälpa en 

retorikstudent. 

 

1.2 Definition 

Curriculum vitae betyder levnadsbana eller livslopp på latin. Genom uppsatsen kommer jag använda 

termen cv när jag syftar på både meritförteckning och personligt brev tillsammans. Jag använder 

alltså cv som ett samlingsnamn, även om man i Sverige vanligtvis syftar på meritförteckning när man 

nämner cv.2 Cv är dessutom inte alltid endast två brev. Många företag och myndigheter använder sig 

av automatiserade system som jag kommer beskriva närmare i uppsatsen. Man går in på en viss 

hemsida eller använder sig av en viss tjänst på internet. Där fyller man strukturerat upp sina meriter 

en efter en. Därefter finns en fritextruta, där man ska skriva sitt personliga brev. 

 

                                                           
2
 www.sprakradet.se, http://www.spraknamnden.se/fragor/arkiv_sprakrad_02.htm#cv, 2011-04-16 

http://www.sprakradet.se/
http://www.spraknamnden.se/fragor/arkiv_sprakrad_02.htm#cv
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2 Syfte och frågeställningar 

Flera studiekamrater som jag diskuterat med under uppsatsskrivande har till en början haft 

uppfattningen att jag, precis som alla cv-experter, skriver en uppsats med syfte att maximera cv:ts 

potential. Visst kanske mina resultat kan hjälpa med cv-författning, men syftet är även att med 

retorikens kritiska verktyg kritisera cv:ts vara eller icke vara. 

Som jag skrev i bakgrunden vill jag undersöka sändare, mellanhanden och mottagaren. Jag vill 

undersöka hur sändaren ser på cv och hur ett typiskt cv från denna ser ut. Jag vill se om denna bild 

överensstämmer med vad rekryteraren vill ha. Sedan vill jag se om mellanhanden gör det som 

rekryteraren vill. 

Ett cv har ju som syfte att uttrycka en bild av personen som söker jobb. På två sidor ska personens 

lämplighet för en viss tjänst prövas. Den första sidan ska ge en bild av personens förmåga att uttrycka 

och framhäva sina personliga egenskaper och erfarenheter och på den andra sidan ska personen 

rada upp vad hon gjort i sitt liv. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka cv-brevets retorik. Den inkluderar alltså inte den persuasiva 

effekt som telefonsamtal före och efter ett inlämnat cv kan ge, eller anställningsintervjuer för den 

delen. Cv ligger ofta till grund för anställningsintervju och det är här man måste vara övertygande för 

att ens få komma så långt. Jag vill belysa den balansgång mellan professionalism och personlighet 

och synliggöra var gränserna går för vad som anses vara rimligt att skriva. Jag vill undersöka saker 

som hur personlig man tillåts att vara och om man måste hålla sig till en mall.  

Detta ska förhoppningsvis leda till att jag ger förslag på förbättringar på hur man bäst presenterar sig 

själv i pappersform. Men inte bara det. Det finns ju mängder av material om hur man författar ett cv, 

och dessutom analyserar jag sådant material. Jag vill ju även undersöka om denna form av ansökan 

verkligen är ett bra alternativ överhuvudtaget. Jag kommer alltså kritiskt granska hela traditionen 

som cv-författande utgör.  

 

2.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har jag valt att belysa. 

1. Finns det en cv-genre? Hur ser den i så fall ut? 

2. Vad säger cv-experter och vilka tips når ut till arbetssökande? 

3. Hur ser rekryterare och arbetsgivare på denna genre och på expertråden? 

4. Hur fungerar detta system och hur ser framtiden ut? 

Den första frågeställningen går ut på att med hjälp av 40 olika cv:n försöka identifiera en genre bland 

de cv:n jag analyserar. Kan man ur dessa cv:n hitta en tradition i hur cv-författande går till och hur ser 

ett typiskt cv ut? På vilket sätt ska ett CV övertyga? Och vilka är de övertygande elementen?  

I den andra frågeställningen undersöker jag alla de cv-experter som finns och alla tips och råd som 

florerar på internet och i foldrar. Vad tycker de egentligen? Jag jämför sedan dessa råd med den 

genre som jag eventuellt identifierar. Materialet som jag använt till de två första frågeställningarna 

har sedan legat till grund för det frågeformulär som jag använt när jag intervjuat rekryterare. 
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I den tredje frågeställningen undersöker jag om de personer som rekryterar verkligen uppskattar de 

råd som experter ger och om den eventuella traditionen hjälper eller stjälper arbetssökande.  

I den fjärde frågeställningen reflekterar jag över om detta system verkligen är det ultimata 

tillvägagångssättet i dagens hårda arbetsmarknad där 8 % av befolkningen är arbetslös. Håller CV på 

att spela ut sin roll eller blir den tvärtom starkare?  

Är cv ett bra sätt för att få in rätt personlighet på rätt plats? Hur förändras cv:t idag? Blir det mer vikt 

på meriterna eller på den privata delen av cv:t? Håller målsättning och värdegrund att få en allt 

större betydelse? Intervjuresultatet jag får från cv-experterna ska jämföras med hur verkligheten ser 

ut. 

2.2 Tidigare forskning 

Det har forskats ganska brett om ämnet arbetssökning. Den forskning jag tagit del av har dock oftast 

varit inom media- och kommunikationsvetenskapen men även inom sociologin och socialpsykologin. 

Men ingenstans har jag hittat någon som forskat om ämnet genom retorikens glasögon där man med 

retoriska begrepp belyser de rent persuasiva delarna i ett cv och vad som egentligen övertygar 

mottagaren, alltså rekryteraren. Jag har alltså inte hittat något material där man studerar cv-brevets 

persuasiva effekt rent retoriskt.  

2.2.1 Job seeking of white collar workers 

Marinette Fogde har skrivit denna avhandling som med hjälp av fyra studier syftar till att beskriva hur 

så kallade White collar workers tar sig in i arbetslivet. Översatt till svenska blir white collar workers 

något i stil med vitskjortor, alltså tjänstemannayrken. Marinette Fogde skriver att hennes synsätt är 

inspirerat bland annat av den franske socialpsykologen Michael Foucaults idéer om individens 

förhållande till samhället när det gäller att skapa positiva attityder. Eftersom jobbsökande går ut på 

att skapa en positiv attityd gentemot samhället för att få jobb så är hans begrepp mycket 

tillämpbara. Bland annat grundade Foucault begreppet governmentality som i detta fall avser 

individens attityder gentemot samhället. 

Första studien, The making of an employable individual handlar om hur studenten gör sig 

anställningsbar. Artikeln handlar om att konstruera sig själv som ett anställningsbart objekt. 

Materialet som använts till denna studie är undersökningar från fackförbundet SIF (numera Unionen) 

och från den dåvarande internetsidan campus.se. Empiriskt material för analys är baserad på 

diskursanalyser från broschyrer och internetsidor. Dessa företag har försett studien med material 

som ger jobbsökande råd om vilka attityder man bör ha som jobbsökande. Artikeln undersöker vilken 

den rådande diskursen för attityd som finns och krävs hos jobbsökande. På den svenska 

arbetsmarknaden ställs enligt artikeln krav på att studenten ska vara flexibel och vara ”hungrig” när 

det gäller att söka jobb. Infallsvinkeln är inspirerad av Focaults idéer om governmentality som jag 

kommer behandla senare. Teorierna om social konstruktion är intressant eftersom jag skriver 

uppsats om att konstruera sig själv som en arbetslämplig person genom att skriva ett cv. 3 

Den andra artikeln handlar precis som första artikeln om karakteristik, värden och moraliska aspekter 

som är ansedda att vara idealiska för jobbsökande.  

                                                           
3
 Fogde (2009) s.39. 
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Tredje artikeln fokuserar på de råd som coacher ger studenter när det gäller konsten att 

marknadsföra sig själv på arbetsmarknaden. Här presenteras även bevis på komplexiteten när det 

gäller att marknadsföra sig själv när olika diskurser krockar. Artikeln problematiserar konflikten som 

händer när den typiska svenska skyggheten kolliderar med kravet på att man ska framhäva sig själv 

mycket. 

Fjärde artikeln är den som jag kommer integrera mest i min diskussion. Denna handlar om hur 

studenter förhåller sig till karriärråd och hur de gör sig själva anställningsbara. Anställningsbar är 

enligt Fogde ett modeord som innebär att studenten ska övertyga arbetsgivare om att denna besitter 

särskilda egenskaper. Termen innebär inte bara att studenten ska visa initiativförmåga och att kunna 

uttrycka sig väl i tal och skrift, utan även skapa sig själv som ett jobbsökande objekt som hela tiden 

strävar efter att förbättra sin skicklighet och att öka förmåga och attityd. Artikeln innehåller citat från 

kvalitativa undersökningar med jobbsökande studenter men även teorier om hur man konstruerar sig 

själv som ett jobbsökande objekt. Här undersöks studenternas egen attityd till sina egna 

självprestationer. Materialet till denna studie består av kvalitativa intervjuer med 19 studenter som 

har som gemensam nämnare att de aktivt har sökt råd från fackförbundet Unionen, som även är den 

fackförening vars tips och råd jag analyserar senare. Detta innebär kanske att materialet från denna 

undersökning kommer från människor som i större utsträckning än andra studenter känner till hur 

man gör sig själv anställningsbar. Trots detta är det intressant att höra deras åsikter om hur de ser på 

systemet. I cv-författande handlar det om att framställa sig som ett objekt.  

 

2.2.2 Genrebegreppet – en forskningsöversikt av Per Ledin 

Denna uppsats ingår i serien Svensk Sakprosa som är ett forskningsprojekt för att beskriva den 

svenska sakprosans utveckling från 1750-talet tills idag. Orsaken att jag använder mig av denna bok 

är för att tydliggöra för mig själv vad en genre är. Detta är jag tvungen att tydliggöra för att veta vad 

jag ska leta efter när jag ska försöka beskriva en genre bland cv-brev.  

Syftet som Per Ledin hade med denna uppsats var att reda ut om genrebegreppet skulle ingå i 

projektet svensk sakprosa. Därför presenterade han olika begrepp inom genreforskning och synen på 

genrer hos samhället och hos olika forskare. Han presenterar således flera olika synvinklar på 

genrebegreppet. Bland annat presenterar han begreppet discourse community, alltså 

diskursgemenskap. Det är ett begrepp som myntats av en amerikansk retorikforskare vid namn 

Swales. Diskursgemenskap är enligt Ledin: 

/.../en social grupp som har gemensamma mål och som äger en uppsättning genrer som i mycket 

bestämmer villkoren för kommunikationen.4 

Han nämner även i sin definition av sin genre att genretillhörighet uppstår genom att vi kan se en 

text som en social process med visst mål. Dessa cv vill ju uppnå ett och samma mål; att generera ett 

jobb åt en grupp arbetssökande som går på kurser hos arbetsförmedlingen. Därför tycker jag att 

Swales tankar om genre är ett begrepp som är användbart i min genreanalys av cv. Man kan med 

detta begrepp beskriva de arbetssökande som en grupp med samma mål i en social process. 

                                                           
4
 Ledin (1996) s. 17 
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Situated Cognition är också ett intressant begrepp som jag använder, detta är ett begrepp som de 

amerikanska retorikforskarna Berkenhotter & Huckin använder. Detta begrepp innebär att man 

analyserar objekten ur ett insider-perspektiv; för att fullt förstå en genre måste vi själva delta i de 

aktiviteter som genren är inbäddad i, vilket jag gör eftersom jag själv varit arbetssökande till 

sommarjobb. Enligt deras argumentation kommer jag själv alltså få en bättre inblick i cv-genren.5 

2.2.3 Sonja K. Foss – Generic critisism 

Foss har i sin bok Rhetorical Critisiscm ett kapitel om genrekritik, generic critisiscm. Denna har två 

funktioner. Antingen använder man generic application där man tar objekt ur en genre och 

dissekerar dessa för att se om de tillhör en viss genre. Den andra varianten, generic description, 

innebär att man tar vissa objekt som man anser vara av samma genre och försöker jämföra 

gemensamma nämnare för att på så vis beskriva genren. Detta angreppssätt har jag. 

Detta problematiseras dock när jag läser Per Ledins bok Genrebegreppet ur Svensk sakprosa. Han 

anser att genrebegreppet är för komplicerat för att ens få vara med i projektet Svensk Sakprosa. Ha 

anser att det som Foss skulle kalla för generic application inte fungerar eftersom kriterierna för genre 

förändras över tid; språket förändras och att vi som språkbrukare själva har olika kriterier för en 

genre. Därför anser han att genrebegreppet bäst ska användas som en beroende variabel snarare än 

en utgångspunkt för undersökning. Genren ska istället bli ett resultat av en undersökning. 6 

 

2.3 Teori 

2.3.1 Retorisk teori 

Jag argumenterar för att cv-författning är en intressant retorisk situation. En situation där individens 

förmåga att disponera, att utsmycka och begränsa sitt cv sätts på prov. Med hjälp av retorikens 

begrepp ska jag studera cv-brevets övertygande element.  Retoriken har många användbara begrepp 

som kan peka på exakt vad som är persuasivt i ett cv. Aristoteles definition av Ethos (Arete, Eunioa, 

Fronesis), Pathos och Logos kommer flitigt att appliceras på argumentationen som bedrivs i 

ansökningarna. Även dygderna aptum, perspicuitas, ornatus och puritas är några av retoriska 

begrepp som används. Elocutio kommer användas för att beskriva mer noggrant vilka delar av 

utsmyckningen som är anmärkningsvärda. Dispositio och Intellectio är även intressanta begrepp från 

retoriken som jag använder. Doxa är även ett intressant begrepp när det gäller för arbetssökande att 

förstå hur rekryterare kommer uppfatta ens brev. 

2.3.2 Genreteori 

Foss och Ledins syn på genre och begreppen som jag presenterade under tidigare forskning kommer 

även att appliceras. 

 

 

 

                                                           
5
 Ledin (1996)  s. 17. 

6
 Ledin (1996)  s.35. 
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3 Material och metod 

3.1 Urval och material 

3.1.1 Cv:n 

Jag frågade en statlig myndighet om jag kunde få ta del av cv:n som skickats in till dem. Jag fick ta del 

av en mängd ansökningar på villkoret att ansökningarna var anonyma. Ur alla dessa ansökningar 

plockade jag ut 40 stycken från tre olika tjänster. De tjänster som ansöktes var arkitekt, 

miljöhandläggare samt redovisningsansvarig. Dessa ansökningar har begränsningen att de passerat 

genom ett automatiskt system. Detta innebär att den visuella utformningen är omöjlig att påverka 

för den arbetssökande eftersom den ansökande fyller i erfarenheter i ett elektroniskt formulär. Det 

var heller inte möjligt att applicera en bild. Detta koncentrerar min analys till att endast analysera 

elocutio och dispositio. Att hitta en hjälpsam person som var villig och kapabel att ge mig 40 cv:n 

visade sig vara en mer krävande uppgift än jag trodde. Därför valde jag att analysera dessa cv:n 

eftersom möjligheten dök upp. 

