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INTERVJUN  /  DET PERSONLIGA BREVET

CV  /  LINKEDIN  /  REFERENSER

KONSULTROLLEN  /  SÅ PRATAR DU LÖN



               AG VET INTE hur man skriver det perfekta personliga brevet eller hur
               man sammanfattar sig bäst på Linkedin. Men det jag vet, är att det
               inte finns några enkla genvägar. Det handlar alltid om att anpassa sig
               för både den specifika tjänsten och arbetsgivaren. Några av våra
               branschkollegor delar frikostigt med sig av råd som ”Tre tips för ett 
perfekt CV” – för mig är sånt bara nonsens. Det som just du kan erbjuda  
en arbetsgivare är helt unikt – och det måste komma fram i processen. Förlita 
dig inte på standardformuleringar och skicka inte samma CV till alla. För att 
nå framgång behöver du anpassa dig på ett lyhört sätt till vad arbetsgivaren 
söker – utan att för den skull bli någon annan. 

NU FYLLER NOVARE 20 ÅR. I det här magasinet har vi försökt fånga in  
Novares samlade kunskap kring jobbsökande. Vår förhoppning är att du får 
nya tankar och idéer i din karriär. Det viktiga för oss är att visa att det inte 
finns ett sätt att söka jobb. Det är inte antingen eller, det är både och. Man  
ska vara kortfattad och precis men också målande och personlig. Vi är mång-
facetterade som människor – låt det genomsyra din jobbsökarprocess. 

Om jag ändå skulle ge dig några tips så kan jag bara komma på två som  
håller i längden: var dig själv och kom i tid! 

Lycka till med ditt jobbsökande! 

                           

Fredrik Hillelson  
VD och grundare Novare
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till mig?
 

Kan du skicka ditt 
 



Att skriva CV kräver eftertanke och att väga sina ord 
på guldvåg. För att få inspel på hur ett bra CV ska se 
ut samlade vi tre experter som tillsammans läst tusentals 
CV:n för ett samtal om konsten att sammanfatta sitt  
yrkesliv på några rader.

DAVID STRÖMWALL, SENIOR CLIENT PARTNER  
OCH MANAGING DIRECTOR, KORN FERRY SVERIGECVCVCVDAVID STRÖMWALL, SENIOR CLIENT PARTNER CVDAVID STRÖMWALL, SENIOR CLIENT PARTNER 
OCH MANAGING DIRECTOR, KORN FERRY SVERIGECVOCH MANAGING DIRECTOR, KORN FERRY SVERIGECVCVCVCV

CARINA MALMGREN HEANDER,  
HR-DIREKTÖR, SAS

KRISTIN HÖGDAHL,  
HEAD OF TALENT, NOVARE INTERIM & RECRUITMENT

När man läser om hur CV:n ska se ut står det ofta 
att det ska vara max en sida och en teckenstorlek 
på 12 punkter – stämmer det? 

CARINA Nej, det håller jag inte med om. Men 
samtidigt är det viktigt att man snabbt får en känsla 
för kompetens och personlighet. Det är viktigt att 
den som skriver CV:t snabbt fångar mitt intresse 
och då är kort och koncist bra. 

KRISTIN Ja, pressa inte in allt på en sida. Tvärtom 
kan det vara en begränsning eftersom man kanske 
inte fångar upp all information som behöver finnas 
med. Fokus ska alltid vara på innehållet, sen blir 
det så långt som det blir. 

DAVID Håller inte riktigt med, jag tycker absolut 
att man ska kunna få ihop det på en sida, oavsett 
om man jobbat i ett eller trettio år – det är en fråga 
om att destillera ner det till relevant fakta. Sen 
kanske en sida är att ta i men om jag ser ett CV på 
mer än två sidor, det ger ingen bra känsla. 

CARINA Det håller jag med om. Det viktigaste  
är att rätt information kommer fram direkt – vad  
är det för kompetens jag har, vad kommer jag 
kunna bidra med och varför tycker jag att  
det här jobbet passar mig. Det direkta anslaget är 
viktigast, inte formatet. Ett CV ska ge mig som 
arbetsgivare svar på vem det är som söker, varför 
den gör det och vad den kan bidra med. 

Ska man inleda med en sammanfattning om sig 
själv eller ska man gå direkt på sina erfarenheter?

DAVID Jag gillar en summering, det är trevligt. 
Förr tyckte jag det satte för mycket fokus på det 
personliga, då uppskattade jag mer faktabaserade 
CV:n. Nu vill jag veta mer om personen direkt i 
CV:t, men undvik floskler! 

KRISTIN Jag håller med, det ger något mer med 
en sammanfattning, det finns en stuns om man  
får en initial bild av personen. Gör man det så har 
man också lyckats sammanfatta varför man är 
intresserad av det här jobbet. Det är en bra övning 
för den som är ute efter ett nytt jobb, att testa att 
sammanfatta sin egna profil. 

CARINA Det var lite vad vi var inne på tidigare, att 
snabbt tala om vem man är, varför jag söker jobbet 
och vad jag kan bidra med. Och här finns också  
en varning för alla som tar sig utrymme att berätta 
att man redan på förskolan var ett ledarämne och 
sen fortsätter i fem sidor. Kort och kärnfullt är 
hemligheten här.  

CV eller personligt brev – vad ska jag lägga mest 
fokus på?

KRISTIN Jag tittar först på CV:t. Sen kan det 
personliga brevet vara avgörande för vilka personer 
jag kommer ringa upp, de som har lyckats skapa 
det här lilla extra intresset. Men jag har svårt att 
bara titta på ett personligt brev, jag vill alltid se ett 
CV för en sammantagen erfarenhet. Så fokus på 
båda blir mitt svar. 

CARINA Ja, någonstans vill man börja med att se 
ifall den kompetens och erfarenhet som jobbet 
kräver finns. Sen tycker jag inte det är bra om det 
saknas ett personligt brev, då har man inte lagt tid 
på att rikta ansökan efter just det här jobbet utan 
visar att det här CV:t skickar jag oavsett vilket jobb 
det gäller. Ett personligt brev som beskriver varför 
man vill ha det här jobbet tycker jag är väldigt 
värdefullt. 

DAVID Jag håller med er bägge. Det jag skulle vilja 
lägga till är att om man som jag, som arbetar 
mycket med uppsökande verksamhet, brukar ändå 
lite längre in i processen be kandidaterna att skriva 
ett personligt brev. Då kan de sammanfatta varför 
de är relevanta för och intresserade av tjänsten.

Ska man anpassa sitt CV för den aktuella tjänsten 
eller vill ni se CV:t i sin helhet?

CARINA Anpassa tycker jag, det visar att personen 
har tittat på vad som krävs för rollen och hur det 
matchar med de egna erfarenheterna och kompe-
tenserna. Det handlar hela tiden om att göra sig 
relevant för en viss roll. Det är något som jag som 
arbetsgivare ser och uppskattar.

KRISTIN Håller delvis med. Ibland behöver inte 
själva CV:t ändras så mycket. Har man gjort det 
kärnfullt och lyft fram sina spetskompetenser så 
räcker det eftersom man troligtvis söker jobb som 
är ganska liknande. Det personliga brevet däremot, 
det ska alltid anpassas efter tjänsten medan CV:t 
kan vara lite mer konstant. Men man kan minska 
ner texten i CV:t kring det som inte är relevant för 
tjänsten.

DAVID Jag håller inte med. Jag tycker att det är 
för mycket att lägga på kandidaten att veta vad i 
den tidigare historien som är relevant eller inte. 

Jag ser hellre att man har ett komplett CV men 
som är kort och kärnfullt. 

Åker man ut på korrfel i CV?

KRISTIN Det skulle jag säga beror på vilken tjänst 
man söker. Vi hade nyligen en tjänst där vi sökte 
någon som skulle vara duktig på marknadsföring, 
skriva texter, ta fram content och då var det några 
kandidater som föll bort på grund av korrfel.  
Så ibland kan det vara ens fall. Sen så beror det 
som sagt på, ska man jobba i ett serviceyrke eller 
som säljare så tycker jag att ett eller två korrfel  
kan vara okej. Men en rekommendation är att alltid 
be minst en eller två personer läsa igenom ditt CV 
när du känner dig nöjd, man blir lätt blind för sin 
egna text. 



CV
Hur ska man tänka kring personnummer  
och foto i sitt CV?

DAVID Absolut inte hela ditt personnummer, 
verkligen inte. Det är klart man kan ha med de sex 
första siffrorna om man vill men det är inget krav. 
Bild kan vi nog tycka lite olika om, jag ser gärna ett 
foto för att få en bättre helhetsbild. 

CARINA Jag ser hellre ett CV utan foto. Jag tror 
att man påverkas för mycket, ser den här personen 
trevlig ut, istället för att fokusera på erfarenhet  
och kompetens i första hand. 

