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Sammendrag 

 
Denne undersøkelsen ser på jobbsøknader ut fra et retorisk perspektiv. Det som skal studeres er 

tre store norske instansers veiledningsguider for skriving av jobbsøknader og tilhørende 

modellsøknader. Disse tekstene er blitt publisert for å kunne hjelpe dem som behøver støtte til 

hvordan jobbsøknadene deres kan utformes. Hvordan oppfordrer i så fall disse instansene til 

retorisk bevissthet gjennom tekstene sine? Da med spesielt fokus på aptum, appellformer, og 

retoriske arbeidsfaser.  

Det var forventet at disse instansene ikke kom til å ta i bruk faktiske fagbegreper fra 

retorikken i tekstene sine. Noe som også viste seg å være tilfellet. Instansene bruker imidlertid 

tanker og premisser fra retorikken, som ethos, pathos, logos. De hadde også modellsøknader som 

var høvelige i forhold til de stillingen de søkte på. De fleste veiledningsguidene viste også klare 

linjer til retoriske arbeidsfaser, men uten å stemple disse fasene med fagbegrep. Det er gjennom 

de tre instansenes tekster og tekstenes oppbygning at det oppfordres til retorisk bevissthet, men 

dette er noe leseren selv må klare å tolke. Et av funnene var blant annet at to av de tre valgte 

instansene hadde flere avvik i modellsøknaden sin sammenlignet med hva instansene selv hadde 

skrevet søkeren burde gjøre. Et annet funn, var at ingen av de valgte instansene la noe særlig 

vekt på at søkeren burde være bevisst på valg av stil i form av speiling av bedriften og språk 

brukt i stillingsannonsen.  

Søkeren kan utnytte den språklige stilen, som ligger tilgjengelig via stillingsannonsen og 

andre tekstlige medier potensiell arbeidsgiver viser seg på, til egen fordel. Ved å klare å bruke 

denne informasjonen, kan søkeren skrive en mer spisset søknad. En søknad som viser at de har 

forstått mer av potensiell fremtidig arbeidsplass enn at de behøver ny ansatt.  
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1. Innledning 
 

Å skrive en jobbsøknad er noe de fleste er nødt å forholde seg til. Etter å selv ha jobbet med 

rekruttering i flere år, oppleves det likevel som om mange søkere ikke mestrer denne sjangeren. 

Jeg vil ikke kalle meg for noen rekrutteringsekspert, men jeg har en stor fascinasjon for 

jobbsøknader som tekstsjanger. Å skrive en jobbsøknad er ikke nødvendigvis en enkel oppgave. 

Det er faktisk en hel del søkeren er nødt til å tenke på, både før, underveis, og etter å ha skrevet 

denne typen argumenterende tekst. Utfallet av en slik tekst, kan potensielt forandre livet til en 

person. At dette er en viktig tekstsjanger å mestre uavhengig av utdannings- og arbeidsbakgrunn, 

vil jeg si at det hersker liten tvil om. Retorikken kan tilby hjelp, både til arbeidsfaser i det 

søknaden utformes, men også til grep som kan gjøres i teksten for å overbevise mottakeren. 

Mange av søknadene jeg har lest i min jobb har selvsagt vært gode, men jeg har også lest 

søknader hvor kandidaten ikke har truffet på et eller flere områder. Dette kan ha ført til at de ikke 

har kommet videre i prosessen. For flere av disse som ikke har kommet videre, tror jeg ikke det 

nødvendigvis dreier seg om slepphendthet, men snarere mangelen på relevant kunnskap og 

trening innenfor tekstsjangeren. De som skal til å skrive en jobbsøknad, kan få råd fra mange 

ulike hold rett fra sin egen datamaskin. Hva slags råd er det disse tilbyr, og hva sier disse rådene? 

I denne oppgaven vil jeg se nærmere på tre ulike instansers eksempler på modellsøknader 

samt deres medfølgende veiledningsguide. Problemstillingen jeg har valgt til min undersøkelse 

er:  

Hvordan oppfordrer ulike instanser jobbsøkere til retorisk bevissthet ved skriving av 

jobbsøknader gjennom instansenes egne veiledningsguider og modellsøknader?  

Til denne oppgaven har jeg valgt å definere retorisk bevissthet som et samlebegrep som 

omhandler appellformer, aptum og retoriske arbeidsfaser. Videre forskningsspørsmål blir da, 

hvordan forholder disse modellsøknadene seg til appellformer og aptum? Jeg ønsker også å 

studere deres modellsøknader i lys av instansenes egne retningslinjer. Gjør instansene det de selv 

sier at søkeren skal gjøre? Oppfordrer veiledningsguidene til bruk av retoriske arbeidsfaser? De 

som skal under lupen er NAV, Karrieresenteret ved UiO, og Adecco. Alle disse instansene er 

relativt store innenfor området, og det er derfor nærliggende å tro at arbeidssøkere vender seg til 

disse kildene for inspirasjon til sine egne jobbsøknader.  
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Jeg forventer ikke å finne begreper fra retorikken, verken i modellsøknadene eller i 

veiledningsguidene. Disse tekstene skal være til hjelp for alle uavhengig av deres faglige 

bakgrunn. Å ta i bruk begreper som ikke nødvendigvis er kjent for allmenheten kan oppfattes 

ekskluderende. Budskapet vil ikke komme frem siden leseren kanskje ikke forstår det som står 

skrevet. Det kan være nærliggende å anta at de valgte instansene har lånt tanker og premisser fra 

retorikken. Søknader er tross alt argumenterende tekster som skal overbevise. Retorikkens fagfelt 

handler, blant annet, om å overbevise. Den retoriske bevisstheten som skal studeres, blir derfor 

hvordan disse ulike elementene fra retorikken kommer til syne uten at de har blitt stemplet med 

et fagbegrep fra retorikken. 

Målet med denne undersøkelsen er å studere noe av informasjonen som finnes tilgjengelig, 

men også å se om det er forbedringsmuligheter. Hva er i så fall disse forbedringsmulighetene? 

Jobbsøknaden er viktig, men i en konkurransepreget arena som jobbsøking er, er det ikke 

nødvendigvis slik at den betyr alt. Selv om søknaden er svært sterk teknisk, kan det være andre 

faktorer som avgjør hvorvidt søkeren kommer videre i rekrutteringsprosessen. For eksempel kan 

søkeren ha blitt utkonkurrert av andre søkere med tilsvarende teknisk gode søknader, men som 

har bredere og lengre relevant erfaring og/eller utdanning. 

