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Abstrakt  
 

Med en allt hårdare konkurrens om arbetstillfällena för fartygsbefäl krävs det att den 

arbetssökande att sticker ut ur mängden vid en arbetsansökan. Syftet med denna studie 

var att undersöka vad den svenska sjöfartsbranschen värderar av innehållet i ett CV och 

personligt brev vid anställning av nyutexaminerade svenska fartygsbefäl. Detta har 

undersökts genom intervjuer med nio rekryterare från olika rederier och 

managementbolag som anställer svenska juniorbefäl. Genom att söka efter tidigare 

studier som gjorts angående rekrytering skapades en bredare förståelse av ämnet och 

dess relevans. Litteratursökningen visade att det finns en kunskapslucka angående hur 

ett nyutexaminerat svenskt fartygsbefäl bör skriva sitt CV och personliga brev för att 

vara rekryterare i sjöfartsbranschen till lags. Resultatet av studien visar på vissa mönster 

i svaren från respondenterna, gemensamt är att det efterfrågas korta CV samt personliga 

brev med innehåll som är relevant för den sökta tjänsten. Samtidigt visar resultaten att 

en arbetsansökan tolkas subjektivt och därför i viss mån bör skräddarsys för varje 

enskild tjänst. 

 

 

Nyckelord; 

CV, curriculum vitae, personligt brev, nyutexaminerad, svenska sjöfartsbranschen, 

juniorbefäl, fartygsbefäl 
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Abstract 
 

As the competition for employment toughens amongst deck officers high effort is 

required in order to stand out from the crowd regarding job applications. The purpose of 

this study has been to investigate what content the Swedish shipping industry values 

most in CVs and cover letters. This was achieved by interviewing nine recruiters from 

different shipping companies and management agencies that recruit Swedish junior 

officers. A literature search regarding previous studies concerning recruitment provided 

a wider understanding of the subject and its relevance for maritime science graduates. 

The literature search also revealed a knowledge gap regarding recruiters in the Swedish 

shipping industry preferences about CVs and cover letters. The results of the study 

show some patterns and tendencies amongst the respondents, common to all of which is 

a preference of short and concise CVs and cover letters with content that is relevant for 

the applied position. The results also show that a job application is interpreted 

subjectively and therefore to some extent must be tailored to each individual 

employment opportunity. 

 

Keywords;  

CV, curriculum vitae, résumé, cover letter, graduate, Swedish shipping industry, junior 

officer, deck officer 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till alla rekryterare på de rederier och managementbolag som 

på ett engagerat vis tagit sig tid att deltaga och på så sätt bidragit till studiens 

genomförande.  

 

Vi vill även tacka vår handledare John Ohlson för hans kloka tips, råd och stora 

engagemang. 

 

 

Kalmar, april 2017. 
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Definitioner 

 
Branschmässor I Sverige finns det två evenemang (Career Event och Sjölog) 

där rekryterare från sjöfartsbranschen och elever på 

sjöfartshögskolor kan mingla och knyta kontakter. 

 

Bulkfartyg Fartyg med lastutrymmen utformade för att bära torr bulklast 

som malm, kol eller spannmål. 

 

Certifikat och  För att vara behörig att arbeta ombord på fartyg krävs vissa 

behörigheter  av Transportstyrelsen utfärdade behörigheter och certifikat. 

 

CV  Curriculum Vitae, latinska namnet för levnadslopp, kan 

användas som en del av en arbetsansökan. 

 

Den svenska  I den här studien avses den bransch som utgörs av rederier 

Sjöfartsbranschen och managementbolag som anställer svenska juniorbefäl. 

 

ECDIS Electronic Chart Display and Information System 

(elektroniska sjökort). 

 

Examensarbete  I det 4-åriga Sjökaptensprogrammet ingår en kurs vid namn 

“Självständigt Arbete” om 15 högskolepoäng som krävs för 

att erlägga examen. 

 

Fartområde Geografiska områden för sjöfart, där olika regler gäller för 

fartygs bemanning, konstruktion och utrustning. 

 

Fartygsbefäl  En anställd person på ett fartyg med befälsbefattning. 

 

Fartygsbefäl klass V  En behörighet som ger rätt att tjänstgöra som vaktgående 

styrman i alla svenska handelsfartyg. 

 

Juniorbefäl Ett fartygsbefäl av lägst befattning såsom andrestyrman eller 

tredjestyrman. 
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Kryssningsfartyg Fartyg som specifikt transporterar passagerare som reser för 

nöjes skull. 

 

LoR  Letter of Recommendation/rekommendationsbrev. 

 

Pax-fartyg Fartyg med möjlighet att transportera fler än tolv 

passagerare. 

 

PB  Personligt brev, kan vara en del av en arbetsansökan. 

 

Praktik Under det 4-åriga Sjökaptensprogrammet ingår tolv 

månaders fartygsförlagd utbildning på olika fartyg. 

 

RoPax-fartyg Rorofartyg med möjlighet att även transportera passagerare. 

 

RoRo-fartyg Fartyg där lasten rullas ombord på stora öppna däck, 

antingen på egna hjul eller förpackad på lastbärare som 

transporteras med trailers.  

 

STCW-Manila Ett tillägg till STCW-konventionen upprättad av IMO 

(International Maritime Organisation) som ställer krav på 

ombordanställda rörande behörigheter och certifikat. 

 

Tankfartyg Fartyg där lastutrymmet är utformat speciellt för att bära 

flytande last som olja, petroleumprodukter, kemikalier, gas i 

nedkyld flytande form. 

 

Tanktid  Den mängd sjötid en sjöman samlat ihop på olika tankfartyg. 

Ligger till grund för certifikatet kem-, gas- och oljelaster. 

 

Transportstyrelsen En svensk statlig myndighet som bland annat utfärdar 

certifikat och behörigheter till ombordanställda på fartyg.  
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1 Bakgrund 

 

För en som studerar det fyraåriga sjökaptensprogrammet vid Sjöfartshögskolan i 

Kalmar cirkulerar många tankar rörande tiden som följer efter examen. Frågor rörande 

hur arbetsmarknaden ser ut för nyutexaminerade fartygsbefäl, var arbetstillfällen finns, 

vilka rederier som är mest attraktiva att vara anställd hos samt vilka fartyg som är bäst 

för studenter att göra praktik på för att öka chanserna till anställning. 

 

Uppfattningen är att konkurrensen om arbetstillfällena i sjöfartsbranschen blivit hårdare 

och att det kommer krävas mer av blivande arbetssökande fartygsbefäl för att sticka ut 

ur mängden för att få en första anställning efter examen. Katarina Källman Rexius från 

Arbetsförmedlingens sjöfartssektion uppgav i november 2016 att 46 av de 112 inskrivna 

nautiska befälen, alltså 41 %, var fartygsbefäl med klass V (Ekberg, 2016, november). 

Rederier använder sig traditionellt sett ofta av sina egna kontaktnät när tillfälle ges för 

en nyanställning. Endast vid extraordinära tillfällen såsom sjukskrivningar eller plötsligt 

uppkomna problem med bemanningen nyttjar rederier externa rekryterare såsom 

Arbetsförmedlingen, vilket gör att de flesta arbetssökande tenderar att söka tjänster 

direkt hos rederierna. Ett resultat av detta blir att rederierna ofta sitter med många 

potentiella arbetstagare redan innan en tjänst blir vakant. I de flesta fall sker den första 

kontakten mellan arbetsgivare och arbetssökande i form av ett CV med personligt brev 

som antingen skickas direkt till rederier alternativt managementbolag eller överlämnas 

direkt till rekryterare under t ex. branschmässor. 

 

Sjöfartshögskolan i Kalmar ger sina sjökaptensstudenter en bra grund i och med att de 

får chansen att skriva ett CV och personligt brev som en del i en kurs, detta är bra då det 

är en viktig del i en arbetsansökan hos ett rederi eller annan arbetsgivare. Genom 

tidigare studier inom området har det framkommit att en del rederier får mottaga flera 

bristfälliga CV och personliga brev, vilket är synd då dessa är av stor betydelse för vem 

som i slutändan får komma på anställningsintervju. Eftersom CV och personligt brev i 

många fall är helt avgörande för vem som får chans till anställning har valet hamnat på 

att undersöka vad rederierna själva anser är ett väl utformat CV och personligt brev. 
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2 Tidigare forskning och teoretisk referensram 

 

Det har gjorts ett flertal studier på ämnet om rekryteringsprocessen inom 

sjöfartsbranschen. Dessa studier tar bland annat upp huruvida betyg och personliga 

egenskaper är av stor vikt eller inte när det gäller arbetsansökan. Svedberg skriver att 

juniorbefäl i många fall vid akut rekrytering anställs grundat på endast CV, personligt 

brev och referenser (2015, s.20). I en studie av Lundberg och Wetterberg (2011, s.27) 

anger rekryteringsansvarig på ett ledande svenskt rederi att betygen från skolan har 

mindre betydelse i rekryteringsprocessen samt att arbetssökande från svenska 

sjöfartshögskolor generellt är sämre på att komponera välformulerade CV än i andra 

branscher. Vidare pekar även Landin et al. (2012, s.31) på vikten av att ett CV är tydligt 

formulerat, välskrivet och innehåller relevant information för den specifika 

arbetsansökan. 

 

De tidigare studier som nämns ovan visar även på vilka områden som anses vara viktiga 

och mindre viktiga i rekryteringsprocessen, detta till trots saknas det kunskap om hur ett 

CV och personligt brev faktiskt skall utformas för att vara så attraktivt som möjligt för 

en lyckad arbetsansökan inom sjöfartsbranschen. 

 

De teorier som studien baseras på är hämtade från relevanta källor, med det menas att 

ett medvetet val att inte använda teorier äldre än ca 10 år gjordes då det skett en stor 

utveckling rörande sättet som CV och personligt brev skrivs och förmedlas på. För att 

underlätta insamling och tolkning av informationen har CV och personligt brev indelats 

i olika punkter som nämns nedan. Med ordet teorier avses i denna studie de regler och 

riktlinjer som finns rörande hur CV och personligt brev bör vara utformade i en 

arbetsansökan. Dessa teorier har hämtats från universitet, böcker och myndigheter och 

nämns senare i detta kapitel.  

 

2.1 CV 

Det finns en uppsjö av olika kunskapskällor till hur CV ska skrivas på bästa sätt för att 

innehållet ska vara uttömmande, tydligt och lättläst. Det finns guider online från såväl 

myndigheter, rekryteringsbolag, universitet samt i tryckt format i form av böcker och 

tidningsartiklar. Informationen i dessa guider skiljer sig i grunden inte nämnvärt, även 

internationellt, det gör att man lätt kan se en tydlig röd tråd i vad ett CV bör innehålla 
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och hur det bör utformas. För att reda ut de viktigaste punkterna så presenteras de i 

tabellform (tabell 1) längst ner i detta avsnitt. 

 

Enligt Oxford universitets (2017) CV-guide bör strukturen i ett CV bestå av sju olika 

delar. Inledningsvis ett avsnitt om personlig information såsom namn och 

kontaktuppgifter. Därefter ska utbildning, behörigheter och certifikat redovisas följt av 

arbetslivserfarenhet. Den sistnämnda punkten ska vara kärnan i ett CV. Efter det 

fortsätter den sökande med yrkesuppgifter, position och ansvarsområden under ovan 

nämnda anställningar, även denna del tillhör kärnan i ett CV. Därefter ska övriga 

kvalifikationer och intressen redogöras för. Avslutningsvis ska ett avsnitt med 

referenser listas. För att rekryteraren ska kunna läsa ett CV snabbt och smidigt så bör 

innehållet få plats på en A4-sida. 

 

En central punkt för att kunna skriva ett bra CV är att veta vilket arbete det är den 

sökande ska söka. Utan en klar bild över vilket arbete det är som söks blir det omöjligt 

att skriva ett CV som är anpassat för den specifika arbetsgivaren. Läsaren blir tvungen 

att gissa sig till om den sökande är lämplig för tjänsten eller inte. Vidare skriver Hågård 

att allt som finns med i ett CV ska spegla det arbete som söks (2007, s. 2:2). I fallet för 

den här studien innebär ett anpassat CV till exempel att innehållet bör kunna kopplas till 

tidigare erfarenheter från sjöfart. 