KRISTIN Jag tycker det här är en jättesvår fråga 
och något som vi pratar mycket om på Novare.  
Det är alltid trevligt att få en bild men det är  
som du säger Carina, jag tror att man har många 
omedvetna tankar och det är viktigt att ha i 
bakhuvudet när man läser ett CV med bild. Om  
det är en person som ser trevlig och glad ut så  
kan man lätt tro att man känner den här personen 
lite mer än vad man gör. Men det är valfritt tycker 
jag om man ska ha en bild eller inte. Det viktiga  
att tänka på om man lägger med en bild är  
att den är professionell. Jag tycker vi ser många 
mobilbilder idag som är tagna i de mest märkliga  
miljöerna och det går bort direkt. 

Hur mycket ska man satsa på färg och form  
i sitt CV?

CARINA Jag tycker, och jag är nog lite traditionell  
i det här, att håll det enkelt. Jag vill ha svar på  
mina frågor: Vem är du? Vad vill du? Varför har du 
sökt det här jobbet? Så för mig går inte färg och 
form hem, det är inte det som gör att du kommer 
på intervju.

KRISTIN Jag håller med Carina, men sen finns  
det undantag. Ska man söka ett jobb som kräver 
kunskap inom design så blir CV:t lite som ett 
arbetsprov. Vi har haft situationer där vi sökt efter 
just designkompetens och fått in CV:n som inte 
höll måttet rent designmässigt, de kom inte till 
intervju. Men för den stora majoriteten – krångla 
inte till det. Använda hellre en enkel mall om du 
inte vet hur du ska göra.

DAVID Precis, enklast möjliga mall räcker långt för 
de allra flesta tjänster. 

Har Linkedin tagit över CV:ts roll?

KRISTIN Jo, det är nog sant till viss del. Jag har 
svårt att se att den yngre generationen ska sitta 
med worddokument och göra om till PDF för att 
sen ladda upp det till oss rekryterare. Det är för 
många steg när det redan finns på Linkedin. Men 
det bygger samtidigt på att man har en bra och 
välskött sida med rätt innehåll och information. Du 
kan inte ha en Linkedin-sida med bara arbetsplats 
och titel och kalla det för ditt CV. 

DAVID Jag håller delvis med. Det är en förskjut-
ning som är välkommen. Inom ett par år så är det 
Linkedin eller någon annan plattform som är primär. 
Men det finns fortfarande ett behov av att ha en 
egen, icke-officiell sammanfattning av vad man 
gjort där man kan utveckla texten lite mer och som 
kanske inte ska spridas till en större grupp. Så det 
finns plats för CV under ett antal år till, tror jag.

KRISTIN Det kan jag hålla med om. Sedan ser  
vi också utvecklingen att många börjar skicka in 
ansökan via sina mobiler, då har man inte alltid  
sitt CV tillhanda. Det är lättare att koppla samman 
ansökan med sitt Linkedin-konto och skicka ett 
mer utvecklat CV om man går vidare. Det ska vara 
enkelt och smidigt att söka jobb och då tror jag att 
man måste förenkla själva processen.

CARINA Jag är enig med dig Kristin. Utvecklingen 
går mot snabbare och smidigare processer och där 
hänger inte alltid CV:t med. Men det måste också 
utvecklas hur CV:t ser ut på Linkedin, det är väldigt 
traditionellt och styrt i ett strikt format. Jag vill ju 
se personligheten som man får i ett CV, när någon 
lagt ner tid och energi på att sammanfatta sitt 
yrkesliv. 

DAVID Jag kommer från en värld där det tidigare 
var ett absolut no no om det dök upp ett stavfel 
någonstans. Men jag har ändrat mig, det ska  
inte vara exkluderande. Jag tycker man vill känna 
att personen har gjort ansträngningar och låtit 
någon annan ha läst igenom CV:t, det kan  
fortfarande ha smugit sig in fel. Jag tycker man får 
bedöma från fall till fall. Den insats man lagt ner  
på att skriva sitt CV är det som räknas, om man är 
nyanländ eller har dyslexi – all respekt för att det 
kan vara korrfel. Det är snarare de fallen där man 
märker att det är skrivet med minimal ansträngning, 
det reagerar jag på. 

CARINA Jag har samma erfarenhet som dig David. 
Sen är det ju relativt. Om man ser att det är ett 
enstaka fel någonstans är en sak men om det är 
dåligt språk i ansökan så ger det mig en viss bild. 
Sen är frågan om det ska betyda att man inte blir 
kallad på intervju, det beror ju helt på vilken tjänst 
det gäller. Man kan också säga att det här kan  
vara något av en generationsfråga, när jag frågar 
några av mina yngre kollegor på SAS så säger de 
att de inte bryr sig alls om stavfel. 

Ska man vara personlig i sitt CV?

DAVID Ja!

KRISTIN Absolut!

CARINA Här är vi eniga! Anledningen till det är att 
man någonstans vill se personligheten och se 
personen i ett större sammanhang än bara det rent 
yrkesmässiga. Det får man när man beskriver vad 
man vill och vad man gör när man inte jobbar. 

KRISTIN För en person som är yngre och inte har 
lika mycket erfarenheter och kvalifikationer att 
lägga på sitt CV så blir fritidsintressen och liknande 
viktigt att lyfta fram. Om man är aktiv i någon 
sport eller idrott, så blir det en parameter, man ska 
absolut inte stryka sådant ur sitt CV. 

CARINA Det säger också någonting om varför  
en person har tagit de olika stegen i sitt yrkesliv. 
Varför valde du den här utbildningen? Varför 
lämnade du det ena jobbet för att gå till det andra? 
Man får en känsla för resonemanget bakom besluten 
om man är lite mer personlig och uttrycker sina 
ambitioner och vart man är på väg. 

Hur ska man skriva sitt CV, i löptext eller  
i punktform? 

KRISTIN I löptext är trevligt tycker jag, sen så 
tycker jag att ett CV kan vara i punktform också 
men det kan inte bara vara staplar. Det kan vara 
tydliga punkter men med lite längre meningar som 
inte bara säger ”personalansvar för tre personer”. 
Jag satt och kikade på några CV igår och det var 
väldigt mixat, några var med tydliga punkter och 
några mer i löptext och det var inte så att jag valde 
bort någon av dem. Återigen, det är innehållet  
som är viktigast och inte formen. 

DAVID Jag håller med, gärna löptext. Tidigare  
ville jag ha ett helt kortfattat CV i punktform men 
nu läser jag hellre korta och spänstiga texter.

CARINA Ja, man får en bättre känsla för personen. 
Det har varit lite genomgående i det här samtalet, 
att få fram det som är mellan raderna. Det är en 
utmaning att skriva sitt CV, för vi säger att å ena 
sidan ska man vara kort och koncis men å andra 
sidan ska man få fram sin bakgrund och så ska det 
broderas ut. CV-skrivningskurser är kanske något 
som borde erbjudas! När man läser det här kan 
man säkert undra hur man ska balansera kort, 
koncis, lite målande, personlig och samtidigt få 
med allt det formella. 

DAVID Ja det är svårt men samtidigt är det inte  
ett orimligt krav. Oavsett om man är 16 år eller 56 
så är jobbsökande någonting man ska ta på allvar. 
Jag tycker man får ha två tankar i huvudet sam- 
tidigt som kandidat och försöka hitta en bra balans 
för just det aktuella jobbet. Ett tips är att ha ett 
”master-CV” där man lägger in precis allt man 
gjort och sen utgå från det när man gör sitt CV, då 
kan man vikta det efter det aktuella jobbet. 

KRISTIN Jag tror att utmaningen i att skriva ett  
CV kan vara precis lika stor, oavsett om man är 18 
år eller för en person som har jobbat många år och 
som kanske aldrig har behövt skriva ett CV innan. 
Det är också någonting att ta med sig att det är 
bra att uppdatera sitt CV då och då även om man 
inte söker nytt jobb just nu. 

CARINA Ja det är en bra idé, ditt CV är väldigt 
viktigt, kanske viktigare än vad man tror.  
Det är inte bara ett papper i mängden, det har  
en avgörande betydelse för hur det går i ditt 
jobbsökande så lägg tid på att få det bra!
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15 tips
Världens topprekryterare hjälper  

dig att boosta din Linkedin-profil.

Var aktiv! 

Publicera innehåll som rör  

ditt fält. Om du inte har tid eller 

känner dig osäker, leta upp 

andra artiklar och dela dem 

med korta kommentarer. Och 

glöm inte att korrläsa dina 

inlägg noga innan 

publicering.

Tänk globalt! 

Allt fler rekryterar oavsett 

bostadsort. Hybridkontoret  

är här för att stanna vilket gör 

att du inte behöver flytta  

till ett nytt jobb. Skriv på andra 

språk för att få fler att upp-

täcka dig.

Kolla din inbox! 
Om du är en aktiv jobbsökare, 

glöm inte att titta i inboxen 

och att lägga till dina kontakt-

uppgifter i din profil.

Håll det enkelt! 

Håll din profiltext aktuell  

och enkel. Om du har en  

titel som är unik för ditt  

bolag, skriv till en titel  

som de flesta känner igen. 

