
1 

 

  

Her beskrives din profiltekst som fortæller noget relevant om dine egenskaber. Det vil sige den som du er på 

arbejdspladsen og ikke det som du kan tilbyde af kompetencer og kvalifikationer. Det er vigtigt at du give ret 

skarpt indtryk af dig selv og dine personlige forudsætninger på arbejdspladsen. Det er i dagens Danmark ofte 

meget afgørende for hvilken person man er i forhold til at komme i betragtning til stillingen. 

Her beskrives din profiltekst som fortæller noget relevant om dine egenskaber. Det vil sige den som du er på 

arbejdspladsen og ikke det som du kan tilbyde af kompetencer og kvalifikationer. Det er vigtigt at du give ret 

skarpt indtryk af dig selv og dine personlige forudsætninger på arbejdspladsen. Det er i dagens Danmark ofte 

meget afgørende for hvilken person man er i forhold til at komme i betragtning til stillingen. 

 

Her beskrives din profiltekst som fortæller noget relevant om dine egenskaber. Det vil sige den som du er på 

arbejdspladsen og ikke det som du kan tilbyde af kompetencer og kvalifikationer. Det er vigtigt at du give ret 

skarpt indtryk af dig selv og dine personlige forudsætninger på arbejdspladsen. Det er i dagens Danmark ofte 

meget afgørende for hvilken person man er i forhold til at komme i betragtning til stillingen. 
 

CV 

RETTEVEJLEDNING 

Rettevejledningen koncentrerer sig om det mål-

rettede CV. Vejledningen går, punkt for punkt, 

de forskellige relevante detaljer igennem, som 

løbende kan krydses af, hvis noget skal forbed-

res. Vejledningen er henvendt til den jobsøgen-

de kandidat og kan med fordel bruges sammen 

med konsulenter, som har en god forståelse for 

CV. Dokumentet er til fri afbenyttelse og deling. 

CV rettevejledning 
Af Jobbetshus.dk 



2 

 

 

CV – Curriculum Vitae 

 

CV kan oversættes til den meningsfyldte livshistorie. Meningsfyldt betyder, at den historie, man vil fortælle, skal sættes i forhold til afsenders hensigt, modta-

gers behov og formidlingsrammerne. Nogle gange kan ens CV være et A4-ark, LinkedIn profil eller noget kreativt. CV’et skal derfor først og fremmest give 

mening, dernæst skal det skille sig ud og gøre indtryk på modtageren. CV’et skal derfor fortælle den relevante historie, som gør, at man kommer i betragtning 

til en samtale. Når man kommer til samtale, har CV’et opfyldt sit indledende formål. 

 

Korrektur     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Stavefejl og tastefejl 

▪ Tegnsætning 

▪ Ordstilling 

Det er godt at være fejlfri i korrekturen. 

Man kan godt overveje niveauet, alt efter 

om man søger akademisk eller manuelt 

arbejde.  

 ☐ Stavefejl og/eller tastefejl 

 ☐ Fejl i tegnsætning 

 ☐ Dårlig ordstilling 
     

 

Vægtning     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Fokusområder 

▪ Farvefordeling 

▪ Balance 

Står der for meget nogle steder, mens 

der står for lidt andre steder? Er billeder 

og grafik dominerende? 

 ☐ For meget tekst eller for lidt tekst ved overskrifter 

 ☐ Tekst/billeder er placeret, så det skaber en dårlig vægtfordeling 

 ☐ For dominerende grafik og/eller billeder 
     

 

Sideopsætning     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Vandrette linjer 

▪ Lodrette linjer 

▪ Margener 

Sideopsætningen er relevant ift. læserens 

chance for at skabe overblik i dokumen-

tet. 

 ☐ Vandrette linjer skal være ensrettet 

 ☐ Lodrette linjer skal være ensrettet 

 ☐ Højre-, venstre-, top- og bundmargener skal være ensrettet 
     

 

Fokusområder     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Blikfang i tekst 

▪ Overskrifter 

▪ Særlige pointer 

Det som står med stort skaber fokus, og 

det som står med lille inviterer til dybere 

læsning. Blikfang skabes blandt andet 

gennem grafik. 

