
WEBINAR OM 
SØKNADSSKRIVING

Linn Buhaug Solbakken

Peder Skoglund

Karrieresenteret ved UiO



Mål med kurset

• Lære hva som kjennetegner ulike 
søknader

• Bli i stand til å overbevise 
arbeidsgiver om at du:

• Har lyst på jobben

• Kan gjøre jobben

• Passer i jobben



Stillingsutlysning

Hva er arbeidsgivers 
behov

Søknad

Hva kan du bidra til 
i fremtiden?

CV

Faktaarket

Hva har du gjort

En rød tråd fra utlysning til søknad



1
2

3

Ulike typer søknader



Trinn 1

- Jeg er en nyutdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, med 40-gruppe i 
pedagogikk og frie emner i psykologi fra bachelorgraden. Utenom studiene 
har jeg blant annet vært speiderleder i fem år og jobbet i ”Solsikkehuset” 
som er en bolig for psykisk utviklingshemmede somrene 2012-2014. 

• fortid
• faktatungt
• lite nytt, alt står i CV-en

Søknaden er CV i setningsform



Trinn 2

- Som sosiolog vet jeg mye om hvordan samfunnet fungerer, og jeg har gode 
kvalitative og kvantitative metodekunnskaper. I forbindelse med 
masteroppgaven gjorde jeg intervjuer med ledere og ansatte i en privat bedrift. 
Jeg er en positiv og utadvendt person som ikke er redd for å ta i et tak. 

• Generelle utsagn som ikke er knyttet til stillingen
• Klisjépreget og løsrevet oppramsing av personlige 

egenskaper

Søknaden er for generell



Hva kjennetegner trinn 3?

Fra informasjon

Fra presentasjon

til kommunikasjon

til argumentasjon



Trinn 3

Kommunikasjon

- I samtalen forsto jeg at stillingen innebærer daglig veiledning per telefon av 
mennesker som er frustrerte over at saksbehandlingen tar tid. Fra jobber 
som servitør og på kundesenter har jeg erfart at jeg har gode evner til å roe 
ned misfornøyde kunder, og nå gjennom med den informasjonen de trenger.

Tydelige sammenhenger mellom arbeidsgiverens
behov og hva søkeren kan bidra med



Trinn 3
Spesifikk argumentasjon 

fra:

- Jeg har en mastergrad i pedagogikk som vil være nyttig i stillingen.

til:
- Fra pedagogikkutdanningen har jeg mye kunnskap om 

organisasjonslæring. Jeg kan derfor bidra med overordnet tenkning om 
kompetanseutvikling, så vel som pedagogisk utforming av konkrete kurs.

Gå fra å si AT…         

hva, hvordan, hvorfor, på hvilke måter…
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3

Ulike typer søknader

CV i setningsform

Generell søknad

Jobbmatching-match av jobb 
og søker/argumentasjon



I arbeidsgiverens hode

Hvem har lyst på jobben?

Hvem kan gjøre jobben?

Hvem passer i jobben?



Bli god til å 
argumentere for at:

Hvordan overbevise?

• Forstå jobben: analyser stillingsutlysning

• Kjenn din kompetanse: sett ord på hva du kan

• Vis matchen mellom arbeidsgivers behov og hva 
du kan bidra med

Jeg har lyst på jobben

Jeg kan gjøre jobben

Jeg passer i jobben



FORSTÅ JOBBEN 1



Forstå jobben

For å argumentere deg inn 
i jobben, må du forstå hva 
den går ut på. Bruk 
annonse, nett, nettverk..

• Kartlegg jobben
• Hvilken informasjon 

finner du i 
stillingsannonsen?

• Trenger du mer info?







Få mer info på telefon

• Hvordan vil du begynne samtalen?

• Hva kan være gode spørsmål? 

• Hva vil du si om du får muligheten til 

å presentere deg selv ytterligere?



Tips til samtalen

• Les annonse og nettsider godt først

• Du må ha noe å spørre om, helst noe 

substansielt – tekniske spørsmål kan evt. 

vente til slutten av samtalen

• Spør om det passer, bruk sosiale følehorn

• Rett deg opp i ryggen og smil – det høres! 

• Viktig å kunne si noe om hvorfor du vil ha 

stillingen og hva du kan bidra med/til

• Noen gode spørsmål



LYST PÅ JOBBEN 2



Har du lyst til å gjøre jobben?

I konkurranse med andre kvalifiserte søkere, 

blir den som overbeviser på motivasjon plukket ut til intervju

Fokuser på motivasjon: ”letter of motivation”

1. Finn ut om du faktisk har lyst på jobben!

2. Hvis ja: sett ord på hvorfor du har lyst på den

3. Finn flere motivasjonsargumenter

4. Og skriv det i søknaden

Men hva kan være gode motivasjonsargumenter?



Finn dine motivasjonsargumenter
Hvorfor har du lyst til å jobbe i akkurat denne… 

Stillingen
• arbeidsoppgavene
• rollen(e)
• utfordringene
• arbeidsformen

Feltet
• fagområdet
• tematikken
• produktet/resultatet
• bransjen 

Virksomheten
• virksomheten
• avdelingen



”Bra for meg” og ”bra for dem”

- Jeg vil ha denne jobben fordi jeg får brukt min utdannelse 

vs:

- Kvantitativ metode var et av de fagene jeg trivdes best med 
under studietiden. Jeg vil gjerne bruke min interesse for 
statistikk for å bidra til god kvalitet på brukerundersøkelsene 
hos dere.