Många rekryterare använder 

sig av sökord - se till att vi kan 

hitta dig med hjälp av dem. 

För Novare av: 

• Julia Zdrahal-Urbanek i Wien   

• Julia Scheffer i Johannesburg   

• Jana Martinová i Prag   

• Judy Boreham i New York  

• Ricardo Backer i Buenos Aires  

• Sonal Agrawal i Mumbai

Även om vi lovade oss själva  

att inte ha några listor kunde vi  

inte hålla oss när vi fick så bra  

tips från våra kollegor. Råden 

kommer från kollegor runtom i 

världen som liksom Novare ingår 

i nätverket Alto Partners. 

Var konsekvent! 

Skriv på samma sätt om 

alla dina arbetsplatser 

och se till att det är lätt 

för oss att följa din 

karriärutveckling. 

Var intressant! 

Vi vill inte veta om dina 

hobbies men vi vill veta om 

du är aktiv i nätverk eller 

grupper som hör till ditt 

arbetsliv. Är du volontär eller 

rådgivare? Glöm inte lägga 

till det också! 

Var relevant! 

Uppdatera dina kunskaper, 

men håll dig till det som 

stärker din professionella 

profil. 

Glöm inte headern! 

Om du inte har fått en 

från din arbetsplats, välj 

en neutral bakgrund till 

din profilsida.

Visa vad du lärt dig! 
Skriv kortfattat om vad 
du genomfört i varje 
roll. Om bolaget inte är 
välkänt – ge oss lite 
kontext. 

Håll det kort! 

Koncist och relevant 

är ledorden. Ge oss 

tillräckligt med 

information för att 

vi ska bli nyfikna 

och ringa dig. 

Visa upp din bästa sida! 

Om du använder en 

profilbild eller en bild där 

du håller en presentation 

är upp till dig, men undvik 

selfies, digitala filter och 

röriga bakgrunder. 

Var vänlig! 

Dela, gilla och kommentera andras texter.  

Det syns på din profilsida och visar på ett bra 

sätt dina intressen och ditt engagemang. Det är 

också ett utmärkt sätt att få kontakt med nya 

människor och utöka ditt nätverk. 

Var inte blyg! 

Be om rekommendationer. 

Inget är mer kraftfullt än 

när en tredje part berättar 

om dina styrkor och vi 

rekryterare tittar ofta efter 

rekommendationer. 

Jämför dig! 

Klicka runt på andras  

Linkedin-profiler och se hur 

de har valt att presentera sig. 

Då kan du få tips och idéer 

för att själv utveckla din sida.

Uppdatera! 

Många glömmer att 

uppdatera sin sida vid 

karriärbyten, var inte 

en av dem.



Här finns Novares  
alla lediga jobb på Linkedin

Anna Malmström är senior rekryterare med uppdrag  
inom många olika branscher. Men frågan hon ofta får svara på  
är densamma: 

Hur hittar jag de lediga jobben?
Det är en fråga utan ett lätt svar. Jag brukar säga att det finns lika många sätt  
att hitta ett jobb som det finns jobb. Den vanligaste vägen är ändå via nätverk och  
kontakter, att man blir tipsad att söka ett uppdrag eller att någon tipsar om dig.  
Ett annat sätt att hitta arbeten är att gå in på webbplatserna hos de arbetsplatser  
du är intresserad av och se om de har lediga tjänster. Är du mer junior finns ofta 
branschnätverk som du kan träffas i om du känner att ditt nätverk är lite tunt,  
de hittar du lätt via sociala medier. Sök upp rekryteringsföretag och rekryterare  
som jobbar med den typen av roller du verkar inom eller är intresserad av. Träffar  
du rätt med den kontakten, ja då hamnar du rätt för framtida matchningar genom  
det nätverket och deras databas. 

Ta också för vana att besöka rekryteringsbolagens hemsidor för att hitta 
lediga jobb, hittar du inget som passar hos oss på Novare.se kan du besöka 
Head Agent, Amrop, Alumni, WES, Randstad, Manpower eller Michaël 
Berglund för att nämna några.

En annan viktig plattform är förstås Linkedin, aktivera dina sökkriterier under  
jobb-fliken så får du upp alla lediga uppdrag som annonseras där. 

Mitt avslutande råd är också att verkligen tänka igenom vad som intresserar  
dig i allmänhet, vilken bransch eller specifik fråga triggar dig, vad vill du göra 
i ditt nästa steg? Se vilka bolag som gör det, undersök om du har någon kontakt  
där eller hör av dig till den som är chef för det du vill arbeta med eller  
HR-avdelningen och be om ett förutsättningslöst möte.

-- 



Att skriva ett personligt brev är ett vanligt önskemål i jobbannonser. 

Men varför, och vad är det rekryteraren tittar efter? 

I ett samtal kring personligt brev diskuterar tre vana rekryterare de 

vanligaste misstagen, syftet med brevet och om det personliga brevet 

har någon framtid.  

Erik Sjöström 

Global Talent Acquisition Lead, Telia Company

Viktor Karlsson 
Senior rekryteringskonsult, Novare Executive Search

Joakim Groth 
Talent Acquisition Manager, Coca-Cola Europacific Partners

ett samtal om 
det personliga 
brevet.

håll det 
kort och 
koncist, 
absolut 
inga 
stavfvel



Ni kan inte tro hur ofta jag läser  

”Hej Bolag Y” när folk söker en roll  

till b
olag X – det är svårt att rädda upp.

hundmänniska, tycker hen om att åka skidor? Jag har 
ibland kunder som blir irriterade för att det inte finns 
med personligt brev. För dem är det jätteviktigt. Vi tre 
är lite mer kalla och krassa och vill titta på erfarenhet 
och basera vårt val på det, medan en person som ska 
anställa en fjärde person till sin grupp på tre personer 
har helt andra ingångsvärden.
ERIK Ja, det är en bra poäng. Jag tror det personliga 
brevet hänger kvar från en tid då det inte fanns så 
mycket annat att basera screening på. Nu har vi 
sofistikerade tester och andra urvalsmetoder att utgå 
ifrån, som bygger på kompetens och erfarenhet,  
inte om man är en hund- eller kattmänniska. Hos oss 
på Telia försöker vi bygga in screening, som är bra för 
processen och kvalitén, men vi måste också övertyga 
alla våra tusentals chefer om att det finns andra sätt 
att mäta prestation på än vad som står i ett personligt 
brev. Vi måste gå lite varsamt fram. Det är precis  
som du säger Viktor, det finns många ledare som 
rekryterar sällan till sitt team och där måste vi hjälpa 
dem förstå varför det personliga brevet inte alltid är 
så bra. 
VIKTOR En fallgrop som jag märker är att en del  
inte tycker att de får plats att förklara tillräckligt bra  
i ett CV och hänvisar då till det personliga brevet.  
Det är ett stort misstag. Med hundratals ansökningar 
hinner man inte läsa hundratals personliga brev. 
ERIK Precis, då behöver man nog se över formatet 
på sitt CV. Om man inte kortfattat kan förklara det 
man har gjort och presterat och hur resultatet blev, 
då har man en läxa göra. 

ÄR DET LÄTTARE ATT SÄLJA IN SIG SJÄLV  
I ETT PERSONLIGT BREV ÄN I ETT CV?
ERIK Du kan ju alltid övertyga någon hur bra du  
är ”Jag är en väldigt duktig säljare” – ”ja men vad bra  

då kallar vi in den personen på intervju”, det är  
en konstig slutsats för mig. Det visar igen hur ett  
personligt brev inte är ett bra screeningverktyg att 
använda sig av när man gör ett urval
VIKTOR Återigen handlar det om vem som läser det 
här. En liten firma där man är personligt involverad 
som rekryterande chef, kanske som VD på en mindre 
verksamhet, där kommer det personliga brevet ha en 
betydligt större roll i urvalsprocessen än på ett stort 
bolag som SAS, som jag jobbade på tidigare, eller 
Telia, som du jobbar på Erik. Där måste man verkligen 
basera det här på fakta och erfarenhet. Så återigen, 
ett personligt brev i en viss typ av organisation spelar 
en betydligt mindre roll än i en annan. Därför är det 
svårt att kategoriskt säga att det är rätt eller fel,  
det beror väldigt mycket på vem som sitter på andra 
sidan. 

ERA BÄSTA TIPS KRING DET PERSONLIGA 
BREVET? 
JOAKIM Anpassa alltid brevet utifrån rollen och 
arbetsgivaren. Ta inte upp sådant som är irrelevant. 
Lyft dina personliga egenskaper men anpassa  
det utifrån rollen. Och som sagt, inte för mycket 
information utan håll det koncist.
ERIK Om du skickar med ett personligt brev, se till 
att det är snyggt och välformulerat och få feedback 
på din text från personer i din omgivning som du vet 
är ärliga mot dig. Det är ett jättebra sätt att få bort 
sådant som inte är så bra.
VIKTOR Håller med er, håll det kort och koncist, 
absolut inga stavfel. Ett enda stavfel i ett personligt 
brev kan till och med stjälpa ett bra CV i vissa  
anställande chefers ögon. Var väldigt noga med att 
sätta rätt bolag och mottagare. Ni kan inte tro hur 
ofta jag läser ”Hej bolag Y” när folk söker en roll till 
bolag X – det är svårt att rädda upp.