2. Avgrensning 
 

Jeg vil understreke at hovedfokuset i denne oppgaven vil være jobbsøknader i tradisjonell drakt, 

her forstått som sort skrift på et hvitt A4-ark, enten digitalt eller analogt. Dette er også den 

utformingen analysematerialet benytter seg av. Nyere og mer kreative varianter som 

videoopptak, ukonvensjonelle søknader i form av kreative påfunn, samt «Tinder»-aktig 

jobbsøking slik som Jyb1  benytter seg av, vil ikke være en del av denne oppgaven. Oppgaven er 

også begrenset til å ta for seg norske jobbsøknader. Årsaken til at disse andre områdene ikke er 

inkludert, er blant annet at modellsøknadene ikke tar høyde for andre former for 

søknadsvarianter (bortsett fra åpne søknader), plassbegrensing, og at det som skal analyseres 

kommer fra norske kilder. Jeg personlig har også best kjennskap til norske forhold, og har 

dermed bedre forutsetninger for å kunne studere dette.  

                                                            
1 Tinder er en datingapp som brukes på mobiltelefonen. Her blir personer presentert med et eller flere bilder i tillegg 

til en begrenset mengde tekst om personen. Man må ”matche” med en annen for å kunne snakke med hverandre. Jyb 

benytter seg av en lignende løsning hvor kandidater har en profil, og bedriften har en profil. For at man skal kunne 

snakke med hverandre må begge parter vise interesse for hverandres profil. 
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CV-er er helt klart en viktig følgesvenn til jobbsøknaden, men denne tekstsjangeren er 

utelatt fra denne oppgaven. Dette primært grunnet plassbegrensning, men også fordi CV-er har 

en mer opplistende funksjon over erfaring. Jeg vil gjerne påpeke at det selvsagt finnes elementer 

i CV-en som er interessante, og som en arbeidssøker må være obs på. CV-er og de retoriske 

virkemidlene knyttet til denne sjangeren er derfor også noe som kan utforskes videre i fremtiden. 

3. Hvor læres det å skrive jobbsøknader? 
 

Det står ikke eksplisitt i læreplanen for norsk for noen av årstrinnene (ref. Kunnskapsløftet) at et 

av målene etter endt skolegang er at de skal kunne beherske og skrive en jobbsøknad. Imidlertid 

er det mange læreplanmål som kan vinkles til at elevene kan skrive jobbsøknader. Eksempelvis 

skal elevene etter endt skolegang på 10. trinn kunne «skrive kreative, informative, reflekterende 

og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium» (Utdanningsdirektoratet, Ukjent-a). Vg1 Studieforberedende 

utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram skal kunne «tilpasse språk og 

uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv» (Utdanningsdirektoratet, 

Ukjent-b). De samme årstrinnene skal også kunne «[…] skrive egne argumenterende tekster på 

hovedmål og sidemål» (Utdanningsdirektoratet, Ukjent-b). Etter eleven er ferdig med Vg2 

Studieforberedende skal han kunne «skrive tekster med klar hensikt og god struktur og 

sammenheng» (Utdanningsdirektoratet, Ukjent-c).  

Siden dette er en tekstsjanger som det er viktig å beherske, er det nærliggende å tro at de 

aller fleste norske skoler faktisk underviser, med begrunnelse i noen av læreplanmålene, i 

hvordan en jobbsøknad skal skrives. Dette blir også gjenspeilet i norsklærebøker. Etter å ha 

studert noen av norsklærebøkene som blir brukt i nåtidens norske skole, er det funnet at Tett på – 

Norsk for yrkesfag VG1 VG2 (2013), Dialog 1 – Norsk for yrkesfaglige utdanningsprogram, Vg1 

(2006 (1. utgave 4. opplag 2011)), og Grip teksten – Norsk Vg1 Studieforberedende 

utdanningsprogram (2013 (4. utgave / 2. opplag 2014)), har viet noen sider til 

jobbsøknadssjangeren. I disse lærebøkene har de skrevet om jobbsøknadens komposisjon, 

innhold, stil, og eksemplifisert med en modellsøknad hvordan jobbsøknaden kan se ut.  

Det at elever har fått noe opplæring i skolen behøver imidlertid ikke å være synonymt med 

at de faktisk mestrer tekstsjangeren godt. Det kan være flere årsaker til dette. Enten har ikke 

skolen hatt nok tid disponibelt til å kunne gi elevene nok trening i sjangeren, elevene selv ikke 
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har reflektert nok over hva en slik tekst faktisk innebærer, men også det at etter endt skolegang 

behøver ikke det gjengse individ å forholde seg til sjangeren særlig ofte.  

Uavhengig av om det er en skriveoppgave på skolen, eller når man er 50 år og skal søke 

jobb, vil sjangertrekkene være det samme. Hva som er høvelig i form av relevant informasjon og 

utforming vil i mange tilfeller endre seg ut i fra alder, utdanning- og arbeidserfaringsbakgrunn.  

4. Teoretisk perspektiv på jobbsøknader 
 

De teoretiske perspektivene som vil bli løftet frem i denne delen er valgt ut på bakgrunn av hva 

som kan være relevant for å forstå jobbsøknader som tekstsjanger, men også for å bedre forstå 

hvorfor noe er inkludert i instansenes veiledningsguider og modellsøknader. Alle områdene som 

blir tatt opp i dette kapittelet vil ikke nødvendigvis bli inkludert i denne undersøkelsens 

analysedel. Årsaken til dette er fordi det er kun tekstene som er tilgjengelige. Tankevirksomheten 

som har funnet sted da disse tekstene ble skrevet vil naturlig nok ikke være tilgjengelig. 

I dette kapittelet vil teorien i noen tilfeller suppleres med eksempler for å tydeliggjøre hva 

som faktisk menes. Eksemplene som tar for seg kandidater stammer ikke fra ekte kandidater i 

den virkelige verden. Disse kandidatspesifikke eksemplene er utelukkende konstruert til bruk her 

i denne oppgaven. 

4.1 Kommunikasjon 
 

Kommunikasjon stammer fra det latinske ordet communicare som betyr å «gjøre felles» 

(Tønnesson, 2004, s. 3). Ses det til ordbokens beskrivelse av kommunikasjon står det at 

kommunikasjon har to betydninger i det norske språk – «1 Forbindelse, samferdsel» og «2 

overføring av informasjon, budskapsformidling» (UiB & Språkrådet, 2017). I en svært enkel 

forstand er det også dette som er hensikten med en jobbsøknad. Formidling av arbeidssøkerens 

kompetanse og erfaring til den som skal lese søknaden og evaluere kandidaten for stillingen. 

Dette kan imidlertid bli en litt for snever måte å se på kommunikasjon. Den som skriver har mye 

som må tas med i beregningen i det en jobbsøknad blir til.  

En jobbsøknad kan kalles en ytring. Bakhtin hevder at alle ytringer er et ledd i en 

kommunikasjonskjede (Bakhtin, 1998, s. 27). Overføres dette til jobbsøknadssituasjonen, kan 

kommunikasjonskjeden se ut som i denne egenutarbeidede modellen på neste side. 
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Figur 1 - Kommunikasjonskjede 

1. Behov for arbeidskraft oppstår 
(ansatt).

"Jeg klarer ikke å fullføre alle disse 
oppgavene nå som vi har fått inn tre nye 
oppdrag, i tillegg til at det nå er tre nye 
på vei inn. Dette er alt for mye arbeid 

for en person."