 

Den svenska Arbetsförmedlingen (2017) skriver att all utbildning som kan vara av 

intresse för arbetsgivaren ska redogöras i ett CV. Skolornas namn och typ av utbildning 

samt en kort beskrivning av denna redogörs i kronologisk ordning. Samma sak gäller 

för arbetslivserfarenhet och praktik, endast anställningar och praktikplatser av intresse 

för arbetsgivaren bör uppges.  Dessa följs upp av en kort förklaring om vilka 

arbetsuppgifter och ansvarsområden som den sökande haft under anställningstiden eller 

praktikperioden. 

 

Efter stycket om utbildning och arbetslivserfarenhet följer en kortare redovisning av 

övriga kunskaper och meriter. Denna lista kan innehålla en beskrivning av färdigheter i 

olika programvaror, engagemang i föreningsliv, språkkunskaper, körkort och andra 

speciella kunskaper som kan framhäva den sökandes lämplighet. Här finns ett visst 
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utrymme för mer personlig framtoning där rekryteraren kan få en känsla för hur den 

sökande är som person (Kungliga Tekniska Högskolan, 2014). 

 

Gällande referenser skriver Arbetsförmedlingen (2017) att arbetsgivare ofta vill ringa 

till en referensperson i samband med rekryteringen för att få en bild av den sökande, 

dvs. en alternativ bild till den som den sökande målar upp i sitt CV. Referenserna 

uppges i form av en lista med namn och telefonnummer samt vilken position referensen 

har eller hade på arbetsplatsen. Personen som står som referens bör vara någon som 

känner den sökande väl, helst i form av chef eller kollega. Det är även viktigt att 

referenspersonen godkänner att den sökande använder denne som referens i sitt CV. 

Den sökande kan även skriva att referenser lämnas på begäran. Har den sökande inga 

referenser från tidigare anställningar eller praktikplatser går det även att referera till 

tidigare eller nuvarande lärare. 

 

Övriga frågeställningar gällande CV rörande vanliga misstag, skolbetyg samt andra för 

studien intressanta problem tas upp under punkten övriga kommentarer. 

 

Tabell 1. Viktiga punkter CV 

Struktur (University of Oxford, 2017) 

Anpassning Hågård (2007) 

Utbildning och 

arbetslivserfarenhet 

(Arbetsförmedlingen, 2017) 

(Kungliga Tekniska Högskolan, 2014) 

Referenser (Arbetsförmedlingen, 2017) 

Övriga 

kommentarer 
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2.2 Personligt brev 

Precis som för CV finns det en uppsjö av rekryteringssidor, karriärsguider, 

universitetshemsidor och böcker som beskriver hur ett perfekt personligt brev bör vara 

skrivet. Nedan följer en redogörelse över tre viktiga och ofta återkommande punkter för 

hur det personliga brevet ska utformas som senare sammanställs längst ner i detta 

avsnitt (tabell 2). 

I Arbetsförmedlingens guide (2017) till att skriva personligt brev står det högst upp på 

listan att det viktigaste ska komma först. Brevet bör inledas med en träffsäker förklaring 

till vilken tjänst som söks och varför den sökande skulle passa bra för denna. Vidare 

anses det bra med en motivation till varför den sökande fått upp intresset för att söka 

just den aktuella tjänsten. 

 

Vikten av att anpassa sitt personliga brev till den anställning som söks beskrivs väl i 

Kungliga Tekniska Högskolans CV-guide (2014). Där skriver författaren att den 

sökande bör undvika att skicka samma personliga brev till flera arbetsgivare. Det 

personliga brevet bör vara utformat på ett sätt som visar att den sökande har ett genuint 

intresse för den specifika positionen och arbetsgivaren. Detta är ett bra sätt att sätta sig i 

god dager samt fånga läsarens intresse. 

 

Den sökandes personliga brev och dess CV bör komplettera varandra enligt 

Arbetsförmedlingen (2017). Då CV är en presentation över den sökandes utbildning och 

arbetslivserfarenhet så kompletterar det personliga brevet med en förklaring av vem den 

sökande är som person samt dess lämplighet för den sökta tjänsten. Det kan vara bra att 

lyfta relevanta meriter, ansvarsuppgifter och prestationer, men utan att upprepa vad som 

står i den sökandes CV. 

 

För att ge tyngd och trovärdighet åt innehållet i både CV och personligt brev bör den 

sökande ge exempel från verkligheten (University of Oxford, 2017). Läsaren kommer 

ihåg den sökande bättre i de fall då påståenden backas upp med exempel istället för att 

bara presenteras i en lista (Arbetsförmedlingen, 2017). 

 

Bortsett från att det är viktigt att veta hur den sökande bör skriva sin ansökan, så finns 

det även ett värde i att veta vad som inte bör finnas med eller förekomma i ett personligt 

brev. För det personliga brevet finns det, likt för CV, en del frågeställningar och 
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funderingar som inte tas upp i ovan nämnda punkter, utan som istället nämns i punkten 

övriga kommentarer. 

 

Tabell 2. Viktiga punkter personligt brev 

Struktur (Arbetsförmedlingen, 2017) 

Anpassning (Kungliga Tekniska Högskolan, 2014) 

(University of Oxford, 2017) 

Övriga kommentarer  

 

Ovan nämnda fakta har nyttjats i processen för att ta fram ett intervjuunderlag för den 

här studien. Dessa har också varit grunden i diskussionsunderlaget som sammanställdes 

i form av ett CV och personligt brev vars innehåll och person var påhittade. 
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3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka vad den svenska sjöfartsbranschen värderar av 

innehållet och utseendet i ett CV med personligt brev vid rekrytering av 

nyutexaminerade svenska fartygsbefäl. 

 

Frågeställningar 

För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att undersökas; 

 

Vad värderas rörande utformningen av ett CV? 

Vad värderas rörande utformningen av ett personligt brev? 
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4 Metod 

 

Valet att använda kvalitativ intervju av semistrukturerad karaktär som metod gjordes 

utifrån studiens syfte. Respondenterna bestod av nio rekryterare från olika segment 

inom den svenska sjöfartsbranschen, dvs. olika typer av sjöfart som bedrivs av svenska 

rederier, såsom Ro-Ro, Tank, Bulk och Passagerartrafik. Målet var att täcka de flesta 

stora segment av rederier i Sverige där Ro-Ro utgör 32 %, Tank 28 %, Bulk 1 % och 

RoPax/Pax 26 % (Svensk Sjöfart, 2016). Urvalet av rekryterare som intervjuades bestod 

således av en representativ fördelning av olika segment inom den svenska 

sjöfartsbranschen som den såg ut under studiens genomförande. Urvalet blev rekryterare 

från tre Tank-, två Ro-Ro-, tre RoPax/Pax- samt ett Bulkrederi. 

 

Genomförandet av studien började med att ett intervjuunderlag (se bilaga B) togs fram 

baserat på den teoretiska referensramen och studiens frågeställningar. Som ett verktyg 

under intervjuerna togs även ett diskussionsunderlag fram i form av ett exempel av ett 

CV och personligt brev (se bilaga C). Exemplet bygger även det på den teoretiska 

referensramen och personen, samt dennes bakgrund som porträtteras i det, är fiktiv men 

anses representativ för ett typiskt nyutexaminerat fartygsbefäl. Vidare är exemplet på 

personligt brev som nämns ovan medvetet utformat på ett rättfram och säljande sätt med 

förhoppning att locka till reaktioner hos respondenterna. För att kvalitetssäkra innehållet 

och inriktningen på intervju- och diskussionsunderlaget samt funktionstesta 

inspelningsutrustning och intervjuteknik genomfördes en provintervju. Provintervjun 

genomfördes med en person som besitter relevant erfarenhet och kunskap inom 

rekrytering och anställning av svenska fartygsbefäl. 

 

Respondenterna kontaktades därefter via e-post där de bjöds in till deltagande i studien 

samt tillhandahölls ett informationsbrev (se bilaga A). Det informationsbrev som sändes 

ut till respondenterna utformades på ett sätt som skulle framhäva studiens innehåll, 

utförande samt respondenternas anonymitet. När intervjupersonerna meddelat att de 

ville deltaga skickades diskussionsunderlaget (se bilaga C) ut tillsammans med förslag 

på tider för intervju. Intervjuerna genomfördes över telefon där, efter respondenternas 

godkännande, hela samtalet spelades in. Samtliga respondenter och deras rederier hålls 

anonyma genom hela studien. Intervjun genomfördes med en semistrukturerad karaktär 

med hjälp av intervjuunderlaget som till största del bestod av frågeställningar av ett 
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öppet slag som ledde till att intervjupersonerna uppmuntrades till utförligare svar och 

resonemang rörande studiens problemformulering. Ordningen på hur frågorna ställdes 

var inte förutbestämd utan anpassades efter vilka svar som gavs av intervjupersonerna. 

Däremot följdes en löst bestämd ordning för de olika punkterna inom CV och personligt 

brev för att senare underlätta reduktionen av data. Intervjuerna delades upp på ett sådant 

sätt att de intervjuade först fick resonera kring CV och sedan om personligt brev. 

 

Efter varje genomförd intervju transkriberades de ordagrant, med undantag för 

irrelevanta och innehållslösa ljud såsom “umm” och “ehm”. När alla intervjuer var 

transkriberade gjordes en datareduktion (Lantz, 2013, s.145) (se bilaga D) och sedan 

sammanställdes ett resultat utifrån denna. Senare, med avstamp i resultatet, skrevs 

resultatdiskussionen. 

 

Under hela studiens genomförande har Vetenskapliga Rådets forskningsetiska regler 

och rekommendationer följts. Dessa presenteras i publikationen God forskningssed 

(Vetenskapliga Rådet, 2011). Bland annat har det inneburit att alla respondenter i 

studien informerades om att varken de eller deras uppdragsgivare kommer nämnas vid 

namn och att de när som helst har kunnat avbryta sitt deltagande. Som metodlitteratur 

användes Forskningsmetodikens grunder (Davidsson & Patel, 2014) och 

Intervjumetodik (Lantz, 2013). På nästa sida följer en sammanfattning av studiens 

arbetsgång (tabell 3). 
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Tabell 3. Studiens arbetsgång 

Steg Planering och förberedelser 

1 Urval och begränsning av respondenter. 

2 Sammanställning av intervjuunderlag (se bilaga B). 

3 Sammanställning av diskussionsunderlag (se bilaga C). 

4 Provintervju -intervjuunderlag och inspelningsutrustning testas. 

5 Kontakt med rederier, informationsbrev (se bilaga A) skickas. 

6 Diskussionsunderlag skickas, tidsbokning för intervju. 

 Datainsamling 

7 Innan intervju börjar -respondenterna informerades om inspelning och 

anonymitet. 

8 Intervjun genomfördes. 

 Bearbetning av data 

9 Inspelningarna från intervjuerna transkriberades. 

10 Data reducerades till tabeller (se bilaga D). 

11 Resultatet sammanställdes. 

12 Studien färdigställdes. 
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5 Resultat 

De nio respondenterna har alla arbetat med att rekrytera fartygsbefäl i varierande lång 

tid, från två till 30 år, men oavsett hur lång erfarenhet respondenten hade ansågs de vara 

relevanta för studien då samtliga arbetade som rekryterare under den tidsperiod då 

studien genomfördes. Resultatdelen i denna studie är uppdelade i punkter, som speglar 

studiens teoretiska referensram, med fem rörande CV samt tre rörande personliga brev. 

 

5.1 CV 

Struktur 

De flesta respondenterna tycker att de delar som är obligatoriska i ett CV är 

kontaktuppgifter, lista över behörigheter och certifikat, utbildning, arbetslivserfarenhet, 

övriga meriter samt referenser. Just kontaktuppgifter är mycket viktiga och några vill 

även ha med ett fullständigt personnummer på den sökande. Ordningen på de olika 

delarna ska enligt de flesta respondenterna sorteras efter relevans efter vad det är för 

sökt tjänst. Gällande längden på ett CV är alla respondenter överens om att det inte bör 

vara längre än en A4-sida, någon anger att det går bra med två sidor om det är så att den 

sökande har med alla behörigheter och certifikat uppstaplat i sitt CV.  

 

Att ha med en bild på den sökande i sitt CV är något som alla respondenter är positivt 

inställda till, några menar att det ger ett intryck av vad det är för person samt att det blir 

lättare att komma ihåg denne när det blir en tjänst ledig. Som exempel menar 

respondenten från ett tankrederi att “en bild fungerar ju bra för att känna igen någon 

också, det blir ju lättare för oss att komma ihåg personen då.” Många påpekar dock att 

det är av stor vikt att bilden är seriös och tagen i ett neutralt sammanhang. 