ÄR DET I INTERVJUN ELLER I DET  
PERSONLIGA BREVET JAG SKA BERÄTTA 
VARFÖR JAG VILL HA JOBBET?
VIKTOR Jag tycker det måste framgå tydligt i det 
personliga brevet varför du vill ha ett specifikt jobb. 
Sedan behöver du inte berätta hela storyn. Ett 
misstag som många gör är att man använder samma 
typ av personliga brev till flera olika tjänster och byter 
ut bolagsnamn. Det ser vi snabbt igenom. Mitt råd  
är att man skriver sitt personliga brev, som vi varit 
inne på, för den specifika tjänsten och är tydlig med 
varför man är intresserad av rollen. Förklara för 
arbetsgivaren att det jag läser om er, tillsammans 
med min profil, gör att jag skulle kunna bidra med det 
här till er. 
ERIK Här är jag inte riktigt beredd att hålla med.  
Jag vill se ett CV som väcker så pass mycket intresse 
att man vill träffa en person. Jag tycker det är svårt  
att läsa in de sakerna i ett personligt brev. ”Jag skulle 
jättegärna vilja ha tjänsten för att … ” – väger det  
tyngre än om det inte står? Jag är rätt så kall när det 
kommer till personliga brev och blir mest bara 
irriterad när det står saker som stjälper kandidaterna 
istället för att de litar på sina kompetenser. 
JOAKIM Är det en tjänst som är väldigt populär  
med många ansökningar och hård konkurrens, då kan 
de detaljerna om hur man säljer in sig själv i ett 
personligt brev avgöra. Det gäller att göra en helhets-
bedömning utifrån hela ansökan. 

SKA MAN STRUNTA I DET PERSONLIGA  
BREVET OCH GÖRA SITT CV MER  
PERSONLIGT ISTÄLLET?
VIKTOR Ett CV för mig ska vara krispigt, kort och 
koncist. Det ska vara väldigt tydligt vad du har gjort 
och vilka erfarenheter du bär med dig. Att få in 
personligheten i det kan vara en ganska svår konst så 
det ser jag väl kanske inte som en bra lösning. 
ERIK Jag håller med. I ett CV som är faktabaserat 
kan man lägga in lite personlig fakta. ”Familj, gift, tre 
barn och hobbies: matlagning och fotboll” Det är ju 
lite personligt om mig, men är det viktigt hur min 
familjesituation ser ut eller vad jag gör på fritiden för 
den här rollen? 
VIKTOR Det är också en ganska stor skillnad på vem 
som läser de här ansökningarna. Är man rekryterare, 
som vi, eller har jobbat länge inom det gebitet, är 
man ganska van vid att snabbt fatta beslut utifrån ett 
CV som man läser och avgöra om det här är rätt eller 
fel för denna roll. Är man däremot en anställande chef 
som gör en rekrytering vartannat år så är man ofta 
intresserad av att sitta och läsa om folks intressen 
och hur personen ska passa in i gruppen. Är det en 

KAN ETT BRA PERSONLIGT BREV RÄDDA  
ETT TUNT CV? 
VIKTOR Det kan säkert, i vissa undantagsfall, rädda 
upp ett dåligt CV. Men det är inget man ska räkna 
med. Du kan heller inte räkna med att en rekryterare 
ens läser ditt personliga brev när det gäller attraktiva 
jobb. Det första urvalskriteriet för mig kommer alltid 
vara CV:t och dina erfarenheter. 
JOAKIM Jag instämmer. Jag skulle säga att det 
personliga brevet kan förtydliga vissa delar av CV:t, 
till exempel när det kommer till vissa delar som man 
vill utveckla lite mer. 
ERIK Jag är inget stort fan av det personliga brevet, 
så jag säger nej. Det beror på att det är så lätt att läsa 
in saker som inte är relevanta, vilket ökar risken att  
du inte får den bästa kandidaten. Så jag tycker inte 
att det personliga brevet ska vara ett urvalskriterium 
och få avgöra om man ska gå vidare eller inte, där ska 
kompetens vara avgörande. 

HUR LÅNGT SKA ETT PERSONLIGT BREV 
VARA?
VIKTOR Två– tre stycken är rimligt. Ett personligt 
brev som är en sida tenderar att vara alldeles för 
långt i min smak. Jag vill väldigt fort kunna hitta en 
röd tråd när jag läser, det ska lyfta vem du är och  
vad du kan tillföra till en specifik roll. 
JOAKIM Ja, ett misstag som många gör är att skriva 
alldeles för mycket. Lite som du var inne på där Viktor, 
det blir för långt och man vill ha med så mycket som 
möjligt om sig själv. Du ska titta på tjänsten och 
arbetsgivaren och anpassa brevet utifrån det. Prata 
om det relevanta utifrån dig som person men också 
utifrån rollen du söker. Är du till exempel en initiativ-
tagande person och rollen i fråga innebär att du 
behöver ha den kompetensen, då kan du  
exemplifiera med en situation från arbetslivet som 
visar på den egenskapen. 
ERIK Du kan alltid lägga in mer fakta i texten  
som tyder på att du passar för rollen och då kan det 
såklart bli till en fördel. Men det blir en risk om du 
lägger in för mycket saker som kan tolkas. Det kan  
bli fördomar åt ett negativt eller positivt håll. Det  
kan hjälpa eller stjälpa dig som kandidat. Matchningen 
blir svårare när man ska börja tolka det som står i ett 
personligt brev tycker jag. 



– Ja, det är nog det som de flesta inte gör, utan för många händer det bara. 
Man kan förstås göra en fin karriär ändå, bli riktigt bra på något och  
få ledarroller, klättra. Men det jag vill åt är att man också kan bygga sin 
karriär genom reflekterade och medvetna val. Om man vill vidare och står 
vid ett vägskäl, då tycker jag det viktigaste är att stanna upp. Många av oss 
har så bråttom idag och då är det lätt att man bara hamnar på nästa ställe. 
Ett sätt att göra det här är att mappa upp din bakgrund och sen beskriva i 
ord vad du har gjort, då får du både tänka igenom och reflektera över vad du 
lärt dig och vad du tyckt om att göra. Tänk också igenom vad du behöver 
för att växa och trivas, det gör att du kan ställa mer relevanta frågor vid en 
intervju. 

Det är också bra att studsa det här  
mot någon annan, om du inte har en coach eller mentor så kan du tala med 
någon som du känner väl och som kan hjälpa dig att se dina styrkor och 
färdigheter. En viktig sak att ta med sig är att idag fokuserar vi mycket mer 
på styrkor än tidigare, förr var vi nästan besatta av att ständigt förbättra 
oss. Nu tittar vi istället på vad vi är bra på och hur vi kan bygga vidare på 
det, det tycker jag är sundare än att ständigt försöka springa ikapp en bättre 
version av sig själv. 

Jag vill också utmana genom att tala  
mer kring utveckling än karriär, som för tankarna till att man ska klättra  
i någon slags hierarki, det känns inte modernt. Jag ser hur allt fler varvar 
roller genom livet, ibland är man chef och ibland specialist. Ledarrollen 
finns i så många yrkesroller idag och i det nya arbetslivet kommer vi 
mycket mer turas om att ta ansvar. Det är ett sidledes tänk som skapar 
hållbarhet för individen men som också skapar starkare bolag när  
perspektiven blir fler. 

Det finns inget hemligt recept  
och hur gärna man än vill det så kommer ditt nästa steg inte stå i eldskrift 
på väggen. Det handlar om att ge sig själv tid och pröva sig fram i processer 
på ett medvetet sätt, då bygger du något som du kommer blomstra med. 

Det är en sak att söka jobb -- men hur vet  
man vilket jobb man ska söka?  
Och hur ska man tänka kring sin karriär? 

Anne Wolf  
är konsult på  

Novare Leadership  
Academy och har  
under åren hjälpt  

många med  
karriärcoachning. 

HUR BYGGER MAN EN KARRIÄR?



HUR MYCKET TYCKER DU ATT MAN SKA FÖRHANDLA OM SIN LÖN NÄR MAN ÄR SLUT- 
KANDIDAT TILL ETT UPPDRAG?  – Det är ju väldigt individuellt, men jag tycker definitivt att man ska vara tuff 

och förhandla. Samtidigt får du vara beredd på att arbetsgivaren säger nej eller känner tveksamhet att anställa någon 

som förväntar sig mer än vad som erbjuds. Som arbetsgivare kan man känna tveksamhet att ta in någon som känner sig 

underkompenserad och demotiverad, en sådan medarbetare blir inte långvarig. Förhandla, men ta det inte för långt är 

mitt råd. PENSIONSAVTAL, ÄR DET NÅGOT JAG SKA JAG FRÅGA OM? – Absolut! Det utgör en stor del 

av den totala ersättningen. Du kan fråga både om hur många procent som sätts av till pension varje månad men också 

hur det är strukturerat, till exempel om det finns ålderstrappor vilket kan påverka pensionen om du är yngre. Du ska 

också titta på försäkringarna och se vad de innehåller, en del är kopplade till tjänstepensionen. Där måste du också se 

vad som är viktigt för dig och i vilken fas i livet du är i. SPELAR DET NÅGON ROLL FÖR PENSIONEN OM 
FÖRETAGET HAR KOLLEKTIVAVTAL? – Ja, finns det kollektivavtal brukar det ofta finnas en bra tjänstepension. 

