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Generelt om jobansøgningen 
Den opfordrede jobansøgning er et brev, som udtrykker din interesse i et opslået job/stilling. Den uopfordrede 

jobansøgning er et brev, som udtrykker din interesse i en potentiel stilling, eller en ide om en stilling. Både ved den 

opfordrede og den uopfordrede jobansøgning er der altså tale om en interesse. 

 

Jobansøgningen handler om at få sin interesse formidlet til modparten med tilstrækkeligt fagligt belæg. Du fortæller 

modtageren, at du har interessen i noget, og at du har evnerne til at levere inden for den interesse. Begge dele skal som 

hovedregel til, for at læseren finder afsenderen interessant. 

 

Mens ens CV er nøglen til jobbet, er ens jobansøgning argumentet, eller med andre ord det dokument, som fortæller, 

hvorfor det, som står i ens CV, er relevant. Fordi flere arbejdsgivere er pressede, og muligvis fordi man har set en stigning 

i ikke-målrettede jobansøgninger, oplever ansøgere, at deres jobansøgninger aldrig bliver læst. Hvis arbejdsgiveren føler, 

at der ikke er tid til at læse den jobsøgendes argument, eller at han/hun på forhånd/hurtigt vurderer, at argumentet er 

utilstrækkeligt, bliver ansøgningen kun skimmet, hvis overhovedet, hvorfor CV’et får lov at herske. I stillinger, hvor der er 

deciderede “adgangskrav” som følge af karakter eller certificeringer, vil CV’et naturligvis være det herskende dokument, 

og jobansøgningen vil igen være sekundær. 

 

Jobansøgningen skal give mening. Der er mange retningslinjer, som man kan bruge, og der vil også fremgå flere teknikker 

her i bogen, men det vigtigste er, at man ikke overtænker indholdet. Langt de fleste arbejdsgivere vil bare gerne have et 

godt argument, som hjælper dem til at vælge lige netop den kandidat, du som konsulent søger at hjælpe. 

 

 

 Parametre for den meningsfyldte jobansøgning 

 ▪ Klart defineret passion/motivation 

▪ Klart beskrevet vision af, hvordan man ser sig som en værdi for 

stillingen 

▪ Klart beskrevne argumenter, som beviser, at man ville kunne gøre 

det, man har visioner om. 
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Gode tips til jobansøgningen 
 
 

 Læsemotiverende tips 

 Jobansøgningen er fremadrettet 

 

▪ Jobansøgningen skal fortælle, hvorfor kandidaten er motiveret for 

jobbet. En af årsagerne til det er, at arbejdsgiveren skal være tryg ved 

at ansætte kandidaten og føle, at kandidaten ikke smutter fra jobbet 

med det samme på grund af manglende motivation. Arbejdsgiveren 

ved også, at en motiveret person vil gøre et bedre stykke arbejde end 

en umotiveret person. Personer, som er motiverede og brænder for 

noget, er som regel også nemmere at samarbejde med i 

chef/medarbejder-forholdet, fordi personen virkelig brænder for 

jobbet. En person, som er motiveret for jobbet, vil ofte sprede den 

motivation og præge de øvrige kollegaer. 

 

▪ Jobansøgningen skal fortælle, hvordan kandidaten ser sig selv 

præstere i stillingen. Kan man præsentere sin vision af, hvordan man 

skal arbejde i stillingen, præsenterer man på samme tid kompetencen 

eller evnen til det samme. Det er også en subtil måde at vise, at 

ansøgningen er målrettet direkte til modtageren, og at man har sat 

sig ind i stillingen og mener ansøgningen seriøs. 

 
Skriv ansøgningen fra bunden hver gang 

 

▪ Hver ansøgning er et skud i bøssen, og man har som regel kun et 

skud. Man udvikler sig hurtigt i de første jobansøgninger, man laver, 

men hvis man stopper ved den første og kun bruger den som 

baseskabelon, så kommer man dårligt videre. 

 

▪ Hav en solid struktur at skrive efter. Uanset hvilken struktur man 

benytter, bør man kraftigt overveje at starte med at beskrive, hvad 

man søger, og hvad ens motivation for det er. På den måde ved 

læseren hurtigt, hvad det handler om, og hvilke krav og kriterier 

han/hun skal lede efter, når der læses. 

 

Start med det vigtigste/kernen af stillingen 

 

▪ Desto før man kan få skåret ind til kernen, desto hurtigere kan man 

fange læserens opmærksomhed. Kernen er det, som 

læseren/arbejdsgiveren vurderer er allervigtigst ved stillingen. 

 

 

Vis, hvem du er 

▪ I gamle dage var det sådan, at man blev ansat på kvalifikationerne og 

fyret på personligheden. I dag synes det meget blandet – man vil ofte 

se, at det forholder sig direkte modsat. Det er vigtigt, at man viser, 

hvem man er, sådan at arbejdsgiveren kan få en fornemmelse af, om 

Må man skrive “hej”? 
Hvad siger du, når du 

møder arbejdsgiveren til 

samtalen? Hvad ville du 

sige, hvis du kontaktede 

arbejdsgiveren pr. telefon 

for at høre om stillingen? 

Og endelig: Hvad vil du 

skrive, når du skal sende 

arbejdsgiveren en mail? 

 
 

Læsemotiverende 

opstilling 

Brug Why, How, What som 

jobansøgningsopstilling. 

Brug Why, How og What 

som læsemotiverende 

opstilling til din 

jobansøgning. Læs mere 

om WHW under kapitlet 

“Værktøjer og modeller”. 