 ☐ Overskrifterne er for store eller små 

 ☐ Nogle tekster skaber unødvendig opmærksomhed 

 ☐ Tekstens font er ikke passende  
     

 

Forstyrrelsespoint     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Afvigelser 

▪ Forstyrrelser 

▪ Overblik 

Første bogstav er første punkt. Derfra må 

der være maksimalt syv afvigelser i 

skriftstørrelse, margener, billeder, farve 

og lignende. 

 ☐ For mange afvigelser i farve, tekst, linjeantal og/eller former 

 ☐ For mange afvigelser i lodrette og vandrette linjer 

 ☐ For mange afvigelser i margenindstillingerne 
     

 

Overskrifternes mening     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Størrelse 

▪ Skrifttype 

▪ Ordvalg 

Overskrifterne hjælper til at navigere i 

dokumentet og skal være informative, 

lette at finde og hurtigt give mening. 

 ☐ Overskriften er ikke meningsfuld 

 ☐ Overskriften er svær at se eller for stor 

 ☐ Overskriften passer ikke til indholdet 
     

 

Teksten     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Fed eller tynd font 

▪ Skriftstørrelse 

▪ Linjeafstand 

Teksten er det, som dominerer CV’et og 

på samme tid det, som skaber mindst 

blikfang. Dermed skal teksten hurtigt give 

mening og være til at læse. 

 ☐ Tekstens type kan med fordel være uden fødder 

 ☐ Teksten skal oftest ikke være fed 

 ☐ Linjeafstand bør ikke afvige meget mere end 1.15 
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Læsemotiverende     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Lixtal 

▪ Intuitiv 

▪ Ordstilling 

Læsemotiverende tekst handler om at 

motivere læseren til at læse mere og huske 

teksten bedre. 

 ☐ Teksten skal være intuitiv, så læseren bedre kan huske det 

 ☐ Lixtallet skal være omkring 40 

 ☐ Søgeordet/nøgleordet skal stå først, og beskrivelsen bagefter 
     

 

Læsevejledende     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Søgeord 

▪ Rød tråd 

▪ Navigerende opsætning 

CV’et kan gøres læsevejledende. I praksis 

betyder det, at læseren pga. grafik, opsæt-

ning og ordstilling hurtigere og lettere kan 

finde det, som synes vigtigst. 

 ☐ Grafikken kan med fordel bidrage til at skabe relevant blikfang 

 ☐ Teksten skal have en rød tråd ift. indholdets rækkefølge 

 ☐ Søgeordet/nøgleordet skal stå først, og beskrivelsen bagefter 
     

 

Indtryk     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Førstehåndsindtryk 

▪ Matchende 

 

CV’et skal give et godt førstehåndsindtryk. 

Dette giver generelt læseren mere læselyst 

og interesse. Et CV handler i praksis om at 

formidle relevant data uden at så tvivl. 

 ☐ CV’et skal fremstå meningsfuldt og uden videre fyld 

 ☐ CV’et skal matche stillingen i indhold og udtryk 

 ☐ CV’et skal fremstå autentisk 
     

 

Sproget     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Indhold 

▪ Form 

▪ Forkortelser 

Sproget i CV’et skal være informativt og 

konkret, mens sproget med fordel kan 

matche modtageren. 

 ☐ Forkortelser kan være svære at forstå 

 ☐ Sproget må ikke være kringlet og have fyldord 

 ☐ Sproget kan matche modtageren  
     

 

Relevans     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Det som giver mening 

▪ Udfyld huller 

▪ Vær meningsfyldt præcis 

At skabe relevans er det bedste, man kan 

gøre for sin læser. Det sker bedst ved at 

forsøge at fortælle en meningsfyldt historie, 

som sælger én bedst. 