Finns det inte kollektivavtal får du kolla upp mer noggrant hur pensionen och lönestrukturen ser ut. Du kanske  

har en högre lön men ingen tjänstepension och då måste du lösa det själv. VAD ÄR VIKTIGAST – LÖN ELLER 
FÖRMÅN? – Det är väldigt individuellt, det kan vara positivt att det är mer flexibelt, att du helt kan anpassa din 

ersättning, pension och försäkringar efter din livsfas. Men det kräver också att du är mer insatt själv och verkligen sätter 

av pengar till pension och annat. MIN NYA ARBETSGIVARE ERBJUDER LÅG LÖN MEN GENERÖSA 
BONUS- OCH AKTIEPROGRAM, HUR SKA JAG TÄNKA DÄR? – När det kommer till bonusar – hur ser 

bonusplanen ut? Hur mycket kan du påverka den? Hur har det sett ut historiskt? Om jag uppfyller målen, vad får  

jag då? Utan svar på de frågorna kan det vara svårt att uppskatta värdet. Du måste också vara medveten om att bonus 

inte är något som garanteras, bolagen har rätt att inte betala ut bonus så det är ett risktagande du gör. Vad gäller 

aktieprogram är det viktigt att se vad som är kopplat till din anställning, om du slutar – får du behålla aktierna då eller 

tar bolaget tillbaka dem? Läs villkoren noga och se också hur mycket eget kapital du behöver gå in med och risker 

kopplat till det – vad händer om du behöver bryta programmet i förtid? JAG SKA LÖNEFÖRHANDLA – VAD ÄR 
DINA BÄSTA TIPS? – Förbered dig genom att skriva ner dina mål för det kommande året och diskutera dem med 

din arbetsgivare. Ta fram exempel på saker du ska göra och vilket resultat det kommer generera framåt. Det blir konkret 

och framåtriktat. Det du inte ska göra är att hota med att sluta eller ta upp att en kollega har högre lön. Du måste 

koppla det till ditt bidrag och vad du kan göra mer av framöver för att motivera din högre lön. Det är den mest 

framgångsrika metoden, det har en arbetsgivare svårt att stå emot.

ERIKA ANDERSSON 
VD PÅ NOVARE PAY OCH EN AV SVERIGES 

FRÄMSTA EXPERTER PÅ ERSÄTTNINGSFRÅGOR. 

Och så måste vi ju 
prata pengar också



Ett avgörande steg i att söka ett arbete är 
intervjun. I det mötet får både kandidat och 
blivande arbetsgivare eller rekryterare en 
möjlighet att träffas för att se om kemin 
stämmer och att man har en samsyn kring upp-
draget. Det är också en möjlighet för dig att 
ge en mer personlig bild av dig själv än  
vad som är möjligt i ett CV eller personligt 
brev. Men vad ska man tänka på i intervjun 
och vad är det rekryteraren letar efter? 

Vill du 
komma på en 
intervju?



fördomar att göra. Det gäller både 
hur vi gör ett första urval baserat 
på CV till intervjuerna. De person-
lighetsdrag som tilltalar mig är  
ju inte alltid det jag ska rekrytera. 
Man måste lära sig att se andra 
kompetenser och styrkor och hela 
tiden tala om det i sin organisation. 
Det finns många bevis på att det 
är lättare sagt än gjort om man 
inte arbetar väldigt strukturerat 
och verkligen ifrågasätter sitt egna 
arbetssätt hela tiden. Så jätteviktig 
poäng!
MARIA Håller med, det är verkligen 
lättare sagt än gjort, vi är ju 
människor och man måste ha lite 
knep för att påminna sig själv att 
vi är där i ett bedömningsscenario. 
Men det är ett hantverk att 
rekrytera, det är det som är så kul!
EBBA Ja det är som du säger, det 
är ett hantverk som vi har byggt 
upp genom att träffa många olika 
människor. Jag tror det är jätte- 
viktigt som rekryterare att ha en 
förmåga att analysera sina egna 
känslor i relation till den person 
man intervjuar. Det är viktigt att 
vara medveten om, vad är det som 
händer med mig själv i den här 
intervjun, blev jag helt carried 
away av den här charmen eller blev 
jag stressad för att hon var så 
otroligt duktig och välartikulerad, 
hände det någonting med mig? 
Alla de här signalerna är intressanta 
att analysera och förhålla sig till. 
Och det är jättespännande  
att höra att ni på Tre jobbar så 
strukturerat med det här. 

VERKAR JAG OPÅLÄST OM JAG 
STÄLLER FÖR MÅNGA FRÅGOR?
MARIA Jag tror såhär, man har 
mycket att vinna på att gå in i ett 
intervjuscenario och känna att man 
har en möjlighet att intervjua sin 
blivande arbetsgivare. Och inför 
det så ska man, likt oss rekryterare, 
förbereda sig. Vad är det här för 
företag? Vad finns det för värde-
ringar? Vad är viktigt för mig? Här 
finns det oändligt med frågor  
att ställa och inga av de frågorna 
faller in under kategorin opåläst. 
Däremot om man kommer med 
frågor som ”vad gör ni här?” eller 
”jaha finns ni både i Sverige och 
Norge?” eller annat som går att 
läsa sig till på hemsidan så framstår 
man lätt som opåläst. Men de 
flesta frågor vi får av kandidater  
är för att se om vi kan mötas 
någonstans. Finns det en win-win? 
Är vi rätt för varandra? Och med 
de frågorna är det bara att ösa på, 
ju fler desto bättre!
ANNA Precis, man framstår som 
opåläst om man är opåläst!  
Men frågor som är initierade och 
relevanta, de är bara bra, det 
fördjupar dialogen! Det visar på 
intresse och engagemang. Så kom 
inte oförberedd till en intervju! 
MARIA Och det är ju lika mycket 
för kandidatens skull – är det en 
viktig fråga för dig? Då är det en 
relevant fråga! Tänk igenom och ta 
mötet på allvar – då får man ut 
mest utav det. Att vara förberedd 
är A och O. 

HUR UNDVIKER JAG KLYSCHIGA 
SVAR PÅ KLYSCHIGA FRÅGOR?
EBBA För mig handlar det mycket 
om att vara nära sig själv när  
man ska svara på frågor som man 
kan uppfatta som klyschiga, som  
”vad är dina starka sidor?” När jag 
ställer den frågan kan jag ibland 
känna att personen jag intervjuar 
inte riktigt har funderat igenom 
det, utan bara rabblar någonting 
som man har lärt sig att man ska 
säga. Det ser vi snabbt igenom.  
Ett annat exempel är ’otålighet’ 
som jag ofta får som svar när man 
ska komma in på utvecklingsbara 
sidor. Där blir jag mycket gladare 

om någon säger att ”jag har ett 
dåligt morgonhumör så mig ska 
man egentligen inte prata med 
den första timmen”. Man ska vara 
ärlig, då undviker man den här 
klyschigheten. Det tycker jag är 
jätteviktigt!
MARIA Jag håller med, som 
kandidat ska man vara ärlig och 
personlig i sitt svar. Att alltid 
backa upp det man säger med ett 
exempel. Då blir det mycket mer 
konkret och du kommer kunna 
förklara nyanserna i det hela. Det 
ger oss en helhetsbild på ett helt 
annat sätt. Berätta fördelar och 
nackdelar, det blir mer personligt 
och mer konkret. Vi blir också 
klokare på hur du kommer att bete 
dig i olika scenarier och det stärker 
dig som kandidat. 
ANNA Sen tror jag så här, de 
klyschiga frågorna är ofta klyschor 
för att det är frågor som man 
måste få svar på. Det är ofta de 
frågorna man kan förvänta sig 
innan man går in på en intervju. Så 
kom inte oförberedd, tänk igenom 
dina starka och svaga sidor, tänk 
ut konkreta exempel och var ärlig. 
Hur har du löst problem tidigare 
och vilka slutsatser har du dragit 
av det? Särskilt gäller det svag- 
heterna, vad skulle vara utmanande 
för mig i den här rollen och vad 
behöver jag arbeta med? Ju 
sannare och tydligare och mer 
exemplifierad din berättelse är, 
desto mer finns det att diskutera i 
samtalet och det vinner du på. 