3.1.2 Cv-experter 

I dagstidningar som Aftonbladet, Expressen och Metro kryllar det inför sommarsäsongerna av artiklar 

på hur man bäst författar ett CV. Det är oftast inte tips och råd av journalisterna själv, utan de har 

tagit hjälp av externa experter för att författa artiklarna. Dessa artiklar tänker jag analysera retoriskt 

för att hitta uppslag till mina kvalitativa intervjuer jag kommer genomföra. Jag sökte via söktjänsten 

Google7 på tips och råd om hur man författar cv. Jag valde tre artiklar från tre stora dags- och 

kvällstidningar. Eftersom jag ville undvika att välja de artiklar som passar mina ändamål valde jag de 

tre som först dök upp.  

Aftonbladet och Expressen läses av över en miljon läsare varje dag, gratistidningen Metro likaså. Alla 

dessa tidningar hamnar ofta på bussäten och på bänkar i tågterminaler där andra människor sedan 

hittar dem, slår upp tidningen och läser dem. Det råder alltså ingen tvekan om att dessa tidningar har 

stor inverkan på den allmänna uppfattningen om hur ett bra cv ska se ut. Artiklarna har den 

gemensamma nämnaren att de är mycket kortfattade och beskriver cv-författande mycket generellt. 

Samtliga artiklarnas ethos förstärks av att det är experter inom området som får dela med sig av sina 

erfarenheter.  

Det finns även många guider på internet där experter ger mer utförliga råd om hur man konkret, steg 

efter steg, utformar sitt cv. Karriärguiden.se är en sådan sida. Denna sida innehåller råd och tips som 

jag kommer analysera. 

Slutligen har vi fackföreningen Unionen som förutom att se efter sina medlemmar ger arbetssökande 

karriärråd och coachning, bland annat med att författa cv. I en folder som jag fick tag på finns sådana 

råd och dessa ville jag undersöka också. 

 

 

                                                           
7
 www.google.se, 2011-05-25 

http://www.google.se/
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3.1.3 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer med rekryterare har genomförts med syfte att få inblick i vilka faktorer som avgör vilka CV 

som anses vara bra och vilka som anses vara dåliga. Ett annat syfte är att höra deras åsikter om hur 

framtiden ser ut för fenomenet som cv utgör. Materialet från intervjuerna ska sedan förhoppningsvis 

resultera i att jag kan svara på frågeställningarna jag presenterat. Eftersom jag i 

resultatredovisningen studerat många olika cv:n, läst råd från experter inom området och läst 

litteratur om fenomenet ansåg jag att detta material skulle utgöra en bra grund för kvalitativa 

intervjuer. Även om det finns massor av tips och råd från experter vill jag göra mina egna 

observationer och samtidigt utöka min kunskap gällande kvalitativa intervjuer. 

Alla de råd och tips som florerar på internet och i dagstidningar syftar till att göra cv:t så övertygande 

som möjligt. Därför intervjuar jag rekryterare för att belysa deras åsikter om hur de ser på att det 

finns tusentals människor på arbetsmarknaden som har som arbete att bland annat hjälpa folk att 

skriva just cv. 

3.2 Avgränsningar 

Det finns många andra faktorer som påverkar om man får jobbet man söker eller inte, inte bara cv-

brevets utformning. Många cv-guider och expertråd som jag stött på handlar ofta om att man ska 

omvärldsbevaka arbetsmarknaden och att marknadsföra sig personligen genom att kontakta 

arbetsplatsen man är intresserad av både före och efter man skickat in sitt cv.  

Uppsatsen är avgränsad till Sverige och det svenska arbetsklimatet. Jag tänker avgränsa mig till cv:t 

och dess persuasiva element och därför inte till den uppföljande anställningsintervjun som kan bli 

eventuell i händelse av att cv:t väcker intresse. Jag tänker endast vidröra den persuasiva effekt som 

en uppringning eller korrespondens i kombination med cv kan uppnå. 

Ett cv:s ethos kan självklart påverkas både negativt som positivt av att den arbetssökande tagit 

kontakt med mottagaren innan och/eller efter denne mottagit cv:t. Det jag vill undersöka är ju enbart 

cv:ts persuasiva effekt och inte den kontakt som byggs upp innan, till exempel via telefonsamtal, eller 

efter, till exempel i form av anställningsintervju. Däremot kommer jag diskutera vikten av att noga 

analysera mottagare, då det gäller att använda de ord som står i platsansökan. En intressant 

reflektion som Fogde framhäver i The work of the job seeking är att handböcker som riktar sig till 

arbetssökande ofta besitter en stark hegemonisk maskulinitet.8 

Att ta för sig och framhäva sig själv kan betraktas som maskulint kodade ideal vilket också kan få 

konsekvenser för kvinnors karriärmöjligheter. 

Genusaspekten avgränsar jag mig från eftersom jag gick in i uppsatsskrivandet med ambitionen att 

undersöka cv-brevets roll på arbetsmarknaden och dess övertygande effekt som helhet. Jag har inte i 

mitt urval haft i åtanke hur kvinnor skriver cv-brev som riktas mot män eller vice versa. Ej heller har 

jag i mitt urval av rekryterare som jag intervjuat tagit hänsyn till kön. Detta kan vara mål för fortsatt 

forskning. Denna uppsats handlar om cv-retorik och inkluderar alltså inte den persuasiva effekt som 

telefonsamtal före och efter ett inlämnat cv kan ha, eller anställningsintervjuer för den delen.  

                                                           
8
 Fogde(2009) s.62. 
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3.3 Metod 

3.3.1 Genreanalys 

Genreanalysen består alltså av en analys av 40 stycken autentiska cv:n. Med hjälp av Foss tankar om 

generic description kommer jag använda ett deduktivt synsätt. Denna modell ingår i retorisk kritik 

som kallas Generic critisism.9 Visserligen är detta delvis retorisk teori, men jag använder samtidigt Per 

Ledins tankar om genre som en social process och ett begrepp för att beskriva individers strävan 

efter att med text försöka uppnå samma mål. Det är alltså en deskriptiv del där jag kommer väva in 

diskussion för att sedan diskutera slutsatserna.  

När jag resultatredovisar de cv:n jag granskat delar jag upp de personliga breven i olika delar.  Till en 

början valde jag att separera de tre olika tjänsterna åt eftersom jag ansåg att elocutio varierar 

beroende på vilken tjänst man söker. Arkitekt kräver exempelvis fler arbetsmeriter än en redovisare 

på grund av den tekniska expertis som krävs hos arkitekter. Efter att ha analyserat annonserna ett 

tag insåg jag dock att upplägget på ansökningarna inte alls särskilde sig från varandra så mycket. Jag 

insåg att jag ville undersöka om det finns en genre gällande cv hos svenskarna oavsett vilket jobb 

man söker. Således slog jag ihop ansökningarna i samma analys och det blev genast mycket lättare 

att analysera. 

 Jag fick dessvärre inte ta del av platsannonserna till arbetsplatserna men jag upptäckte under 

analysens gång att man ändå kan se vilka egenskaper eller meriter mottagaren efterfrågat.  

Några metodproblem jag stött på gällande denna analys är att det finns genrer av CV som anpassas 

till olika sorters marknader, och därför kan jag inte med exakt precision presentera ett cv som är 

typiskt för alla marknader i hela Sverige. Dessa är begränsade till tre statliga tjänster. 

 

3.3.2 Retorisk analys av tips och råd från cv-experter 

Jag ämnar göra genreanalys på 3 stycken artiklar i dagstidningar som ger råd och tips på hur man 

skriver ett bra cv. Det finns gott om exempel på cv på internet, i guider, i foldrar med mera. 

Nackdelen med att använda dessa är dock att de inte är autentiska. De utgör en mall för hur ett bra 

cv ser ut men det betyder inte att de är övertygande eller att de fungerar.  

Även om man följer alla otaliga tips och råd från experter och tidningar vet man aldrig vem det är 

som sitter och avgör vilka personer som uppfattas som intressanta och vilka som sorteras bort, 

antingen av direktiv hur sortering av cv ska gå till från överordnades eller företagets sida, eller av 

personliga intryck.  

 

3.3.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuformulär har formats med hjälp av boken Kvalitativa intervjuer av Jan Trost. För att 

få adekvat material så var jag tvungen att sätta mig in i kvalitativ intervjuteknik. Eftersom denna 

uppsats har producerats till största del med hjälp av eget inskaffat material så var jag tvungen att 

hitta de rätta verktyget för att få ett så trovärdigt material som möjligt. Därför har jag tagit hjälp av 

                                                           
9
 Foss (2006) s.131. 
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de teorier och principer som präglar Jan Trosts bok. I en bra kvalitativ intervju, enligt Trost, ställer 

man enkla, raka frågor som ger innehållsrika svar. Enkelheten bidrar förhoppningsvis till att den 

intervjuade får tolka friare utan att bli styrd åt ett visst håll. Istället för att fråga ”Det innebär alltså 

att...?” försökte jag fråga ”Vad innebär det?”. 10 

Den intervjuade ska uppfatta det som ett samtal medan jag ska uppfatta det som en intervju 11 

Övriga observationer kommer jag också tolka. Detta kan vara saker som inte riktigt fastnar på 

ljuduppspelning som attityder och övriga saker som jag uppfattat subtilt. Jag har som så många andra 

intervjuare stött på fenomenet att man säger mycket värdefullt efter inspelningsutrustningen stängts 

av. Vissa av dessa observationer kommer jag till och från att presentera. Svårigheterna med dessa 

observationer är att jag inte har inspelat material som bevis för detta.  

Ett annat råd som Jan Trost gav mig var att man i hanteringen av materialet man får bör vara 

kreativ.12 Mina frågor var antecknade på ett frågeformulär (se bilaga), men det betyder inte att det 

var helt standardiserade intervjuer. En standardiserad intervju innebär att man ställer samma frågor 

på precis samma ställe till varje person och med exakt samma tonfall.13 Jag lät de intervjuade styra 

intervjun mer. Nästa fråga som jag ställde berodde på hur den intervjuade svarade. Drog den 

intervjuade in mig på ett visst spår så fortsatte jag på det spåret. På det viset blev intervjun mer 

naturlig och flöt på bättre. 

Jag förklarade innan intervjun började vad mitt syfte var genom att presentera frågeställningarna för 

uppsatsen. Jag förklarade sedan att jag inte ville avslöja fler detaljer om vilken information jag 

specifikt sökte eftersom det riskerade att styra intervjun åt ett visst håll.  

I intervjuer finns det alltid risk att informatörer ger de svar som de tror att intervjuarna vill höra, 

snarare än deras egna tankar. 14 

Jag har under mina kvalitativa intervjuer försökt observera vissa attityder hos rekryterarna. Detta 

eftersom att jag misstänker att de automatiskt går in i sina roller som rekryterare och svarar som om 

det skulle vara ett arbetssamtal, den kommunikationsform som de är väldigt vana vid. Jag bad därför 

intervjuerna om att de skulle vara anonyma för att på så sätt få ärligare svar. Min taktik var att om de 

är säkra på att jag inte presenterar dm med namn eller var de jobbar, vågar de förhoppningsvis svara 

lite ärligare och komma med lite fler personliga reflektioner.  

Platsen jag genomförde 2 av intervjuerna var på rekryterarnas deras kontor i en ostörd miljö. Den 

ena verksamheten var statlig och den andra privat. Atmosfären var lugn och jag ägnade cirka 10 

minuter att etablera en avslappnad och välvillig atmosfär med den jag skulle intervjua för att visa 

eunioa (välvilja). Detta eftersom jag vill få så personliga och ärliga svar som möjligt, och detta är mer 

sannolikt att få om man visar att man är välvillig och tacksam för att personen ville ta sig tid att ställa 

upp på intervju. De två intervjuerna var 36 respektive 50 minuter långa. Orsaken att den ena blev så 

lång var att jag helt ville att den intervjuade skulle få tala till punkt. Av denna orsak drog den ena 

intervjun ut på tiden. Jag ville undvika att personen skulle känna sig stressad, eftersom det då kan 

                                                           
10

 Trost (2004)  s.102. 
11

 Trost (2004) s.55. 
12

 Trost (2004) s.147 
13

 Trost (2004) s.39 
14

 Trost (2004) s.36. 
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dyka upp svar som den intervjuade inte hade tänkt sig. Jag gav helt enkelt den intervjuade utrymme 

att hela tiden får korrektera sina svar ordentligt innan jag ställde nästa fråga. En annan aspekt jag 

hade i åtanke var horror vacui 15, rädsla för tomrummet. Jag ansträngde mig för att låta tystnaden 

hovra i rummet ibland snarare än att verka stressad över tystnaden.  

Jag har enligt Trosts råd inte citerat rekryterarna exakt. Jag har renskrivit språket med hänsyn till 

uppsatsens läsbarhet. 16 

Jag kallar rekryterarna Rekryterare A och B. Rekryterare A arbetar på en statlig myndighet och hans 

egentliga titel är personalhandläggare. Han har en chef som måste godkänna vissa uttagningar och 

som han måste motivera sina uttagna personer som han anser vara lämpliga till en viss tjänst. Hos 

rekryterare A ligger arbetsansökan i en lång hög. Alla meritförteckningar ser likadana ut. Det finns 

inget utrymme för foto eller egen layout. Får de fysiska cv:n skannar de in dessa och lägger dem i 

hög.  

 

4 Resultatredovisning 
 

4.1 Genreanalys av cv 

Denna redovisning bygger på 40 cv:n och jag ska utifrån dessa försöka hitta en gemensam nämnare 

som är typisk för de flesta. Det blir alltså en slags bedömning utifrån hur de allra flesta har lagt upp 

sitt cv. Efter resultatredovisningen följer några slutsatser och utförligare diskussion. 

4.1.1 Ansökningar till miljöhandläggare, samhällsplanerare/arkitekt samt redovisningsansvarig 

En minoritet väljer att börja med att presentera sitt namn. Av de 40 som jag analyserat väljer ungefär 

en tredjedel att skriva sitt namn. Något färre väljer att berätta ålder eller var de kommer ifrån. En 

person nämner ålder men inte namn. En person har till och med utnyttjat sin ålder för att etablera 

ett tidigt ethos: 

Min karriär och mitt intresse för ekonomiarbete startade vid Handelsbanken när jag var 19 år. 

19 är en tidig ålder för att arbeta på bank. Denna person vill argumentera för att det är positivt att ha 

börjat arbeta på en bank vid en så tidig ålder. Annars hade han kunnat utesluta åldern men valde att 

tidigt i inledningen trycka på detta faktum.  