Respondenten som rekryterar åt ett kryssningsrederi ansåg att det är ett måste att bifoga 

bild i sin ansökan då deras anställda befäl är rederiets representanter mot deras kunder, 

dvs. passagerarna, samt att det då är viktigt att personen har ett, för rederiet, 

representativt utseende.   

 

Gällande layout och tekniska alternativ såsom teckenstorlek, fonter, radavstånd osv 

tycker de flesta att det viktigare att ett CV är lättläst och lätt att orientera sig i, snarare 

än att det ska se snyggt ut. Någon påpekar att användning av kursiv, understruken eller 

färglagd text endast förvirrar och gör att helhetsintrycket av ett CV blir sämre. De flesta 
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respondenter tycker att exemplet på CV från diskussionsunderlaget är ett bra exempel 

på hur ett CV bör utformas. 

 

Respondenterna hade olika åsikter rörande hur de reagerar när de upptäcker stavfel och 

bristande grammatik. En del är väldigt noga med sådant medan andra inte lägger någon 

större vikt vid det då de inte anser att det är viktigt för den sökta tjänsten. En respondent 

tipsar om att den sökande bör få sitt CV korrekturläst av någon närstående samt att 

använda rättstavningsprogram. 

 

Språkvalet är också en sak där respondenterna har olika preferenser. Generellt om 

rederiet har fartyg med utländsk flagg, besättning eller ägare så vill de att CV ska vara 

skrivna på engelska. En annan respondent, som bara rekryterar befäl till fartyg med 

svensk flagg och som därmed har svenska som arbetsspråk ombord, vill att de CV som 

de tar emot ska vara skrivna på svenska. Några andra respondenter tycker inte att det 

spelar någon roll vilket språk det är skrivet på. 

 

Anpassning 

Så gott som alla respondenter ser positivt om den sökande bifogar betygen från 

praktikfartygen. Gällande certifikat och behörigheter går åsikterna isär angående 

huruvida dessa ska skickas med som kopior, beskrivas detaljerat i CV med 

utfärdandedatum, utgångsdatum och certifikatsnummer eller om den sökande bara bör 

skriva namnen på de certifikat och behörigheter denne innehar. Utifrån den insamlade 

datan kan det anses som positivt att sortera sina certifikat och behörigheter efter 

relevans för krav som ställs för den sökta tjänsten. Samtliga respondenter som rekryterar 

till tankfartyg ser det som särskilt viktigt att alla relevanta certifikat presenteras 

eftersom de är än mer styrda av oljebolagen gällande vad som krävs för att en person 

ska kunna arbeta ombord. En av respondenterna menar att “vi är otroligt 

certifikatfixerade här i tankbranschen.” En majoritet av respondenterna anger 

uttryckligen att det är positivt om den sökande anger att dennes certifikat och 

behörigheter är utfärdade enligt STCW-Manila. 

 

Gällande hur den sökande presenterar de fartyg som denne har gjort praktik på anser de 

flesta respondenterna att praktiktiden bör skrivas ut med datum så att det går att utröna 

hur mycket tid den sökande har genomfört på de olika typer av fartyg. Respondenterna 

inom tank anger att det är av särskilt intresse för dem att få veta hur mycket tid den 
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sökande har från tankfartyg. Övriga respondenter anser i regel att de vill veta hur 

mycket tid och erfarenhet den sökande har från fartyg som liknar deras egna. Drygt 

hälften av respondenterna vill att det ska framgå vilken typ av fartyg den sökande gjort 

praktik på, övriga ser det som mindre viktigt eller menar på att de kan ta reda på den 

informationen på egen hand. 

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet 

Åsikterna gällande vilka arbetslivserfarenheter som den sökande bör ta med i sitt CV 

går isär hos respondenterna, drygt hälften anser att endast arbetslivserfarenhet som är 

relevant för den sökta tjänsten bör redovisas, resterande tycker att all 

arbetslivserfarenhet ska redovisas. Dock menar de flesta att det beror på hur pass 

mycket arbetslivserfarenhet den sökande har. De flesta vill inte ha någon detaljerad 

beskrivning av tidigare arbeten utan kort och koncist, flertalet påpekar även att de 

föredrar en omvänd kronologisk ordning, dvs. den senaste anställningen överst.  

 

Alla respondenter ställer sig frågande om de upptäcker att det finns luckor i den 

sökandes arbetsliv och vill i så fall få reda på anledningen till dessa. Men många 

påpekar att luckor inte endast ses som negativt utan inser att det ofta kan finnas bra 

anledningar till dessa som t ex. resa eller sjukdom.  

 

Erfarenheter genom praktik eller anställning hos rederier som konkurrerar med 

respondenternas rederi ses genomgående som positivt. Ingen har svarat att en sådan 

erfarenhet skulle vara till den sökandes nackdel. I ett fall uttryckte sig respondenten att 

det till och med kan vara en faktor som gör att den sökande anställs. De rekryterare som 

intervjuats från tankbranschen ser erfarenheter från konkurrenter som en lika stor merit 

som att personen skulle ha erfarenhet hos det egna rederiet då fartygen som arbetsplats 

samt arbetsuppgifterna är snarlika.  

 

Några enstaka respondenter lägger stor vikt vid att den sökande uppger i sitt CV 

huruvida den sökande har fullgjort sina studier eller har något kvar att göra för att 

erlägga sin examen från skolan. Ett par andra ser det som positivt om den sökande har 

studerat vid sjöfartsgymnasium då detta påvisar att personen har ett långt pågående 

intresse för branschen. Få ser gärna att de språk som den sökande behärskar redovisas i 

dennes CV, de flesta anser att det bara är relevant med engelska och svenska och det är 

något som tas för givet då den sökande har genomgått sjökaptensutbildning. Några 
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respondenter vill gärna att man uppger om personen är aktiv inom föreningsliv då detta 

påvisar att denne är driftig och fungerar bra i grupp.  

 

Referenser 

En klar majoritet av respondenterna anser att det är mer fördelaktigt att skriva ut 

referenser direkt i CV istället för att ange att referenser lämnas på begäran, en 

respondent menar att “det finns personer som skriver att referenser lämnas på begäran, 

men då känner jag att -nej det är inte min grej det är din grej att ha med referenser”. 

Övriga har ingen särskild åsikt om hur referenser ska lämnas. Gemensam åsikt för så 

gott som alla respondenter är att två till tre referenser är lagom samt att endast ha med 

en referens är för lite. Någon enstaka vill gärna se fler än tre referenser. 

 

De allra flesta respondenterna anger att de alltid tar kontakt med referenserna om den 

sökande är aktuell för anställning. Några menar att de hellre använder sig av sina egna 

kontakter eller hittar referenser på egen hand baserat på den sökandes tidigare 

praktikfartyg och arbetsplatser. Gemensamt för majoriteten av respondenterna är att de 

ser handledare från praktikfartygen som de allra starkaste referenserna. En minoritet 

anger att de hellre ser en befälhavare eller tidigare chef som främsta referens. Det 

framgår av svaren att det är extra positivt om rekryteraren personligen känner någon av 

de som anges som referens eller om referensen är anställd på något av de fartyg som 

rekryteraren bemannar eftersom det ger extra trovärdighet. 

 

Övriga kommentarer 

En stor del av respondenterna ser en fördel i att den sökande bifogar olika bilagor såsom 

rekommendationsbrev, skolbetyg, examensbevis eller andra relevanta bilagor. Någon 

lägger ett större värde i kontakt med angivna referenser än bifogade dokument då denne 

menar att rekommendationsbrev kanske inte speglar den sökandes kvalitéer på ett 

korrekt sätt. Vissa tycker att det lätt blir för mycket bilagor och svårt att överskåda. 

Rörande vanliga misstag som de sökande gör uppger flera respondenter att en del 

utelämnar personnummer eller kontaktuppgifter. Någon enstaka respondent anger att 

många inte uppger tillräcklig fakta om den sökandes certifikat. Ett par andra menar att 

det händer att sökande använder märkliga eller oseriösa e-postadresser, har otydliga 

ämnesrader i mailet som skickas vid arbetsansökan eller gör massutskick till många 

rederier, vilket ses som negativt. En respondent anser att det är av stor vikt att den 

sökande uppger vilka ansvarsområden och arbetsuppgifter denne har haft under sin 
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praktik på fartygen eftersom detta ger en tydligare bild av vilka erfarenheter personen 

besitter. En annan menar att ett vanligt fel sökande gör är att de inte uppger när de är 

tillgängliga för anställning eller vikariat. En respondent påpekar att många sökande inte 

tydligt anger vilken tjänst som de söker samt att det är viktigt att hålla sitt CV 

uppdaterat även efter att det har skickats iväg då nya erfarenheter kan tillkomma under 

tiden. Andra vanliga fel som har uppgetts är att flera CV skrivs slarvigt och med ett 

dåligt språkbruk samt kan vara adresserat till fel rederi eller managementbolag. 

 

5.2 Personligt brev 

Struktur 

Samtliga respondenter svarar tydligt att det personliga brevet ska vara kort och inte får 

överstiga en A4-sida i längd. Några uttrycker att de ser det som positivt om det 

personliga brevet får plats på en halv A4-sida. Någon uttrycker att om brevet är mer än 

en A4-sida långt måste det vara luftigt skrivet med flera stycken och inte för liten text. 

Gällande detta menar en respondent att “enkelhet är väl en bra sammanfattning både 

vad det gäller CV och personligt brev.” De allra flesta anser att exemplet som används i 

diskussionsunderlaget är lagom långt, tydligt samt lätt att läsa. Knappt hälften av 

respondenterna anger att de tycker det är viktigt eller mycket viktigt att det personliga 

brevet inte innehåller stavfel och felaktig grammatik. Åsikterna gällande vilket språk 

som bör användas går isär. En del föredrar att den sökande skriver på engelska, medan 

några hellre vill få ett brev som är skrivet på svenska. En respondent tycker att valet 

mellan svenska och engelska inte är så viktigt, så länge både CV och personligt brev är 

skrivet på samma språk. Övriga har ingen åsikt eller tycker inte att det spelar någon roll 

vilket språk som används. 

 

Generellt tycker respondenterna att vanliga klyschor inte bör användas eftersom det blir 

tröttsamt att läsa och gör brevet opersonligt. Några anger att de blir direkt negativt 

inställda till ansökan om den innehåller många klyschor, som exempel menar en 

respondent att “när någon skriver att jag gillar att ha många bollar i luften, då blir jag 

lite spyfärdig”. Alla respondenter föredrar att det personliga brevet är ärligt skrivet och 

har en ödmjuk framtoning. Brevet bör hellre vara skrivet på ett informellt sätt men utan 

att bli tramsigt. Flertalet uttrycker att exemplet är skrivet på ett för aggressivt eller 

skrytsamt sätt och att en sådan stil får negativ effekt. De påpekar att den sökande måste 

inse att denne är nyutexaminerad och därför inte bör överdriva sina erfarenheter och 

kunskaper som styrman. En respondent tycker att det viktigaste innehållet måste komma 
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först eftersom det inte är säkert att hela brevet blir läst, särskilt om det är långt. Många 

respondenter menar att de genom det personliga brevet vill få en känsla för hur den 

sökande faktiskt är som person och hur väl denne skulle passa ombord på ett av deras 

fartyg. 

 

Anpassning 

Gällande huruvida den sökande bör uttrycka en god kännedom och ett stort intresse för 

det sökta rederiet samt dess fartyg tycker de flesta respondenter att det är positivt om 

den sökande uttrycker det i sitt personliga brev. Någon påpekar att det är positivt då det 

smickrar läsaren, en annan anser dock att det inte behöver vara så utförligt då den 

sökande omöjligt kan ha full insikt i rederiet och dess verksamhet då personen ännu inte 

har varit anställd där. En tredje påpekar dock att vikten av att intresset och kunskapen 

som beskrivs måste vara genuina och inte överdrivna, annars lyser det igenom och får 

negativ effekt. En respondent menar att det inte spelar så stor roll gällande att uppvisa 

intresse och kunskap då respondenten tycker att det rederi som denne representerar 

fungerar som de flesta andra rederier. En annan ville snarare veta varför den sökande 

ansåg just sitt rederi som en bra framtida arbetsgivare.  