VEM ÄR DET SOM SKA  
VARA DRIVANDE I INTERVJUN,  
KANDIDATEN ELLER  
REKRYTERAREN? 
ANNA Ja, det beror på. Vi träffar 
folk i lite olika syften som rekryte-
rare. Ibland för en specifik position 
och ibland mer förutsättningslöst. 
Om det gäller ett uppdrag är det 
viktigt att vi driver intervjun, vi 
behöver få svar på vissa saker. Då 
arbetar vi efter en given struktur. 
Träffas vi för att lära känna varandra 
lite – då tycker jag att ansvaret i 
högre utsträckning ligger hos 
kandidaten att ta upp de frågor 
som är viktiga. Sen blir det ofta ett 
samtal så jag upplever inte det 
som ett stort problem. 
MARIA Jag håller med. Vi pratar 
mycket på Tre om ett delat ansvar 
i intervjun. Vi som jobbar med 
rekrytering har oftast en agenda 
med mötet, det är en tjänst som 
ska tillsättas. Jag tycker ofta 
ansvaret för intervjun går över till 
kandidaten under samtalets gång, 
det får inte bara bli intervjuaren 
som styr utifrån sin agenda. Det är 
ett samtal med din potentiellt 
blivande arbetsgivare så kom med 
frågor, funderingar och ta ägande-
skap. Det tycker jag är jätteviktigt!
EBBA Instämmer med er, men när 
det kommer till att träffa personer 
som inte sökt en specifik roll, då 
håller jag inte med om att de ska 
driva samtalet. Då blir det mer ett 
samtal där man blir lite coachande 
tycker jag. Vad finns det för olika 
möjligheter på marknaden?  

Vad kan passa personens profil? 
Viktiga frågor i de samtalen är att 
stämma av är vad som är viktigt 
för dig i din nästa roll och vad som 
är din drivkraft. Om jag får en 
tydlig bild av dig och vad du vill så 
bär jag med mig det när jag får 
nya uppdrag som kan tänkas vara 
relevanta. 
ANNA Jag håller verkligen med 
dig Ebba, det är viktigt att dialogen 
blir så öppen som möjligt.  
Var tydlig med dina drivkrafter!  
Syftet med mötet, nästan oavsett 
agendan, är att ha ett så ärligt och 
öppet samtal som möjligt och det 
uppnår man bara om man känner 
att båda är närvarande och vågar 
bjuda på sig själva. 

ÄR DET KÖRT OM FÖRSTA 
INTRYCKET INTE BLIR BRA?
EBBA Nej, det skulle jag verkligen 
inte säga. Sen kan jag tycka att 
första intrycket är viktigt i alla 
sammanhang. För oss som möter 
otroligt mycket människor kanske 
man inte i första hand tittar på vad 
personen säger utan hur den  
för sig. Hälsar den på mig på ett 
naturligt sätt, ser vi varandra i 
ögonen, tar personen rummet? 
Sen så är vi så olika, för vissa går 
det snabbt att visa sina styrkor 
medan för andra så tar det tid att 
uttrycka sina kompetenser. Och där 
tycker jag att det är vår skyldighet 
att vänta ut en person så att den 
får växa in i sig själv och känna sig 
bekväm. 
ANNA Det beror ju också på vad 

man menar med första intrycket. 
De första 5 – 10 minuterna i en 
intervju, det kommer man ofta 
förbi! Där kan jag själv bli förvånad 
över hur ofta jag ändrar uppfatt-
ning i en diskussion, just det du 
var inne på Ebba, vissa människor 
tar lite längre tid på sig att öppna 
upp. Men om hela intervjun  
går åt pipan så är det svårare att 
revanschera, det kan bli tufft. 
MARIA Någonting som vi diskuterar 
mycket på Tre är  
att utmana vad  
vi faktiskt  
gör en be- 
dömning på.  
Har vi med  
att vi ska  
utvärdera om  
en person ska  
kunna ta det  
sociala eller fylla  
ett rum, ja då kanske den här 
sociala interaktionen kommer att 
spela roll. Men det blir lätt ett 
spelrum för subjektiva bedöm-
ningar och magkänsla. Vi har  
red flags i alla våra intervjumallar  
– börjar du tycka om den här 
personen som du rekryterar eller 
intervjuar, ja då kanske du ska  
ta in en person till som får göra  
en mer saklig bedömning. Vi  
kan inte utgå ifrån hur personen 
skakade i hand, vi måste göra  
en objektiv bedömning baserad  
på kompetens. 
ANNA Ja, det här är en otroligt 
viktig fråga som Maria är inne på 
och det har ju med alla våra 

att utmana vad 

utvärdera om 
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Det handlar lite om vilket samman-
hang man är i och vem det är man 
ska möta. Klädsel är en del av det 
första intrycket och av det man  
vill signalera men inget som avgör 
på något sätt. 
EBBA Sen är det väldigt bransch-
relaterat hur man väljer att klä sig. 
Ska man söka jobb på en advokat-
firma så anpassar man ju klädseln 
efter den klädkoden. Jobbar man 
med design, ja då finns det en 
annan öppenhet att uttrycka sig 
genom kläderna. Jag tror det 
handlar lite om att läsa av arbets-
givaren. Om man har kommit en 
bit i sin karriär, då tycker jag att 
kläderna är ännu mindre relevanta 
eftersom man är känd för sin 
kompetens.
MARIA Vi gör inga modebedöm-
ningar när vi rekryterar på Tre. 
Vem definierar vad den goda, 
moderiktiga klädseln är? Det 
kommer vara väldigt subjektivt be-
roende på vem som intervjuar och 
därmed är det svårt att möta 
förväntningarna. Jag skulle säga 
att det räcker med att man är hel 
och ren. Och när man ska förbe-
reda sig inför en intervju, lägg 
fokus på dina tankar och inte på 
dina kläder.

ÄR DET OK ATT ÖVERDRIVA LITE 
I EN INTERVJUSITUATION?
MARIA Var ärlig, det är sorgligt 
om man går in i ett intervjuscenario 
och inte är äkta mot sig själv. Det 
banar för felrekrytering och det  
är en direkt obehaglig upplevelse  
ifall du får jobbet på meriter  
som du skruvat upp. Du kommer 
hamna i ett jobb som du inte 
behärskar, som du inte kommer 
kunna leverera på, där du kanske 
inte passar in, du kommer att 

känna dig utanför och du kommer 
inte att förstå ledarskapet. Så 
istället för att överdriva, berätta 
vad din ambition är. Då är du 
fortfarande ärlig, det blir så mycket 
bättre matchningar och du kommer 
landa på rätt ställe. 
ANNA Jag håller helt med. Låtsas 
inte att du har erfarenhet av något 
du inte kan. Det genomskådar  
man väldigt snabbt och i våra öron 
är det svag självinsikt och en dålig 
ödmjukhet för kompetens. 
MARIA Mycket av framgången  
för oss på Tre är att man är en, 
challenger och utmanar, då måste 
man vara framme och stretcha  
var man är i sin utveckling och i sin 
kompetens, hela tiden. Men det  
är något annat än att överdriva  
– var ärlig med vart du vill. Det 
finns ett uttryck jag gillar, ”klok är 
den som vet att den inte vet”. Att 
koppla ihop de här bitarna – jag 
befinner mig här och vill nå dit  
– visar potential och att man är en 
top runner. 

FINNS DET NÅGOT SOM EN 
REKRYTERARE ALLTID LETAR 
EFTER UNDER EN INTERVJU? 
EBBA Det jag alltid tittar väldigt 
mycket efter är drivet, motivations-
kraften, vad är det man vill? Att 
kunna formulera det på ett bra sätt 
tycker jag är jätteviktigt.
ANNA Och i ledarskap är själv- 
insikt en otroligt viktig egenskap.  
I de sämsta rekryteringarna jag 
gjort så är det ofta bristande 
självinsikt som på ett eller annat 
sätt har varit det stora problemet. 
Sen letar man alltid efter personer 
som är trygga i det de är bra på. 
Mod är viktigt. Det kan handla  
om att man inte är konflikträdd, 
samtidigt som vi inte vill ha 

konfliktsökande människor som 
bråkar med allt och alla. Så det 
som vi letar styrkor i finns det ofta 
en motpol till, en baksida som man 
också behöver bedöma. 
MARIA Här finns också en skillnad, 
ni ska rekrytera utifrån ett nätverk, 
hitta guldäggen och föra vidare  
till era kunder för en matchning, ni 
måste ha ett bredare scope. Jag 
som oftare sitter med väldigt 
specifika roller som vi ska tillsätta, 
jag tittar bara efter vad just den 
rollen kräver. Det vi vill veta är det 
vi frågar. Men sen, oavsett om  
det är entry-level eller en erfaren 
chef vi rekryterar så är självinsikt 
något vi efterfrågar. Det visar  
att du tar jobbet på allvar och jag 
kommer lättare kunna göra en 
bedömning. Så öva på självinsik-
ten! Det är röda tråden som vi alla 
pratat om. 
ANNA Och det är väl lite det vi 
pratat om innan också, att man 
faktiskt har tänkt igenom – vem är 
jag i olika situationer: när är jag 
den sämsta versionen av mig själv? 
När är jag den bästa versionen  
av mig själv? Hur hanterar jag det? 
Det är de stora allmänna dragen 
som skapar trygghet i de flesta 
rollerna. Sen om man ska vara 
analytisk, utåtgående, bra på de 
små samtalen – allt det beror  
på rollen. 