2. Behov for arbeidskraft oppstår 
(leder).

"Ja, jeg har merket meg at du har 
jobbet en del overtid den siste tiden for 
å komme i mål. Bra at du sier i fra! Jeg 

forstår og kan se behovet for at vi 
trenger en person til."

3. Arbeidsgiver utarbeider en 
arbeidsbeskrivelse 

(HR/rekruttering/leder).

"Hva slags arbeidsoppgaver trenger vi 
hjelp til? Hva må eller bør den 

nyansatte ha av tidligere erfaring for å 
mestre disse arbeidsoppgavene? Hva 

slags profil ser vi etter?"

4. Arbeidsgiver utformer 
stillingsannonsen, og lyser ut 

stillingen 
(HR/rekruttering/leder). 

"Hva bør vi ha med i annonsen som 
gjør at stillingen virker attraktiv, og vi 

får et bredt utvalg av kvalifiserte 
søkere?"

4.5 Potensiell kandidat kan 
kontakte arbeidsgiver over 

telefon eller e-post med spørsmål 
som de ikke klarer å besvare selv 

etter å ha lest annonsen eller 
sjekket andre relevante kilder.

5. Arbeidssøker skriver, og 
sender deretter inn søknad, CV + 

andre relevante dokumenter 
(søker).

"Ble faktisk ganske fornøyd med denne 
søknaden! Håper jeg får komme på 

intervju."

6. Søknad og CV blir evaluert 
(arbeidsgiver).

"Denne personen virker interessant. La 
oss spørre om han vil komme på 

intervju."  eller

"Dette blir nok ikke en bra match for 
oss. Tror ikke det blir aktuelt i denne 

omgang."
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En arbeidssøker vil sjelden ha særlig innsyn i steg 1 til 3 i modellen, men det er mulig at disse 

stegene gir gjenklang i steg 4, som er stillingsannonsen. I stillingsannonsen kan gjenklang fra 

steg 1, 2 og 3 se ut som «Vi har for tiden mange nye oppdrag, og søker derfor etter en person 

som er i sitt ess når det er høyt tempo og mange baller i luften». Gjenklang i stillingsannonsen 

kan også komme til uttrykk gjennom hvordan de har valgt å utforme annonsen. Dette kan blant 

annet være på bakgrunn av bedriftskulturen i selskapet. Som arbeidssøker kan det være en ide å 

forsøke å speile måten bedriften skriver i søknaden slik at det fremstår som om søkeren er den 

perfekte match. Samtidig må dette gjøres uten å viske bort sin egen identitet. Et eksempel på 

dette kan være å nevne bedriftens verdier, og hvordan søkeren identifiserer seg med dem. 

Arbeidssøkeren vil selvsagt også ha en del med seg som former hvordan han skriver. En 

akademiker vil kanskje ha en annen måte å skrive og ordlegge seg på enn en person som nylig 

har avsluttet VGS. Dette fordi disse personene har jobbet med tekster og forskjellige måter å 

utrykke seg på som det har vært knyttet ulike krav til, men også fordi de har blitt kjent med andre 

tanker/ideologier og ord som har formet dem og hvordan de uttrykker seg.  

Hva slags kommunikasjonsmodeller kan være relevante for jobbsøknader? Den enkleste 

måten å forstå kommunikasjon i en jobbsøknad, er at det er en avsender med et intendert 

budskap rettet mot en mottaker. Denne blir kalt for rørmodellen (Berge, 1996, s. 96). 

 

 

Figur 2 - Rørmodellen 

Dette er ikke nødvendigvis feil, men det er en litt for enkel måte å se det på. Hadde dette vært 

tilstrekkelig ville det ikke vært nødvendig med noen form for argumentasjon eller videre 

utdypning om hvem søkeren er. Søkeren kunne i teorien skrevet «Gi meg jobben», hvor den 

intenderte mottakeren svarer «OK, du får jobben».  

I det det arbeides med en tekst, og teksten skal gjøres god, må søkeren selvsagt tenke på 

adressaten mens han skriver. To modeller som kan være relevante i arbeidet med en jobbsøknad 

vil være den dialogiske sirkelmodellen og autopoiesismodellen. Den dialogiske sirkelmodellen 

kan ses som en spiral hvor spørsmål og svar går vekselsvis mellom adressatene (Berge, 1996, s. 

Avsender
Avsenders 
intenderte 
budskap

Mottaker 
forstår fullt ut 
det intenderte 

budskapet

Avsender får 
jobb
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96). Modellen nedenfor ser heller ikke særlig annerledes ut enn kommunikasjonskjeden som 

nevnt tidligere fra Bakhtin. Her må søkeren ta hensyn til tidligere ytringer før søkeren kan 

komme med en ny ytring. 

  

Figur 3 - Den dialogiske sirkelmodellen 

Imidlertid er det lettere å se nytten av denne modellen i en ansikt-til-ansikt-samtale. Den 

søkeren snakker med kan gi han bekreftende svar som «ja» og «mhm», eller følge opp med 

spørsmål til det som blir sagt hvis noe er uklart. Ses det på disse tre ulike ytringene som er 

skissert i modellen, blir disse lukkede enheter siden den som leser teksten ikke kan stille 

adressaten spørsmål underveis i teksten hvis noe er uklart. Dette ville vært mulig i en muntlig 

samtale. Denne modellen kan også fungere i tekst, men på en annen måte. Enten ved at den som 

skriver eksplisitt skriver inn spørsmål, men også ved at den som skriver gjør dette ved å ha tenkt 

ut ulike spørsmål mottaker kan ha til teksten, og svarer på dem. Disse spørsmålene vil ikke 

nødvendigvis være synlige. Den som skriver fører en slags samtale med en «virtuell» person som 

de skriver til i teksten (Tønnesson, 2004, s. 13). Dette kan ses i autopoesismodellen. 

Autopoesismodellen innebærer en vraking av gjensidighet som var tilstede i de to andre 

modellene, hvor det var tydelig at det fantes en avsender og en mottaker. I autopoesismodellen er 

både avsender og mottaker samme person (Tønnesson, 2004, s. 11). Ses det tilbake til den 

«virtuelle andre» vil det være mulig å ha en lignende samtale som i den dialogiske 

sirkelmodellen, bare at søkeren har den med seg selv mens hans skriver. Den han skriver med 

Stillings-
annonse

Søknad

Svar på 
søknad
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blir en forestilling han selv har skapt av denne andre personen. På denne måten kan søkeren ha 

en dialog med den andre mens han skriver. Dette kan ses eksemplifisert i modellen nedenfor. 

 

Figur 4 - Autopoesismodellen 

 

DVA: "Hei! Hva vil du?"

S: "Viser til 
stillingsannonse funnet 

på Finn, og søker herved 
stillingen som 

kontormedarbeider"

DVA: "Så spennende! 
Hva er årsaken til at du 

søker?"