 ☐ Nævn kun det, som reelt giver mening for stillingen 

 ☐ Klum irrelevant erhvervserfaring 

 ☐ Nævn perioder i relevant grad, eks. Kursus X 2010 – 4 dage 
     

 

Fokusér på dig selv     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Hvem du er 

▪ Hvad du kan 

Du skal brænde igennem med, hvem du er, 

og hvad du kan. Hvad du må, hvad du har 

oplevet, og hvad du laver i fritiden, er ikke 

nødvendigvis det vigtigste. 

 ☐ Dine egenskaber skal gerne stå tidligt i CV’et 

 ☐ Kompetencer: Beskriv ’’Hvordan du kan,’’ ikke kun ’’at du kan’’ 

 ☐ Beskriv dig selv autentisk 
     

 

Særlige elementer     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Udtalelser 

▪ Referencer 

▪ Links 

Hvis du kan nævne noget, som du tænker, 

kan vise dig fra en endnu bedre side, så 

overvej, om det taler til din fordel. 

 ☐ LinkedIn netværket kan nogle gange have en positiv indflydelse 

 ☐ Referencer og eventuelle korte udtalelser kan inddrages 

 ☐ Links til projekter man har bidraget til 
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Billede     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Placering 

▪ Farve 

▪ Positur 

Er billedet meningsfyldt i forhold til 

modtageren? Sender billedet det ønske-

de signal til modtagere? 

 ☐ Billeder skal være placeret intuitivt – evt. ift. profilbeskrivelse 

 ☐ Personen skal have relevant tøj på og ordentlig baggrund 

 ☐ Billedet skal vise relevante dele af personen 
     

 

Kontaktdata     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Persondata 

▪ Kontaktdata 

▪ Praktisk 

Kontaktdata skal være til at finde, men 

skal ikke dominere CV’et. 
 ☐ Relevant del af navnet skal nævnes/samme som LinkedIn 

 ☐ Kontaktdata skal være telefon, mail og evt. sociale medier 

 ☐ Adresse behøver ofte kun at være bynavn 
     

 

Profilbeskrivelse     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Egenskaber 

▪ Meningsfyldt 

▪ Relevant 

Profilbeskrivelse skal fortælle, hvem man 

er på job, og hvordan man fungerer. Ikke 

fokus på kompetencer. 

 ☐ Der skal være minimum tre egenskaber 

 ☐ Egenskaberne skal være relevante ift. ansøgningen 

 ☐ Egenskaberne skal ofte være beskrevet, ikke blot nævnt 
     

 

Kompetencebeskrivelse     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Kompetencer 

▪ Meningsfyldt 

▪ Hvor er kompetencen fra 

Kompetencer er, hvor godt man kan 

noget. Ofte vigtigt for modtageren at vide 

’’hvordan man kan,’’ og ikke blot ’’at man 

kan’’. 

 ☐ Kompetencerne skal være relevante i forhold til stillingen 

 ☐ Kompetencerne skal være beskrevet ’’hvordan man kan’’ 

 ☐ Kompetencerne kan med fordel indikere, hvor god man er 

   ☐ 
Man kan, ofte med fordel, nævne, hvor kompetencerne er 

tilegnet 

     

 

Uddannelsesbeskrivelse     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Titel 

▪ Uddannelsessted 

▪ Indhold 

Uddannelsesbeskrivelsen skal være 

relevant, tilstrækkelig og målrettet den 

stilling, man søger. 

 ☐ 
Relevant indhold fra udd. ift. stillingen skal så vidt muligt næv-

nes 

 ☐ Titlen skal være retvisende eller beskrivende 

 ☐ Uddannelsesstedet skal være nævnt 

   ☐ Irrelevant uddannelse og kurser kan samles under én periode. 

     

 

Erhvervserfaring     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Titel/funktion 

▪ Arbejdssted 

▪ Indhold 

Erhvervsdelen skal være tilstrækkelig og i 

relevant omfang. Nogle elementer må 

gerne samles sammen, og huller bør 

forklares. 

 ☐ Titel/funktion/arbejdssted skal være tydelig for læser. 

 ☐ Huller skal være forklaret med barsel, rejseperioder m.m. 

