
det personliga 
brevet.



Hur man skriver ett personligt brev är ingen exakt 
vetenskap, utan både kan och bör anpassas  efter 
såväl bransch som tjänst. Men det finns några 
 generella regler att utgå ifrån. Här följer några 
handfasta tips om hur du kan gå tillväga och längst 
ned hittar du en mall att utgå ifrån.

ny tjänst – nytt brev
Det vanligaste misstaget kandidater gör är att använda 
sig av ett och samma personliga brev oavsett tjänst. 
Men det finns heller ingen anledning att uppfinna 
hjulet varje gång. Lägg istället ordentligt med tid på att 
skriva ett grundbrev, som du sedan anpassar efter varje 
annons.  
 
Precis som ditt CV bör ditt personliga brev ha en tydlig 
struktur. Dela in det i stycken och låt varje stycke ha sitt 
syfte och sin funktion. Låt oss gå igenom brevet. 
 

stycke för stycke 
berätta varför du sökt just den här tjänsten 
Första stycket ska rikta sig till den specifika tjänsten och 
företaget. Rekryterare och rekryterande chefer vill veta 
varför du har sökt just den här tjänsten på just det här 
företaget.  
 
För att kunna svara på detta krävs det att du har läst 
 annonsen ordentligt och att du gjort research om 
företaget. Försök vara så konkret som möjligt när du 
förklarar varför du finner den här möjligheten intressant 
för just dig.  
 
lyft relevanta tidigare erfarenheter 
I det andra stycket kan du lyfta fram dina tidigare 
erfarenheter och kompetenser som är relevanta för 
 tjänsten. Tänk på att det personliga brevet inte ska vara 
en upprepning av ditt CV i löpande text, utan ta med 
det som är av intresse kopplat till tjänsten du söker och 
de erfarenhetskrav som satts upp i annonsen.  
 

ge konkreta exempel på vad du kan bidra med 
Använd det tredje stycket till att beskriva vad du 
kan bidra med och på vilket sätt den här tjänsten är 
en  utvecklande utmaning för dig. Ett effektivt sätt 
att  undvika klyschor är att ge exempel på faktiska 
 situationer som visar hur du är och hur du agerar i  
olika situationer.  
 
Om du till exempel är en strukturerad person, beskriv 
på vilket sätt och hur du använt det i tidigare arbeten för 
att det ska bli mer konkret och personligt.  
 
berätta om dig själv 
I det fjärde stycket kan du tillåta dig att bli mer privat. 
Vill du beskriva vem du är utanför arbetet så är det här 
du ska göra det. Du kan exempelvis lyfta fram fritids
intressen. Håll det kort och koppla det till din personliga 
egenskaper som är relevanta för det som efterfrågas i 
annonsen.  
 
Till exempel: 
“Jag har spelat fotboll hela mitt liv, vilket har gjort mig till 
en målinriktad lagspelare.”  
 
Avsluta med en rad där du tackar för visat intresse och 
att du gärna träffas på ett personligt möte. Mer än så 
behövs inte. Och ditt namn såklart.  
 

glöm inte 
Att nämna tjänsten vid namn, att datummärka brevet, 
att dina kontaktuppgifter finns på varje sida och att låta 
någon korrekturläsa brevet innan du skickar in. Det ska 
vara luftigt och lagom långt, aldrig mer än en sida (och 
fuska inte med att dra ut marginalerna i kanterna, det är 
ett knep som sällan går obemärkt förbi). 

det personliga brevet.



exempel – annons
unitetet söker avdelningschef

Unitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och 
vuxenutbildning på cirka 35 orter i Sverige.

Avdelningschef

Arbetet

Vi söker dig som vill leda och utveckla  verksamhetsområdena folkbildning och 
skolor inom Västra Götalands län. Du har  resultatansvar vilket innebär ansvar för 
planering, genomförande och uppföljning av verksamhetsområdena. I detta ingår 
även ansvar för ekonomi och personal. En viktig del av ditt arbete är att etablera 
och utveckla relationer med nya och befintliga sam arbetspartners. Du ingår i 
ledningsgruppen för stiftelsen och rapporterar till stiftelserektor.

Din kompetens

Du har akademisk examen eller motsvarande samt erfarenhet av  ekonomiskt 
 ansvar och personalansvar. Det är meriterande om du har arbetat med 
utbildnings administration och/eller folkbildningsfrågor. Som person är du 
 strukturerad, utvecklings och resultatorienterad. Du är van att arbeta själv
ständigt och ta egna initiativ samtidigt som du är lyhörd och kommunikativ.  
Du är en engagerad chef med förmåga att leda, motivera och utveckla dina  
medarbetare.