Det som däremot är vanligt förekommande i början av cv:t är att ange vilket jobb de söker, 

alternativt referensnummer till det arbete de söker. Något annat som är mycket vanligt är att visa 

intresse för det jobb man söker. Detta gör man genom att beskriva varför man skulle passa för 

platsen. Det som är vanligt framför allt hos det yrke som kräver mest meriter (arkitekt) är att man 

börjar med att berätta vad man jobbar som och var. Sedan fortsätter man med att rada upp vad man 

varit ansvarig för och vad man uppnått. Få personer väljer att ange orsak till varför de vill byta jobb.  
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 Trost (2004) s.34. 
16

 Trost (2004) s.40. 
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En ovanlig inledning är kvinnan som börjar med att ange att målet är att arbeta på just den 

arbetsplatsen. Detta kanske låter bättre än att bara skriva att man är intresserad? Med den 

formuleringen låter man kanske som en mer hängiven person. Å andra sidan kan den uppfattas som 

desperat.  

Endast några få av de 40 nämner att de varit i kontakt med någon på arbetsplatsen innan de skickar 

in cv. Antingen betyder det att de flesta inte ringer arbetsplatsen de söker innan de skickar cv, eller 

så betyder det att de väljer att inte skriva det. Längden på personliga breven ligger omkring 250-500 

ord. Den som skrivit mest har över 800 ord medan den som skrivit minst har 60 ord.  

I följande stycken är det vanligt att beskriva vad man uppnått och vilka arbetsuppgifter man har. Det 

handlar mestadels om att utveckla meriterna från meritförteckningen med egna ord. De flesta 

beskriver vad de genomfört under sin karriär och de beskriver utförligt vad de uppnått. De meriter 

som framhävs kopplas sällan till de arbetsuppgifter som den nya tjänsten kräver.  En slags implicit 

argumentation för kommande tjänst är alltså vanlig i dessa cv-brev. Det ska vara underförstått att 

rekryteraren förstår att de meriter de framhäver indirekt syftar till att de är lämpliga för denna plats. 

Vidare till några argumentationsstrategier som förekommer: 

Min förmåga att etablera bra kundrelationer är min nuvarande anställning ett belägg för då X var 

en av mina största kunder. 17 

X är ett väletablerat företag. Detta är ett exempel på hur man kan höja ethos genom att hänvisa till 

vad man konkret har haft för kunder. Att kunden blev nöjd vill den arbetssökanden självklart att det 

ska vara underförstått, men detta väljer författaren att inte uttrycka. I ansökning nummer 4 berättar 

en utbildad biolog om att han är stolt över att ha byggt upp ett stort kontaktnät i hela Norden och att 

han drivit många projekt. Detta kan ju vara ett sätt att skapa nyfikenhet hos rekryterare. Han är 

också mer specifik än vissa då han pekar på en speciell arbetsuppgift han mest ser fram emot; arbete 

med miljöfarlig verksamhet. Detta kan vara ett sätt att visa att man är insatt i arbetsuppgifterna, men 

det kan också vara riskabelt eftersom det kanske är någon annan tjänst som är eftertänkt till att 

utföra denna uppgift. Kanske handlar arbetet inte alls om att arbeta med sådant. Här måste man 

kanske som arbetssökande vara något försiktig och kanske påvisa att man är flexibel när det gäller 

vilka uppgifter man vill utföra.  

En person 18trycker genom hela brevet på att hon vill utvecklas. Hon inleder med att skriva att hon 

söker ett jobb som ger henne varierande och stimulerande uppgifter. Detta brev sticker även ut 

genom att hon istället för de flesta andra, som använder adjektiv som social och utåtriktad, talar om 

att hon uttrycker sig bra i tal och skrift. Det kan uppfattas som ett något mer konkret brev som bryter 

något mot trenden i och med att hon explicit pekar på varför hon tror att hon skulle passa in. 

En annan person 19börjar med att först presentera sig med namn och ålder för att sedan säga att han 

trivs mycket bra på sitt nuvarande arbete, för att sedan använda sig av refutatio (bemötande av 

argument): ”Varför söker jag då denna tjänst när jag nu trivs så bra?” Svaret är att han vill fortsätta 

att utvecklas. Det är ovanligt att man berättar något om sin fritid, de få som gjorde detta valde att 

delge den privata information som var relevant för tjänsten. Detta är ett typiskt exempel: 
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Som person är jag självständig, initiativrik, nyfiken och uppskattar att träffa nya människor för 

samarbete och erfarenhetsutbyte. 

De exempel som lämnas är genomgående sammanfattningar av vilket ansvar man haft och vad man 

uppnått för mål, till exempel utvecklat ett elektroniskt miljöutbildningsprogram för personal eller 

planerat och framgångsrikt genomfört uppbyggnaden av ett torg.  

Trots att de flesta som sökt denna tjänst tydligt visar vad de har gjort, hur mycket ansvar de haft och 

hur goda de är på att analysera och organisera så verkar det finnas en tradition att behöva skriva in 

adjektiv som beskriver deras personlighet i något stycke. Det är vanligt att börja breven med vilka 

kompetenser man har, sedan lite senare i brevet radar man upp adjektiv om ens positiva egenskaper 

som analytisk, målinriktad, duktig på att strukturera och bra på att samarbeta. Andra vanliga adjektiv 

är strukturerad och fokuserad. Medan vissa påvisar exakt var de fått sin analytiska förmåga ifrån, 

exempelvis studier, är det andra som endast skriver exempelvis: ”Jag är analytisk och kommunikativ”, 

utan någon speciell motivering. Jag uppfattar alltså att det i samtliga cv:n är vanligt förekommande 

med adjektiv som beskriver personliga egenskaper, men många har även tagit till sig tipset att 

använda tredjepersonsåsikten, det vill säga att man skriver ”Andra beskriver mig som...” eller ”Jag får 

ofta höra att jag...” 

När det kommer till att skriva privat information och vad man gör på fritiden är de flesta väldigt 

försiktiga. Ofta hamnar detta stycke långt ner, nästan sist, i ansökningarna. De flesta verkar ha valt 

adjektiv för sitt privatliv som är precis de som eftersöks i annonsen. Ett exempel på detta:  

På fritiden tränar jag gym och simmar och då vädret tillåter gå jag gärna en promenad eller 

springer i skogen. En del av fritiden går även åt till att träffa vänner och familj och jag försöker 

även se till att träffa de vänner som inte längre bor nära. Detta gör att de flesta nog har 

uppfattningen om mig att ja är den som organiserar och drar ihop folk till olika aktiviteter.20 

Trots att detta är stycket som beskriver om vad hon gör på fritiden så binder hon ändå 

fritidsintressen till en positiv egenskap som eftersöks; organisationsförmåga. De flestas intressen 

verkar alltså gå hand i hand med de personlighetsdrag företaget/myndigheten eftersöker. Exempel 

på detta är miljöhandläggaren som beskriver att hon har ”odlat sitt miljöintresse”. Medan de flesta 

inkluderar vanliga återkommande adjektiv som beskriver personlighet finns det ändå vissa som hittar  

egna och unika beskrivningar av sig själva. Till exempel personen som kallar sig ”problemlösare”. 21 

Allt språk är rent och korrekt och formuleringarna kan uppfattas som professionella, förutom i dem 

delar där man beskriver sitt fritidsintresse. Man kan uppfatta många positivt laddade ord som 

exempelvis gillar, intresserad, utmaningar och strävan. När det kommer till detta stycke blir det 

oftast mer lekfullt. Där florerar modigare formuleringar som ”plocka fram golfklubban” eller ”ta en 

sväng i skogen”. Detta är det ställe i brevet där vissa vågar skriva formuleringar som kan uppfattas 

som mer lekmannaaktiga. 

Nummer 9 i ordningen börjar som många andra med att berätta vad hon gör för tillfället och vad hon 

kan. Sedan använder hon formuleringen att hon ”har lätt att samarbeta men jag har samtidigt inga 

problem med att stå på egna ben”. Övriga har skrivit att de har lätt för att samarbeta medan hon 
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skriver att hon även kan utföra arbetet självständigt. Dock kan det tolkas på olika sätt; att en person 

har lätt att samarbeta med andra betyder inte nödvändigtvis att man är ansvarstagande själv. Detta 

kan tyda på att hon tänkt igenom påståendet eller att hon inte har gjort det. Om hon hade vänt på 

påståendet och istället skrivit ”har lätt att stå på egna ben men jag har samtidigt inga problem med 

att samarbeta” hade det fått en mer negativ laddning, eftersom det kan uppfattas som att hon inte 

trycker på hur bra hon är på socialt samspel och samarbete.  

Andra tolkningsmöjligheter som kan dyka upp i brevet är exempel nummer 8, som börjar brevet att 

skriva att han har ett ”humoristiskt och positivt sätt”. Detta kan uppfattas som att det kan vara en 

pajas man har att göra med. Att utreda miljöbrott, som denna person vill göra, kanske inte går hand i 

hand med att uttrycka sig som att ha ett humoristiskt sätt, även om humor är viktigt. Under 

analysens gång identifierar jag några fler diffusa påståenden och argument med flera 

tolkningsmöjligheter, alltså motsatsen till puritas. 

En person skriver som ”... har lätt att utföra ärenden”. Just ordet ärende upprepar hon flera gånger i 

brevet. Ärenden kan uppfattas som ett mycket allmänt uttryck, då ett ärende kan vara mycket 

svårare än ett annat. Att som arbetssökande likställa ärenden kanske inte är smart, man kanske 

skulle påvisa att man gillar utmaningar, hur svårt ärendena än. Detta kan även uppfattas som att hon 

verkligen påvisar att hon vill arbeta med flera ärenden, och inte samma ärende hela tiden. Det torde 

vara självklart att människor inte vill arbeta monotont, speciellt inte en människa till denna tjänst. 

Hon skriver även att hon kan lagar och att hon är bra på kommunikation. Är hon bra på att 

kommunicera eller uppfatta kommunikation? Denna allmänna beskrivning kan man uppfatta som 

något tvetydig. 22 

En ansökande skriver ”Med erfarenheten från mina studier” . 23Skulle man kunna skriva ”med 

studierna i färskt minne”? eftersom arbetsmeriter faktiskt klingar ganska högt enligt de expertråd jag 

läst och att rekryteraren kanske inte alls ser studier som högre erfarenhet än meriter från arbetslivet. 

En person nämner vid sina fritidsintressen att han gillar fotboll och vill länka detta till en relevant 

merit. Därför skriver han att han varit lagkapten i sitt Division 5-lag.24 Detta kan uppfattas som en 

implicit argumentation för att man har ledaregenskaper och strategiskt sinne. 

En miljöinspektör som söker tjänsten skriver; ”I mitt arbete tar jag ställning eller uttalar till 

journalister när det behövs”.  Detta kan även det tolkas olika. Många myndigheter och företag har 

särskilda personer som sysslar med just detta och vill undvika att anställda talar till media utan 

tillåtelse.  

Avslutningarna är ofta formulerade på särartade sätt. Några vanliga är: ”Se fram emot att få berätta 

mer”, ”Med vänliga hälsningar”, ”Hoppas att vi får möjlighet att träffas”, ”Jag ser fram emot ett 

positivt besked” och ”Jag tror detta skulle passa mig”. Flera avslutar även med att skriva att de 

hoppas att deras brev har fångat intresse och att de hoppas att träffas. Avslutningarna följer 

mönstret att man i slutskedet vill antingen förmedla att man ser fram emot ett möte eller att avsluta 

som man brukar avsluta brev, alltså med vänliga hälsningar. Visst finner jag undantag som ”Med 

önskan om en solig dag” men många slutfraser är snarlika och typiska.  

                                                           
22

 Nr. 7 
23

 Nr. 9. 
24

 Nr 11. 
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Slutsats och diskussion 

Få väljer att presentera namn. 

Gällande elocutio när det gäller att framhäva sina meriter stöter jag på både ”jag passar för den här 

platsen” såväl som ”jag tror att jag passar för den här platsen”. Jag vill hänvisa till rekryterare B som 

påpekar att graden av ”kaxighet” beror på vilket jobb man söker. Dessa tjänster uppfattar jag inte 

som sådan tjänst där man bör vara överdrivet kaxig. 

Väldigt få väljer att ange orsak till varför man vill byta jobb. Det som rekryterarna framhävde var att 

man ska vara tydlig gällande luckor. Då anser jag att man likväl bör vara noggrann med orsaken till 

varför man inte trivs eller passar på sin nuvarande arbetsplats. Vissa har dock argumenterat för att 

man vill byta jobb på grund av att man vill utvecklas. Således kan man, om man vill, argumentera för 

att man är villig att utvecklas genom att skriva att detta är orsaken till att man vill byta jobb. Även 

ödmjukhet och mod skulle kunna vara något som kan framhävas genom argumentering. 

Man kan vrida och vända på så gott som allting och få det att låta som ett bra argument för vad som 

helst, bara man vill. En låg ålder kan tyda på att man utvecklas fort, är hängiven och arbetsvillig. Att 

man är trött på sitt jobb kan man omvandla till att man söker nya utmaningar. Karriärguidens råd 

handlar om detta.25 

Längden på cv är oftast 250-500 ord. 

Man ska framhäva relevanta meriter för nya tjänsten men de räknar med rekryteraren kopplar ihop 

merit med lämplighet utan att man själv måste uttrycka det explicit. 

Refutatio är något som är ovanligt förekommande men kan bidra till puritas, alltså tydliggöra varför 

man vill byta jobb. 

Skriver man att man som person är självständig och initiativrik utan att kunna peka på precis hur man 

är det uppfattar jag det som att det är helt onödigt att uttrycka detta. Jag tror att rekryterare har sina 

element som de vill ha med, oavsett om det är autentiskt eller ej. Ena rekryteraren (A) skriver ju att 

han själv skulle ta med ”andra beskriver mig som…” om han skulle skriva ett cv. Jag tolkar detta som 

att denna rekryterare har sina mallar som denna gärna vill följa. 

Ordet kreativ stöter jag på mycket sällan. När jag väl gör det är det en kvinna som står för brevet. Att 

döma av hennes brev uppfattar jag inte hennes elocutio (språklig utsmyckning) som särskilt kreativ. 

Det är nämligen ingenting här som jag uppfattar som utstickande, alltså särskilt kreativt. 26 

Det var skönt för mina ögon när jag i min analys av cv:n får se nya adjektiv och andra formuleringar. 

Att beskriva sig som en personlighet som problemlösare istället för att skriva att man gillar 

utmaningar är ett sätt att använda elocutio och ornatus. Detta får mig att misstänka att även 

rekryterarna kan uppskatta lite variation som plöjer igenom dessa ansökningar kanske gläds vid att 

man omskriver adjektiven till en personlighetstyp. Här ser jag utvecklingsmöjligheter då man istället 

för social skulle kunna skriva människokännare. 

