
Ett CV kan ställas upp på lite olika sätt. Du kan skriva det kronologisk, funk-
tionellt eller branschinriktat. Här nedan visar övergripande  vad som menas 
med de olika sätten.

Beroende på  hur du tänkt presentera dina färdigheter och erfarenheter finns 
det lite olika uppställningsformer att arbeta utifrån. Det finns tre typer av upp-
ställningsformer att använda. Dessa är,

‣ Kronologisk uppställningsform

‣ Funktionell uppställningsform

‣ Branschinriktad uppställningsform

Ett kronologiskt CV används om du,

‣ arbetat inom ett visst område

‣ Vill poängtera en viss karriärväg

‣ Varit inom ett konservativt område, t ex bank och försäkring

‣ Vill ha ett CV med ett traditionellt utseende

‣ Vill visa raka fakta om din bakgrund

En kronologisk uppställningsform används när du vill påvisa din utveckling in-
om ett specifikt yrke. Denna uppställningsform är den vanligaste. Du skriver 
din CV i omvänd kronologisk ordning, d v s med din senaste anställning, ut-
bildning och liknande först.

Du använder dig normalt av den kronologiska uppställningsformen när du vill 
visa din utveckling inom ett speciellt yrke, som t ex att du fått ökat ansvar öv-
er åren som gått. 

Du använder även denna form om du tror att rekryteraren vill ha ett tradi-
tionell CV och när du söker en tjänst i en traditionell bransch, som  t ex  en 
bank.

Eftersom formen påvisar en rak och sammanhängande karriärväg ska du lyfta 
fram tjänstetitlar, arbetsbefattningar och arbetshistorik. 

Ett funktionellt CV används om du,

‣ Inte har någon direkt arbetslivserfarenhet

‣ Förändrar din inriktning i yrkeslivet

‣ Vill visa dina framtida karriärmål

‣ Vill visa dina bästa prestationer, förmågor och ansvar

‣ Vill visa upp en arbetshistoria

‣ Vill visa upp andra erfarenheter som t ex volontärsarbete

‣ Har frivilliga uppdrag och föreningsengagemang
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En funktionell uppställningsform används när du inte har så lång arbetserfar-
enhet av det du söker. Du visar dina färdigheter, egenskaper och kunskap. Du 
visar även vilka  mål och resultat du uppnått såväl professionellt som indivi-
duellt. 

Den funktionella uppställningsformen visar den sökandens bredd som ska 
matcha företagets definierade krav på den sökta tjänsten. Du använder även 
denna form när du ska byta  bransch eller om du saknar bredd och djup inom 
dina färdigheter, egenskaper och erfarenheter.

Dina färdigheter grupperas efter din egen historik men är funktionellt basera-
de som t ex,

‣ Ekonomi

‣ Marknadsföring

‣ IT

‣ Inköp

‣ Försäljning

‣ Logistik 

‣ Utveckling 

‣ Utbildning

‣ Aktiviteter

‣ Kurser

Ett branschinriktad CV används om du,

Vill påvisa [avgränsa] din utveckling inom en viss bransch. Med andra ord tar 
du endast med sådant som är intressant för branschen.

Den branschinriktade uppställningsformen baseras på antingen en kronolog-
isk- eller en funktionell uppställningsform. 

Du använder även denna  form om du vill tydliggöra branschspecifika samman-
hang eller när arbetsgivaren ställer branschspecifika krav på tjänsten. 

Om behovet finns kan du komplettera din lista med färdigheter med en kort-
attad kronologisk lista över dina utbildningar och din yrkeserfarenhet. 
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