S: "Jeg søker denne 
stillingen fordi jeg mener 

den vil gi meg faglige 
utfordringer, og fordi jeg 
kjenner meg igjen i deres 

verdier"

DVA: "Jaha, hva har du 
gjort i tidligere stillinger 
som kan være relevant i 

denne jobben da?"

DVA - Den virtuelle andre  

S - Søker 
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Samtidig som han har denne dialogen med den virtuelle andre, kan han også føre en dialog 

med seg selv. 

  

Figur 5 - Videreført autopoesismodell 

 

4.1.1 Tekstkultur og høvelig svar 
 

Skal kommunikasjonen mellom arbeidssøker og potensiell arbeidsgiver være av noen 

nevneverdig suksess, innebærer det at begge partene må tilhøre samme tekstkultur. Tønnesson 

skriver at en tekstkultur er «en gruppe mennesker som samhandler gjennom tekster fra et 

noenlunde felles normsystem» (Tønnesson, 2008, s. 58). I tilfellet med jobbsøknader er det 

viktig at arbeidssøkeren og den som mottar jobbsøknaden tilhører samme tekstkultur. Som nevnt 

tidligere, kan kreative og alternative måter å skrive jobbsøknaden på rett og slett ikke være 

DVA: "Så spennende! 
Hva er årsaken til at du 

søker?

S: "Jeg søker denne 
stillingen fordi jeg mener 

den vil gi meg faglige 
utfordringer, og fordi jeg 
kjenner meg igjen i deres 

verdier"

DVA: "Jaha, hva har du 
gjort i tidligere stillinger 
som kan være relevant i 

denne jobben da?"

Verdier, ja. 

Kanskje jeg 

skulle utdypet 

det litt mer?  

DVA - Den virtuelle andre  

S - Søker 
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optimal for den som mottar søknaden. Det kan selvsagt også være at mottakeren rett og slett 

foretrekker en mer tradisjonell variant. Hvordan arbeidssøkeren bør svare, kan søkeren finne ved 

å analysere språket som blir brukt i stillingsannonsen. Ses jobbsøknaden som en ytring, må den 

tolkes i lys av den foregående ytringen (stillingsannonsen) (Svennevig, 2009, s. 146). Søknaden 

bør derfor svare på det stillingsannonsen spør etter, men også med samme type stil. Dette kan 

demonstreres med utgangspunkt i et lite utdrag fra en tilfeldig stillingsannonse (Christiansen, 

2018). 

Men vi er resultatfokuserte, så det viktigste er at du kan gjøre jobben.  

Noe av det som skal gjøres er følgende: 

• Ringe folk du ikke kjenner og spørre pent om de kan være ute etter å bytte jobb 

• Ringe til halvkjente kandidater og kunder for å slå av en prat, og bygge nettverk    for deg og 

for oss 

• Dokumentere i vårt fantastiske CRM-system så du husker hva du har gjort, og vi ikke løper i 

beina på hverandre» 

 

Ha nok interesse om IT til å ikke bruke Internet Explorer. Vi er spesialister og vinner på nettopp 

det. 

 

Er søkeren interessert i denne stillingen, kan han skrive søknaden med en tone som er like lett og 

ledig tilbake. Dette viser at han har forstått mer av stillingsannonsen enn at de behøver en 

rekrutterer. Han har i tillegg klart å fange essensen og holdningen bedriften ønsker i en fremtidig 

ansatt. En måte å svare på kan for eksempel være:  

Hei! 

Jeg er en allsidig gutt (bruker både Chrome og Safari) på 28 år som herved søker spent på stillingen 

som rekrutterer. Jeg tror jeg er akkurat den dere er ute etter siden jeg har en god del erfaring med 

rekruttering fra før av. Å ringe folk jeg ikke kjenner ser jeg bare på som et friskt pust i hverdagen, 

og tenker at det i slike tilfeller er en hyggelig måte å bli kjent, og gjøre potensielle kandidater kjent 

med oss. 

 

4.2 Sakprosa 
 

En jobbsøknad er en sakprosatekst. Dette fordi det er en tekst mottakeren av teksten kan forvente 

at er en direkte ytring om virkeligheten. Denne forventningen blir skapt på bakgrunn av den 

sammenhengen teksten inngår i (Tønnesson, 2008, s. 15). Med andre ord er det å forvente at det 

som står i jobbsøknaden er sant. Jobbsøknaden skal være en representasjon av den som søker. 

Det vil i mange tilfeller også være i arbeidssøkerens egeninteresse å skrive en sann jobbsøknad, 
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da eventuelle usannheter kan, og i mange tilfeller vil, bli oppdaget enten i intervjurunden(ene), 

eller i løpet av referansesjekk(er) hos tidligere arbeidsgiver(e).  

4.2.1 Funksjonell sakprosa 
 

På et overordnet nivå kan sakprosa skilles i litterær og funksjonell sakprosa. Den litterære 

sakprosaen er ofte forlagspubliserte tekster hvor forfatteren står fritt til å bruke litterære 

virkemidler, fremt virkelighetskontrakten mellom leser og forfatter blir opprettholdt. Forfatteren 

blir sett på som et individ, en uavhengig skribent, som henvender seg til en allment tilgjengelig 

offentlighet (Tønnesson, 2008, s. 34). Den funksjonelle sakprosaen er offentlig tilgjengelige 

tekster som kan bli skrevet på vegne av institusjoner, men kan også være skrevet av 

privatpersoner. Disse tekstene er rettet mot allmennheten eller andre institusjoner. Funksjonelle 

sakprosatekster er nært knyttet opp mot tekstens tiltenkte funksjon (Tønnesson, 2008, s. 34). 

Jobbsøknader er funksjonell sakprosa. Denne tekstsjangeren er nært knyttet til den institusjonelle 

sfæren, da det er her den har sitt virke. Søkeren er en privatperson, men de skriver til en 

potensiell fremtidig arbeidsgiver (her forstått som institusjon), og må derfor klare å finne en 

balansegang mellom personlig og privat i søknaden sin. I tillegg til dette har søknaden en klar 

tiltenkt funksjon. Den skal overbevise den tiltenkte mottakeren at de er rett person for jobben.  

4.2.2 Modelleser 
 

I det arbeidssøkeren skal skrive en søknad vil det skapes en modelleser som har som funksjon å 

veilede hvordan teksten skal leses. Dette kan hjelpe begge parter. Den som skriver, fordi de får 

en større forståelse for hvordan de skal skrive teksten, men også for den som skal lese teksten. 

Den som leser teksten må kunne kjenne seg igjen i modelleseren, slik at de klarer å lese 

jobbsøknaden på en relevant måte (Tønnesson, 2008, s. 52). Det er viktig å merke seg at 

modelleseren ikke er et menneske av kjøtt og blod. Hvordan denne modelleseren skapes, vil også 

avhenge av skribentens evne til å forstå sjargongen og kulturen hos sin potensielle arbeidsgiver. 