 

Många tycker att det är viktigt att den sökande uppger om denne har haft praktik på 

någon eller några av rederiets fartyg, det bör sedan följas upp med en kort beskrivning 

om vad den sökande tyckte om tiden ombord, när praktiken genomfördes samt vilka 

handledare som denne hade.  

 

Rörande vad respondenterna tycker om att den sökande bör uppvisa kunskap om den 

sökta tjänsten går åsikterna isär. En del menar att man inte har så mycket erfarenhet som 

nyutexaminerad och därför begränsad kunskap om hur det är att arbeta som styrman, 

därför finner en del rekryterare att det är ett onödigt inslag i ett personligt brev. Andra 

tycker att det är bra att den sökande visar att denne vet vad för arbetsuppgifter tjänsten 

kommer att innebära samt en indikation på att den sökande kommer att klara av 

arbetsuppgifterna. Ett par vill snarare veta vad det är i arbetsuppgifterna som den 

sökande finner engagerande. Några andra tycker att det är bra att beskriva sin kunskap 

genom att ge exempel på hur den sökande har löst problem under praktiken eller 

liknande. 
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Ungefär hälften av respondenterna tycker att det är intressant att veta vad den sökande 

har för fritidsintressen, levnadsstatus, familj och annan personlig information. De anser 

att de får en bredare bild av vad det är för typ av person som söker tjänsten, dock ska 

detta vara kort beskrivet. Resterande tycker att den sökande inte bör ta upp sådana saker 

för de tycker att det är irrelevant och mindre intressant i en arbetsansökan. 

 

Flera respondenter trycker på vikten av att ett personligt brev är anpassat och inriktat för 

den specifika ansökan, dvs. att det inte är generellt och skulle kunna användas på i stort 

sett alla rederier. Andra menar också att det är av stor vikt att den sökande visar att 

denne inte är fullärd utan snarare ser fram emot att i framtiden utvecklas i rederiet samt 

har ambitioner om att mönstras upp till högre befattningar. Dock är en genomgående 

tendens att de flesta respondenter vill att alla utlägg rörande ovanstående i ett personligt 

brev ska vara kortfattade men innehållsrika. Ett par tycker även att den sökandes sociala 

kompetenser och förmåga att arbeta i grupp är viktiga att uttrycka. 

 

Övriga kommentarer 

På frågan om huruvida det personliga brevet är ett måste eller inte i en ansökan är 

respondenterna helt eniga om att det är ett krav. Dock menar några att innehållet i brevet 

lika väl kan skrivas direkt i ett mail och ha med CV som en bilaga. En respondent 

menar att det sättet är särskilt effektivt om den sökande tidigare varit elev i ett av de 

fartyg som denne bemannar då det redan finns information om personen i rederiet. 

 

En stor del av de svarande tycker att det ska framgå när den sökande finns tillgänglig för 

anställning eller vikariat, snarare än att det är en generell och odefinierad ansökan. En 

respondent tycker dessutom att den sökande bör ange vilken anställningsform denne är 

intresserad av, dvs. tillsvidareanställning eller vikariat. Ett par respondenter trycker på 

vikten av att den sökande kontrollerar sitt personliga brev ordentligt för att undvika 

stavfel och felaktiga fakta. Ett tips de ger är att låta någon annan person kontrollera även 

det personliga brevet innan det skickas iväg i en ansökan. 

 

De flesta tycker att det är viktigt att den sökande har en balans mellan hur denne 

uttrycker sin personlighet kontra yrkeskompetens i det personliga brevet, någon menar 

att det är bra att knyta sin personlighet till yrkeskompetensen. Några vanliga misstag 

som sökande gör i sina personliga brev är bland annat att de innehåller för mycket 



  
 

18 

irrelevant information om den sökande, att de försöker för mycket så att det uppfattas 

som krystat, skrivs med dåligt språkbruk samt är för långa och svårlästa. 

 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att genom att besvara frågeställningarna ta reda på vad den 

svenska sjöfartsbranschen värderar av innehållet och utseendet i ett CV och personligt 

brev vid rekrytering av nyutexaminerade svenska fartygsbefäl. Nedan följer en 

diskussion rörande intressanta mönster kring resultaten samt saker som sticker ut i 

förhållande till den teoretiska referensramen och tidigare forskning. 

 

Det går att se ett tydligt mönster gällande hur långt ett CV ska vara. Både resultatet och 

den tidigare forskning som nämns i denna studie pekar på att ett CV bör vara max en 

A4-sida långt. Då rekryterare inom denna bransch ofta sitter med många ansökningar på 

samma gång kan det antagas att det lämnas mindre tid för rekryterare att läsa långa och 

utförliga CV. Den begränsade längden bidrar till att ett CV blir mer lättöverskådligt, 

vilket är något som samtliga respondenter har angivit som en viktig aspekt. Andra delar 

som bidrar till att göra ett CV lättöverskådligt anses vara att det är skrivet på ett 

okomplicerat sätt vad gäller typsnitt, stycken och layout. Resultatet inom detta område 

speglar på så vis det som University of Oxford (2017) anger i sin CV-guide angående 

hur ett CV bör se ut. 

 

Vidare påpekas det i ovan nämnda CV-guide att det är viktigt att en ansökan är skriven 

med korrekt språkbruk och grammatik, dock visar resultatet att bara ungefär hälften av 

respondenterna i studien att detta är något som de lägger vikt vid. Det kan ändå antagas 

att den sökande alltid bör vara noggrann med sitt språkbruk och grammatik då detta 

medför att dennes ansökan kommer att vara de allra flesta rekryterare till lags eftersom 

det aldrig ses som negativt att vara noggrann med detta. 

 

Resultatet visar att det är positivt för den sökande att ha med bild på sig själv. Detta är 

skiljer sig något från det som framgår i Kungliga Tekniska Högskolans CV-guide 

(2017) där det snarare ses som ett alternativ. Flera respondenter anser att bilden bidrar 
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till att göra ansökan mer personlig och att den ökar igenkänningsfaktorn, något som kan 

antagas vara mycket viktigt då den sökande ska stå ut ur mängden av ansökningar. 

 

Så som sjöfartsbranschen är uppbyggd med dess krav gällande behörigheter och 

certifikat så spelar dessa en central roll i huruvida den sökande är anställningsbar för 

tjänst ombord överhuvudtaget. Från och med den första januari 2017 trädde STCW-

Manila i kraft (Transportstyrelsen, 2017) vilket innebär att alla ombordanställda måste 

ha sina behörigheter och certifikat utfärdade efter dessa krav. Detta är följaktligen något 

som framgår i resultatet där de flesta respondenter lägger stor vikt vid att det tydligt 

framgår i den sökandes CV. På alla kommersiellt verksamma fartyg krävs det att 

nautiker uppfyller de krav som ställs från Transportstyrelsen, myndigheter och andra 

aktörer men det finns segment i branschen som kräver fler behörigheter och certifikat än 

andra. 

 

Tankbranschen är ett av ovan nämnda segment då det ställs höga krav från redarnas 

kunder, dvs. oljebolagen. Bland annat krävs det att nautiker måste vara behöriga att 

ansvara för last- och lossningsoperationer vilket innebär ett certifikat på detta som 

kräver 90 dagars sjötid ombord på tankfartyg (Transportstyrelsen, 2017). Det är alltså 

en förutsättning för att en sökande är anställningsbar och således ett krav från rederiet 

att personen innehar detta certifikat. I resultatet hävdar således alla respondenter från 

tankrederier att det är viktigt att den sökande uppger i sitt CV hur mycket praktiktid från 

tankfartyg denne har så att kravet uppfylls. 

 

Förutom för tankbranschen är det svårt att dra några klara slutsatser från resultatet 

rörande hur rekryterarna vill att den sökande ska presentera sina certifikat. Det som 

tycks vara mest vedertaget är dock att det måste framgå i CV att den sökande är behörig 

för den sökta tjänsten. Detta presenteras då enklast genom att relevanta certifikat skrivs 

ut, i vissa fall med giltighetsdatum. Utifrån respondenternas åsikter tordes det ses som 

positivt att skriva vilka certifikat den sökande har för att på så vis bidra till att göra 

ansökan lättöverskådlig. Om certifikaten inte skrivs ut på CV eller bifogas på annat sätt 

tvingas rekryteraren att ta kontakt vid ett senare tillfälle för att på så vis kontrollera att 

den sökande innehar rätt behörigheter och certifikat. Däremot påtalade en respondent att 

det sen ungefär ett år tillbaka finns möjlighet för rederier att med hjälp av den sökandes 

personnummer kunna ta reda på personens certifikat, behörigheter samt sjötid via 
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Transportstyrelsens webbportal (2017). Denna möjlighet är något som denna respondent 

redan använder sig av och det kan ses som anmärkningsvärt att inga andra respondenter 

har nämnt detta. Det kan bero på att det är en förhållandevis ny funktion och därav har 

många rederier ännu inte börjat att nyttja den, men det kan tänkas att det blir fler i 

framtiden, vilket kanske kan leda till att arbetssökande inte kommer att behöva redovisa 

sina behörigheter och certifikat.  

 

Resultatet visar att många respondenter anser att redovisning av den sökandes tid från 

praktikfartyg är ett viktigt inslag i ett CV. Detta framgår även i tidigare forskning. 

Svedberg menar att tiden ombord från den sökandes praktik är den viktigaste meriten 

för den sökta tjänsten. Dvs. detta är ett viktigt inslag i en arbetsansökning från ett 

nyutexaminerad svenskt fartygsbefäl (2015, s.23). 

 

Resultatet av åsikterna som uttrycks av respondenterna gällande arbetslivserfarenhet 

skiljer sig inte nämnvärt från det som framkommit i den teoretiska referensramen. Det 

tycks naturligt att rekryterare oavsett bransch vill få reda på tillräckligt mycket om vad 

den sökande har gjort tidigare i livet, och hur relevant detta kan vara för den sökta 

tjänsten. Således överraskar det inte att resultatet visar att alla respondenter tycker att 

erfarenheter från tidigare arbeten med anknytning till sjön är viktigast, och om det 

uppstår platsbrist i ett CV bör dessa få företräde. 

 

Gällande utbildning visar resultatet att det i regel inte är särskilt viktigt för ett 

nyutexaminerat fartygsbefäl att lägga stor vikt vid att skriva med 

Sjökaptensprogrammet från Kalmars eller Chalmers sjöfartshögskola i sitt CV. Det kan 

antas att alla rekryterare i branschen förstår att en sökande med rätt behörigheter måste 

ha genomgått en av de två sjökaptensutbildningar som finns i landet. Trots detta skriver 

de sökande troligtvis alltid att de har läst Sjökaptensprogrammet eftersom det av 

gammal tradition bör finnas med i ett CV. Det kan antas att rekryterare, även om de inte 

angivit det, skulle reagera på om Sjökaptensprogrammet inte står med i den sökandes 

CV. 

 

I tidigare forskning som rör vad som är viktigt i en anställningsprocess i 

sjöfartsbranschen skriver Svedberg att den bästa referensen är från samma eller liknande 

verksamhet och så ny som möjligt (2015, s.21). Detta stämmer väl överens med 
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resultatet av det som respondenterna uppgivit i denna studie. Helst ser de att referenser 

är personer som rekryteraren känner personligen vilket gör att det kan ses som en stor 

fördel om den sökande anpassar sina val av referenser för den specifika ansökan. Vad 

gäller att den sökande skriver att referenser lämnas på begäran visar resultatet att de bör 

istället skrivas ut direkt i ett CV. Detta verkar vara något som är specifikt för branschen 

då till exempel Arbetsförmedlingen (2017) uppger att detta är något som den sökande 

kan välja fritt. 

 

För att den sökande ska kunna stärka sina påståenden om kompetens och personlighet i 

dennes CV och personliga brev kan den med fördel, utöver goda referenser, även bifoga 

diverse dokument som rekommendationsbrev och praktikbetyg. Resultatet visar att de 

flesta respondenterna tycker att sådana bilagor är något positivt. Detta är något som 

även styrks i tidigare forskning där referenser och personliga egenskaper ses som de två 

viktigaste faktorerna för vem som anställs (Svedberg, 2015, s.15) och då bör varje bevis 

som styrker dessa punkter ses som mycket användbara. 

