
 

INTRESSEVÄCKANDE. Det är viktigt att inleda sin ansökan och cv med vad man kan bidra med, säger 

karriärkonsult Angeli Sjöström. FOTO: Anna Sigvardsson 
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NÄRINGSLIV. Att vara blygsam eller att inte ha läst på. Det är vanliga cv-missar. Redan i första 

meningen måste man fånga arbetsgivarens intresse. 

Om man vill sticka ut i högen med ansökningsbrev ska man inte använda färgglatt papper eller spruta 

parfym på cv:n. Det är viktigt att cv:n ger ett professionellt intryck. Däremot ska ansökningsbrevet 

inledas med vad man kan bidra med och varför man vill börja arbeta på företaget. Arbetsgivaren har 

ont om tid och vill snabbt se den sökandes kompetens. Även cv:n bör anpassas efter varje ansökan, 

menar karriärkonsult Angeli Sjöström. 

-Det vanligaste felet är att man inte läser på om arbetsgivaren och har en standard-cv som man 

använder hela tiden. En sådan är ok att ha som grund, men man måste fundera på vad det är för 

slags jobb och vilka nyckelord man bör använda vid varje ansökan, säger hon. 

 

Analysera annonsen 

Nyckelorden får man genom att analysera annonsen, läsa på om företaget och ringa arbetsgivaren. 

Dessa bör finnas i så väl ansökningsbrevet som cv:n. I det senare under en översta punkt med 

sammanfattning eller personlig profil. 



- Men man måste också beskriva vad man menar med nyckelorden, till exempel hur man är 

initiativrik eller kreativ. Man måste svara upp mot nyckelkompetenserna, säger Angeli Sjöström. 

Ett annat vanligt fel är att inte lyfta fram sig själv av rädsla att det ska uppfattas som skryt. Men det 

är bättre att vara tydlig än att linda in det, menar Angeli Sjöström. 

- Man måste väcka ett intresse för att komma på intervjun. Men det måste vara relevant för tjänsten. 

Många tar upp att de bor i radhus, har tre barn och tycker om att fiska, men det är inte relevant. Det 

kan tas på intervjun. 
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Läs mer: http://helsingborg.lokaltidningen.se/en-vässad-ansökan-ökar-chanserna-att-bli-kallad-till-

intervju-/20101022/artikler/101019668/#ixzz1dJFUWEr5 
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