Dette er informasjon som skribenten kan få ved å studere stillingsannonsen og hvordan den er 

skrevet, i tillegg til å søke seg til andre kilder for informasjon hvor den potensielle 

arbeidsgiveren utrykker seg skriftlig. Dette kan være bedriftens hjemmeside, brosjyrer, sosiale 

medier og lignende. Modelleseren vil være et nyttig redskap for den som skriver, siden de faktisk 

ikke vet helt sikkert hvem det er som skal lese teksten deres. 
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4.2.3 Sjanger 
 

Hvordan noe leses avhenger selvsagt ikke bare av modelleseren i teksten. I et 

jobbsøkingsscenario må den som skriver teksten forholde seg til normene som ligger til grunn for 

hva, og hvordan en jobbsøknad bør være. Arbeidssøkeren må med andre ord være godt informert 

om hva som er kravene til tekstsjangeren.  

Kjeldsen skriver at det må oppfylles to krav for at noe skal tilhøre en sjanger. Det første 

kravet er at enheter som plasseres i en sjanger må ligne på hverandre, og ha noen felles sentrale 

trekk. Det andre kravet er at disse enhetene må skille seg fra andre enheter og grupperinger. 

Dette fordi en gruppe mennesker oppfatter situasjoner og forventinger på samme måte, og 

dermed gir en forventet type respons på situasjonen tilbake (Kjeldsen, 2014, s. 87-88). Ser en 

arbeidssøker en stillingsannonse, og ønsker å søke, tilsier situasjonen at det er en jobbsøknad 

som vil være et passende svar. Den som mottar jobbsøknaden har forventninger til hva og 

hvordan denne jobbsøknaden bør se ut, samt hva den bør inneholde. Miller anser «genre som 

kulturelle reguleringer av menneskers handlinger», en måte mennesker kan samhandle i et 

felleskap (Kjeldsen, 2006, s. 98). Det er akkurat disse reguleringene som gjør at søkeren vet at 

det passende svaret på en stillingsannonse er en egenskrevet jobbsøknad, og ikke et personlig 

essay. Sjangerkonvensjonene er med og gir en gruppe mennesker forståelsesrammen for teksten 

(Svennevig, 2009, s. 249). Den som leser jobbsøknadene vil i mange tilfeller ha en svært god 

forståelse av hva en jobbsøknad innebærer, noe den som skriver bør være klar over.  

Hva en jobbsøknad faktisk skal inneholde, og hvordan innholdet burde struktureres, er det 

derimot ikke gitt at alle vet. Hadde dette vært noe alle kunne, hadde det ikke vært behov for 

veiledningsguidene og modellsøknadene som skal analyseres. I en jobbsøknad vil det være 

passende å blant annet ta med motivasjonen for å søke, hva søkeren har gjort før som kan være 

relevant for stillingen, egenskaper som viser hvorfor han er den rette, samt at han gjennom hele 

teksten viser at han har forstått hva stillingen innebærer (CV-nerden, Ukjent). Søknaden skal 

ikke være en blåkopi av det som står i CV-en. Disse to ulike tekstene skal utfylle hverandre. 

Søknaden bør heller ikke overstige en A4-side (Sjøborg, 2000, s. 57). Med tanke på innhold 

behøver ikke potensiell fremtidig arbeidsgiver å vite alt om søkeren. Videre spørsmål de måtte 

ha blir som regel avklart på et eventuelt intervju. Søknadens mål er å vekke oppmerksomhet og 

interesse for kandidaten (Sjøborg, 2000, s. 49).  
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Miller påpeker at det ikke nødvendigvis handler om diskursens innhold eller hva slags 

form den har, men snarere at det er viktigere å se på hva den faktisk blir brukt til å gjøre. Hvis 

sjangere skal representere handlinger må det også inkluderes situasjon og motiv. Dette fordi 

menneskelige handlinger, uavhengig om den er symbolsk eller ei, kun vil la seg tolke på 

bakgrunn av en situasjonskontekst, eller ved å legge til motiver (Miller, 1984/2001, s. 20). Tas 

det utgangspunkt i Millers definisjon av sjanger, åpner dette for at søkeren kan, hvis situasjonen 

tillater det, benytte seg av mer kreative måter å søke på. Hvorfor søker han i det hele tatt? Han 

søker en stilling fordi han er i en situasjon som innebærer at han behøver en ny jobb. Motivet 

hans med jobbsøknaden er å bli kalt inn til intervju. Uavhengig av form eller innhold er 

situasjonen og motivet med jobbsøknaden på et overordnet nivå det samme. Det er med 

bakgrunn i det Miller skriver, at det i noen tilfeller kan være passende å sende inn et videoklipp 

av seg selv, i stedet for tekst på et A4-ark.  I de fleste tilfeller vil det være tryggere å gå for en 

tradisjonell søknadsvariant hvis det skal søkes jobb. Dette fordi det er en mer utbredt variant, noe 

som gjør at det er mer sannsynlig at begge parter tilhører den samme tekstkulturen og forstår de 

forventede normene, som igjen gjør at kommunikasjonen mellom partene blir enklere.  

Sjangerkonvensjonene er det som kan ses på som limet mellom aktiviteten (å søke jobb) og 

teksten (jobbsøknad) (Svennevig, 2009, s. 248). Den som skriver vil aldri ha ubegrenset med 

muligheter for hvordan de kan uttrykke seg. Dette fordi det ligger en forventning knyttet til 

sjangeren som benyttes, og denne forventningen fungerer som en ramme for hva som er høvelig 

å ta med og ikke ta med (Svennevig, 2009, s. 248). Om reguleringer i sjanger, skriver Swales 

(Bhatia, 1993, s. 13): 

[..] it is a recognizable communicative event characterized by a set of communicative purpose(s) 

identified and mutually understood by the members of the professional or academic community in 

which it regularly occurs. Most often it is highly structured and conventionalized with constraints 

on allowable contributions in terms of their intent, positioning, form and functional value. These 

constraints, however, are often exploited by the expert members of the discourse community to 

achieve private intentions within the framework of socially recognized purpose(s). 

 

Det er knyttet visse forventninger til jobbsøknaden, og sjangeren tilsier at det finnes 

begrensninger for hva, og hvordan, en slik type tekst skal skrives. Er søkeren veldig godt kjent 

med sjangeren, og føler seg trygg på det han skriver, åpner dette også for at han kan «leke» seg 

innenfor rammene sjangeren tilbyr. Det er dette som skiller «standardsøknader», som det føles 

som om rekrutterer har lest mange ganger før, fra søknader som skiller seg ut på en positiv måte, 
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med godt formulerte setninger, god indre struktur, samt god og sannsynlig argumentasjon for det 

søkeren skriver om seg selv. De som kan skrive godt innenfor denne sjangeren vil derfor vinne 

på dette i en jobbsøkersituasjon. Mye av grunnen til dette er at de har god kunnskap om 

tekstnormene som ligger til grunn, og kan utnytte disse kunnskapene for egen vinning. Disse 

tekstnormene er både skrevne og uskrevne, og legger føringer for hvordan jobbsøknaden skal 

være, men også hva som skiller en god søknad fra en mindre god søknad (Tønnesson, 2008, s. 