 

 

Køberen køber ofte 
personen, frem for det 
produkt, der forsøges 
solgt. 
 
 
Passion er vigtig at 
udstråle, da det genspejles 
i købers/læsers 
begejstring. 
 



personligheden passer ind i den eksisterende kultur og det faglige 

niveau. 

 

▪ Hvis man kan se, at man har fælles interesser eller har en fælles 

baggrund, kan man med fordel tage højde for det. Dette er ofte 

motiverende for læseren at høre om. Eksempelvis kan man 

anerkende NLP-teknikkerne, hvis det er i relation til stillingen, og man 

på arbejdsgivers LinkedIn profil kan se, at han har taget et NLP-kursus. 

Det kan også være, at man bemærker, at chefen tidligere er fra 

forsvaret, hvilket man også selv er. I den situation kan man tillade sig 

at bruge metaforer fra forsvaret i sin ansøgning, hvis det giver mening 

hele vejen rundt. 

 

 

 

 Tekniske tips 

 Jobansøgningen skal handle om jobbet 

 

▪ Man kan starte med at navngive de afsnit, man vil have i sin 

ansøgning. Det kunne eksempelvis være Why først, How i midten og 

What til sidst. Under Why noterer man alle de ting fra 

stillingsopslaget, som kunne matche ens motivation. Dernæst skal 

man være opmærksom på alle detaljerne om, hvordan man udfører 

sit arbejde. Dette noteres under How. Til sidst noterer man de 

kvalifikationer, som man matcher i stillingsopslaget, såsom 

certificeringer og erhvervserfaring, og fortæller, hvordan det gør, at 

man kan bestride stillingen. 

 

Forhold dig til, om du er den rette 

 

▪ Man skal ikke efterleve alle krav og kriterier, men man skal kunne 

favne jobbet på sin egen måde, og den måde skal synes værdig af 

arbejdsgiveren. Årsagen er, at der ikke er én måde at løse en opgave 

på, ligesom der heller ikke er én måde at udfylde en stilling på. 

 

Hold det kort 

 

▪ Jobansøgningen bør ikke fylde mere end én side, og man skal kunne 

skrive det absolut mest nødvendige. Resten kan siges og suppleres til 

jobsamtalen. Husk, at jobansøgningen reelt kun er en teaser. 

 

Korrektur 

 

▪ Når man skriver til én, man ikke kender, kan stavefejl virke lidt som 

uglet hår. Man har ikke styr på sig selv, og det sender et dårligt 

indtryk. Husk korrektur. 

 

 

Skriv, hvilket job du søger 



 

▪ Få skrevet som det første, hvilket job du søger. På denne måde 

hjælper man læseren til at forstå, hvilken stilling der er tale om, hvis 

der er flere stillinger åbne. Derudover genaktiverer man også 

hukommelsen hos læseren i forhold til, hvad han/hun skal lede efter i 

jobansøgningen – fordi læseren selv har en ide om, hvordan 

kandidaten skal se ud til stillingen. 

 

Spørg en ven/en professionel 

 

▪ Man er sin egen største blokade, når det gælder om at skrive den 

bedste jobansøgning. Hvis kreativiteten fejler, eller man er i tvivl om, 

hvorvidt ens ansøgning er god, prøv at få andre til at læse den. Husk 

at spørge dem, som vil give et konstruktivt og ærligt svar. 

 

 

 

 Øvrige tips 

 Skriv smart – tænk på så mange skjulte signaler som muligt 

 

▪ Er man mellem 25 og 45, kan det være en god ide at skrive, at man 

har tre børn, eller at man lige har fået et barn. På denne måde 

fortæller man indirekte, at der ikke umiddelbart er en ny på vej. 

 

▪ Hvis du dyrker sport, kan du med fordel skrive det, da det fortæller en 

lang række ting. Du viser, at du har overskud til andet end job og er 

optaget med noget, som styrker dit helbred. Det betyder som regel 

også færre sygedage og bedre energi på jobbet samt mindre stress. 

 

Hav gerne en liste med dine kompetencer på 

 

▪ På denne måde kan man hurtigt søge inspiration, når man skal 

matche en ansøgning. Det værste er tænketid over noget, hvor man 

ikke søger ny viden, men forsøger at huske gammel viden. Det bør 

skrives ned, så man ikke spilder tænkekraft og tænketid på det. 

 

Vær ægte 

 

▪ Brug ikke tid på at finde ud af, hvad der lyder bedst. Skriv tæt på, 

hvordan du ville sige det. Find ikke på holdninger og årsager til, at du 

vil noget. Skriv reelt hvorfor. Mange har en tendens til at liste logiske 

argumenter for dette og hint, og dermed skriver alle det samme. Og 

så er det i øvrigt smaskuautentisk! 

 

▪ Husk også, at du ikke kan alt, men at du kan noget. Sørg for at skrive, 

hvad du kan, og hold fokus på det. Er der et potentielt problem i 

forbindelse med din ansættelse, såsom en sygdom eller andet, som 

kunne blive en hindring, og som bør overvejes i 

ansættelseshenseende, skal du nævne det. 



 

Skriv subtilt 

 

▪ Frem for at skrive at du har gåpåmod og er fleksibel, kan du give 

eksempler på, hvordan du er, og hvad du kan med henblik på (subtilt) 

at fortælle, hvem du er, og hvad du kan. Tænk over, hvordan du er, 

når du går på arbejde. Hvordan arbejder du? Hvordan er du god til 

den specifikke funktion? 

 

 