Ansökan

För mer information angående tjänsten är du välkommen att  kontakta  
rekryteringskonsult Kristian Wahlström på 070111 11 11.



exempel – brev
erika besvarar unitetets annons

Till Kristian Wahlström       
Unitetet AB

Ansökan avdelningschef – er blivande ledare!
Jag blev väldigt inspirerad av gårdagens telefonsamtal med dig Kristian. Jag 
 lockas av en chefsroll med fokus på utveckling av både personal och verksamhet. 
Ert synsätt på lärande och er företags kultur tilltalar mig som person och jag har 
god erfarenhet av Unitetets utbildningar då jag anlitat er i ett tidigare arbete.

Åren som kontorschef med personal och budgetansvar har gett mig erfaren
heten av att arbeta självständigt och med ett mål och resultat orienterat synsätt. 
Eftersom jag varit med om såväl uppbyggnad som avveckling av kontor har jag 
god kännedom om chefskapets olika sidor. Med tydlig kommunikation, lyhördhet 
och coachning har jag lyckats få personalen med mig i förändringar och lyckats 
hitta motivation i motgångar. 

Jag har drivit utbildningsverksamhet både som egen företagare och som 
 utbildningsansvarig. Därigenom har jag även erfarenhet av och insikt i 
utbildnings  administrationens kedja; från planering till genom förande och upp
följning. Mina styrkor är struktur, framförhållning och tydlighet.

Kunder och medarbetare beskriver mig som drivande, förtroendein givande och 
entusias merande. Jag har ett strukturerat arbetssätt med vana att etablera och 
utveckla kontakter, såväl interna som externa. 

Ser fram emot ett möte för att presentera mig närmare och få höra mer om er.

Med vänlig hälsning 

Erika Davidsson

 

Bilaga: CV

Erika Davidsson
072781 64 12 
erika.david@comhem.se
linkedin.com/in/erikadavidssonuuefake
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börja slagkraftigt 
De första två meningarna ska verkligen 
fånga rekryterarens intresse.  
 

smickra arbetsgivaren 
Alla gillar att känna sig utvalda. Men 
 smickra på rätt sätt, det är inte  meningen 
att du ska fjäska. Visa att det finns en 
 anledning till att du söker just det här 
jobbet. 
 

anpassa det personliga 
brevet 
Matcha din kompetens och dina egen
skaper mot det som efterfrågas i  annonsen 
och skippa de som inte eftersöks. Försök 
efterlikna den språkliga tonen som används 
i annonsen. 
 

vilka är dina mål?  
Glöm inte att det är lika intressant vart 
du är på väg som var du har varit. Det är 
vanligt att man tydligt redogör för alla 
utbildningar och meriter men glömmer att 
berätta vad man har för mål och tankar om 
framtiden. 
 

kill your darlings  
Kort är nästan alltid bäst. Ett personligt 
brev som är en halv sida kan räcka om det 
innehåller rätt information. Stryk allt som 
inte är relevant för just den här tjänsten. 
 

rubrik 
Om du vill ha en rubrik i ditt personliga 
brev kan du skriva ”Ansökan” och vilken 
tjänst du söker till.  
 

matchning 
Fundera på vilka av dina erfarenheter och 
kunskaper som möter de behov som ar
betsgivaren har. Läs igenom  jobbannonsen 
och utgå från den. 
 

avslutning 
Meningar som, ”jag ser fram emot att 
 träffas”, fungerar bra som artig avslutning. 
Håll det enkelt. 
 

hälsning 
Använd en enkel hälsningsfras, t.ex: ”Med 
vänlig hälsning”, samt för och efternamn.

tips och trix.
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Randstad RiseSmart är ett av nordens 
största företag inom outplacement,  
karriär och prestationsutveckling. 

Vi hjälper människor och företag 
att utvecklas och växa i förändring. 
Genom våra innovativa lösningar 
för talangmobilitet uppmuntrar vi 
företag att engagera och utveckla 
sina medarbetare samtidigt som de 
stärker sitt arbetsgivarvarumärke, 
och individer att växa och ta sig an 
nya karriärmöjligheter.

randstadrisesmart.se 
08545 167 60