 

Resultatet gällande hur långt ett personligt brev bör vara stämmer väl överens med det 

som påstås i Arbetsförmedlingens guide till personligt brev (2017), dvs. att det bör vara 

maximalt en A4-sida långt. Det kan antas att rekryterare som hanterar många 

arbetsansökningar samtidigt inte har möjlighet att lägga någon större tid på varje enskild 

ansökan, vilket styrker det faktum att ett personligt brev bör vara kort och koncist. 

 

Från University of Oxfords guide rörande personliga brev (2017) kan det utrönas att den 

sökande bör lägga stor kraft på att sälja in sig själv och ha en framåtlutad framtoning när 

denne skriver ett personligt brev. När diskussionsunderlaget togs fram i form av ett 

exempel CV och personligt brev hade det en något skrytsam framtoning och det var 

något som de flesta respondenter reagerade negativt till. I resultatet framgår att många 

tyckte att det lät alltför skrytsamt och flera menade att det kändes oärligt då det sällan 

finns möjlighet att den sökande har någon större erfarenhet och yrkeskunskap då denne 

precis tagit sin examen. En del tyckte att en sådan framtoning passar sig bättre till någon 

som har arbetat en längre tid ombord i den tjänst som söks hos andra arbetsgivare. 

Därför menar många respondenter att den sökande istället bör vara mer ödmjuk i sin 

framtoning och mer beskriva hur denne ser fram emot att utvecklas i rederiet. Detta 

stämmer väl överens med vad tidigare forskning kommit fram till, att de viktigaste 
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personliga egenskaperna är att vara ödmjuk intresserad och positiv (Svedberg, 2015, 

s.21). 

 

Vidare visar resultatet att en stor del av respondenterna ser det som viktigt att den 

sökande skriver ifall denne gjort praktik ombord på något av rederiets fartyg kan antas 

ha sin förklaring i de stora kostnader som en nyanställning innebär. Svedberg skriver i 

sin sammanfattning att ”... den bästa referensen är om den sökande har gjort någon av 

sina sista praktiker hos det aktuella rederiet” (2015, s.24). Då den sökande gjort praktik 

på ett utav rederiets fartyg så vet rekryteraren redan vad det är för person denne får, och 

om denne är lämplig för anställning. Dessutom kan upplärningstiden ombord kortas ned 

avsevärt eftersom den sökande redan har kunskap om procedurer och funktioner för den 

aktuella fartygstypen. Vidare kan rekryteraren föra en dialog med besättningen på det 

fartyg där den sökande gjort praktik och på så sätt få mycket detaljerad information om 

hur denne har fungerat tillsammans med övriga ombord. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Valet att använda en kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod, till exempel 

enkätundersökning, berodde på att antalet svenska rederier och managementbolag (58 

st. enligt Svensk Sjöfart, 2016) som idag dessutom även anställer nyutexaminerade 

svenska fartygsbefäl är begränsat vilket hade gjort en kvantitativ studie mindre lämplig. 

Ytterligare en anledning till att valet föll på kvalitativ intervju som metod var att det 

förväntades att många svar skulle vara av subjektiv karaktär, vilket det fanns mer 

utrymme för i den valda metoden. Vidare ger en intervju möjligheten att gå på djupet 

och anpassa frågorna efter de svar som ges av den intervjuade. Genom att låta 

intervjuerna hålla en semistrukturerad karaktär tilläts de intervjuade personerna att 

uttrycka sig fritt samtidigt som det fortfarande gavs möjlighet att styra intervjuerna på 

ett sätt som resulterade i att studiens frågeställningar kunde besvaras, även om en del 

respondenter av olika anledningar inte svarat fullständigt på samtliga frågor. Detta kan i 

viss mån ha påverkat studiens validitet och reliabilitet. Intervjuer av ostrukturerad 

karaktär skulle försvåra reduceringen av data samt ge en osäkerhet i huruvida 

frågeställningarna blir fullständigt besvarade. En helt strukturerad intervju skulle 

resultera i lättare datareduktion men minska möjligheten för de intervjuade att uttrycka 

sig fritt och subjektivt, vilket i sin tur hade kunnat innebära att värdefulla åsikter och 

information skulle ha utelämnats.  
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Ett större urval med fler rederier och managementbolag från fler segment i branschen 

hade givit en mer fullständig bild rörande studiens syfte. Trots att de nio respondenter 

som använts i den här studien upplevdes vara tillräckliga för att mättnad skulle uppstå i 

resultaten så hade ett större urval kanske gjort att fler avvikande och för studien 

intressanta åsikter kommit fram. 

 

Studiens resultat bearbetades genom att de inspelade intervjuerna först transkriberades, 

sedan gjordes en reduktion av data (Annika Lantz, 2013, s.145) följt av att resultaten till 

sist sammanställdes i resultatdelen. Ett alternativ hade varit att sammanställa resultaten 

direkt utifrån intervjuernas inspelningar alternativt transkriberingar, detta hade medfört 

en mer tidskrävande och ostrukturerad behandling av den insamlade data med risk för 

att viktig kunskap kunde ha utelämnats. Men valet att göra en reduktion av data i form 

av tabeller medförde att resultaten blev lättöverskådliga samt gjorde det lättare att se 

mönster, avvikelser och tendenser.  

 

Valet att ha respondenterna och deras rederier anonyma i studien togs på grund av 

rädsla för bortfall av respondenter då de eventuellt inte skulle känna sig bekväma med 

den exponering som deras deltagande i studien skulle medföra. Dessutom antogs det att 

de som valde att medverka vid intervjuerna eventuellt skulle känna större trygghet i att 

kunna uttrycka sig friare än vad de annars gjort om deras namn skulle skrivas ut, detta 

trots att studiens ämne, för respondenterna, inte är av en laddad eller känslig karaktär. 

Innan intervjuerna blev respondenterna informerade om att de när som helst under 

intervjun hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien, även detta gjordes för att 

ingjuta trygghet hos respondenten. Dessa delar är olika verktyg för att motivera den 

svarande att faktiskt medverka fullt ut (Davidsson & Patel, 2014, s.74). Vidare innebar 

anonymiteten att resultaten kunde behandlas på ett lättare sätt eftersom de inte behövde 

presenteras lika personligt som de annars skulle. Kapitlet resultat blev både lättare att 

skriva och lättare att läsa då varje enskilt stycke inte behöver hänvisas direkt till en 

specifik person utan istället kan generaliseras. Till sist antogs det även att anonymiteten 

kunde leda till att respondenterna i större utsträckning skulle gå med på att intervjun 

spelades in. Det ledde i sin tur till intervjuerna blev betydligt bekvämare att hålla i 

eftersom anteckningar inte behövde föras på ett så intensivt och tidskrävande sätt. 
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Då respondenternas arbetsplatser var belägna med stor geografisk spridning passade 

telefonintervjuer bra för studien, att genomföra intervjuerna på plats hade inneburit 

långa resor, höga kostnader samt mindre flexibilitet gällande tidsbokningar. Via telefon 

kan endast talet användas som resultat, medan det vid en intervju på plats hade kunnat 

analyseras hur den intervjuade använder kroppsspråk och minspel. Dessutom kan 

betoningar och dubbeltydigheter vara svåra att tolka när man inte kan iaktta den 

intervjuade. Vidare hade intervjuerna kunnat flyta på bättre eftersom det blivit lättare att 

förstå om tystnader innebar att den intervjuade funderade eller om denne inte hade mer 

att tillägga på frågan. Att genomföra intervjuer via videosamtal diskuterades men med 

misstanke om bortfall av intervjupersoner på grund av tekniska tillkortakommanden, till 

exempel att den intervjuade inte skulle ha tillgång till en webbkamera eller mikrofon, 

gjorde att det alternativet valdes bort. Detta trots att det hade funnits ett värde i att 

kunna observera de intervjuades kroppsspråk och minspel. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har en del funderingar och frågeställningar uppkommit om 

områden som skulle varit intressanta att undersöka djupare. En liknande studie med 

liknande metodval men där urval och begränsning anpassas till seniorbefäl, 

fartygsingenjörer, utländska rederier eller specialfartyg hade bidragit till att ge en 

bredare bild och djupare kunskap inom ämnet rekrytering i sjöfartsbranschen. Vidare 

hade en liknande studie som riktar sig till anställning på mindre tonnage såsom 

skärgårdsfärjor, vägfärjor eller liknande kunnat vara ett alternativ till vidare forskning. 
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7 Slutsats 
 

Vid en första anblick påminner utformningen av CV och personligt brev för 

nyutexaminerade svenska fartygsbefäl de flesta andra branscher. Det som avviker och 

kan ses som specifikt för sjöfartsbranschen är främst utformningen av CV som bör 

innehålla ett avsnitt rörande vilka behörigheter och certifikat som den sökande innehar. 

Dessa bör presenteras kort, efter relevans för den sökta tjänsten eller eventuellt bifogas i 

form av kopior som bilaga. Även en redogörelse över den sökandes praktik på fartyg 

bör presenteras med fartygsnamn, fartygstyp samt tid ombord. Gällande referenser anser 

de flesta respondenter att en handledare från samma rederi alternativt fartygstyp väger 

tyngst. Alla respondenter anser att den sökande bör ha med en bild på sig själv i sitt CV 

då detta underlättar för rekryteraren att komma ihåg personen när det uppstår en vakans. 

I det personliga brevet bör den sökande ha en ödmjuk framtoning samt beskriva vilka 

utvecklingsmöjligheter denne ser sig ha på den sökta arbetsplatsen. Avslutningsvis har 

denna studie funnit att allt innehåll i ett CV och personligt brev bör redovisas kort och 

koncist. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev 
 
Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie, med titeln;  

Hur ska ett nyutexaminerat befäl från sjökaptensprogrammet utforma och anpassa sitt CV och 

personliga brev för den svenska sjöfartsbranschen? 

 

Vi heter Olof Rehnberg och Robin Björkman och studerar nu sista året på Sjökaptensprogrammet vid 

Sjöfartshögskolan i Kalmar. Vi arbetar för tillfället med en studie rörande rekrytering av nyutexaminerade 

sjöbefäl (styrman klass V). Därför får ni som rekryterare på X-rederi nu förfrågan om att medverka i vår 

studie. 

 

Syftet med studien är att undersöka vad den svenska sjöfartsbranschen värderar högst av innehållet och 

utseendet i ett CV med personligt brev vid rekrytering av nyutexaminerade sjöbefäl (styrman klass V). 

 

För er kommer ett deltagande i studien att innebära en telefonintervju (20-30 min). Intervjuerna kommer 

att behandlas konfidentiellt vilket innebär att varken ni eller ert rederi kommer att nämnas vid namn i 

studien. Ert medverkande kommer vara helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. 

 

För ytterligare upplysningar och kontakt med oss så kan ni svara på detta mail eller använda 

kontaktuppgifterna nedan. 

 

Vår förhoppning är att ert deltagande och studiens resultat kommer leda till att nyutexaminerade sjöbefäl 

kan tillhandahålla mer välskrivna och anpassade CV:n och personliga brev. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Robin Björkman och Olof Rehnberg. 
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Bilaga B Intervjuunderlag 

 

Intervjufrågor CV 
 

Börja med en presentation av vad intervjun kommer att innehålla 

               -Fråga om det är ok att intervjun spelas in. 

               -Berätta om anonymiteten 

-Be intervjupersonen att berätta vem hen är, hur länge hen har arbetat som rekryterare 

och om rederiet har några specifika rekryteringsmallar eller om det är upp till 

rekryteraren att bestämma lämplighet hos den sökande. 

 

Struktur 
1. Vad anser du om att sökande har med en bild på sig själv i sitt CV? 

2. Vad har du för åsikt när det kommer till längden på ett CV? 

3. Vilket eller vilka språk bör det vara skrivet på? 

4. Hur reagerar du om du upptäcker att det finns stavfel och bristande 

grammatik? 

5. Finns det något innehåll som du anser är obligatoriskt i ett CV? 

6. Bör det vara mer minimalistiskt eller uttömmande, varför? 

7. Vad anser du om det “tekniska”? Fonter, storlek, radavstånd mm? 

Anpassning   
1. Hur bör den sökande presentera sina Behörigheter/Certifikat? 

2. Vad tycker du om att ha med utdrag ur praktikbetygen? 

3. Hur bör den sökandes praktikplatser presenteras? Tid, typ av fartyg, 

fartområde, storlek? 

Utbild./arbeten    
1. Vad anser du vara relevanta meriter och erfarenheter? 