Jeg har lyst til å gjøre jobben

«Jeg søker stillingen hos dere fordi at jeg er svært motivert til å 

jobbe for at statlige midler blir brukt i samsvar med Stortingets 

vedtak. Jeg fikk et veldig positivt inntrykk av Riksrevisjonen og 

hvordan dere jobber under en bedriftspresentasjon på 

universitetet tidligere i semesteret, og jeg synes bedre offentlig 

ressursbruk er en viktig demokratisk oppgave å jobbe for.» 



KAN GJØRE JOBBEN 3



Kan du gjøre jobben?
Del opp og match!

Match elementer i stillingen… … med relevante deler av din

• arbeidsoppgaver

• arbeidsformer

• roller

• utfordringer

• virksomheten/feltet

• utdanning

• erfaring

• personlige egenskaper

• resultater



- gir grunnlag for god argumentasjon

Gå fra generelle utsagn…

Jeg har en mastergrad i pedagogikk, og utdanningen min passer godt til jobben hos 
dere.

…til spesifikk argumentasjon

I arbeidet med å utvikle kurspakker kan jeg benytte ulike pedagogiske verktøy. Jeg 
kan blant annet bruke e-lærings- og gruppeverktøy som tar utgangspunkt i 
problemstillinger som kursdeltakerne bringer inn. 

Oppdeling og matching



PASSER I JOBBEN 4



Passer du inn i jobben?

I konkurranse med andre kvalifiserte søkere, passer dine personlige 
egenskaper inn i jobben og sammen med andre kollegaer?

• Fra: Jeg er positiv, utadvendt, og hardtarbeidende person, og håper dere vurderer 
søknaden min som interessant.

• Til: Jeg har gjennomført studiene med stor lærelyst og evne til å strukturere eget 
arbeid, og har oppnådd gode resultater hele veien. I meg vil dere få en medarbeider 
som leverer resultat av høy kvalitet, og som bidrar med engasjement på 
arbeidsplassen.



Ingressen: «lyst på, og kan» i kortversjon

• Vil: hovedmotivasjon

• Kan: viktigste kvalifikasjoner, som regel utdanning
og mest relevante erfaring

Det handler om å få leseren på kroken!



Ingress
- første avsnitt i søknaden

Jeg er en jente på 26 år fra Kongsberg som for tiden er masterstudent i nordisk 

ved Universitetet i Oslo. Den utlyste stillingen virker spennende og interessant 

og jeg tror at jeg med min bakgrunn vil passe godt til stillingen.

Skriv heller om motivasjon + viktigste kunnskap og ferdigheter

Eksempel: 
«Jeg søker denne stillingen fordi jeg har lyst til å bidra til at nettsidene deres 
inneholder så mye inspirerende informasjon om miljøvern som mulig. Med en 
mastergrad i nordisk og erfaring fra miljøorganisasjonen Grønn plante, kan jeg 
bidra med interessevekkende tekster samt sørge for kvalitetssikring av språket på 
nettsidene deres.»



Åpen søknad

1. Lag liste over virksomheter - kjenner du noen?

2. Innhent skriftlig informasjon

3. Hvor i virksomheten ser du deg selv?

4. Hva skal du gjøre der?

5. Ring til rett person i virksomheten

6. Lag din egen ”annonse”

7. Skriv skreddersydd åpen søknad og CV

8. Følg opp med telefon



Jobb godt med språket!

Bruk ditt eget språk!

Unngå klisjeer, selv om arbeidsgiveren bruker dem…

Sett punktum – del opp lange intrikate setninger

Unngå ”ferskingformuleringer” og interne uttrykk

Vær konkret - bruk eksempler

Luk ut skrivefeil, les alltid korrektur!



Akademiker - dra til litt!

De fleste søknadene vi leser er for 
ydmyke

Hold en offensiv tone – stryk alle
”forbeholdsord”: 

litt, noe,kanskje, tror, håper, 
har dessverre ikke…



CV-en

CV-en og søknaden skal matche
jobben du søker

To ulike dokumenter – som henger 
sammen





CV- og søknadssjekk
Intervjutrening

… og andre karriererelaterte spørsmål Book time



Hvem kan bruke Karrieresenteret sine 
tjenester: 

• Studenter og nyutdannede inntil 1/2 år etter 
sist betalte semesteravgift til UiO

• Studenter/ nyutdannede tilknyttet andre SiO-
institusjoner, som ikke har egne 
karrieretjenester, kan benytte kurs, CV- og 
søknadssjekk og intervjutrening.

Er du ikke student? Sjekk ut disse tilbudene: 

• https://karriere.oslo.no/

• https://karriereveiledning.no/

https://karriere.oslo.no/
https://karriereveiledning.no/


SPØRSMÅL? 



Bruk oss hele studietiden

www.karriere.uio.no

Følg oss

http://www.karriere.uio.no/