                                                           
25

 http://www.karriarguiden.se/blogg/2011/05/19/dolj-dina-cv-luckor-med-smarta-omformuleringar/, 2011-
04-17 
26

 Nr. 7. 

http://www.karriarguiden.se/blogg/2011/05/19/dolj-dina-cv-luckor-med-smarta-omformuleringar/
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Att formulera sig rätt enligt rekryterarens doxa och undvika multipla tolkningsmöjligheter kan bidra 

till puritas. Att skriva att man varit lagkapten i Division 5 uppfattar inte jag som särskilt meriterande. 

Här måste man som arbetssökande se över vilka meriter som verkligen är meriterande. 

 

4.2 Genreanalys av tips och råd i dagstidningar 

4.2.1 Tidningar 

Journalister är experter på att förenkla och beskriva kortfattat, på gott och ont. Jag är medveten om 

att experter som uttalat sig tidningarna kan få sina budskap förvrängda. Förenkling av budskap kan 

koncentreras till den grad att själva budskapet missuppfattas. Det viktiga är dock vilket budskap som 

kommer ut till den breda massan. Dessa budskap ska jag här tyda. En diskussion är integrerad i 

analysen och diskussionen kommer att utmynna i frågor som jag i sin tur utformar ett formulär av 

som ska användas till mina kvalitativa intervjuer. 

Aftonbladet 

Om vi börjar med Aftonbladets artikel har Eva Pålsson från företaget SKTF Direkt bidragit med sitt 

kunnande till denna artikel. SKTF direkt arbetar med rådgivning om fackliga frågor såsom 

anställningsavtal och arbetsmiljö. Även CV-granskning ingår i deras verksamhet. Artikeln är även 

tydlig med att den jobbsökande individen ska vara mycket tydlig med vad just hon kan bidra med till 

företaget, alltså puritas.27 

Det vanligaste misstaget folk gör är att berätta för mycket om sig själva. Ett cv är ingen 

kontaktannons. Det är viktigt att hålla sig på ett professionellt plan. Berätta istället om dina 

styrkor som är helt yrkesrelaterade. Tala även om vad just du kan bidra med till företaget, säger 

hon. 

 

Vad som inte förmedlas i denna artikel är just var gränsen går när man börjar bli för personlig.  Detta 

påstående kan uppfattas som ganska generellt. Det är av att döma inte särskilt anpassat till någon 

speciell arbetstitel utan ganska allmänt uttryckt. Aftonbladet skriver vidare att stavfel ger ett 

oproffsigt intryck. En tolkning som en rekryterare kan göra när denna ser ett stavfel kan vara att den 

som skrivit cv:t har haft bråttom, är stressad eller är likgiltig inför cv-skrivning. En annan negativ sak 

kan vara att den tjänst som den arbetssökande söker kräver mycket och noggrant författande. Ett 

stavfel kan därför mycket väl vara förödande för den ansökandes primära ethos. Några fler 

påståenden som Aftonbladet förmedlar: 

Och var inte rädd för att ringa! Kolla om det är några speciella erfarenheter eller egenskaper som 

de söker. Då har du ett försprång gentemot de andra, säger Pålsson. 

 

Genom att ringa kan man få bättre förutsättningar att anpassa brevet till mottagaren, men detta 

fördjupar jag mig inte i ytterligare eftersom uppsatsen är avgränsad till att man ska visa detta mod 

och bevis på anställningsbarhet inom ramen för cv-författande. Kanske handlar detta påstående om 

                                                           
27

 http://www.aftonbladet.se/temautbildning/article8093139.ab, 2011-04-17 

http://www.aftonbladet.se/temautbildning/article8093139.ab
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att visa mod. Om man ringer kanske man uppfattas som driven och orädd, vilket även det kan vara 

bevis på anställningsbarhet. 

 

 

Metro 

Till denna artikel har Metro tagit hjälp av Gunnel Rylander och Fredrik Ljungkvist från konsult- och 

rekryteringsföretaget Perido Skills. 28 

 

Det viktigaste i en cv är att den ska vara lättläst och lätt att hitta i, och att den ska lyfta fram 

kunskaper som är relevanta för tjänsten, säger Marika Vikback. Cv:n ska inte vara jag-centrerad, 

utan snarare lyfta fram hur den som söker kan hjälpa företaget, säger Gunnel Rylander.  

 

Cv:t ska vara stilrent och lättöverskådligt, puritas. Man ska lyfta fram det som kan främja företaget. 

Dessa experter utgår alltså ifrån att den arbetssökande känner till vilka meriter som är relevanta för 

företaget. Den arbetssökande kanske därför väljer att utelämna information om att denne är ideell 

arbetare för ett fotbollslag, eftersom denne söker tjänst som jurist. Samtidigt torde denna 

information kunna vara värdefull när den arbetssökanden vill ge argument för att denne är hjälpsam, 

kontaktsökande och arbetar för ideologiska mål, alltså har en stark moralisk strävan. Det som kan 

problematiseras är just hur den arbetssökande ska veta precis vad som kan utelämnas och vad som 

ska med, när det kan vara mycket svårt att ha full inblick i företagets verksamhet och kunskap om 

precis vad rekryteraren vill ha. Det kanske pågår verksamhet där denna merit skulle kunna vara 

avgörande för att personen i själva verket anställs.  
 

 

Expressen 

Tidningen Expressen är den första artikel som betonar den kreativa aspekten av ett cv. I denna artikel 

har man tagit hjälp av Nina Holst, som driver företaget Holst Human Resourses.29 

Det gäller att sticka ut. Till exempel kan man använda sig av en rolig rubrik. Istället för att bara 

skriva "Meritförteckning" eller "Curriculum vitae" kan man skriva "Chef med taktkänsla" om man 

söker jobb som dirigent, eller något annat som kan skapa nyfikenhet. 

 

En utgångspunkt i detta påstående är att ett cv ska sticka ut och skapa nyfikenhet, helst med hjälp av 

en kreativ rubrik. Att ”sticka ut” är alltså en fördel, enligt Holst. Det handlar således om ornatus, 

språklig utsmyckning. 

 

Det viktiga är att det ser snyggt och prydligt ut. Om du söker ett kreativt jobb kan det vara ett 

smart drag att använda sig av en mer kreativ utformning. Söker du som jurist eller något annat 

mer formellt bör layouten vara mer nedtonad. 

 

En jurist bör alltså inte vara kreativ. Det Holst säkerligen vill få fram är att en jurists främsta merit är 

bevis på att hon har kunskap om lagar och hur man hittar detta. Man kan ändå argumentera för att 

                                                           
28

 http://www.metro.se/teknik/sa-ser-ett-perfekt-cv-ut/Objgbt!19_4835-48/, 2011-04-16 
29

 http://www.expressen.se/utbildning/jobb/1.636837/sa-fixar-du-ett-vinnande-cv, 2011-04-16 

http://www.metro.se/teknik/sa-ser-ett-perfekt-cv-ut/Objgbt!19_4835-48/
http://www.expressen.se/utbildning/jobb/1.636837/sa-fixar-du-ett-vinnande-cv
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det inom juridiken finns utrymme för kreativitet; analogiska tolkningar. Det hon kanske menar är att 

den kreativa utformningen inte ska överskugga den professionella framtoningen av sina tunga 

meriter inom juridiken. Man ska framhäva meriter och tona ner bevis för kreativitet. Holst pekar 

också på att kreativiteten kan uttrycka sig i layouten, vilket blir problem när automatiserade system 

ibland omöjliggör sådant, som i mitt fall. 
 

Man brukar säga att ett cv ska vara två sidor långt, men har man inte så mycket erfarenhet räcker 

en sida gott och väl. Däremot bör man passa sig för att bli för långrandig. Har man väldigt lång 

erfarenhet är det bättre att lägga till en bilaga med exempel på uppdrag och projekt. 

 

Holst menar att två sidor är det maximala utrymmet. Har man för lång meritlista vill hon hellre att 

man bifogar en bilaga snarare än att ge mottagaren för mycket att läsa. Varför skulle det bli för långt, 

blir rekryterare uttråkade så fort det överstiger två sidor? Innebär det att personen har svårt att 

avgränsa sig eller att formulera sig kortfattat? Utstrålar det okunskap? Expressenartikeln fortsätter 

att poängtera att man bör lista de erfarenheter som kan hjälpa företaget och sortera bort saker som 

individen anser vara överflödiga. 

 

Lyft fram det som företaget efterfrågar istället för att rada upp allt du gjort. Om det är ett lokalt 

jobb du söker har det kanske ingen betydelse att du varit i 25 länder och kan 5 språk, utan det tar 

bara utrymme från något annat. 

 

Det hon säger uttrycks på något lekmannamässigt sätt och något hyperboliskt, men hennes poäng är 

precis som jag kommenterade tidigare, att individen själv bör veta vad som är överflödig information. 

Detta vill jag problematisera. Ponera att en person verkligen har varit i 25 länder och kan 5 språk. 

Skulle detta inte kunna vara det ultimata beviset på att en person är oerhört lättlärd och trägen att 

lära sig nya saker. Att man varit i 25 länder kan tyda på äventyrslystnad och mod, kanske även ge 

bevis på att man är pigg på att utforska nya områden och söker efter själslig utveckling? Att man haft 

råd att åka till 2 länder kan tyda på att man kan planera sin ekonomi väl och därför skulle kunna vara 

lämplig till att ha ekonomiskt ansvar. Detta kommer att problematiseras senare.  

 

Artikeln i Expressen tar sedan en vändning. Här listar Holst upp massor av råd på hur man bör 

disponera ett cv. Hon ger tipset att använda disposition nutid-dåtid. Hon rekommenderar att man 

disponerar meritförteckningen enligt en modell på disposition. Dels ska man i sin meritförteckning 

först sätta upp sina mål, alltså vad man vill uppnå som människa. Dels bör man lista relevant 

yrkeserfarenhet, utbildning, datorkunskaper, språkfärdigheter, övrigt (om man har körkort till 

exempel) och en sista kategori som heter Intressen och fritid. Intressen och privat inkluderas med 

fördel i meritförteckningen, anser hon.  

 

Referenser är även det ett element som kan förstärka cv-brevets ethos. Holst menar att man inte 

behöver skriva referenser på cv:t utan det räcker att man skriver "Referenser lämnas på begäran". 

Varför bör man skriva detta? Ska man inte lämna om man kan så man slipper mottagaren be om 

detta? Själva uppdraget att behöva be sändaren om något kanske är tillräckligt mycket möda för till 

exempel en rekryterare för att denne ska strunta i cv:n som skriver på detta vis. Kan inte denna 

mening konstruera en bild hos mottagaren att den ansökande inte vågar ta kontakt med sina forna 

arbetsgivare eller att denne är för lat för att orka göra det? En annan tolkning varför Holst ger detta 
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råd kanske är av rent utrymmestekniska skäl; Det kanske inte finns utrymme för alla referenser. Så 

varför argumenterar hon inte för varför man ska lämna referenser på begäran? I följande råd 

argumenterar Holst för användning av bild i cv. 

 

Bilden på den som söker gör att cv:t känns personligt och trevligt och det blir lättare för företaget 

att komma ihåg personen. En ansiktsbild i passtorlek är lagom, och se till att se prydlig ut. 

Solglasögon och kepsar är bannlysta. 

 

Huruvida man ska använda sig av bild på sig själv har det diskuterats mycket om på flera av de 

internetsidor jag studerat. Vissa anser att avsaknad av bild tillfogar mer mystik om personen, vilket 

kan göra intervjuare mer intresserade av hur denna person ser ut. Holst däremot, ser bara fördelar 

med detta. Dock avslöjar hon inte något om hur bilderna ska se ut förutom att kepsar och 

solglasögon är bannlysta. Hur mycket får en bild avslöja och hur ska man se ut på bild?  

 

4.2.2 Unionen – Att söka jobb 

I Marinettes Fogdes avhandling (Article I) finns en artikel som haft unionen som analysmaterial, 

precis som jag. Unionen är ett fackförbund som är fokuserat på att kompetensutveckla människor på 

arbetsmarknaden. Man erbjuder tjänster som jobbcoachning, cv-skrivning och träning i 

intervjuteknik. Detta är alltså ett företag som har stor inblick i hur arbetsklimatet i Sverige ser ut. I 

Unionens folder ”Att söka jobb” står först ett antal tips på hur man ska gå tillväga innan man skickar 

in ett cv. Unionen går på samma linje som Aftonbladet och skriver att man ska framhäva exakt vad 

man kan bidra till företaget. 30 

Unionen ser brevet som ett komplement till meritförteckningen, därför bör man se till att det inte 

blir en ren upprepning. Brevets funktion är enligt Unionen att komplettera meriterna. I brevet kan 

man göra en fördjupad beskrivning av vad man anser är sina mest meriterande erfarenheter. Även 

Unionen anser att det inte bör vara mer än en sida långt. Hittills i min redovisning håller många 

experter med varandra om att man konkret ska visa vad man kan erbjuda. Vad de menar med 

”konkret” ges ingen förklaring på. Kan man skriva att man kan ”5 språk och har besökt 25 länder”, 

som Expressens artikel i resultatredovisningen innan påpekade? 

Plocka fram annonsen och välj ut nyckelbegrepp. Se inte bara till kunskap och erfarenhet utan leta 

även efter personliga egenskaper och färdigheter. Läs inte bara vad som skrivits, utan även hur 

det har formulerats. Vad får du fram genom att läsa mellan raderna?  

Även Unionen eftersöker att man noggrant söker information om företaget för att hitta nyckelord. 

Sådana nyckelord kan vara bransch, produkter, affärsidé eller kunder. Unionen eftersöker alltså det 

man i retoriken kallar Intellectio och Inventio, att analysera syfte och målgrupp samt att finna 

argument för detta. Unionen föreslår att man gör en målgruppsanalys av företaget och försöker 

identifiera deras nyckelord. Unionen presenterar olika varianter av cv:n. Jag får anta att dessa inte är 

autentiska utan författade av Unionen som en prototyp av vad de anser vara ett exemplariskt cv. 

                                                           
30

 Unionen (2011) s.5. 
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Unionens modell för cv handlar om allt från var kontaktuppgifter ska placeras till att man skall avsluta 

allting med ”Hälsningar” följt av personens namn, gärna med autograf-stil. Så här ser deras modell 

ut: 

 Intresseväckande rubrik 

 Första stycket innehåller 3 rader med påminnelse om tidigare kontakt med företaget följt av 

vilket tjänst man söker. 

 Andra stycket innehåller 6 rader med största anledningen till varför man ska få jobbet. 

 Tredje stycket innehåller de nyckelord som man hittat i analysen av företagets hemsida. 

 Fjärde stycket innehåller 4 rader där en ingenjör beskriver personligen hur han fått sitt 

teknikintresse och vad han gillar att göra på fritiden. 

 Femte stycket resonerar han kortfattat om att det inte är något problem att flytta om han 

skulle bli aktuell för tjänsten. 