MARIA ...och då blir det extra 
snyggt ifall man ramar in det runt 
den rollen som man sitter i en 
intervju för. Genom att säga ”i den 
här rollen skulle det vara en 
utmaning för mig att ...och det 
skulle jag vilja lösa genom det här 
och det här”. Då är man direkt mer 
konkret och du har också placerat 
dig själv i rollen du är på intervju 
för. Så om man får en sådan fråga 
kan det vara bra att konkretisera 
och föra in det på rollen. Men det 
brukar jag kalla för MVG-nivån!  

JAG VILL BYTA JOBB EFTERSOM 
JAG INTE TRIVS PÅ NUVARANDE 
ARBETE – HUR FÖRKLARAR  
JAG DET PÅ ETT BRA SÄTT?
MARIA Vad är det du inte trivs 
med? Vad känner du att du är 
färdig med? Vad känner du är ditt 
nästa steg? För att inte intervju- 
situationen ska bli ett terapisamtal 
så stolpa ner de saker som du inte 
trivts med – sen får du fokusera 
framåt!
ANNA Jag håller med, men jag 
tycker också att man kan vara helt 
öppen med att ”jag funkar inte 
med min nya chef”, det upplever 
jag som odramatiskt. Det är inte 
kandidatens uppgift att flytta på 
honom eller henne. Det som är 
riktigt viktigt här, är det som Maria 
säger: tänk igenom vart du är på 
väg, så att du inte blir kvar i 
bitterhet, för den känslan vill man 
inte få med sig som rekryterare. 
Man ska vara ärlig även här,  
men i lagom dos. Man kan vara 

öppen med att det är en konflikt  
men man behöver inte gå in på 
alla detaljer. Det handlar om att 
förstå bevekelsegrunderna för 
varför man vill göra det här skiftet. 
EBBA En förändring är oftast 
odramatisk. Det är väl mer om 
man varit på två, tre roller under 
en väldigt kort tid, då får man 
fundera hur man ska kommunicera 
kring det på ett bra sätt.
MARIA Och om det har varit en 
konflikt, tänk till kring vad din  
roll var i den och vad du tar med 
dig från den. Det finns mycket  
utveckling att hämta från en sådan 
händelse. Man ska inte vara rädd 
för att det varit trassligt tidigare, 
det har det varit i de flestas 
bakgrunder! Man ska äga sin 
historia och ta ansvar för den.  
De som gör det sticker ut på 
kandidatsidan. 

ÄR DET BÄTTRE ATT VARA LITE 
MER ÅTERHÅLLSAM ÄN FÖR 
ÖPPEN UNDER INTERVJUN? 
MARIA Det är ett rätt så speciellt 
möte, en jobbintervju. För oss är 

det vardag men många kanske 
bara har tre, fyra stycken under  
sin karriär. Det är en speciell social 
kontext som man kanske inte 
springer på så ofta. Skilj på 
personligt och privat i de här 
sammanhangen. 
ANNA Ju öppnare desto bättre! 
Samtidigt, även om jag till viss del 
kan hålla med dig Maria, så tänker 
jag att det handlar om att få ett 
naturligt samtal med den agenda 
man har, den ska båda ha förbe-
rett sig för och ta stort ansvar för.  
Men vissa är mer öppna, andra har  
en tightare gräns för vad man 
delar med sig av. Jag tror inte man 
ska göra våld på sig själv, vare sig 
åt det ena eller andra hållet. Vissa 
glider över i det mer privata och 
det är ok tycker jag, om det är  
en del av personen. Det handlar 
mycket om att vara autentisk men 
med ansvar för agendan som 
mötet har.

VAD SKA MAN HA PÅ SIG UNDER 
EN INTERVJU?
ANNA Gör inte för stor sak av det! 



Per-Allan Karlsson 
 

har arbetat som senior rekryterare  
på Novare under många år  

och har gjort tusentals referenssamtal  
under sin karriär. 

Som kandidat, hur ska man välja referent?  
– Det blir naturligt att man väljer de man känner väl och som man arbetat nära med. Det är ju också 
ett förtroende att berätta att man är i en process. Jag utgår också från att referenten är positivt 
inställd vilket förstås påverkar mina frågor. När man väljer namn, presentera fem – sex stycken för 
oss som vi sen kan välja ifrån. Referenserna ska helst ha arbetat nära dig under en längre tid. Det  
är också viktigt att man får en 360-bild, så ta någon som du anställt, någon som arbetat tillsammans 
med dig och någon som du har rapporterat till. Som kandidat måste man förstå att rekryteraren är 
ute efter en ärlig bild. En kollega som varit med om det hänt något speciellt, även om det skett ett 
misstag, ger en relevant bild som inte behöver vara negativ. Vi är professionella och vet vad vi ska 
leta efter, misstag gör alla och det är något vi räknar med.  

Innan ett referenssamtal så har det skett både intervju och bakgrundskontroll – vad är det du letar 
efter som inte redan har kommit fram?
– Till att börja med, det finns två typer av referenssamtal, formell och informell. Den första bygger på 
att vi tar kontakt med de personer som kandidaten gett oss. Där letar vi efter om kandidaten har en 
god självuppfattning, stämmer det hen uppgett med det referenten bekräftar? Vi vill få nyanser  
av personen. Kandidaten vill förstås lyfta sina positiva sidor, vilket är mänskligt, men här kan man få  
en bild av vad personen har för andra egenskaper, både positiva och negativa. En informell referens 
sker oftast innan vi gör intervjun, då ringer jag till mitt nätverk för att höra vad de säger om personen. 
Det är något jag sen kan använda i intervjun för att kalibrera vilka frågor jag ska ställa. Det är en 
viktig del av processen, och den börjar redan när jag får uppdraget, jag lyssnar med nätverket och 
frågar runt – det ger mig en bra helhetsbild och är en del av referenstagningen i slutet av processen. 
Den informella gör jag mer eller mindre på alla kandidater, den formella görs bara på slutkandidaten.  

Vem gör referenstagningen?  
– Där finns det olika skolor, att man gör det själv eller att man låter någon annan göra det, för att man 
inte ska bli för fast i sin bild av kandidaten. Jag blandar lite, men jag gör gärna mina referenssamtal 
själv. Men ibland kan vi dela upp referenserna i teamet för att diskutera tillsammans efteråt, det är 
också värdefullt. 

Är det ofta en kandidat faller på sina referenser?
– Inte ofta men det händer. Då är det inte på erfarenhet eller något man gjort utan nästan alltid en 
kulturfråga, att personen inte kommer passa med kundens sätt att arbeta. Det är sådant som nästan 
bara kan komma fram i ett referenssamtal och det är därför jag tycker de är så värdefulla.  

Hur återkopplar du till uppdragsgivaren?
– När referenstagningen är klar så ringer jag och säger hur det gick. Sen skickar jag en mer formell 
sammanfattning av vad de olika referenspersoner sagt, avslutar med en kort analys av intervjun  
och till sist en rekommendation. 

För dig som ska  
ange en referens. . . . 



– Jag kommer in i processen när slutkandidaterna har informerat sina referenser att vi på Novare 
kommer att kontakta dem. Innan jag ringer en referent läser jag på i uppdragsbeskrivningen  
och frågar både konsulten och researchen för det aktuella uppdraget om det är något speciellt 
vi ska titta på under referenssamtalet. Jag arbetar utifrån en mall med frågor som jag har som 
utgångspunkt, men jag lägger också in frågor kring de ämnen som är extra viktiga för just den 
aktuella tjänsten. 

Jag tar alltid kontakt med den som är referent på förhand och bokar in en tid, jag vill att man ska 
kunna vara förberedd och sitta i lugn och ro i de cirka 30 minuterna som samtalet tar. 

När jag ringer upp inleder jag alltid med att säga att jag inte har träffat kandidaten och att det är 
själva poängen med samtalet. Jag ska vara så objektiv och strukturerad som möjligt för att kunna 
få fram en bild av kandidaten som blir ett komplement till den bilden konsulten och researchern  
får fram i sina intervjuer och tester.

Jag ställer alltid öppna frågor, som hur skulle du beskriva personen eller vad är personens drivkraft? 
Det ger ofta svar som innehåller en förklaring eller exempel och inte bara ja eller nej. Under  
intervjun skriver jag ner svaren direkt för att fånga hur referenten uttrycker sig, sen skickar jag  
till konsulten som återkopplar till uppdragsgivaren. 

. . . . och för dig som  
     är referent
. . . . och för dig som 

Ingrid Svensson  

är den som genomför flest 
referenstagningar inom Novare. 



Bakgrundskontrollen
Elsa Akman är operativ chef och partner på Valida som arbetar med bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar. 

En bakgrundskontroll görs på slutkandidaten, samtidigt som referenser tas.  