46). Taperne er dessverre dem som ikke har like god kjennskap til disse tekstnormene. Noe som 

gjør at de ikke klarer å skrive på en like god måte. Dette er selvsagt veldig synd, siden «taperne» 

kan være like motiverte, og i noen tilfeller faktisk kan være bedre egnet2 enn søkerne som klarte 

å skrive godt. 

4.3 Aptum 
 

Hva som passer seg å si, og hvor det kan sies, vil i de fleste tilfeller bli styrt av normer. Brytes 

normene kan søkeren bli møtt med en negativ reaksjon. Skrives det en jobbsøknad, bør søkeren 

skrive en jobbsøknad som er høvelig i forhold til stillingsannonsen og den stillingen han søker 

(Bakken, 2009, s. 60). I en tekst behøves det å forholde seg til både intern og ekstern høvelighet. 

4.3.1 Intern aptum 
 

Den interne høveligheten dreier seg om hvordan de ulike bestanddelene av teksten er høvelige i 

forhold til hverandre. I tilfellet med en jobbsøknad vil disse ulike bestanddelene være innhold, 

komposisjon, og stil (Bakken, 2009, s. 60). Forandres det på en av bestanddelene, kan det være 

nødvendig å gjøre forandringer i de andre bestanddelene. Med innhold menes hva som kan være 

relevant informasjon som potensiell arbeidsgiver kan ha noe interesse av å vite om den som 

søker. Å inkludere irrelevant informasjon vil ikke være høvelig. Eksempelvis «Jeg har to katter». 

Det samme gjelder begrunnelser om at det søkes på stillingen fordi søkeren behøver penger. De 

fleste forstår at det søkes på en stilling fordi søkeren vil ha en betalt jobb. Med hensyn til 

komposisjonen er det viktig at søknadens innholdselementer er plassert på en logisk og 

overtalende måte. Søkes det jobb som senior forsikringsrådgiver, vil det være malplassert å 

skrive i innledning «Jeg har dessverre ikke erfaring fra forsikring, men lærer raskt og finner det 

svært interessant». Det gjør at mottakeren automatisk ikke får lyst å lese resten av søknaden. 

                                                            
2 Dette gjelder selvsagt ikke for alle stillinger. I stillinger hvor det er viktig at den nyansatte har svært gode skriftlige 

kunnskaper må dette kunne bli fremvist i søknaden. 
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Kandidaten er uansett ikke aktuell om han er aldri så interessert og lærevillig. Å bruke en stil 

som ikke passer stillingen det søkes på kan også slå feil ut.  

4.3.2 Ekstern aptum 
 

Hvis teksten skal ha en ekstern høvelighet, må teksten være høvelige i forhold til den situasjonen 

hvor den skal brukes. De eksterne bestanddelene er avsender, sak, mottaker, de konkrete 

omstendighetene, og uttrykksmåten (inkl. mediet) (Kjeldsen, 2006, s. 72). Ekstern aptum 

innebærer at søknaden er sømmelig og formålstjenlig, noe som er helt avgjørende for at noen 

skal lykkes med en søknad (Kjeldsen, 2006, s. 71). De eksterne bestanddelene må stå i stil til 

hverandre. Hvordan dette kan se ut med hensyn til hvordan en søknad blir utformet, er illustrert 

med det retoriske pentagrammet som beskrevet av Kjeldsen (2006, s. 73). 

 

 

Figur 6 - Ekstern aptum 

 

4.4 Retorikkens arbeidsfaser 
 

Å skrive en søknad er en prosess som innebærer ulike arbeidsfaser, bevisst eller ikke bevisst. Det 

som er valgt i denne oppgaven som relevante arbeidsfaser i forbindelse med skriving av 

jobbsøknader er: intellectio, inventio, dispositio, elocutio og emendatio3 her etter Hellspong og 

                                                            
3 Tradisjonelt ikke en arbeidsfase i den klassiske retorikken, men brukt av Hellspong & Ledin (1997) 
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Ledin (1997). Det er også med utgangspunkt i disse arbeidsfasene veiledningsguidene til de ulike 

instansene skal studeres.  

 I intellectio må arbeidssøkeren analysere skriveoppgaven (Hellspong & Ledin, 1997, s. 

256). For arbeidssøkeren innebærer det blant annet å reflektere og undersøke hva som faktisk 

står i stillingsannonsen. Hva slags type stilling er det? Hva innebærer stillingen egentlig? Har jeg 

det som behøves for å kunne fylle denne typen stilling? I denne arbeidsfasen vil det også være 

lurt å tenke over hvem den potensielt fremtidige arbeidsgiveren er. Er det NHO4 eller NOAH5? 

Står de for noe jeg kan kjenne meg igjen i? I denne arbeidsfasen vil det også være relevant å 

tenke på hva tekstsjangeren jobbsøknad faktisk rommer. Vet jeg hva en jobbsøknad innebærer? 

Ses det tilbake til aptum, bør søkeren i denne fasen også tenke på den eksterne høveligheten. Da i 

form av sak (hvilken stilling er utlyst), mottaker (hvem er det jeg potensielt skal skrive til?), og 

omstendigheter (er dette en fast, engasjement eller en vikarstilling? Snarlig tiltredelse, eller 

tiltredelse lenger frem i tid?) 

I inventio må søkeren tenke ut hva som skal være innholdet i jobbsøknaden (Hellspong & 

Ledin, 1997, s. 256). I denne fasen må søkeren fokusere på den interne høveligheten i form av 

innhold. Hva er det jeg ønsker å inkludere i jobbsøknaden min? Hvorfor mener jeg at dette er 

relevant? Hva slags retorisk funksjon har det jeg velger å inkludere for teksten? 

I dispositio må søkeren tenke ut hvordan innholdet skal struktureres (Hellspong & Ledin, 

1997, s. 256). Dette faller også innenfor den interne høveligheten komposisjon. Hvor velger jeg å 

sette de ulike innholdsmomentene? Hvorfor gjør jeg dette valget? Hva tillater sjangeren i form av 

hvor jeg kan sette de ulike elementene? 

I  elocutio må søkeren tenke ut hvordan han ønsker at den ferdige søknaden skal bli seende 

ut (Hellspong & Ledin, 1997, s. 256). Dette faller også innenfor den interne høveligheten stil, og 

den eksterne høveligheten avsender. Hva slags stil velger jeg å gå for? Vil jeg ha en veldig 

formell eller en uformell tone? Hvor personlig eller upersonlig ønsker jeg å være i søknaden 

min? Passer stilen som er valgt til stillingen og bedriften jeg søker hos? I denne fasen bør 

søkeren også nærme seg en ferdig tekst. 