 Det avslutande stycket innehåller några ”säljande argument” med mycket entusiastisk 

underton. 

Unionen föreslår alltså att man använder de formuleringar som står på deras hemsida. Unionen 

kanske därför utgår från att mottagaren som sitter och läser ansökningen är djupt insatt i exakt vilka 

formuleringar som förekommer på Unionen hemsida. Däremot förslår Unionen även att man kan 

omformulera nyckelord med andra formuleringar. ”Ansvarstagande” kan skrivas om som ” analytisk 

och noggrann och lämnar aldrig en uppgift om jag inte känner att jag är nöjd med resultatet”. 31 

 

4.2.3 Karriärguiden.se 

Karriärguiden dyker tidigt upp i sökresultatet när man söker efter tips på cv-författande. Denna sida 

riktar sig till arbetssökande som behöver råd om vad man bör skriva och vilka formuleringar man bör 

undvika. 

Även den som till synes har gjort en toppkarriär har ofta något som de helst inte vill att en 

presumtiv arbetsgivare ska få nys om, exempelvis om man tagit timeout och rest runt i Asien i ett 

halvår, varit arbetslös en period eller varit sjukskriven i några månader. I ett kronologiskt CV 

skapar det luckor, som tjänar på att tas fram i ljuset snarare än sopas under mattan/…/Tumregeln 

för CV-luckor är, enligt karriärcoachen Charlotte Hågård, att aldrig ljuga, utan istället satsa på att 

omformulera sig och på så vis tona ner luckorna.32 

Att ha rest runt eller varit sjukskriven kan alltså vara negativt, men med hjälp av omformuleringar 

kan man vända det till något positivt. Skulle en resa vara negativt om man varit ute och sett världen 

och lärt känna sig själv bättre och fått sett världen i ett större perspektiv? En rundresa kan tolkas som 

ett utvecklande element för individen. Att vara sjukskriven kan lära individen att lyssna på sin kropp i 

fortsättningen och man känner till sina begränsningar mer. 

                                                           
31

 Unionen (2011) s.6. 
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 http://www.karriarguiden.se/blogg/2011/05/19/dolj-dina-cv-luckor-med-smarta-omformuleringar/, 2011-
04-16 
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Genom att inte ange exakta datum för när du slutat eller börjat på ett jobb utan enbart skriva ut 

årtal så behöver inte arbetsgivaren ens veta att du gått sysslolös en tid eller istället valt att plugga 

en extrakurs. 

Ett medvetet undanhållande av information eller otydlighet kan alltså vara något bra enligt 

Karriärguiden. Slutade man på sitt förra jobb december 2005 och påbörjade nästa jobb i juni 2006 

kan man dölja luckan genom att endast skriva årtal. Här menar alltså Karriärguiden att otydlighet kan 

vara ett smart drag för att förhindra misstänksamhet från rekryterare.  Karriärguiden vill att man ska 

undvika negativa ordalag och försöka ändra det till något positivt. Har man varit utan arbete en tid så 

ska man undvika att skriva att man varit arbetslös i två år. Genom att omformulera sig kan man 

enkelt vända detta faktum till positiva ordalag: 

I två års tid var jag tyvärr utan fast anställning, men under tiden så passade jag på att jobba extra 

på olika ställen samtidigt som jag pluggade och aktiverade mig i olika föreningar för att öka min 

kompetens. 

Förklaringen till att man inte arbetat på två år får inte ha sin förklaring i att man inte hade lust att 

arbeta i två år eller att man pluggade för att slippa jobba, och att studerandet endast var en 

inkomstkälla. En annan sak som Karriärguiden tror är en nackdel är att mottagaren får en bild av att 

den arbetssökande inte vill utvecklas. Har man arbetat länge på samma ställe så sa man undvika att 

skriva att man tagit ett jobb som man inte trivs med enbart av ekonomiska skäl eller på grund av att 

man inte har hittat något annat. Har man bott på samma ställe som man inte trivdes på och arbetat 

med ett jobb man inte gillar ska man istället uttrycka det på detta vis: 

Under en period valde jag att arbeta i butik. Det ökade min sociala kompetens samtidigt som jag 

blev bättre på att ha många bollar i luften samtidigt. Jag valde att stanna kvar på min hemort av 

familjeskäl. 

En vit lögn kan man tycka. Men det är intressant att diskutera varför man ständigt måste visa att man 

vill utvecklas. Men ponera att man arbetat med ett jobb som man inte gillade men ändå utförde väl, 

skulle detta inte kunna vara ett prov på att man är uthållig och är bra på att hålla humöret uppe? 

Kanske kan det uppfattas som att man har en förmåga att snabbt kunna anpassa sig till att psykiskt 

utstå ett yrke som man egentligen inte gillar. 

Ett till råd som Karriärguiden ger är att man i en artikel förespråkar uttryck som ”många bollar i 

luften”, medan man senare i en annan artikel svartlistar den. Denna fras är för många en av de mest 

utslitna fraserna i ansökningar som finns och frågan är om rekryterare uppskattar denna fras som ett 

kärt återseende varje gång de ser den eller om de automtiskt slår dövörat till. Ett vanligare inslag i 

dagens samhälle är fenomenet utbrändhet. De senaste 15 åren har denna diagnos delats ut mer 

frekvent. Därför torde det vara viktigt att kunna veta hur man på ett bra sätt kan formulera detta i ett 

cv. Precis som tidigare, där man ska omformulera allt till positiva ordalag, har även här Karriärguiden 

en lösning på detta. Man kan förslagsvis uttrycka sig så här: 

 

I ett års tid var jag sjukskriven på grund av att jag gick in i väggen. Under sjukskrivningen lärde jag 

mig att säga nej, prioritera och fick dessutom tid att fundera på vilken riktning min framtida 

karriär ska ha. Det var en erfarenhet som gjorde mig mer målmedveten. 
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En del som Karriärguiden beskriver handlar om att behandla varje ansökan med omsorg. Man ska ta 

god tid på sig och framför allt lägga störst tyngd på att man ska ”sälja in sig”. Det handlar om att 

trotsa jantelagen och att visa varför du är mer kompetent än andra. 

Det är inte alltid den som har mest gedigen kompetens som får jobbet, utan snarare den som är 

duktigast på att marknadsföra sig själv, säger Nina Jansdotter. /---/ En regel är att ditt CV skall 

beskriva vad du gjort, ditt personliga brev skall förklara vad du lärde dig av allt du gjort. 

Karriärguiden tror alltså att elocutio och argumentatio kan vara viktigare än att ha bra meriter. 

Vidare trycker karriärguiden på vikten att meddela de referenter man vill använda att man söker jobb 

och talar om för dem vad de söker för jobb och att de kan bli uppringda inom en snar framtid. Detta 

är viktigt så att de mentalt kan förbereda sig för att minnas vilka styrkor man hade. De skriver också 

att personliga brevet ska förmedla hur ens person har utvecklats. Det är alltså viktigt att nämna vilka 

erfarenheter man dragit av sina tidigare arbetsplatser.  

Om du har eller har fått en personlig relation med kontaktpersonen kan du i rubriken skriva “Hej 

Lars” istället. 

Det får inte bli för personligt om du inte har fått en ”personlig relation”, vad innebär detta? Det 

inledande stycket för ett bra cv ska visa flera saker. Det ska visa att man är intresserad av jobbet, att 

man är motiverad och framför allt ska det motivera mottagaren att vilja höja på ögonbrynen av 

intresse. Sedan ska man marknadsföra sig själv och konkret berätta varför man ska anställas och vad 

man kan tillföra.  Andra och tredje styckets funktion tycker Karriärguiden är att med egna ord 

formulera vilka erfarenheter man tagit av meriterna. Det är alltså en slags kompletterande 

motivering till meritförteckningen. Sedan följer från Karriärguiden:  

/…/ var ärlig och personlig, använd inga “standardformuleringar” typ “jag gillar att ha många 

bollar i luften” /…/ Var kort i dina beskrivningar, spara lite till anställningsintervjun. Skriv också 

något om ditt privatliv, om du är flyttbar (om tjänsten kräver det), din familjesituation m.m. 

Det är mycket intressant att de själva avråder från en formulering som de tidigare använde som 

exempel på hur man med nya formuleringar kan förbättra ornatus. Det är även anmärkningsvärt att 

de skriver att man ska vara ärlig samtidigt som man ska dölja andra saker med smarta 

omformuleringar. 

Fjärde stycket anser Karriärguiden ska beskriva vad man gör just nu och att man här kan ta tillfället i 

akt och berätta att man mer än gärna berättar mer vid ett personligt möte. Fyra stycken är alltså 

enligt Karriärguiden en bra längd på en ansökan. Detta företag presenterar sedan på sin hemsida en 

mängd tips och tricks för saker man ska få med. Karriärguiden ger även detta råd utan någon särskild 

motivering: 

Avsluta brevet med “Med vänliga hälsningar” 

Om man nu ska göra ett gott intryck i sitt brev, varför inte utnyttja det sista budskapet i brevet med 

något som får mottagaren att kolla en extra gång på slutklämmen. Kanske fastnar brevet en aning 

extra? Andra tips som de ger är att dela upp cv:t i stycken för att göra det mer lättöverskådligt. Man 

ska skriva ”enkelt, rakt och spontant” och i jag-form, men man ska inte börja varje mening med ”jag”. 
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Skriv inte ut dina referenser om det inte uttryckligen står i annonsen att dessa skall bifogas, ge 

dem istället vid intervjun.33 

Är de i vägen? Som arbetssökande kanske man bör ifrågasätta sådana här tips, speciellt om de saknar 

motivering. De har även åsikter om vilket typsnitt man ska ha, hur många millimeter man ska skjuta 

in brödtexten. De har åsikter om vilken färg på bläcket man bör ha. Det jag skulle vilja problematisera 

här är vad som händer med kreativiteten och överraskningseffekten när man följer dessa råd. Och 

om alla slaviskt skulle följa dessa regler, hur kan det någonsin bli ett personligt brev?  

Även karriärguiden betonar vikten av Intellectio och Inventio, förmågan att hitta de argument som är 

bäst lämpade till att övertyga den arbetsplats man söker till. De skriver: ”Anpassa språket efter 

arbetsgivarens kultur (en bank, en verkstad, en reklamfirma)”. Detta tips kan låta enkelt att följa men 

kanske inte är så lätt att följa. Karriärguiden presenterar ytterligare några punkter som man bör vara 

noga med.  

Språket ska vara säljande och du bör fokusera på att lyfta fram så många olika typer av meriter 

som möjligt, både från ditt yrkesliv och från privatlivet, exempelvis engagemang i föreningar. 

Engagemang i föreningar är inget som framhävs i de cv:n jag läst, utan man vill gärna gå in på 

exempel på arbeten man utfört med framgång. Detta råd verkar inte många ha följt. Vidare 

förmedlar Karriärguiden att man ska vara specifik och ange vad som gör dig till den bästa kandidaten 

för jobbet. Perspicuitas (klarhet) är alltså något som även Karriärguiden förespråkar. Bland annat ska 

man vara specifik och explicit ange varför man själv är den bästa kandidaten för jobbet. De har också 

en definition av gränsen mellan personligt och privat: 

Låt ditt personliga brev bli just personligt, men aldrig privat. Gränsen däremellan är ofta hårfin, 

men en tumregel är att inte skriva alltför mycket om ditt privatliv. Ofta räcker det med att du 

nämner ett par av dina fritidsintressen och några av de personlighetsdrag och egenskaper som 

karakteriserar dig. Syftet är att arbetsgivaren ska få en bild av vem du är och bli lockad att få veta 

mer vid en intervju… 

De cv:n jag läste handlade mer om att egenskaper som beskrev personen var adjektiv som passande 

nog lämpar sig för tjänsten.  

Det syns om du lagt lite extra tid på brevet och man blir lätt lite för allmän om man använder sig 

av samma personliga brev till alla arbetsgivare. Anpassa brevet utifrån hur dina personliga 

egenskaper kan matcha de egenskaper som efterlyses i platsannonsen. 

Man ska inte ha en och samma mall, men man kan följa Karriärguidens mall för att få jobb?  

 

Slutsats och diskussion 

Aftonbladets och Metros artiklar argumenterar för att innehållet med meriter ska vara helt 

yrkesrelaterade och att den privata informationen ska minimeras. Expressen trycker mer på att 

kreativiteten ska uttrycka sig i annonsen. Alla tidningar poängterar att det ska vara klart (puritas) och 

proffsigt utformat (ornatus). Det får inte vara för långrandigt utan man bör endast prioritera de 

                                                           
33
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relevanta meriterna. Men hur vet man när en merit blir relevant och när den blir överflödig? Vad 

tycker rekryterare om sådana ramar? Detta diskuteras utförligare senare. 

 

Karriärguidens dygder är att man hela tiden ska visa bevis på att man ständigt och jämt strävar efter 

personlig utveckling. Man ska också visa hunger och jobba hela tiden. Har man tagit uppehåll får man 

inte skylla på vad som helst. Man ska inte använda standardfraser och klichéer. Man ska inte uppge 

felaktiga eller överdrivna uppgifter. Men det som vissa kallar vita lögner går an, så länge det låter bra. 

Dels syftar jag på att de skriver att man kan dölja sina luckor med smart omformuleringar, dels kan 

man förvränga tidsperioden som man utförde ett visst arbete. Karriärguiden vill reducera den 

potentiella misstänksamhet som kan väckas hos en rekryterare när denna hittar luckor i cv. Med 

smarta omformuleringar kan man dölja verkliga anledningar och få det att låta bra. Ändå menar 

Karriärguiden att man ska vara ”ärlig och personlig”.  

Förmåga att veta när något är överdrivet och vilket språk som lämpas bäst till arbetsplatsen man 

söker misstänker jag är svårare än vad det låter, men alla råd och tips i denna resultatredovisning 

verkar vara mycket allmänna. Karriärguiden skriver passande nog att man som arbetssökande inte 

ska vara för allmän; man ska anpassa efter det jobb man söker. Dock är deras tips ganska allmänna, 

även om de ger små tips som att en jurist inte har samma behov att uttrycka kreativitet som vissa 

andra yrken. 

 

Den kunskap som Unionen vill bidra med är bland annat att man bör använda Intellectio och inventio 

inför cv-författande. Det vill säga att man gör en målgruppsanalys och letar nyckelord i 

platsannonsen.  Man bör ”läsa mellan raderna”. De ger konkreta råd på utformning av 

meritförteckning och personligt brev.  