Vad är en bakgrundskontroll?

– Det beror på, ingen är den andra lik. Vi anpassar alltid bakgrundskontrollen efter risken i det aktuella 

uppdraget. Vi har först ett samtal med rekryteraren som berättar om den specifika tjänsten. Är det en 

känslig tjänst så har vi också samtal med uppdragsgivaren för att ringa in vad vi ska titta extra på. Är det 

en ekonomichef har vi fokus på att det inte finns några varningsflaggor kring privatekonomin, är det en 

säkerhetschef tittar vi efter andra saker som rättsliga ärenden till exempel. Men generellt tittar vi på 

ekonomi, sociala medier, tidigare anställningar, utbildningar och liknande. 

Berättar ni alltid att ni gör en bakgrundskontroll?

– Ja, absolut! Kandidaten får skriva på ett samtycke där det också står vad vi kan komma att titta 

på. Det är viktigt att man är med på att vi gör en bakgrundskontroll tycker jag. 

Som kandidat, vad ska man tänka på inför en bakgrundskontroll?

– Det allra viktigaste: om man vet att det kommer dyka upp något – berätta det i förväg. Det 

är viktigt att man är proaktiv och berättar vad som har hänt istället för att behöva förklara 

sig i efterhand, det brukar inte bli så bra. 

Hur mycket i en kandidats CV tittar ni på?

– Vi tittar fem–tio år tillbaka i tiden ungefär, ser så att personen har haft de roller som 

den uppger och under de tidsintervaller som kandidaten uppgett. Om det finns hål i 

CV:t kan vi också korsköra det med inkomstuppgifterna för att få en uppfattning om 

hur det sett ut historiskt. Vi tittar också så att man verkligen har de examina som 

man har uppgett och gått de utbildningar som står. 

Är det ofta ni hittar något som inte stämmer?

– Ja, i ungefär en fjärdedel av fallen. Det kan bero antingen på slarv eller 

oärlighet. Ibland kan man ha missat när man började eller slutade ett visst jobb 

och höftat lite. För vissa tjänster kan det krävas en viss examen, där ser vi 

ibland att man skriver att man har en examen även om man har poäng kvar 

att ta. Vi ser också en ökning av förskönande CV där man glider lite på 

sanningen.  

Sociala medier – vad letar ni efter där? 

– Till att börja med, det finns inget rätt eller fel utan det beror helt  

på vilken roll det är. Är det ett jobb där det är viktigt med säkerhet,  

då har vi på oss de glasögonen. Är det en tjänst där synlighet och 

personligt varumärke spelar roll, ja då tittar vi efter det. Vi tittar 

bara på öppna konton, det är inte så att vi har några bakvägar 

som en del tror. En stor del av arbetet går ut på att verifiera att 

det verkligen är kandidatens konto vi tittar på. Det händer ofta 

att uppdragsgivaren har tittat på fel sidor och gör antaganden 

utifrån felaktiga premisser. 

Några tips kring just sociala medier? 

– Se över dina integritetsinställningar, många vet inte hur 

mycket som är öppet. Vet du inte själv hur du gör, ta 

hjälp av någon som kan! När det gäller innehåll, tänk 

långsiktigt när du publicerar saker. Det finns också 

säkerhetsaspekter, både när det gäller bilder på nära 

och kära men också vissa träningsappar som kan 

dela mycket information om både plats och tid 

som man kan behöva se över. Men generellt – du 

ska kunna stå för det du publicerar, nu och i 

framtiden. Alla googlar ju när man får en ny 

granne eller kollega, vad vill du att de ska se? 

Det allra viktigaste: 

om man vet att  

det kommer dyka 

upp något – 

berätta det i fö
rväg.



Till att börja med, vad innebär det att arbeta som konsult? -- Att man är hos en arbetsgivare 
på ett tillfälligt uppdrag, det kan vara i flera år eller i en månad. Man kan gå in när det är 
föräldraledighet, en omorganisation där man inte är riktigt klar över personalbehovet eller 
som en tillfällig förstärkning… För konsulten innebär det större flexibilitet, att göra det 
man verkligen känner för och att man får en insyn i många olika typer av bolag. Tänk vad 
många olika perspektiv och lösningar du får, vilken unik erfarenhet! Ta en marknadschef 
med lång erfarenhet, då kanske man vet vad man är bra på eller vet vad man tycker är 
roligast -- då är interimsuppdrag en möjlighet att plocka russinen ur kakan. 
Konsult, interimare, giggare… vad är skillnaden? -- En konsult är någon som är anställd 
av oss och som vi har arbetsgivaransvar för. En interimare har ett eget bolag men får hjälp 
med att hitta uppdrag av oss. Rent generellt kan man säga att konsulten brukar vara något 
mer junior i sin profil och söka mer uppdrag själv, en interimare är ofta mer senior  
och blir oftare kontaktad av en rekryterare eller bolaget direkt. Giggare kan man kalla alla 
som inte arbetar i en fast anställning. 
Vilka kan bli konsulter? -- Alla kan bli konsulter! När jag började var det stor skillnad på 
konsulterna och de fast anställda som kanske jobbade 25 år på en arbetsplats. Idag ser vi  
en helt annan rörlighet där man bara är några år som anställd och det är ju en tidshorisont 
man kan ha även som konsult. 
Hur hittar man uppdrag? -- Om man är interimskonsult, då arbetar man mycket med sitt 
nätverk. Man kan också välja ut två -- tre interimsbolag som man får förtroende för och 
bygga en relation där. Om en konsult finns i min loop, ja då blir det naturligt att tänka  
på henne eller honom nästa gång jag har ett uppdrag som passar. Om man är konsult,  
då finns det annonser man kan söka, var aktiv, sök lediga tjänster. Man kan också skicka  
in sitt CV till ett företag som oss, då har vi det i vår databas och kan matcha det mot 
önskemål från kunder. 
Får man lön eller fakturerar man? -- Är du interimare, då behöver du ha ett eget bolag för 
att fakturera oss per timme. Är du konsult blir du anställd av oss och får en månadslön. 
Hur är det med pension och andra förmåner? -- Om man är anställd konsult via oss, då  
går man via de pensionsavtal som vi har. Så när man räknar på arvodet så tar man höjd 
för att betala pensionsavsättningar och liknande. Om du är interimare, då måste du ha 
egna försäkringar och pensionssparande i ditt bolag.  
Hur blir man en av de andra på arbetsplatsen? -- Alla kunder jag arbetar med gör ingen 
skillnad på olika typer av anställningsformer. Du blir inkluderad som en anställd, det är ju 
också det smartaste för en arbetsgivare. Du är som en i gänget och får samma introduktion 
som alla andra nyanställda. 
Om man vill testa på konsultlivet, hur börjar man? -- Man ringer mig! Det finns tre vägar 
skulle jag säga, för det första, ta kontakt med ett eller två bolag som arbetar med interims-
verksamhet, då kan du få råd och stöd för att komma igång. Du kan också själv söka via 
annonser och börja från det hållet. Det tredje sättet är att registrera dig i en databas, vi har 
en tjänst som heter GigAssembly där man lätt kan anmäla sitt intresse och få uppdrag 
genom våra kunder. 

Livet som 

konsult 
– ett annat sätt att arbeta 

Annika Domeij har lång erfarenhet som 
konsultchef. Hon arbetar på Novare  

Interim & Recruitment och ska hjälpa oss 
ge svar kring konsultlivet.



               AG VET INTE hur man skriver det perfekta personliga brevet eller hur
               man sammanfattar sig bäst på Linkedin. Men det jag vet, är att det
               inte finns några enkla genvägar. Det handlar alltid om att anpassa sig
               för både den specifika tjänsten och arbetsgivaren. Några av våra
               branschkollegor delar frikostigt med sig av råd som ”Tre tips för ett 
perfekt CV” – för mig är sånt bara nonsens. Det som just du kan erbjuda  
en arbetsgivare är helt unikt – och det måste komma fram i processen. Förlita 
dig inte på standardformuleringar och skicka inte samma CV till alla. För att 
nå framgång behöver du anpassa dig på ett lyhört sätt till vad arbetsgivaren 
söker – utan att för den skull bli någon annan. 

NU FYLLER NOVARE 20 ÅR. I det här magasinet har vi försökt fånga in  
Novares samlade kunskap kring jobbsökande. Vår förhoppning är att du får 
nya tankar och idéer i din karriär. Det viktiga för oss är att visa att det inte 
finns ett sätt att söka jobb. Det är inte antingen eller, det är både och. Man  
ska vara kortfattad och precis men också målande och personlig. Vi är mång-
facetterade som människor – låt det genomsyra din jobbsökarprocess. 

Om jag ändå skulle ge dig några tips så kan jag bara komma på två som  
håller i längden: var dig själv och kom i tid! 

Lycka till med ditt jobbsökande! 

                           

Fredrik Hillelson  
VD och grundare Novare
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Välkommen att ta kontakt med oss när du är redo för ett karriärbyte eller  
behöver rekrytera in en ny medarbetare. 