 ☐ Indhold skal være beskrivende ’’Hvordan man arbejdede’’ 

   ☐ Irrelevant erhvervserfaring kan samles under en periode 

   ☐ Kompetencer kan tilknyttes i punktform 

     

 

Kvalifikationer     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Hvad man må 

▪ Kriterier for stillingen 

▪ Udd./kursusbeviser 

Kvalifikationer er, hvad man må. Uanset 

hvor god man er, kræver nogle stillinger 

et kriterie for at måtte bruge sin kompe-

tence. F.eks. hygiejnekursus. 

 ☐ Afgørende kvalifikationer skal være nævnt med det samme 

 ☐ Relevante kvalifikationer bør nævnes, ofte under udd./kurser 

 ☐ Indirekte kvalifikationer bør ofte nævnes 
     

 

Øvrigt information     Elementer som bør forbedres 
    

▪ Sprog og kultur 

▪ Praktiske data 

▪ Særligt 

Øvrig information – de data som fortæller 

om kandidatens praktiske forudsætninger 

og rammer uden for job. 

 ☐ Sprogkundskaber og nogle gange kulturforståelse 

 ☐ Særlige udtalelser og/eller behov på arbejdspladsen 

 ☐ Familie, sport, fritid 
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No go’s  Overvejelser   Elementer som bør forbedres 
    

▪ Gentagelser 

▪ Irrelevant info 

CV’et skal give mening for modtageren og 

CV’et skal ikke så tvivl eller forstyrre 

læseren. Hver forstyrrelse og tvivl taler 

imod din chance for at komme i betragt-

ning. 

 ☐ Ingen grafik for grafikkens skyld 

 ☐ Ingen fyldord 

 ☐ Ingen information som ikke giver mening 

   ☐ Undgå for meget historiefortælling 

   ☐ Undgå for mange ’’jeg-sætninger’’ 

   ☐ Dit navn skal ikke være det største, medmindre det giver mening 

   ☐ Undgå gentagelse af detaljer, herunder også billede på alle sider 

   ☐ Sammensæt ikke CV og ansøgning i et dokument 

   ☐ Sideopsætningen behøver ikke gentages på hver side 

   ☐ Skriv ikke ’’CV’’ i dit CV 

   ☐ 
CV’et må ikke fylde mere end tre sider, medmindre der er god 

grund 

   ☐ Pas på med at bruge klicheer 

   ☐ 
Brug ikke råd du ikke forstår eller kan stå inde for, da det kan 

minimere autenticiteten 
     

 

Go to’s  Overvejelser   Elementer som bør forbedres 
    

▪ Det som sælger en bedst 

▪ Kontaktdata 

▪ Praktisk 

Kontaktdata skal være til at finde, men 

skal ikke dominere CV’et. Det som er 

vigtigt, er indholdet, og at det er auten-

tisk og ikke sår tvivl. 

 ☐ Nævn det, som taler til din fordel 

 ☐ Nævn det først, som sælger dig bedst 

 ☐ Tilsidesæt alle regler, som ikke synes naturlige for din ansøgning 

   ☐ Vær meningsfyldt ærlig/nævn det, som giver mening 

   ☐ Vær konkret ang. fakta 

   ☐ Vær ligefrem ift. meninger/vurderinger 

   ☐ Lav gerne CV’et i anden form end A4, hvis det giver mening 

   ☐ Brug det kendte sprog, som du ved, modtageren bruger 

   ☐ Målret altid CV’et i modtager- eller brancheform 

   ☐ Fasthold det samme sprog i CV’et, eks. ikke engelsk og dansk 

   ☐ Forsøg at bruge maksimalt fire forskellige farver på hele siden 

   ☐ Fasthold farve og tekst i hele CV’et 

   ☐ Man kan godt både være teamplayer og selvstændig... 

   ☐ Siderne må gerne afvige, hvis det i sig selv fortæller en detalje 

     

 

Øvrige bemærkninger  Stikord   Elementer som bør forbedres 
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