 

4.3 Resultat av kvalitativa intervjuer 
Resultaten presenteras löpande efter den ungefärliga ordning jag ställde frågorna i (se bilaga). En del 

diskussion vävs in i denna del för att sedan i diskussionsdelen tas upp på en högre nivå och 

analyseras kontra genreanalysen av cv samt tips och råd från cv-experter. Utifrån de resultat och 

diskussion från föregående resultatredovisningar författade jag ett ungefärligt frågeformulär som låg 

till grund för de frågor jag ställde till rekryterarna. Eftersom jag intervjuade två rekryterare och följer 

Jan Trosts råd om att den intervjuade ska få ha inverkan på frågeordningen (se kapitel om metod) har 

jag strukturerat om svaren något så att texten blir mer lättläslig. Rekryterarna som jag intervjuade 

kommer jag i resultatredovisningen att kalla för A och B. I vissa fall saknas svar från ena rekryteraren. 

Detta kan bero på att rekryteraren svarade undvikande eller styrde frågan åt ett annat håll och att 

svaret placerats under en annan fråga där den passade bättre. 

Rekryterare A arbetar på en statlig myndighet och rekryterade på sin avdelning runt 30 personer 

förra året, antalet ansökningar kan ofta uppgå till 100 per platsannons.  

Rekryterare B arbetar på en privatrekryteringsfirma som senaste året rekryterat 650 personer, men 

just nu gick arbetet åt till att säga upp en stor del av dessa.  
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Många rekryteringsfirmor och privata som statliga företag har standardiserande system för 

jobbsökning. Istället för att skicka in två papper i fysiskt eller elektroniskt format får man klicka in på 

företagets hemsida och fylla i formulären. Här finns det alltså inte utrymme för att krydda layouten. 

Här ställs således mer krav på att individen kan utrycka sig väl i skrift. En tidig fråga jag ställde till 

rekryterarna var:  

Vilken roll spelar cv för dig? 

Den spelar en ganska stor roll eftersom det i regel är det första materialet som du kommer i 

kontakt med/.../det är ofta annonsens kvalifikationskrav kontra den du söker som man går efter.34 

Detta är något som den andra rekryteraren bekräftar. Ett cv är som oftast första kontakten och 

därför spelar den en oerhörd roll. Men frågan är då om det är viktigt att vara explicit med de 

kvalifikationer som annonsen kräver? Måste man använda samma ord som i annonsen eller kan 

meritförteckningen vara övertygande i sin natur? Jag frågade om dessa egenskaper som eftersöks i 

platsannons ska uttryckas explicit, alltså skriva att man har vissa egenskaper eller om det kan 

uttryckas genom att man endast nämner meriterna. 

Hur explicit måste man uttrycka sina meriter? 

De behöver inte vara explicita. Söker man någon noggrann, driftig och kreativ människa är det väldigt 

lätt som sökande att använda de orden. Om personer i verkligheten uppfyller de krav på personlighet 

som ställs hoppas rekryterarna kunna uppfatta under en eventuell intervju senare eller hos 

referenser. Vissa företag har till och med självskattningstest, uppger A. Egenskaperna behöver enligt 

A inte nödvändigtvis uttryckas i det personliga brevet. I meritförteckningen kan man utveckla 

beskrivningen av vad uppgiften eller arbetet innebar. Men han återgår till att trycka på hur försiktig 

man bör vara som rekryterare med att dra för snabba slutsatser.35 Det handlar om att ”matcha”, 

menar Rekryterare B. Intellectio är en mycket viktig process eftersom den arbetssökande bör studera 

annonsen mycket noggrant, sen bör denne skriva vad den tror att mottagaren vill läsa, menar A. 

Inventio är även en del av detta, eftersom det innebär att man måste finna rätt argument som är bäst 

lämpade att övertyga.  

Hur långt ska ett cv vara? 

Rekryteraren B, som utför massvis av rekryteringsuppdrag, säger att hon på grund av mängden cv 

som hon får in inte kan ägna för mycket tid åt varje cv. Hon uppskattar att hon ägnar cirka en minut 

åt varje cv. 36 Därför vill hon att det ska vara lättläst och tydligt (puritas). Hon trycker också på att hon 

på grund av tidsaspekten föredrar att man tidigt och klart presenterar varför man söker den här 

rollen som man söker. Hon vill alltså att man ska vara väldigt explicit på grund av att tiden är så 

knapp till varje brev. Jag ställde denna fråga till rekryterare A:  

Hur skulle du skriva ett cv? 

Rekryterare A skulle börja det personliga brevet med orsaken till varför han söker tjänsten, hur han 

utvecklats, vad omgivningen uppskattar hos honom för att sedan avsluta med vad han sysslar med på 
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 A 00:20 
35

 A 18:15 
36

 B 2:15 
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fritiden. 37 Rekryterare B har en ganska klar åsikt om hur man bäst börjar ett cv. Hon tycker att man 

ska börja med en inledning som riktar sig mot själva rollen, alltså en slags sammanfattande inledning 

som är relevant och intressant. B säger att många börjar: ” Hej jag heter X och är 47 år gammal”.  

Denna inledning är väldigt intetsägande anser hon.  Även ålder påpekar hon att man inte behöver 

nämna, det är inte åldern man ska fokusera på. Detta problematiseras om vi återgår till på 19-åringen 

som använde sin ålder som argument för att påvisa att han mognar fort och utvecklas snabbt (Se 

resultatredovisning av cv:n) 38  

B menar att det vanligaste misstaget är att man fokuserar på fel saker. Det är jobbet man ska lägga 

krutet på. Man glömmer bort rollen. Vad kan jag tillföra och varför ska jag vara där? Man behöver 

inte ta med att ”man jobbade på glasskiosken -88” om det inte är relevant för rollen man söker.39 

Risken med ett personligt brev är att det bara är en upprepning av meritförteckningen40 

Det finns egentligen inget formkrav på hur man skriver personliga brev utan A menar att det är upp 

till individen själv av att sammanställa brevet. 41 

Vad är det första du läser i brevet? 

Rekryterare B berättar att det beror på vilket arbete man söker. Är det en viss spetskompetens de 

söker kan de mycket väl kolla på meritförteckningen först.42 Detta kan tyda på att denna rekryterare 

alltid söker efter meriter som grund, sedan måste man i personliga brevet själv formulera att denna 

merit har relevans för den roll man söker och det ska formuleras enligt dygden puritas, klart och 

tydligt. Hon berättar att den som sätter ut annonsen tydligt ska uttrycka de egenskaper som krävs för 

tjänsten. Om de inte står där så förutsätter hon att man kanske inte har den kompetensen, och 

personen riskerar då att inte gå vidare. Återigen trycker rekryteraren på att det ska vara explicit 

argumentatio. 43 

Hur modig får man vara i formuleringarna? 

Det beror återigen på vilken roll man söker. Men många gånger menar B att ansökningar ofta är för 

bleka, många är rädda att framhäva sig själva. Det ska vara modigt men inte bli orealistiskt. 44 

Exempel på yrken där man kan vara lite mer ”kaxig” är säljaryrken. Då är det ofta säljare som söker 

tjänsten och hon menar att de ofta är lite kaxiga i sin natur. Angående hur modig man tillåts vara i cv 

svarar A att han skulle försöka utröna vilken sorts arbetsplats det är och hur klimatet ser ut. A stöter 

sällan på folk som han uppfattar vara alltför modiga i sina formuleringar, men han menar att det är 

möjligt att utifrån den ton annonsen slår an, utröna vad som krävs i en ansökan. 
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Metaforer dyker upp ibland men A tror det är rätt sällan. Vanligast tror han är konkreta adjektiv, 

såsom flexibel och social. 45  

B kan tycka att ett mycket kreativt och roligt cv kan vara rolig läsning, men hon tror ändå att hon ser 

meriter och hur man framhäver dessa i sitt personliga brev som mest positivt. Hon nämner ett 

exempel på kreativitet: 

Jag hade ett cv en gång där man pratade om sig själv i tredje person. Lennart tycker väldigt 

mycket om att gå och dansa och han lagar gärna mat. Det var ju ganska komiskt att läsa, men sen 

fick ju inte han något jobb.../... 46 

B medger ändå att eftersom hon kommer ihåg brevet kan det vara positivt, men hon menar att 

meriterna ändå inte räckte till för Lennart.  

Men finns det någon gräns på hur kreativ man får vara? 

Det kan bli för oseriöst ibland, menar hon. Hon säger att man som arbetssökande måste analysera 

om det finns utrymme i rollen att ”driva” med det här. Är det yrken som man kan behöva underhålla 

i, kan det vara bra att underhålla i brevet. Underhållning och humor är alltså inte något positivt om 

man till exempel söker en redovisningsekonom. 47 

Hon fortsätter med att det ofta blir ganska ”klyschigt” och som exempel på klyschor nämner hon 

”många bollar i luften”, ”flexibel” och ”positiv”. Man bör ge exempel i personliga brevet som bevisar 

att man besitter dessa egenskaper. ”Jag är väldigt driven på grund av det här”. Man ska alltså helst 

undvika att bara rabbla en massa egenskaper.48 

Vilka meriter är onödiga att ha med?  

Frågan grundar sig på mitt tidigare resonemang där jag menade att goda färdigheter i språk kan 

innebära att man är öppen, disciplinerad eller nyfiken. Det som man inte tror är relevant för rollen 

ska man inte ta med, blir svaret. Följdfrågan blev därmed: hur vet man det som arbetssökande? Jag 

gav Karriärguidens citat som exempel: ”Du behöver inte tala om att du varit i 25 länder och talar 5 

språk. Svaret från B blev följande: 

Om du skulle söka ett sånt jobb där du står ensam vid en maskin kanske man inte ska lägga krutet 

på det, för då kanske man känner att den här personen inte kommer passa i den här rollen, man 

kanske hellre vill vara ute/.../om du ska stå ensam vid en maskin kanske du ska framhäva: Jag har 

inte behov av mänsklig kontakt. 49 

Här får jag en tydlig inblick i denna rekryterares tänk. Båda rekryterarna noterar vad en 

arbetssökande väljer att ”trycka på”. Om man gjort detta medvetet eller omedvetet spelar således 

ingen roll. Från A blir svaret att söker tjänsten inte språkkunskaper i ansökan bör man inte skriva det. 
50 
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Vad är de vanligaste misstagen som rekryterare gör?  

En vanlig fallgrop för rekryterare menar A är att man drar för snabba slutsatser om en person. Här 

måste man som rekryterare vara försiktig.51  

Hur personlig får man vara? 

Gränsen går var man som rekryterare är intresserad av. Tyngden ska ligga på varför man söker 

tjänsten, vad kan man bidra med? Hur har man utvecklats? De personliga uppskattas mer av 

rekryterare A än B.52 I annonserna eftersöks vissa personlighetsdrag och värdegrunder, avslöjar A, 

och dessa ska man kunna påvisa53.   

Rekryteraren B vill att man ska integrera endast lite information om sig själv i cv:t men att 

huvudtrycket ska vara att man i det personliga brevet lyfter fram de relevanta meriter som ska passa 

för rollen. 54 Man kan framhäva sig personligt i hur man framhäver sig själv snarare än att man 

betonar personliga saker. Det är inte bra att följa en mall, även om cv är en mall. Du ska inte gå in på 

personliga saker som inte rör tjänsten. En observation som jag inte fick med på band eftersom 

kommentaren kom efter intervjun var att i vissa fall spelar personliga brev inte all någon roll. B 

avslöjar att efter som det exempelvis inom sjukvården är enormt sug efter arbetskraft kan hon helt 

förbise det personliga brevet. Har man kompetensen som krävs och referens som bekräftar att man 

utfört sitt arbete väl så räcker det oftast. 

Hur uttrycker man personlighet? 

Kan man uttrycka någon form av självkännedom eller självinsikt i personliga brevet, exempelvis 

genom att påvisa hur man växt inom tidigare arbeten eller kan beskriva ”andra ser mig som...” och ”i 

min omgivning får jag ofta höra att jag”, finns det god chans att bli sorterad i den intressanta högen. 

Därefter menar B kan man uttrycka personlighet genom ornatus, men det kan vara svårare. ”Vad 

väljer man att trycka på eller inte att trycka på?” frågar han sig. Blandar man in mera privata saker, är 

man kort- eller långfattad?55 Sådana frågor brukar han ställa sig själv. 

Hur ser du på stavfel? 

Ingen av rekryterarna tror att de påverkas negativt av enstaka stavfel så länge de inte är 

konsekventa. 56 De säger inte att detta skulle tyda på att man är slarvig eller inte noggrann även om 

man skulle kunna tycka att det kan tyda på att man inte lagt ner tillräckligt mycket tid på att kolla 

igenom sitt cv.  
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Hur stor roll spelar referenser? 

Referenser är A och O, enligt båda rekryterarna. Referenser spelar stor roll när det gäller att bekräfta 

den bild man fått från intervjun. Såväl A som B kontaktar dem oftast telefonledes efter intervjun. Det 

står vanligtvis ”Referenser lämnas på begäran” och det är vanligt och fördelaktigt att man lämnar 

dem under intervjun. Även referenser ska vara relevanta för den roll man söker. En av de värsta 

sakerna som kan hända är att den referens man listat och som rekryteraren ringer upp inte kommer 

ihåg en. Därför är det bättre att skriva referens lämnas på begäran. Rekryterare B föredrar till och 

med att man skall skriva att de lämnas på begäran. Hon avslöjar att man aldrig ringer referenser före 

man träffat personen. När man sedan möter personen föredrar hon att man till mötet har med sig 

minst 2 referenter som man har god kontakt med. Ingen av rekryterarna verkar ha ett dugg negativt 

att säga om man skriver så, de har alltså gemensamt att de har en tillitsfull inställning till 

arbetssökande. De utgår ifrån att de talar sanning om referenserna. Det betyder alltså att man precis 

som man anpassar ett personligt brev efter arbetsplats ska anpassa de referenter som är mest 

relevanta.57 

Hur ser du på cv-experternas råd?  

Efter en lång tvekan svarar A att han märker att det är kul att läsa dem men ibland blir det för 

allmänt. Han tycker de ofta trycker för lite på anpassningens vikt, att råden blir för allmänna. Men 

många gånger är de ganska goda58. Han betonar att ärlighet och öppenhet är huvudsaken. B anser att 

även hon att de är viktiga, men hon tycker även de kan vara något allmänna eftersom man bör 

anpassa formuleringar efter den roll som söks. 

Ska man ha bild med?  

B svarar att vissa har och vissa har det inte. Personligen tycker hon inte man bör ha bild med. Det kan 

stjälpa. Exempel på bilder som inte passar har hon. En person skickade in en bild där denna kom 

hoppande i en skidbacke. Hon ifrågasätter vad man vill säga med en sådan bild. 

