
Ditt CV

Några tips  
på vägen

Säljer 
ditt CV?

CE_DittCV_1-3.indd   1 2017-10-26   11:30



2.2.

Ditt CV

O
M

S
L

A
G

S
F

O
T

O
: A

N
D

R
E

A
S

 D
Y

B
E

C
K

Konsten att skriva ett CVAtt skriva en jobbansökan  
innebär att inventera dina 
styrkor och erfarenheter  
och sedan sammanföra dem 
till ett översiktligt dokument. 
Här får du några tips som 
kan underlätta för dig. Som  

medlem kan du  
få en individuell  

granskning av  
ditt CV.

Läs mer på  
civilekonomerna.se

CV och brev
Både CV och personligt brev måste 
fungera var för sig, man vet aldrig vilket 
som blir läst först. Meningen med båda 
är att väcka intresse så att du blir kallad 
till intervju.

Många upplever att det är ganska 
svårt att skriva ett CV. Det kan vara klokt 
att skapa ett ”grund-CV” som du kan 
justera utifrån den aktuella tjänsten du 
söker så slipper du börja om från början 
varje gång.

Ett CV ska vara tydligt och lättläst 
och bör inte vara längre än två sidor. I en 
rekryteringsprocess går läsaren igenom 
många CV:n på kort tid. Allt som gör att 
läsaren snabbt hittar information, inne-
bär att han/hon kan fokusera på det som 
är viktigt, nämligen dina kompetenser.

De  flesta CV:n skrivs i omvänd 
kronologisk ordning, vilket vi rekommen-
derar. Det vill säga det senaste först. Visa 
respekt för läsaren. Undvik förkortningar 
och akronymer. Spara gärna ditt CV i 
PDF-format så blir dokumentet lättare 
att hantera.

Tidsangivelser
Var tydlig och konsekvent med tids- 
angivelser. Vanligt är att ange månad  
och år uppställt på följande sätt:  
03/2015–12/2016.

Pågående arbeten/studier anger du 
genom att lämna blankt efter strecket.

Foto
Vår rekommendation är att du inte har 
med ett foto i ditt CV. Ett foto påverkar 
läsaren mer än man vill tro och kan leda 
bort fokus från dina kompetenser. Det 
finns naturligtvis inga exakta rätt eller 
fel i fotofrågan men om du har med ett 
foto, ska det vara en högupplöst, neutral 
ansiktsbild med enhetlig bakgrund.

Kontaktuppgifter
Kontaktupgifter ska framgå tydligt, 
antingen högt upp på sidan eller i en 
sidfot. Oavsett ska namn, adress, telefon 
och en neutral, personlig e-postadress 
framgå. Undvik e-postadresser av typen 
snyggast@hotmail.com. Se till att namn 
och e-postadress finns på alla sidor som 
du skickar in.

Om du finns på LinkedIn, Twitter eller 
är med i något annat liknande nätverk, 
kan du ta med den informationen också.
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3.3.

Vanliga rubriker
Här nedan ser du några av de rubriker  
som är vanliga i ett CV. Som översta  

rubrik kan du gärna använda ditt namn.

Målsättning och 
sammanfattning
Det har blivit allt vanligare att inleda sitt 
CV med en målsättning och/eller en 
sammanfattning. En målsättning ska  
ta upp både vad du själv vill och söker 
men framförallt vad du kan bidra med  
hos arbetsgivaren. En sammanfattning  
summerar dina kompetenser och erfa-
renheter i ett kort och kärnfullt stycke. 

Arbetslivs- 
erfarenhet
Skriv din befattning först och arbetsgi-
varen sedan. Vad du gjort är viktigare än 
var. Om du har haft många arbeten kan 
du ge en mer utförlig information om de 
anställningar som är mest relevanta för 
den tjänst du söker.

Utbildning
Under den här rubriken anger du akade-
miska kurser och gymnasieprogram. Var 
konsekvent i din uppställning och skriv 
utbildningens namn eller din examen 
och sedan lärosäte. För varje utbildning 
ska du ha med omfattning (längd eller 
enbart poäng) och huvudämne, alterna-
tivt inriktning. Ta gärna med titeln på din 
uppsats eller ditt examensarbete. 

Ditt CV

 Utgå från annonsen när du  
 skriver ditt CV.

 Var konsekvent i din rubrik- 
 sättning och använd lättlästa  
 typsnitt.

 Ange inte löneanspråk i din  
 ansökan. Prata lönenivå med  
 oss innan intervjun och ta med  
 ditt anspråk dit.
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Student  
eller nyexad?  

Skriv rubriken Utbildning före 
Arbetslivserfarenhet.
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Postadress: Box 4720, 116 92 Stockholm
Telefon: 08-556 912 00 | Fax: 08-556 912 01

Medlemsjouren: 08-556 912 60 | Medlemsservice: 08-556 912 70 
Etikjouren: 08-556 912 80 | civilekonomerna.se | kontakt@civilekonomerna.se 
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Ditt CV

Övrig information
Under den här rubriken kan du ta upp 
sådant som inte riktigt passar in under 
de andra rubrikerna. Exempelvis körkort, 
utmärkelser eller om du har något  
intresse som du brinner för.

Fler tips?  
Ta del av vår karriärskola  
på civilekonomerna.se

Övrig  
utbildning
Om du har läst andra 
ickeakademiska kurser eller 
arbetsrelaterade utbildningar 
så kan du ta med dem under en 
egen rubrik. Välj ut de kurser som är 
relevanta för arbetet du söker.

Förtroende-
uppdrag/Ideellt 
engagemang
En viktig merit att ta med är engage-
mang i föreningar vid sidan av utbildning 
och yrkesliv. Använd samma uppställ-
ning som för anställningar.  Var noga 
med att skriva ut förkortningar och 
berätta gärna lite om organisationen 
eller föreningen.

Språkkunskaper
Var specifik i din information till exem-
pel; Spanska, flytande i tal och skrift, 
mycket bra läs- och hörförståelse. 

IT-kompetens
Ange vilka program och system du 
behärskar och var specifik med på vilken 
nivå du befinner dig. 

Referenser
En bra referent kan vara avgörande i slut-
processen, så välj noga vilka personer du 
anger. Ange inga namn i CV:t utan skriv 
”Referenser lämnas gärna på begäran”. 
Kontakta dina referenter så att de vet 
vilket jobb du söker och är beredda på att 
bli kontaktade. 
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