2. Vad tycker du om “gamla” meriter/erfarenheter? 

3. Hur reagerar du om det finns uppenbara luckor i “arbetslivet”? 

4. Vad anser du om den sökande har tidigare anställning/praktik hos 

konkurrenter? 

5. Bör man uttrycka vilka språk som den sökande behärskar? 

Referenser 
1. Vilka referenser anser du väger tyngst? (Handledare, arbetsgivare, 

lärare mm) 

2. Hur känner du kring att referenser lämnas på begäran eller ska de 

skrivas med från början i CV? 

3. Vad är ett lagom antal? Vad är för många och för få? 

4. Väger referenser som känner rekryteraren tyngre än andra? 

5. Hur/hur ofta kollas referenserna? 

Övriga kommentarer 
1. Vilka anser du vara de vanligaste felen sökande brukar göra i sina 

CV? 

2. Finns något som många glömmer att ta med i CV? 

3. Finns det några fördelar med att bifoga bilagor såsom Letter of 

Recommendation, skolbetyg, praktikbetyg etc? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Intervjufrågor Personligt brev 
 

Struktur/Språk 
1. Vilken ton anser du att den sökande bör skriva i? Skrytsam/framåt 

eller ödmjukt/återhållsamt? 

2. Vad känner du om du upptäcker att det innehåller många klyschor? 

3. Vad tycker du om att dela upp innehållet i stycken? 

4. Vad känner du för användning av superlativ/förstärkande ord? 

5. Vad anser du vara en lämplig längd på ett PB? 

6. Hur fångar den sökande ditt intresse? 

7. Bör det vara skrivet formellt eller informellt, varför? 

8. Vilket språk bör det vara skrivet på, måste det vara samma som CV? 

9. Vad känner du om du upptäcker många stavfel och/eller bristande 

grammatik? 

 

Anpassning 
1. Lägger ni vikt på om den sökande känner till rederiet väl? 

2. Vad är irrelevant? Hund/familj/fritid 

3. Lägger du någon vikt i varför den sökande har sökt tjänsten? 

4. Bör den sökande visa upp god kännedom om den sökta tjänsten? 

 

Övriga kommentarer 
1. Vilka är de vanligaste felen sökande gör i PB? 

2. Anser du att ett personligt brev ett måste? Finns det alternativ? 

3. Hur värderar du den sökandes beskrivning av sin personlighet mot 

yrkeskompetens? 

 

 

Avsluta med att fråga om övriga kommentarer eller tillägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C Diskussionsunderlag 
Namn: Anders Andersson     

Född: 1988-01-01 

Adress: Hamngatan 1, 99 999 Båtstad 

Mobil: +4670 70 70 707 

E-mail: anders.andersson@anderssonsmail.se 
 

Utbildning 
Naturvetenskapliga programmet, Båtstads Gymnasium  2004-2007  

 

Sjökaptensprogrammet 4-årigt, Sjöfartshögskolan i Kalmar  2012-2016  

 

Behörigheter och certifikat(Samtliga STCW-Manila) 
-Fartygsbefäl Klass V  -SSO 

-Lättmatros obegränsad  -CCM 

-Basic Safety   -ARPA 

-Advanced Fire Fighting  -Medical Care 

-Tankerman   -Tjänstgöring på tank/kemfartyg 

-GOC   -Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar 

 

Arbetslivserfarenhet 
Vaktmästare inom hemtjänsten i Båtstads kommun  2007-2009 

Bryggansvarig i Båtstads gästhamn   2009-2010 

Jungman ombord på skärgårdsbåten M/S Barcamia.  2010-2014 

 

Praktikplatser 
Stena forecaster     2012  

Bit Viking, Silja Galaxy, Frej    2014 

Balder Viking, Star Pisces, Sunnanvik   2015 

 

Yrkesuppgifter/Ansvarsområden 
Hemtjänsten i Båstad Kommun: 

Ansvarig för underhåll, renhållning samt varumottagning i Hemtjänstens huvudkontor i Båtstad.  

 

Bryggansvarig i Båtstads gästhamn: 

Ansvarig för en av gästhamnens bryggor. Uppgifter såsom att assistera gäster med förtöjningar, vatten- 

och elförsörjning, septiktömning samt underhåll av gästhamnens bryggor och lokaler.  

 

Jungman ombord på M/S Barcamia 

Ansvarig för biljettförsäljningen ombord samt underhåll och renhållning. Regelbundna rundor i maskin, 

förtöjningsarbeten samt post- gods- och bagagehantering. 

 

Övriga kvalifikationer och meriter 
Svenskt B-körkort 

Språk: Svenska, engelska och franska. 

Lagledare för Båstads Handbollsklubbs pojkar -05 

 

Referenser 
Maria Svensk    +4671 23 45 678 

Befälhavare M/S Barcamia   maria.svensk@mariasmail.se 

 

Hans Hansson    +4670 98 76 543 

Hamnkapten Båtstads Gästhamn  harbourmaster@batstad.se 
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V 

Personligt brev exempel 1 - intervjuunderlag 
Kalmar 2017-02-01 

 

Namn: Anders Andersson    Rekryterare Rekrytsson 

Född: 1988-01-01                      Rederiet AB 

Adress: Hamngatan 1, 99 999 Båtstad                Fartygsvägen 12 

Mobil: +4670 70 70 707     

E-mail: anders.andersson@anderssonsmail.se 

 

Arbetsvillig styrman med intresse och fallenhet för sjön 
 

Med mina breda kunskaper och erfarenheter från tiden ombord som befälselev under praktiken har jag 

skapat mig en stabil grund. 

Tjänsten som andrestyrman ombord på M/V Fartyget fångade min uppmärksamhet direkt. Jag vet att min 

känsla för ansvar och min yrkesstolthet kommer vara en tillgång för er på Rederiet AB och besättningen 

ombord. 

 

Att få utvecklas tillsammans med ett anrikt och framåtriktat rederi som Rederiet AB känns som en 

inspirerande och utmanande möjlighet. Jag har förstått att M/V Fartyget är en högt ansedd och 

eftertraktad arbetsplats som ligger i framkant inom såväl miljö som säkerhet. 

 

Inför en Port State Control under min tid som elev på M/S Skutan upptäckte jag under en safetyrunda att 

hydrostaterna på samtliga av fartygets livflottar var monterade på ett felaktigt sätt. Jag påpekade mitt fynd 

för ansvarig styrman och tillsammans diskuterade vi hur det kunnat bli fel och åtgärdade snabbt 

problemet innan inspektören hann upptäcka felet. Efteråt kom skepparen fram till mig och sa att 

andrestyrman berättat för honom om vad som hade hänt, och var mycket tacksam för min upptäckt. 

 

Frågor som rör safety på fartyg är något som jag finner intressant och jag tycker det är roligt med 

övningar och utveckling av safetykunskaperna ombord tillsammans med besättningen. 

 

På de senaste fartygen under min tid som elev har vaktgående styrmän känt stort förtroende för min 

förmåga att på ett säkert och ansvarsfullt sätt framföra fartyget och sköta övriga uppgifter på bryggan. 

Detta var givande för mig eftersom navigation och vakthållning är något som väcker mitt engagemang. 

 

Om ni har frågor svarar jag mer än gärna på de. Annars ser jag fram emot chansen att få träffas på en 

intervju där jag kan berätta mer om mig själv. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

__________________ 
Anders Andersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:anders.andersson@anderssonsmail.se


  
 

VI 

Bilaga D Datareduktion 

 

Rederi Bulk A 

Resultat CV Citat 

Struktur • Arbetslivserfarenhet före utbildning.  

• Om man inte har någon arbetslivserfarenhet 

så lägger man utbildning först. 

• Exemplet är lagom långt (en A4-sida). 

• Om man inte har så mycket att ta med är det 

viktigt att ta med det man har. 

• Kräsen angående språk, viktigt att sökande 

kan uttrycka sig tydligt. 

• Svenska är ok, men föredrar engelska. 

• Lägger ingen större vikt på layout. Tittar 

mest på erfarenhet. 

• Bild kan man ha, men den ska se seriös ut. 

• Omvänd kronologisk ordning. 

“Det är en 

internationell 

bransch -skriv på 

engelska.” 

Anpassning • Bifoga STCW-cert och behörigheter. 

• Bifoga ev. skriven ref. från fartygen. 

• Skriv ut datum och antal dagar för 

praktikperioderna samt ev. fartområde. 

 

Utbildning/arbetslivserfaren

het 
• Blir skeptisk om det finns luckor i 

arbetslivet. 

• Lägger ingen större vikt vid gamla meriter, 

såvida de inte är högst relevanta. 

• Viktigt att veta hur länge den sökande har 

arbetat eller studerat på var plats. 

• Bör skriva med om man gått sjömansskola. 

“Men när det är 

luckor som man 

inte kan förklara, 

det kan väcka en 

viss skepsis och 

jag kommer att 

fråga om det.” 

Referenser • Räcker med två styck, men de ska vara bra 

och informerade om att de är lämnade som 

referenser. 

• Kollar alltid referenser från olika 

arbetsställen. 

• Ser det som stor fördel att lämna handledare 

från rederiets egna fartyg som referens. 

• Tycker ej det är konstigt att skriva “lämnas 

på begäran”. 

“Jag kan inte 

anställa en 

tidigare elev utan 

att kolla med 

fartyget som han 

var på.” 

Övriga kommentarer • Skicka inte med onödiga och irrelevanta 

dokument. 

• Vanligt misstag att sökande inte skriver vad 

de haft för uppgifter ombord på 

praktikfartygen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Rederi Bulk 

A 

Personligt brev Citat 

Struktur • Ha en ödmjuk framtoning. 

• Gillar inte den skrytsamma stilen. 

• Gillar inte klyschor, blir negativt 

inställd. 

• Har aldrig upplevt ett PB som varit för 

informellt. 

• PB ska vara personligt. 

• Bra att skriva på engelska. 

• Inte för långt. Max en A4-sida, får det 

plats på en halv sida så är det bra. 

“Jag tycker att exemplet var lite 

pompöst, alltså personen har gått ut 

relativt nyligen, det känns lite 

oärligt.” 

 

“När någon skriver att jag gillar att 

ha många bollar i luften, då blir jag 

lite spyfärdig.” 

Anpassning • Jättebra att ta upp exempel, men de ska 

ha ett sammanhang. 

• Tycker det är intressant om sökande 

nämner vart denne är och vill i livet. 

• Bra att skriva med intressen. 

• Nämn om man varit tidigare elev 

ombord, det är en enorm fördel. Skriv 

även hur du upplevt tiden ombord. 

• Intressant att visa upp engagemang i t 

ex föreningsliv, visa att man är driftig. 

• Viktigt att visa intresse för rederiet, 

men måste ha substans. 

• Visa vad i arbetsuppgifterna som 

väcker engagemang. 

 

Övriga 

kommentarer 
• PB kan ersättas av ett bra mail, särskilt 

om man varit elev hos rederiet. 

• Bra att låta någon man känner läsa 

igenom PB och stämma av. 

• Bör skriva när man är tillgänglig för 

anställning eller vik. 

• Skriv vilken anställningsform man är 

intresserad av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Rederi Tank A 

Resultat CV Citat 

Struktur • Kontaktuppgifter och 

personnummer. Följt av utbildning, 

sedan praktik, sist arbeten. 

• Max en A4-sida långt. 

• Tycker det är jättebra med bild. 

• Layouten ska vara enkel och lättläst. 

• Svenska är ok, engelska fungerar 

också. 

 

Anpassning • Betyg från praktikplatser är inte så 

viktigt, men ska i sådana fall vara 

som bilaga 

• Vill ha med utfärdande- och 

utgångsdatum på cert. 

• Intresserad av mängden tanktid. 

• Föredrar att man beskriver vilken typ 

av fartyg man varit på. 

• Behörigheter & cert bör få plats i CV 

(ej bilaga). 

“Vi är otroligt 

certifikatfixerade här i 

tankbranschen.” 

Utbildning/arbetslivserfarenhet • Kort men informativ beskrivning av 

arbetslivserfarenhet. 

• Luckor i arbetslivet ska kunna 

förklaras. 

• Saknas sjörelaterad erfarenhet så 

skriv in annat. Det visar att man 

hållit igång. 

• Erfarenhet från konkurrenter ses som 

jättepositivt. Väger lika tungt som 

om man varit hos Tankrederi A. 