Vissa kanske kan tycka att det utstrålar äventyrlighet eller mod eller att man gillar att resa. Men det 

imponerar inte på B. Är det inte en bild som inte är klockren till tjänsten ska man inte ha med den, 

det kan stjälpa. Om hon intervjuar 30 personer till en tjänst är det bättre att hon själv tar en bild av 

personen, menar hon. 59 

På arbetsplatsen där rekryterare A arbetar finns det möjlighet att skicka in fysiska cv:n, där man själv 

får sköta layout. Jag försöker ta reda på om dessa har någon fördel gentemot de andra, 

automatiserade cv-breven, men det säger han att de inte har. Alla har lika stor chans. Jag tolkar det 

som att rekryteraren anser att han inte kan bli förblindad av ett cv:s visuella utformning, utan kan 

jämföra det kreativa, nyskapande och kanske färgsprakande cv:t med den automatiserade mallen, 

trots att de fysiska breven har möjlighet att till exempel skicka med bild. Han säger att det är svårt att 

veta hur andra rekryterare skulle påverkas av detta. Rekryterare A vet inte varför man i systemet ej 

har en bildfunktion.60 
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Hur ser du på luckor? 

Det har ju alla/.../ det är ju inte så att man sitter och letar efter luckor/.../ sen om det är väldigt 

mycket luckor kan man ju fråga det vid intervjun/.../det är inget konstigt med luckor/.../ofta har 

man ju något skäl/.../är det mycket luckor vill jag nog få någon typ av förklaring ”61  

A tycker att det är onödigt att ta med meriter bara för att det inte ska vara luckor62.  

Jag fortsätter därför med att nämna exempel på cv-råd jag läst. Jag berättar för B att jag läst om ett 

råd att det är bra att var mystisk. Därför frågar jag om en sådan lucka kan vara ett retoriskt knep för 

att få intervjuaren att bli intresserad. Svaret blir att de flesta rekryterare inte har tid med mystik, man 

vill ha tydliga cv:n. B tror inte det blir intressantare för att du är luddig utan det ska vara tydligt. 63 

A vill veta vad man gjort när han upptäcker luckor, detta är viktigt att reda ut. 64 

Hur ser du på framtiden med automatiserade system och jobbsökning? 

B svarar att huvudsaken är att man kan bifoga ett cv och brev som man har skrivit om man inte har 

lust att sitta och fylla i formulär efter formulär. B menar att det för arbetssökande som söker många 

jobb kan vara tidskrävande och jobbigt. Många, bland annat ICA, har gjort ett system där det inte går, 

men hon föredrar ett system där man kan bifoga ett eget cv om man vill. En positiv sak med 

automatiserade system är att det med dessa finns en möjlighet för företag att skapa ett omfattande 

datasystem som kan var rikstäckande om företaget så vill. Man kan då lättare hitta personer med 

vissa meriter enbart genom att söka efter dessa meriter i systemet. De som en gång sökt kan finns 

kvar i systemet en längre tid, och B berättar att det till och med kan hända att folk som inte sökt 

jobbet kan bli uppringda och positivt överraskade att man är påtänkt för en tjänst.65 

A prisar detta system som flera myndigheter kan dela på för att hitta rätt person. Han menar att han 

förut fick buntar med ansökningar vilket gjorde hans arbete mer tidskrävande. Jag ställer följdfrågan 

på hur han tror att arbetssökande ser på detta system. Han svarar att han på något sätt tycker det är 

ett rättvist system, men visst kan det begränsa personens kreativa möjligheter med utformning. 66 

Databaser kommer att bli ännu mer utvecklade och det personliga kommer försvinna mer och mer. I 

de mindre företagen kommer de dock finnas kvar, tror A. Han tror att vi går mot en tid där det blir 

vanligare med sådana system, speciellt i tider när företag hyr personal i större utsträckning. Den 

privata rekryteraren skickar till och med ofta tillbaka papperskopior om de skulle få 

pappersansökningar, mest för personens egen skull, eftersom det kan bli liggande någonstans och 

utanför systemet. 67I det privata rekryteringsföretaget har den arbetssökande friare tyglar att 

utforma layout på cv:t. Denna tjänst har en funktion där man kan bifoga vad som helst. Så i princip 

kan man, om man vill, skanna in sitt egenkomponerade cv och skicka in.  
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Idag, avslöjar A, har många storföretag egna databaser med ansökningar. ICA och IKEA har en egen 

nationell databas, där man enkelt kan söka efter ansökningar som kommit in till alla butiker eller 

personalhandläggare i landet för att på så sätt kunna hitta rätt person.  

Eftersom jag tidigare argumenterat för att cv-experter som florerar i dagstidningar och på internet 

har störst inverkan på folks medvetande om hur ett cv ska se ut så ställde jag frågan om rekryterarna 

själva anser att de arbetssökande får rätt hjälp och rätt tips för att kunna uttrycka sina meriter och 

sin personlighet som man måste kunna göra: 

Får arbetssökande tillräckligt med information för att kunna komponera ett cv? 

Arbetsförmedlingen erbjuder hjälp och på internet finns det massor med hjälp att få med 

jobbcoaching men viss är det svårt. 68 

De tycker många gånger att det i och med internet finns många möjligheter, detta har naturligtvis 

sina nackdelar för många äldre medborgare. B anser att det är ganska svårt om man varit på samma 

ställe i 20 år, vissa äldre vet inte ens vad ett cv är.  

5 Diskussion och slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att undersöka förhållandet mellan den arbetssökande (sändaren) och 

rekryteraren (mottagaren). Jag undersökte sändarna enskilt genom att studera 40 exempel på cv för 

att hitta en tradition eller en genre. Dessutom undersökte jag mellanhänderna, alltså tidningar och 

expertråd för att se om de har tillräckligt bra kunskap om rekryterarna för att kunna uttrycka sig. 

Dessutom undersökte jag hur rekryterarna såg på de expertråd som mellanhänderna gav. Alla 

analyser har genomförts med retorisk teori och retoriska begrepp i ryggen. För att börja knyta ihop 

säcken upprepar jag frågeställningarna jag hade: 

1. Finns det en cv-genre? Hur ser den i så fall ut? 

2. Vad säger cv-experter och vilka tips når ut till arbetssökande? 

3. Hur ser rekryterare och arbetsgivare på denna genre och på expertråden? 

4. Hur fungerar detta system och hur ser framtiden ut? 

 

1. Finns det en cv-genre? Hur ser den i så fall ut? 

Jag har hittat många likheter mellan cv-ansökningarna och många har läst de råd som dyker upp i 

tidningar och de råd jag läst på internet. Per Ledins beskriver av genre som en social process där en 

grupp människor försöker uppnå samma mål; i detta fall genom att få ett jobb genom att skicka in en 

text. Swales kallade detta för diskursgemenskap.69 Jag skrev i syftet att jag ville belysa den 

balansgång mellan professionalism och personlighet och synliggöra var gränserna går för vad som 

anses vara rimligt att skriva. Marinette Fogde använder Focaults synsätt som menar att regler för vad 

man får säga och är möjligt att tala om följer vilken tid vårt samhälle befinner sig i. Eftersom cv-

fenomenet tidigare inte varit så utbrett och viktigt som det är idag är det svårt att argumentera emot 

att hans synsätt ej skulle kunna appliceras i cv-brevets genre. Det kan därför bli relevant i framtiden 
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att forska vidare om denna förändring över tid.70 Precis som jag anade från början hade jag i min 

deskriptiva del av cv-genren mycket svårt att hålla mig objektiv då jag inte alls tror att jag uppfattar 

ett brev på samma sätt som en rekryterare gör. Foss och Ledins teorier krockar något eftersom de 

har olika åsikter om vad som bildar en genre. Men jag har enligt Foss teori om generic description 

analyserat cv:n. 71 Så här skulle jag beskriva den svenska cv-genren: 

Man startar oftast med ”Hej” eller påvisar referensnummer eller vilken tjänst man söker för att 

sedan berätta vad man arbetar med för tillfället. Få presenterar namn och ännu färre väljer att 

presentera ålder. Relevansen för det yrke man söker är vanligt att trycka på. Största delen av brevet 

går åt att argumentera för varför man passar för rollen och kopplingen mellan meriten och önskat 

jobb är ofta stark.  

Det verkar finnas en stark vilja att söka och finna de mest positivt laddade orden till att använda i 

brevet. I övrigt präglas brevet av formellt språk med undantag för det lilla stycket som innehåller 

privat information. Det man gör på fritiden kopplas ofta till anställningsbarhet, alltså det anpassas 

ofta till de egenskaper som företaget/myndigheten eftersöker. Sällan uppgår andelen privat 

information till över 50 ord.  Aptum, puritas och perspicuitas är dygder som arbetssökande håller sig 

till. Ornatus, enligt den klassiska definitionen att göra språket levande, dränks av dygden att man ska 

vara tydlig och relevant. Andelen personlig information trycks undan för meriter, men adjektiv som 

beskriver personliga egenskaper är fortfarande mycket vanliga. Många verkar använda minst tre 

adjektiv framför att utnyttja meriter som indikerar på egenskaperna. Här skulle jag efterlysa lite mer 

ornatus och lite mer kreativitet. Man kan ha i tankarna att rekryterare sitter och läser buntvis med 

ansökningar, så lite språklig utsmyckning tror jag inte skadar.  Metaforer är inte alls vanligt i cv. Andel 

privat information kommer oftast innan avslutning och handlar ofta om fritidsintressen som har med 

motion eller familj att göra. Här förändras ofta elocutio till ett mer lekmannamässigt språk. 

Istället för kommunikativ, skriv att du är bra på att höra mer än bara ord när du lyssnar på folk och 

att du vet hur man handskas med svåra kommunikativa situationer. Man måste som arbetssökande 

vara riktigt försiktig när man väljer adjektiv. Om man påstår att man är kommunikativ kanske man 

måste reflektera över vad det innebär. Pratar man för mycket eller är man effektiv och kortfattad? 

Precis som jag skrev tidigare reserverar jag mig från att kunna döma ett brev på samma sätt som en 

rekryterare gör, men om jag hittar så pass många otydligheter och tolkningsmöjligheter som jag gör, 

torde rekryterare kunna göra det också. Flera tolkningsmöjligheter innebär brott mot dygden 

perspicuitas. Det ska vara tydligt utan möjlighet att kunna missuppfattas. 

Tredjepersonsåsikten är ständigt återkommande, en av rekryterarna sade själv att denna skulle ta 

med ”andra beskriver mig som...”. Frågan är om detta är tillräckligt bevis på självkännedom. Kan det 

inte bara vara ett uttryck för att man läst samma tips och råd som alla andra, och bara lägger in de 

adjektiv som rekryteraren vill höra? Att ena rekryteraren själv nämner att han skulle använda 

tredjepersonsbeskrivningar om han skulle skriva ett cv, och att de flesta cv:n jag analyserade 

använder denna beskrivning tycker jag pekar på att det för rekryteraren är tillräckliga bevis för att 

visa självkännedom. Rekryterarna sade till mig i intervju att meriterna är det som ska framhävas. 

Vissa av de ansökande i cv-breven använde först adjektiv för sin personlighet för att sedan i nästa 

mening komplettera med erfarenheter. 
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Ethos är ett begrepp som hittills har varit frånvarande i min analys trots att det kanske är det allra 

viktigaste begreppet. Därför vill jag återknyta till det nu. Hela brevet ska utstråla ethos, detta gör 

man enligt experterna genom att, som jag tidigare visat, vara relevant och skriva klart och tydligt 

utan stavfel. Pathos är kraftigt frånvarande då logos är kraftigt överrepresenterat när det gäller att 

framhäva meriter. Av Aristoteles ethos-begrepp är eunioa undantryckt till förmån för arete och 

fronesis. De flesta vill visa kunskap och att man har gott omdöme snarare än att påvisa att man 

välvillig. Rekryterare A nämnde värdegrund, vilket skulle gå hand i hand med eunioa, men i 

genreanalysen var det frånvarande. 

Avslutningarna är enligt mina ögon ganska intetsägande, precis som vissa experter ville att de skulle 

vara. Här ser jag även utvecklingsmöjligheter för att förstärka sitt cv. Även om rekryterarna tror att 

de inte påverkas av elocutio och ornatus så finns det eventuellt en chans att man på grund av sitt 

utstickande cv har bättre möjlighet till jobb. 

När det gäller att ”trotsa jantelagen” är det svårt att veta vad tidningarna menar. Vissa skriver ”Jag 

passar för det här jobbet” medan en annan skriver ”jag tror jag passar för det här jobbet”. Eftersom 

rekryterarna inte tror att de blir manipulerade av ornatus torde inte jantelagen spela roll i detta fall. 

Däremot är ingen blyg att framhäva sina meriter men en ödmjuk ton skulle jag påstå är vanligare än 

en ”kaxig” attityd. 

Avslutningsvis vill jag återigen förmedla att jag endast har genreanalyserat cv:n från en statlig 

myndighet som söker tjänster med relativt höga meriter och med automatiserade system. Därför vill 

jag på inget sätt påpeka att jag hittat den högsta sanningen av hur cv-genren ser ut. 

För att återkoppla till Fogde så bekräftas många intryck jag fick från hennes avhandling. Visserligen är 

det ingen nyhet att man måste visa anställningsbarhet genom att visa initiativkraft men kopplingen 

när det gäller att hitta den magiska kopplingen mellan arbetssökande och rekryterare har många 

tankar varit inspirerande. Dels governmentality (individens attityd gentemot samhället), dels Focaults 

förståelse för att detta system kommer att förändras i takt med samhällets utveckling och förändring. 
72.  

2. Vad säger cv-experter och vilka tips når ut till arbetssökande? 

Experter förespråkar strikt precis som rekryterarna puritas, perspicuitas och aptum, med undantag 

från en expert som trycker extra på kreativiteten och personligheten. De flesta som jag undersökt 

håller sig alltså till att man ska påvisa meriter och erfarenheter. Man ska visa relevans för rollen och 

vara försiktig med privat information, så länge man inte kan påvisa att de egenskaperna som uttrycks 

där är relevant för rollen och kan gynna företaget.  

Rådet som många i genreanalysen ej följde var Unionens tips om att beskriva varifrån man fick sitt 

intresse ifrån. Ofta handlar det mest om vad man är intresserad av och vad man kan, men ej var 

intresset har sitt ursprung. Här ser jag utrymme för förbättring. 

Karriärguidens råd var att det helst ska låta bra. Att trycka undan ärligheten är alltså något positivt. 

Även rekryterarna vill ju ha argument och orsaker för byte av jobb och luckor. Ärlighet varar inte 

längst i cv:ns värld. Att ”läsa mellan raderna” är något som både Unionen och Karriärguiden 
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förespråkar. Man ska försöka analysera den platsannons man utgår från och hitta precis vad 

rekryterarna söker. Rekryterarna däremot, föredrar att man är tydlig och de har inte tid att läsa 

mellan raderna. Att veta vad som är relevant information är svårt. Det som rekryterare tycker är 

relevant information är främst att meriterna som eftersökts påminner om de arbetsuppgifter som 

ska utföras. Man får inte i sitt cv ta med meriter som är alltför långsökta. Om man ska göra det bör 

man explicit argumentera för varför just denna merit är relevant. 

