
 

 
Uppdrag: Martin Andersson, 3 augusti 2014 (beställd 1 augusti 2014) 

Feedback på personligt brev 
 

Feedback för ditt personligt brev är inte beställd och ingår därför inte i den här rapporten. 

 

Feedback på CV 
 

Det här är en sammanställning av vår feedback på ditt CV, dels generellt (innehåll och språk, 

layout och överblick) men också specifikt med avseende på de jobb som webbutvecklare du 

söker. 

 

Första intrycket 
 

Lättöverskådligt - luftigt och med tydliga rubriker. Bra val av typsnitt, vilket gör att ditt CV blir 

mycket lättläst. De flesta uppgifter vi förväntar oss att hitta i ett CV är också med, och på ungefär 

rätt plats (se mer nedan). 

 

Det finns dock utrymme för förbättringar! Med tanke på att du söker din första anställning efter 

din högskoleutbildning så förstår vi att du vill lista alla dina prao- och praktikplatser. Det är okej, 

men de tar för stor plats (nästan en hel sida) vilket gör att ditt CV blir drygt 3 sidor långt. 

 

Vi går genom förbättringspunkterna mer i detalj nedan. 

 

Innehåll och språk 
 

Du har fått med alla rubriker som bör finnas i ett CV, dessutom i den ordning vi förväntar oss 

hitta dem. Ditt CV är på tre sidor, vilket kan vara berättigat i den del fall men du bör kunna få ner 

det på två sidor (se vidare under rubriken “Layout och överblick”). 

 

Personuppgifter 
 

Vi tycker det är mycket bra att du angett namn och kontaktuppgifter (e-postadress, 

telefonnummer) först i ditt CV. Här får du dock gärna ändra “Mobil” till “Telefonnummer” och 

“Mail” till “E-mail”, “E-post” eller “E-postadress”. 

 

Skriv gärna ut hela din adress istället för enbart bostadsort. 

 

Nationalitet anser vi vara en överflödig uppgift som inte tillför något i det här fallet, så den 

uppgiften kan tas bort. 
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Uppdrag: Martin Andersson, 3 augusti 2014 (beställd 1 augusti 2014) 

Utbildning 
 

Bra att du angett datum, skola och titel på dina utbildningar. Din senaste utbildning är den som är 

mest relevant för jobben du söker (högskoleutbildning inom webbutveckling) så vi 

rekommenderar att du på 2-3 rader kort beskriver vad du läst här (det går bra att lista ett urval 

kurser). 

 

Du kan helt ta bort informationen om när och var du gick i grundskola - det är inte relevant för 

något jobb du söker. Platsen som det tar kan användas till bättre saker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapport består av 6 sidor, men 

bara ett utkast publiceras här. 

 

Vill du ha feedback på ditt CV? 

Besök www.cv-granskning.se 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cv-granskning.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFD24lBQbjY7l5FhRJDtYpAczh63w