• Språkkunskaper utöver svenska och 

engelska spelar ingen roll. 

 

Referenser • Ingen åsikt om att “lämna på 

begäran”. 

• Kollar referenser om personen är 

intressant för anställning. 

• Räcker med två referenser, 

intressantast om de är från tankbåtar. 

 

Övriga kommentarer • Vanligt misstag att folk inte skriver 

ut ålder. 

• Bilagor såsom  LoR osv är positivt 

om det finns med. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

Rederi Tank A Personligt brev Citat 

Struktur • Kort. 

• Uppdelat i stycken. 

• Hyfsat stor text. 

• Inte så skrytsamt. 

• Lite mer informellt. 

• Inga klyschor, ska vara ärligt. 

 

Anpassning • Positivt om man visar intresse och kunskap om rederiet 

och fartygen. 

• Väldigt kort om övriga intressen. 

 

Övriga kommentarer • PB bör ingå i ansökan. 

• Bör skriva när man finns tillgänglig. 

• Vanligaste felet är att PB är för långt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

X 

Rederi Tank B 

Resultat CV Citat 

Struktur • Kontaktuppgifter, utbildning, cert 

och behörigheter, praktikperioder, 

nämn om man gått på 

sjöfartsgymnasium, arbeten och 

referenser. 

• CV ska vara hanterbart och 

stringent. Snabbt att läsa igenom. 

• Tycker längden på exemplet är 

föredömligt. 

• CV maximalt två sidor. 

• Trevligt med bild, men det ska vara 

rätt bild t ex porträttfoto. inte 

obligatoriskt. 

• Både svenska och engelska går bra. 

• Less is more gällande layout. 

• Viktigt med korrekt stavning. 

• Ordningen på styckena ska sorteras 

efter relevans. 

“Jag tror att man gör sig 

själv en otjänst när man 

tänker att ju mer av allting 

desto bättre är det, men så 

funkar det inte. Men jag 

säger inte att man blir 

diskvalificerad pga det men 

det är inte det vi är ute efter 

om man säger så.” 

Anpassning • Kort uppräkning av cert och 

behörigheter, inga kopior. 

• Vid eventuell saknad kem/tanktid 

bör man skriva ut hur mycket tid 

som saknas. 

• Bra med praktikbetyg som bilaga. 

• Bra att skriva med sina 

praktikplatser och vilken typ de 

varit, särskilt tank. 

 

Utbildning/arbetslivserfare

nhet 
• Inte fel att skriva med erfarenheter 

som inte är relaterade till sjön. 

• Bra att skriva med om man är aktiv 

i förening. 

• Gamla meriter endast om de 

reflekterar vem man är som person. 

• Förklara luckor i arbetslivet. 

• Ser erfarenheter från konkurrenter 

som mycket positivt. 

• Fördel att skriva med vilka språk 

man behärskar. 

 

Referenser • Vill absolut att man skriver ut 

referenser i CV. 

• Kollar alltid referenser. 

• Referenser får gärna komma från 

olika sammanhang. 

• Två-tre är lämpligt, en är för lite. 

“Det finns personer som 

skriver att referenser lämnas 

på begäran, men då känner 

jag att -nej det är inte min 

grej det är din grej att ha 

med referenser.” 

Övriga kommentarer • Inte för många bilagor, inga 

“avhandlingar”. 

 

 

 

 

 



  
 

XI 

Rederi Tank 

B 

Personligt brev Citat 

Struktur • Viktigt att förmedla någon form av 

ödmjukhet och gärna lite humor. 

• Bättre med ett informellt PB. 

• Tråkigt med klyschor. 

• Viktigt med stavning och grammatik. 

• Svenska och engelska går bra, men ska 

vara samma språk som CV. 

 

Anpassning • PB ska ge en bild av vem man är och vad 

man vill. 

• Personlighet och inställning väger tyngre 

än att visa att man har mycket 

yrkeserfarenhet som nyutexaminerad. 

• Behöver inte redogöra sin kännedom om 

tjänsten -less is more. 

• Positivt om man känner till rederiet. Men 

inte rimligt att man ska kunna allt om 

man inte har testat på. 

• Fritidsintressen är relevanta eftersom de 

säger vem du är som person. 

• Bra att skriva om sina starka sidor och 

vad man kan bidra med. 

• Säga att man inte är fullärd utan ser fram 

emot att utvecklas. 

• Viktigt med balans, inte bara säga hur bra 

man är och allt bra man gjort i livet. 

 

Övriga 

kommentarer 
• PB är ett måste att ha med. 

• Vanligaste felet är att man försöker för 

mycket. 

• Bra att uppvisa god social kompetens. 

• Viktigt att man uppger när man kan börja 

jobba. 

“Det här med social kompetens 

ska man inte underskatta, det är ju 

extremt viktigt om man ska jobba 

på sjön.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XII 

Rederi Tank C 

Resultat CV Citat 

Struktur • Obligatoriskt med kontaktuppgifter 

följt av utbildning och sedan 

behörigheter & cert. 

• CV och PB ska vara enhetligt, men 

lägger ingen större vikt vid layout 

• Tycker att exemplet är lagom långt 

(en A4-sida). 

• Ansökan helst på engelska men 

svenska går bra. 

• Inte så noga med stavfel och 

grammatik. 

• Positivt med bild, man bör se normal 

ut inget överdådigt. 

“En bild fungerar ju 

bra för att känna igen 

någon också, det blir ju 

lättare för oss att 

komma ihåg personen 

då.” 

Anpassning • Viktigt att ange Manila-cert. Datum i 

sig inte så viktigt. 

• Bör ordnas efter relevans. exempel: 

först klass V sedan andra cert. 

• Bra att skriva med om man har 

typspecifikt ECDIS-cert. 

• Bra att skriva med vilka typer av 

praktikfartyg man varit på samt hur 

länge man varit ombord. 

• Praktikbetyg bör lämnas som bilaga. 

 

Utbildning/arbetslivserfarenhet • Om den sökande skriver på engelska 

får man känsla för hur denne hanterar 

språket. 

• Viktigt att ange att man gått klart 

skolan och inte har något kvar. 

• Behöver bara skriva ut relevanta 

meriter. 

• Utgår från att alla behärskar 

engelska, men bör ändå skrivas ut. 

Även positivt att skriva med andra 

språk man behärskar. 

• Särskilt för nyutexaminerade är det 

viktigt att skriva med sommarjobb 

och liknande. 

 

Referenser • Bör skrivas med direkt i CV, går 

även bra att skriva att fler referenser 

kan ges på begäran. 

• De bästa referenserna är de som 

rekryteraren känner. 

• Referenser måste finnas med och 

kollas alltid. 

 

Övriga kommentarer • Viktigt att det tydligt framgår vilken 

tjänst som söks. 

• Viktigt att uppdatera sitt CV, särskilt 

eftersom senaste erfarenheten väger 

tungt. 

• En del glömmer skriva med 

kontaktuppgifter, ålder och att ha 

med bild. 

 



  
 

XIII 

 

Rederi Tank C Personligt brev Citat 

Struktur • Som nyutexaminerad bör man vara ödmjuk och inte lägga 

fram det som att man har breda kunskaper och erfarenheter. 

• Längden på exemplet är lagom. 

• Ska vara indelat i stycken. 

• Det viktigaste ska komma först. 

• Får inte vara för aggressivt, hellre mer ärligt. 

 

Anpassning • Viktigt att säga att man ser sin karriär inom vårt rederi. 

• Viktigt att uppvisa att man är flexibel och arbetsvillig. 

• Bra att uppvisa intresse av rederiet. 

• Om man haft praktik på rederiets fartyg ska man skriva med 

det och återkoppla till handledaren och hur man tyckte att 

tiden ombord var. 

• PB bör anpassas beroende på vilket rederi man söker till. 

• Behöver inte vara ingående om fritidsintressen. 

• Skriv yrkesmässiga egenskaper först, sedan personliga. 

 

Övriga 

kommentarer 
• PB bör ingå i en ansökan. 

• Inte fel att besöka rederikontoret i person för att på så vis bli 

ihågkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XIV 

Rederi Kryssning A 

Resultat CV Citat 

Struktur • Viktigt med kontaktuppgifter och födelsedata. 

• Bra med bild, den ska vara formell, stilig och neutral. 

Används för igenkänning samt att det är viktigt inom 

branschen då man är ett ansikte utåt. 

• Längden på exemplet är bra. 

• Vill gärna ha ansökan på engelska. Tar även emot på 

svenska. 

• Viktigt att CV är lättläst för att snabbt få en överblick. 

• Neutrala fonter såsom Arial och TNR. 

• Kursiv stil gör det jobbigare att läsa. 

 

Anpassning • Viktigt att skriva med att man har Manila-cert. 

• Cert ska inte skickas med som bilaga i ansökan, utan tas 

emot senare. 

• För praktikplatser räcker det att skriva årtal. 

• Lyft fram om man har erfarenhet från kryssningsfartyg 

eller liknande. 

• Bra att ta med utdrag från praktikbetyg. 

 

Utbildning/arbetslivserfarenhet • Ha med det som är relevant. Om man har mycket 

erfarenheter så tryck ihop. 

• Bra att skriva med om man varit aktiv under 

studietiden. 

• Ta inte med för gamla erfarenheter. 

• Tidigare erfarenheter från andra kryssningsfartyg är 

positivt. 

• Goda kunskaper inom det engelska språket är ett krav. 

 

Referenser • Bra med referenser som rekryteraren känner. 

• Referenser från praktikfartyg väger tyngre än andra 

jobb utan koppling till sjön. 

• Referenser ska skrivas direkt i CV, inte lämnas på 

begäran. 

• Kollar alltid upp referenser. 

 

Övriga kommentarer • Bifoga kopia på examensbevis och skolbetyg. 

• Vanligt fel att utelämna födelseår och att man endast 

skriver namn och mailadress. 

• Kontrollerar med ombordpersonal. 

• Skicka gärna med praktikbetyg och LoR som bilaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XV 

Rederi Kryssning A Personligt brev Citat 

Struktur • Kortfattat PB, max en A4-sida. 

• Kände att exemplet var lite provocerande. Föredrar en 

ödmjukare framtoning. 

• De vanligaste klyschorna kan lämnas därhän. 

• Viktigt att texten på ett ärligt sätt beskriver vem man är. 

• Reagerar på stavfel och udda grammatik. 

• Viktigt att man behärskar språket. 

• Bättre att vara mer avslappnad än högtravande i PB. 

 

Anpassning • Viktigt att säga varför man valt just den här karriären. 

• Viktigt att skriva varför man är intresserad av just det här 

rederiet. 

• Viktigt att framhäva att man är en social person som klarar att 

umgås med många. 

• Beskriv litegrann vad man gör på fritiden. 

 

Övriga kommentarer • Mixa framtoningen av personlighet och yrkeskompetens. 

• Viktigt att fakta om rederiet är korrekt och att man kontrollerar 

sitt brev. 

• Tycker inte att personligt brev är ett måste. Det går istället att 

skriva lite kort i ett mail. 

• Vanligaste felet är att folk är för säljande och framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XVI 

Rederi Ro-Pax A 

Resultat CV Citat 

Struktur • Inte mer än en A4-sida. 

• Arbetslivserfarenheter, meriter, praktikplatser, 

referenser och föreningsliv är bra att ha med. 

• Lättläst och uppdelat i stycken. 

• Tycker att exemplet är lagom. 

• Börja med kontaktuppgifter överst. 

• Tycker det är trevligt med bild, lättare att komma ihåg 

personen. 

• Föredrar att ansökan skrivs på svenska. 

• Stavfel och grammatik påverkar inte i första skedet, 

men blir mer noga för de högre befattningarna. 

• Tycker att layouten ska vara enkel, inte kursivt, 

understruket eller färglagt. 

 

Anpassning • Vill att man skickar med kopior på alla relevanta cert 

och behörigheter samt friskhetsintyg. 

• Tycker det är bra att ange vilken fartygstyp man haft 

praktik på. Annars inte så noga. 

• Positivt att ha med handledares utlåtande. 

 

Utbildning/arbetslivserfarenhet • Vill att man skriver med vilka språk man behärskar. 

• Positivt att skriva med allt, om inte annat för att visa att 

man varit aktiv och är arbetsvillig. 

• Luckor i arbetslivet kommer att kollas upp. 