                                                            
4 Interesseorganisasjon for norske bedrifter 
5 Interesseorganisasjon for dyrs rettigheter 
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I emendatio må søkeren se over, og eventuelt forandre, og finpusse på søknaden sin 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 256). Er det skrivefeil? Har jeg fått formidlet det jeg ønsker slik jeg 

ønsker? Er det noe jeg ønsker å legge til eller ta bort? 

4.5 Retoriske bevismidler 
 

Som nevnt tidligere, er jobbsøknaden en argumenterende tekst. Dette fordi jobbsøknadens 

endelige formål er å overbevise mottakeren om at søkeren er en såpass interessant person at det 

er verdt å kalle ham inn til et intervju. Søkeren overbeviser gjennom argumentasjon og retoriske 

bevismidler. 

Retorikken har to hovedkategorier innen retoriske bevismidler: ikke-tekniske (atechnoi) og 

tekniske (entechnoi) (Aristoteles, 1983, s. 34). Ikke-tekniske bevismidler er det som ikke kan 

skapes i jobbsøknaden, men som finnes uavhengig av søknaden. De ikke-tekniske bevismidlene 

er noe søkeren kan vise til for å styrke det han skriver (Bakken, 2009, s. 33). For en jobbsøker 

kan dette være at han viser til håndfaste resultater som vitnemål eller karakterutskrift fra skolen, 

eller at han kan vise til hva andre har sagt om ham gjennom sluttattester fra tidligere 

arbeidsgiver(e). De tekniske bevismidlene, også kalt appellformer, er det som jobbsøkeren kan 

skape selv i selve jobbsøknaden. Disse er ethos, pathos, og logos (Kjeldsen, 2006, s. 33). Ses det 

tilbake til de retoriske arbeidsfasene, er dette noe søkeren må i bakhodet når han er i fasene 

inventio og elocutio. 

4.5.1 Ethos 
 

Blir mottakeren av jobbsøknaden overbevist av jobbsøknaden fordi de oppfatter avsenderen som 

troverdig, er dette på grunn av at de har blitt overbevist av arbeidssøkerens ethos. Ethos har tre 

karaktertrekk som innebærer forstandighet, dyd, velvilje (Bakken, 2009, s. 34-35). Disse blir 

gjerne også kalt for subjektiv ethos, da dette er noe skriveren skriver om seg selv, i motsetning til 

objektiv ethos som skildrer andre mennesker (Kjeldsen, 2006, s. 115-116). Dykkes det dypere 

ned i hva disse fire begrepene innebærer, er det lett å se at ethos er noe som bør være sentralt for 

søkerne når de skriver jobbsøknaden sin.   

Fremstår søkeren som en med forstandighet (fronesis), betyr det at han fremstår som 

kompetent innenfor det området han omtaler seg om, og er generelt i stand til å ta gode 

avgjørelser (Bakken, 2009, s. 34) (Kjeldsen, 2006, s. 120).  
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Skal han fremstå med forstandighet, må han formulere seg på en slik måte at det fremstår som at 

han faktisk har forstått hva stillingen han søker innebærer, muligens forstått litt av 

arbeidskulturen i bedriften han søker jobb hos, i tillegg til at det må fremstå som om han har den 

rette motivasjonen for stillingen, og sist men ikke minst, faktisk er kvalifisert for 

arbeidsoppgavene. Et eksempel på hvordan dette kan se ut i en jobbsøknad kan være: 

Jeg er interessert i stillingen som rekrutterer da jeg trives svært godt med høyt arbeidstempo og 

menneskekontakt. Fra tidligere arbeid er jeg vant med korte tidsfrister på levering av ferdige 

kandidater etter kundens behov. Jeg føler meg trygg på hele rekrutteringsprosessen fra A til Å, har 

inngående kjennskap til ulike rekrutteringskanaler slik at jeg vet hvor jeg finner de beste 

kandidatene, i tillegg til god kunnskap om lovverk som er relevant å forholde seg til når man skal 

rekruttere.  

Fremstår søkeren som en med dyd (arete), må det fremstå som at han har god moral, gjør 

gode gjerninger, og dermed ikke åpner for at det kan oppstå mistanke om at han er ute etter å 

bedra, eller villede, den potensielle arbeidsgiveren. Med andre ord at han er en god karakter 

(Bakken, 2009, s. 34) (Kjeldsen, 2006, s. 120). Dette kan blant annet oppnås ved å trekke frem 

relevante konkrete erfaringer som underbygger påstander som søkeren skriver om seg selv. 

Eksempelvis skrives det i søknaden at han lærer raskt, kan det være på sin plass å komme med et 

lite eksempel på en gang han lærte noe raskt. Det kan eksempelvis være noe som «Jeg hadde 

blant annet ansvar for håndtering av reiseregninger hos Vasseng Drift. Det ble i løpet av høsten 

2016 innført et nytt reiseregningshåndteringssystem som jeg lærte meg å bli superbruker av i 

løpet av en dag».  

Fremstår søkeren som noen med velvilje (eunoia), må det komme frem at han er vennlig, 

villig stemt, og vil det beste for potensiell arbeidsgiver (Bakken, 2009, s. 34) (Kjeldsen, 2006, s. 

120). Søkeren bør også fremstå slik at han viser at han ønsker det beste for den potensielle 

arbeidsgiveren (Bakken, 2009, s. 34). Dette kan blant annet fås frem ved å vise til hva han kan 

bidra med, som kan være gunstig for den potensielle arbeidsgiveren. Eksempelvis kan dette være 

erfaringer og/eller utdanning han har som kan være til stor fordel for mulig fremtidig 

arbeidsgiver. Dette kan blant annet se slik ut «Jeg har flere års variert hands-on erfaring fra 

regnskapsyrket og svært god kunnskap om de største regnskapsprogrammene. Deriblant Visma 

som brukes hos dere. Dette gjør at en eventuell opplæringstid av meg vil være kort, og jeg derfor 

raskt kan ta oppdrag fra kunder på en trygg og effektiv måte». 



 
 

19 
 

Fremstår det som at søkeren har forstandighet, dyd og velvilje gjennom jobbsøknaden sin, 

er dette selvsagt en veldig god begynnelse. Bakken (2009, s. 36) skriver at en persons 

troverdighet ikke er konstant, men faktisk forandrer seg mens teksten leses, og at oppfatningen 

leseren hadde av en tekst etter førstegangs gjennomlesning kan forandre seg til neste gang 

teksten leses av samme person. Bakken (2009, s. 36) nevner at for å påpeke denne dynamikken 

må det skilles mellom tre kategorier av ethos: innledende, avledet og endelig ethos. I 

jobbsøkingstilfellet vil den innledende («initial») ethos være den oppfatningen mottakeren har av 

arbeidssøkerens troverdighet før møtet med jobbsøknaden (Kjeldsen, 2006, s. 125). Denne 

oppfatningen bygger på tidligere kjennskap til jobbsøkeren og/eller opplysninger som 

mottakeren har fått om denne personen (Bakken, 2009, s. 36). Dette kan eksempelvis være alder, 

utdanning, eller e-postadresse. Den som rekrutterer har i mange tilfeller tilgang til noe 

informasjon om en kandidat før de faktisk kommer til selve stykket med å lese jobbsøknaden og 