Intellectio och inventio är viktigt. Syftet är oftast helt klart, men målgruppsanalys är något viktigt. 

Man ska trotsa jantelagen utan att det för den delen ska låta överdrivet även om man i vissa 

yrkeskategorier, som säljare, får vara mer kaxig. Rekryterarna vill ha relevanta meriter och studerar 

noggrant vad den arbetssökande väljer, medvetet eller ej, att trycka på.  

Av mina erfarenheter tror jag det gör gott att läsa guider, men följ inte deras mall in i absurdum. 

Flera råd som experter gav var lite för enkla och tråkiga. Om alla följer samma mall tror jag man 

tappar sin personlighet på vägen. Om man följer rekryterarnas och experternas råd om att man ska 

vara ärlig och personlig tycker jag man ska bortse från tips på disposition och användbara fraser och 

istället låta sitt eget sinne arbeta. Dock kan det vara bra att låta bekanta studera cv:t efter 

tveksamma tolkningsmöjligheter. 

3. Hur ser rekryterare och arbetsgivare på denna genre och på expertråden? 

Rekryterarna anser att de blir för generella, och det bekräftar jag i min resultatredovisning av cv-

experters råd. 

Puritas och aptum är precis som hos arbetssökande och hos cv-experter en enorm dygd. Personligt 

brev tappar sin funktion om man inte i brevet inte tillräckligt bra formulerar meriterna i cv:t till en 

personlig insikt om hur man kan tillämpa denna merit i sin nya roll. Rekryterarna tycker att 

expertråden många gånger är bra men tenderar ofta att bli alltför allmänna. Jag har fått intrycket att 

rekryterarna inte delar expertråden att början har en så viktig roll som det verkar i tidningar. 

Visserligen kan det påverka rekryteraren på ett undermedvetet plan men det är inget som 

rekryterarna verkar tro på. Det verkar som om det är relevansen för tjänsten som spelar roll. 

I Fogdes bok The work of job seeking omnämns ”tankestilar” bland rekryterare. 73Dessa tankestilar 

och bedömningar är subtila, inte alltid uttalade av rekryterarna själva och kan vara omedvetna. Jag 

misstänker att rekryterarna jag intervjuat har omedvetna tankestilar. De är ganska inriktade på att 

analysera cv:n på ett visst sätt. Detta grundar jag på att när de själva berättar hur de skulle författa 

cv:n skulle de använda tredjepersons-beskrivningen och några adjektiv. De vill även se att individen 

själv kan peka på sin egen utveckling såväl som argumentera explicit för varför just den personen 

skulle passa. 

De går inte att övertyga genom att vara rolig och nyskapande, menar de. De menar att de ser igenom 

utsmyckning och vacker layout och ser meriter. Det enda sättet att övertyga dem är kanske att följa 

den mall som de själva förväntar sig? Det jag försökte få fram i mina intervjuer var just det här, hur 

pass medvetna rekryterarna var om hur de gör sitt urval? Följer de en logisk struktur i hur de sorterar 

vilka som går vidare till intervju och vilka som inte passar? För att undersöka deras tankestilar skulle 

det dock behövas en mer omfattande undersökning. 
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 Fogde (2009) Artikel IV s.5. 
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Det finns skillnader mellan statliga myndigheter och privata rekryteringsfirmor. De privata firmorna 

får uppdrag av arbetsgivare att hitta mest lämpliga person till rätt plats. Inom den statliga 

myndigheten däremot, förekommer möjligheten att man kan överklaga beslutet att man inte fått 

jobbet. Vad som händer vid överklagan är då att den grupp på myndigheten som behandlat frågan 

måste sätta sig i ett möte och där kunna motivera varför personen inte fick jobbet. Därför lade den 

statliga rekryteraren stor vikt vid att 1) Aldrig dra för snabba slutsatser och 2) Alltid har klara åsikter 

om varför inte just denna ansökning gick vidare i gallringen.  

Disposition spelar egentligen inte så stor roll av intrycket jag fick från rekryterarna. En av dem är 

väldigt noggrann med att aldrig avfärda någon medan den andre är noga med vara tydlig med 

relevans. Men på frågan hur man lägger upp ett cv verkar det vara positivt att tidigt etablera sin 

person till den roll de söker. Man kan utröna en tydlig disposition vad gäller ordningen man 

presenterar namn och när man presenterar privat information. Men relevans och tydlighet verkar 

vara viktigare än hur man disponerar sin ansökan. 

Rekryterarna har inte tid att läsa vad som står mellan raderna. Mystik är inget för rekryterare. 

Rekryterarna ansåg också att för mycket privat information i ett cv var onödigt. Jag kan förstå att 

man inte kan beskriva hur man verkligen agerar i alla sorters situationer som kan uppstå på en 

arbetsplats. Det är enkelt att i ett brev skriva att man har lätt att samarbeta och är stresstålig, men 

att få en exakt bild av hur socialt bevandrad och stryktålig personen i själva verket är efter några 

månader på en arbetsplats tror jag är omöjligt. Visserligen är det därför man kallas till intervju för att 

rekryterarna ska få en bild av den arbetssökande där, men även där är det svårt att veta hur 

individen reagerar i alla möjliga situationer som kan uppstå på en arbetsplats. Därför har man oftast 

en provanställning i några månader för att se hur individen beter sig i långa loppet. Men om det först 

är här som individen visar sitt rätta jag, varför behöver man överhuvudtaget uttrycka vilka personliga 

egenskaper man har? När man skriver ett cv behöver man inte ens fråga andra vad man har för goda 

sidor, man kan ju lika gärna hitta på! Därför ställer jag mig frågande till det personliga brevets 

adjektivs varande. 

Intressant att det vanligaste som rekryteraren tycker att den ansökande gör som misstag är att man 

skriver för mycket om sig själv. Jag upplevde nämligen aldrig detta i de cv:n som jag analyserade. Här 

var man mycket kortfattad. Man vill väl hellre ge en person med rätt meriter en chans snarare än en 

person som har meriter som visar positiva egenskaper men ej meriterna. Det verkar inte som man 

behöver oroa sig för att för mycket tekniska ska detaljer skulle vara en nackdel.  

Eftersom rekryterarna jag intervjuat mest har åsikter om vad man väljer att framhäva för kunskap, 

meriter och egenskaper i personliga brevet så har djupgående analys av själva dispositionen varit 

onödig. Visst har jag anmärkt på att inledning och avslutning är viktigt för första samt sista intryck, 

och visst har jag anmärkt på var man placerar vissa delar, men djupare än så tycker jag inte det är 

värt att dyka.  

4. Hur fungerar detta system och hur ser framtiden ut? 

Många rekryteringsfirmor och privata som statliga företag har standardiserande system för 

jobbsökning. Istället för att skicka in två papper i fysiskt eller elektroniskt format får man klicka in på 

företagets hemsida och fylla i formulären. Här finns det alltså inte utrymme för att krydda layouten. 

Här ställs således mer krav på att individen kan utrycka sig väl i skrift. En fördel med detta är att den 
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arbetssökande inte behöver spendera lika mycket tid på utformning och kan fokusera vad man vill 

förmedla rent textmässigt. Detta system gör arbetssökandet mer rättvist. En arbetssökande som inte 

har lika stora datorkunskaper som en annan ansökande kan ändå ha samma chans att få fram sitt 

budskap utan att behöva bry sig om att en rekryterare ska sortera bort cv-brevet på grund av att den 

visuella utformningen inte är lika fin som den andres. Det ska ju vara innehållet som räknas, inte den 

visuella skönheten! Argumentet mot detta är att man i den visuella utformningen kan förmedla vilka 

personlighetsdrag man har. Lägger man bilden till höger, till vänster eller mitt i för den delen, kan 

man förmedla att man som individ är kreativ, har mod, vill visa sig annorlunda eller är nytänkande. 

Detta blir ju dock endast övertygande om rekryteraren uppskattar detta. Rekryteraren kanske vill att 

man endast visar sig kreativ och nytänkande inom ramen för elocutio. Nya formuleringar, vardagligt 

språkbruk eller bruk av stilfigurer som metaforer eller anaforer är kanske det enda som snart finns 

kvar att experimentera med i en arbetsansökan. 

Det jag ställer mig frågande till är rekryterarnas förståelse för hur svårt det kan vara för en 61-årig 

person som blivit uppsagt att sätta sig in i systemet att skriva cv. Rekryterare tror att automatiserade 

system kommer finnas i större utsträckning i framtiden men verkar inte ha riktigt förståelse för hur 

svårt system det kan vara att sätta sig in i. Med dessa automatiserade system, där man får in kanske 

100 ansökningar för ett jobb, handlar det inte om att övertyga rekryteraren? Jag varken prisar eller 

ogillar denna utveckling. Precis som rekryterare talat om utvecklas det ständigt och vad som helst 

kan hända i framtiden. Enligt ryktesvägen håller riktigt sofistikerade databaser fram där man lättare 

ska kunna para in rätt personlighet på rätt plats. Jag oroar mig inte för att det ska bli stelare system, 

däremot oroar jag mig för hur alla ska hinna följa med i utvecklingen.  

En sak jag ställt mig kritisk till är Arbetsförmedlingens återkommande jobbsökarkurser där man lär sig 

att komponera det perfekta cv:t. Är detta verkligen lösningen på arbetslösheten och räddningen till 

en arbetsmarknad i kris? Är cv-systemet det ultimata systemet när det gäller att finna rätt person till 

passande plats? Vänner till mig som gick på jobbsökarkursen lärde sig vilka egenskaper som var bra 

att framhäva snarare än att verkligen reflektera över vilka ens starka sidor det är. Här tror jag en 

svårighet ligger för Arbetsförmedlingen och flera andra aktörer. Hur ska man motivera individen att 

framhäva sina positiva sidor om individen inte känner sig själv? Är det viktigare att kunna komponera 

ett cv än att verkligen känna sig själv? Det verkar onekligen som det, men hur ska en rekryterare 

annars gå till väga om det inte finns något enklare system än att analysera ett cv? Ska man kalla 

personen till intervju, ringa referenter och provanställa för att sedan upptäcka att personen inte alls 

klickade med de andra på arbetsplatsen? Svaret kanske ligger i datasystem, kanske gäller det för 

rekryteringsfirmor att tänka om. 

6 Sammanfattning 

Jag har studerat cv-fenomenet genom med hjälp av retorikens begrepp vilket har visat sig vara 

användbart. Marinette Fogdes avhandling som behandlade termer som anställningsbarhet och 

attityder har bidragit till många tankar om vilket håll jag velat rikta uppsatsen. 

Det finns en tydlig tradition vad gäller cv-författande, och det finns gott om cv-experter som trycker 

på olika saker vad gäller kreativitet eller att hålla sig till en mall. Intervjuresultat tyder på att många 

rekryterare och cv-granskare gör misstaget att dra för snabba slutsatser, därför bör arbetssökande 

vara övertydliga med att påvisa självkännedom och själva peka på vad de har för kompetenser och 
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hur olika erfarenheter har påverkat dem, rekryterare har inte tid med mystik. Det gäller precis som 

Fogdes artiklar tyder på att trotsa jantelagen, en lag som sitter djupt inom oss svenskar. För många 

svenskar är jantelagen fortfarande stark även i cv-brevets värld. Tydlighet och förmåga att framhäva 

sig själv lönar sig och flera tolkningsmöjligheter är oftast dåligt. Att lära känna sig själv och vara 

kreativ kan vara en nyckel till lyckat cv-författande, annars verkar det som att man genom att läsa 

guider och råd på internet och i tidningar kan läsa sig till precis vad rekryterare vill ha. 

När det gäller cv har jag hittat typiska element för hur cv ser ut, dock ska resultatet inte tolkas som 

representativt för hela Sverige eftersom ansökningarna gäller statlig verksamhet. Enligt vissa 

tidningsråd går vi mot en tid där personlighet spelar mer roll. Jag kan konstatera att detta inte gäller 

cv-författning, då såväl cv-experter som rekryterare har klara uppfattningar om att meriter är det 

viktigaste. Kanske beror detta på att personlighet är svårt att uttrycka uppriktigt i cv såväl som i 

arbetsintervju, först efter provanställning kanske detta synliggörs. 

Framtiden ser ut att gå mot mer automatiserade system som blir mer och mer rikstäckande och 

utvecklade. Det blir lättare för rekryterare att hitta rätt personer och arbetet blir mindre 

tidskrävande. Men från de arbetssökandes synpunkt betyder det att det blir mer tidsödande 

eftersom de kan behöva sätta sig in i företagens olika jobbsökningssystem, även om vissa tendenser 

pekar mot att system slås samman till enorma databaser. Det innebär att saker som layout och bild 

förlorar sin funktion och förmågan att övertyga skriftligt och att utsmycka språket blir allt viktigare. 

Dock kan ingen utläsa om hur välutvecklade dessa system kommer vara om 10 år. Systemen 

utvecklas ständigt och jag har diskuterat om alla verkligen kommer hänga med. Jag fruktar inte 

framtiden för systemen men hoppas att de inte går åt det maskinella hållet utan att dessa system 

fokuserar mer på personliga preferenser snarare än att man får jobb genom att följa en viss mall. 

Uppsatsen innehåller såväl tips till de som vill författa cv som underlag för vidare forskning.   
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Opublicerade källor 

Unionen - ”Att söka jobb”,  2011, Fås på begäran 

8 Bilaga: Frågeformulär 
Hur stor roll spelar cv för dig? Hur stor roll spelar den på arbetsmarknaden? 

Vad är vanligaste misstaget i ett cv? 

Hur gör man ett CV? Hur skulle du skriva ett cv? 

Hur ser du på stavfel? (Ethos) 

Vad för egenskaper söker du hos en person till detta/till ett visst jobb? Hur hittar du dessa 

personlighetsdrag i ett CV?  

Luckor? 

Hur modig får man vara i formuleringarna? (Elocutio, metaforer) Anmärker du antal stycken? 

Referenser. Är det viktigt? Hur ofta kollar ni upp referenter? På vilket sätt kollar ni upp 
referenter?  Varför lämna referenser på begäran? 
 
Hur ser du på alla tips från experter som man ibland läser i dagstidningar?  

Hur ser du på de cv-granskare som finns? spelar dessa en viktig roll i arbetssökandet? 

Hur reagerar du när du ser att något CV sticker ut? Hur är man originell? Kreativ? 

När blir ett cv för oseriöst? Var går gränsen? 

När blir ett cv för personligt? Var går gränsen? 

Ska man sätta in foto? Hur bör detta se ut?  

Var går gränsen för relevanta meriter för platsen? Språkkunskaper tex. 

Bör man använda samma formuleringar och nyckelord som står på er hemsida om man ska söka jobb 

hos er? 

Vad tycker du om detta CV? Visa exempel. (Typsnitt, fetstil, variation, färger, rader text) 

Hur ser framtiden ut?  

 