• Gamla meriter är också intressanta. 

 

Referenser • Det bästa är att skriva med referenser direkt i CV. Det 

är okej att skriva “lämnas på begäran”. 

• Två referenser är lagom. 

• Kollar inte alltid referenser. 

• Om den sökande tidigare varit elev i rederiet kollar de 

med ombordanställda huruvida den sökande verkar 

vettig. 

• Handledare från egna rederiet väger betydligt mycket 

tyngre än alla andra referenser. 

 

Övriga kommentarer • Rekommendationsbrev är okej att ha med. 

• Tycker det är viktigt att man skriver med när man är 

tillgänglig för anställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XVII 

Rederi Ro-Pax A Personligt brev Citat 

Struktur • Ska vara lättläst, inte ha massa olika stilar. 

• Tycker att exemplet är bra utformat. 

• Det får inte bli för långt, max en A4-sida, och uppdelat i 

stycken. 

• Klyschor imponerar inte. 

• Tycker att man ska vara ärlig och ödmjuk i sitt personliga 

brev. 

• Föredrar en mer informell stil i PB. 

• Tycker att exemplet kunde varit lite roligare, det är lite stelt. 

• Tycker PB ska skrivas på svenska. 

 

Anpassning • Tycker om att se att man finner stort intresse för tjänsten. 

• Positivt med exempel i PB. 

• Blir extra stolt när man uppvisar god kännedom om rederiet 

och dess fartyg. 

• Vill att den sökande beskriver varför denne vill jobba på Ro-

Pax. 

• Är inte intresserad av irrelevanta intressen. 

 

Övriga kommentarer • Tycker att det personliga brevet kan ersättas med ett bra mail 

där CV bifogas. 

• Föredrar att innehållet har en balans mellan personlighet och 

yrkeskompetens. 

• Anser att det vanligaste felet är att sökande skriver för långt 

och irrelevanta saker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XVIII 

Rederi Ro-Pax B 

Resultat CV Citat 

Struktur • Det viktigaste att få med i ett CV är arbetslivserfarenhet 

och utbildning. 

• En A4-sida räcker gott och väl. 

• Gillar att den sökande har med bild, annars blir denne 

anonym. 

• Svenska eller engelska spelar ingen roll. 

• CV ska vara lättöverskådligt och tydligt. 

 

Anpassning • Ser helst att den sökande skickar med alla cert & 

behörigheter för att på egen hand kunna sortera ut det 

relevanta. 

• Tycker det är viktigt att den sökande skriver ut 

fullständigt personnummer. På så sätt kan rekryteraren 

själv kontrollera behörigheter och sjötid via 

transportstyrelsen. 

• Tycker det är viktigt att ange tiden den sökande varit på 

praktikfartygen. 

• Räcker att skriva ut fartygsnamn, behöver inte typ av 

fartyg. 

 

Utbildning/arbetslivserfarenhet • Tycker det är viktigt att den sökande inte har glapp i 

arbetslivet om det inte finns någon bra förklaring. 

• Om glapp finns så ska det förklaras i CV. 

• Tycker att all arbetslivserfarenhet är bra att visa upp. På 

så sätt kan rekryteraren själv bedöma vad som är 

relevant eller inte. 

 

Referenser • Tycker att den bästa referensen är en chef som stått 

nära den sökande. 

• Föredrar en handledare framför en befälhavare som 

referens från fartyg. 

• Vill hellre se många referenser. 

• Kollar inte alltid referenser direkt, men menar på att 

likvärdig information kommer fram eftersom sjöfart är 

en liten bransch där det är svårt att vara anonym. 

• Ser det som ett stort plus när rekryteraren känner 

referensen i fråga. 

• Föredrar att referenser skrivs ut direkt i CV istället för 

“lämnas på begäran”. 

 

Övriga kommentarer • Tar hellre personlig kontakt med referens istället för att 

titta på intyg såsom LoR eller praktikbetyg. 

• Anser att många sökande glömmer att skriva med sitt 

personnummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XIX 

Rederi Ro-Pax B Personligt brev Citat 

Struktur • Efterfrågar enkelhet. 

• Vill inte att PB är krystat eller går 

in för mycket på detaljer. 

• Föredrar en formell ton i PB. 

• Tycker att det definitivt räcker med 

en A4-sida. 

• Lägger ingen större vikt vid 

användning av klyschor. 

• Uttrycker att en del sökanden säljer 

sig själva för aggressivt, det får 

mest negativ effekt. 

• Vill att PB är ärligt så rekryteraren 

får en känsla för vem den sökande 

egentligen är som person. 

• Reagerar på stavfel och bristfällig 

grammatik. 

• Förespråkar ordentlig kontroll av 

PB. 

 

Anpassning • Vill inte ha för mycket information 

om privata saker eller tidigare 

arbetsgivare. 

• Lägger ingen större vikt vid om 

den sökande känner till rederiet väl. 

 

Övriga kommentarer • Anser att PB är ett måste. 

• Tycker det är bra att få veta när 

folk är tillgängliga för jobb. 

• Tycker ett vanligt fel är när 

sökande framhäver sig själva utan 

någon reell backning för 

påståendet. 

“Enkelhet är väl en bra 

sammanfattning både vad det 

gäller CV och personligt brev.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XX 

Rederi RoRo A 

Resultat CV Citat 

Struktur • Tycker CV ska innehålla kontaktuppgifter, certifikat, 

arbetslivserfarenhet, praktikplatser, referenser och 

andra engagemang. 

• En A4-sida är lagom, men om det är ett luftigt CV 

fungerar det med två A4-sidor. 

• Gillar exemplet. 

• Föredrar minimalistiskt CV. 

• Tycker det är positivt att ha med en bild, det ger en 

känsla av vem den sökande är. 

• Anser att CV ska skrivas på engelska eftersom det kan 

skickas vidare till andra inom företaget som inte är 

svenskspråkiga. 

• Lägger ingen större vikt vid grammatik och stavfel men 

tycker att det irriterar. 

• Föredrar en enkel och lättläst layout. 

• Delarna i CV ska presenteras efter relevans. 

• Tycker att praktikplatserna är mer relevanta än 

arbetslivserfarenheten (för nyutexaminerad). 

 

Anpassning • Föredrar att ha certifikat och behörigheter i bilaga. 

• Förutsätter att de cert som skickas med är aktuella. 

• Tycker att betyg från praktiken kan skickas med som 

bilaga. 

• Vill att det framgår vilken tid den sökande haft på varje 

praktikfartyg. 

 

Utbildning/arbetslivserfarenhet • Om det finns luckor i arbetslivet kommer rekryteraren 

att fråga vad det beror på. 

• Luckorna behöver inte beskrivas i CV, men den 

sökande ska vara redo att redogöra för de. 

• Irrelevanta gamla meriter ska inte skrivas med. 

• Vill att arbetslivserfarenheten presenteras i omvänd 

kronologisk ordning. 

• Ser det som positivt med erfarenheter från 

konkurrenter, kan i många fall vara avgörande. 

 

Referenser • Två-tre referenser är lagom. 

• Föredrar att de skrivs ut direkt istället för “lämnas på 

begäran”. 

• Kollar alltid referenser. 

• Anser att handledare på praktikfartyg väger tyngst. 

 

Övriga kommentarer • Lägger ingen större vikt vid bilagor såsom betyg, LoR 

o dyl. 

• Anser att de vanligaste felen är att CV är slarvigt 

skrivet med dåligt språk. 

• Påpekar att det är negativt när det syns i adressraden i 

mailet att ansökan har skickats till många olika rederier 

på samma gång. 

 

 

 

 

 



  
 

XXI 

Rederi RoRo A Personligt brev Citat 

Struktur • PB ska vara lagom långt, styckeindelat och överskådligt. 

• Tycker exemplet har rätt längd. 

• Tycker det ska vara skrivet på engelska. 

• Tycker att exemplet är för skrytigt, ger inte ett bra första 

intryck. 

• Påpekar att sökande bör tänka på att CV och PB ibland 

skickas vidare från kontoret ut till fartygen. 

• Säger att mycket klyschor gör PB opersonligt och tråkigt. 

• Tycker att PB kan skrivas informellt så länge det inte låter 

tramsigt. 

 

Anpassning • Ser det inte som viktigt att uppvisa kunskap om rederiet och 

dess fartyg. 

• Om den sökande visar intresse för rederiet och fartygen ska 

det vara genuint och inte fejk. 

• Tycker den sökande ska undvika att skriva med helt 

irrelevanta personliga saker. 

• Positivt att påvisa kunskap om den sökta tjänsten. 

 

Övriga kommentarer • Tycker att ett vanligt misstag är att PB skrivs för långt och 

med dåligt språkbruk. 

• Säger att det går bra att skriva PB direkt i mailet 

• Föredrar en balans mellan personlighet och yrkeskompetens. 

• Tycker att ett PB är ett måste i en ansökan. 

• Tycker det är vanligt att juniorer är för skrytsamma i PB, 

föredrar ödmjukhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XXII 

Rederi RoRo B 

Resultat CV Citat 

Struktur • Anser att obligatoriska delar i ett CV 

innefattar kontaktuppgifter, utbildning, 

praktikplatser, arbetslivserfarenhet, certifikat 

& behörigheter. 

• Om den sökande har speciella 

språkkunskaper, visum och läkarintyg bör 

dessa framgå. 

• Tycker att den sökande ska ha med bild, men 

säger att det är viktigt med en passande bild. 

• Tycker att två A4-sidor är lagom, inräknat 

uppspaltning av certifikat. 

• Lägger ingen värdering i vilket språk som 

används i CV. 

• Lägger stor vikt vid stavfel och grammatik 

• Anser att stavfel och dålig grammatik visar 

att den sökande inte lagt ner så mycket tid på 

sin ansökan. 

• Vill att layouten ska vara lättläst och basic. 

“Kanske inte från 

semestern när 

man står med ett 

glas vid en pool 

eller liknande.” 

Anpassning • Tycker den sökande kan ha med 

behörigheter och cert som bilaga. 

• Tycker det är viktigt att skriva ut om 

behörigheterna är Manila. 

• Vill veta vad för typ av fartyg den sökande 

gjort praktik på. 

• Vill ha lite utförligare (än exemplet) 

gällande tiden för de olika praktikerna. 

• Tycker praktikbetygen kan finnas med som 

bilaga. 

 

Utbildning/arbetslivserfaren

het 
• Tycker inte att den sökande ska skriva ut för 

tjänsten irrelevanta arbetslivserfarenheter. 

• Ska presenteras i omvänd kronologisk 

ordning. 

• Blir frågande om det finns luckor i 

arbetslivet. 

• Positivt om man har erfarenhet från en 

konkurrent inom samma segment. 

 

Referenser • Lägger ingen större vikt vid hur referenserna 

presenteras. 

• Tycker det viktigaste med referenserna är att 

de är informerade om att de kan bli 

uppringda. 

• Två referenser är lagom. 

• Referenser från pratikfartyg väger tyngre än 

andra referenser. 

• Kollar alltid minst en referens. 

 

Övriga kommentarer • Säger att ett vanligt misstag är att sökande 

inte skriver ut om cert. 

• Tycker det är bra att skicka med LoR och 

skolbetyg. 

• Reagerar på oseriösa mailadresser. 

• Reagerar negativt om fel rederi står i 

ansökan. 

 



  
 

XXIII 

 

Rederi RoRo B Personligt brev Citat 

Struktur • Tycker att PB ska vara en halv A4-sida, max en A4-sida. 

• Tycker att exemplet är aningen skrytsamt. 

• Tycker den sökande bör vara lite mer återhållsam och 

ödmjuk när denne söker första jobbet. 

• Klyschor är tröttsamt och lätt att genomskåda. 

• Tycker PB bör vara ganska formellt skriven. 

 

Anpassning • Tycker att den sökande inte bör gå in för djupt på 

detaljer rörande fritid och intressen. 

• Intressant att veta varför den sökande söker just den här 

tjänsten. 

• Anser det som viktigt att den sökande ser RoRo B som 

en bra arbetsgivare. 

• Säger att det är viktigt att läsa annonsen noga och 

anpassa PB därefter gällande vad som efterfrågas. 

 

Övriga kommentarer • Tycker den sökande ska knyta sin personlighet till 

yrkeskompetensen. 

• Tycker det är ett måste med PB. 

• Vanligt fel är att ansökningar innehåller för mycket 

irrelevant information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