CV-en. Dette kan blant annet være måten jobbsøknaden har blitt sendt inn. Er det via fysisk post, 

e-post eller gjennom et rekrutteringssystem? Kommer søknaden via posten kan mottaker for 

eksempel se på valg av konvolutt (farge, størrelse), valg av penn, blyant eller tusj på konvolutten, 

noe som innebærer at mottakeren får sett håndskriften deres. Sender arbeidssøkeren søknaden sin 

via mail får mottakeren se e-postadressen deres, hva de har lagt inn som emne på e-posten, valg 

av font på skriften i mailen, dato og klokkeslett mailen ble sendt, og også ofte en kort tekst i 

selve mailen, i tillegg til det de har valgt som vedlegg i e-posten. Søker de via stillingsannonsen 

og dermed gjennom rekrutteringssystemet til potensiell arbeidsgiver, vil det selvsagt variere hva 

slags informasjon mottakeren får opp om søkeren. Hva slags informasjon som blir vist for 

rekrutterer vil i mange tilfeller være mulig for den som har tilgang til rekrutteringssystemet å 

sortere ut fra hva rekrutterer selv mener er relevant. Det kan i mange tilfeller sorteres ut i fra 

utdanningsområde, utdanningsnivå, yrkeserfaring, alder, kjønn, navn, e-postadresse, tidspunkt 

for innlevering av søknad, samt bosted for å nevne noe. Alt dette kan være med å påvirke 

troverdigheten til avsenderen. Eksempelvis hvis man mottar en jobbsøknad i et fysisk brev, når 

det står helt konkret i stillingsannonsen at søknaden ønskes digitalt i rekrutteringssystemet, vil 

dette påvirke synet på den som søker. I et slikt tilfelle kan det tenkes at søkeren ikke har lest 

stillingsannonsen godt nok. Sendes jobbsøknaden i en konvolutt som ikke er hvit eller brun, kan 

det også være med å påvirke hvordan personen oppfattes. For eksempel hvis kandidaten sender 

søknaden sin i en rosa konvolutt, kan det fremstå som om de ikke er særlig seriøse. Selv om 
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intensjonen deres kan ha vært at de ville skille seg ut i mengden, eller bare det at de faktisk ikke 

hadde en annen konvolutt. Bruk av en uegnet skrifttype i e-posten kan også være med å påvirke 

hvordan en person oppfattes. Velger jobbsøkeren å bruke ulike skrifttyper i søknaden, kan dette 

også gi et negativt inntrykk. Alder kan også være med å påvirke ethoset til den som søker. Er det 

utlyst en stilling som kommunikasjonsmedarbeider med ansvar for sosiale medier i NRK P3, og 

søkeren er 62 år gammel, kan det kanskje tenkes at denne søkeren ikke nødvendigvis har 

spisskompetansen som behøves for å mestre stillingen. 

Avledet («derived») ethos er det inntrykket som dannes av jobbsøkerens troverdighet på 

grunnlag av selve teksten, og er den fagtekniske delen av søknaden (Kjeldsen, 2006, s. 128). 

Dette kan skapes både eksplisitt og implisitt av jobbsøkeren. Eksplisitt ved å faktisk skrive 

bestemte ytringer om seg selv i teksten, og implisitt ved å blingse på fakta i innhold, 

komposisjon, stil og framføring (Bakken, 2009, s. 36). Dette kan blant annet være at de kommer 

med påstander om seg selv som ikke stemmer overens med CV eller attester, eller har en dårlig 

struktur på jobbsøknaden sin som gjør at den ser rotete ut. Det kan også være valg av ulike farger 

og skrifttyper, men også at det ikke ser ut til at de følger et vanlig oppsett for sjangeren. 

Jobbsøknaden kan inneholde skrivefeil eller inneholde ord og begreper på feil eller upassende 

måter. Jobbsøkeren kan også skrive på en slik måte at de fremstår som usikre. Eksempelvis «Jeg 

tror jeg har det som behøves til å passe denne stillingen». Selv om det selvsagt finnes en 

balansegang mellom å være selverklært superhelt og selvutslettende. 

Endelig ethos («terminal ethos») er den oppfatningen som skapes av jobbsøkeren etter at 

jobbsøknaden er blitt lest, og kan oppsummeres som møtet mellom den innledende og avledede 

ethos (Kjeldsen, 2006, s. 133) (Bakken, 2009, s. 37). Det endelige ethos kan enten bekrefte eller 

justere synet på kandidaten (Bakken, 2009, s. 37). Har arbeidssøkeren for eksempel sendt inn 

søknaden sin fra en e-postadresse som ”darth_vader_rules_86@hotmail.com” klokken 03.34 natt 

til onsdag, kan det tenkes at denne søkeren ikke er særlig seriøs, men så viser det seg at 

søknaden, CV-en og attestene er særdeles gode, kan det endelige ethos være at denne kandidaten 

faktisk er aktuell. 

4.5.2 Pathos 
 

Skal mottakeren overtales, må det settes i gang en følelsesreaksjon hos den som leser. Innenfor 

retorikken blir dette bevismiddelet kalt for pathos (Bakken, 2009, s. 39). Bakken (2009, s. 39) 

lister opp to årsaker til hvorfor følelser spiller en viktig rolle i forbindelse med overtalelse. Den 
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første innebærer å frembringe en følelse hos mottakeren. Dette for å i det hele tatt kunne holde på 

oppmerksomheten til den som leser. Hvis teksten som er sendt ikke tirrer noe som helst ved 

følelsesspekteret til mottakeren, er det en stor fare for at mottakeren ikke engasjerer seg i teksten, 

og dermed arbeidssøkeren, og i noen tilfeller ikke engang leser ferdig teksten. 

Den andre årsaken er at følelser påvirker hvordan mennesker vurderer en sak (Bakken, 

2009, s. 39). Med en jobbsøknad ønsker søkeren å oppnå en slags form for glede eller 

engasjement for det han har skrevet om seg selv. Klarer han dette er det større sannsynlighet for 

at rekrutterer vurderer han i et positivt lys. Vekker søkeren sinne eller oppgitthet med sin 

jobbsøknad, vil det i mange tilfeller gjør at søkeren ikke blir vurdert på en positiv måte. Det er 

flere måter dette kan gjøres. Eksempelvis hvis søkeren skriver på en slik måte at det fremstår 

som om han egentlig er for ”god” for stillingen, eller at han skriver om bedriften i et negativt lys. 

«Jeg har inntrykket av det som gjør at bedriften deres taper markedsandeler, er at dere har feil 

folk på feil sted. Ansetter dere derimot meg, kan jeg garantere et oppsving i resultatene deres». 

Her skriver implisitt personen at rekrutterer, som forøvrig er den samme som skal evaluere denne 

personen, ikke kan jobben sin. 

For det tredje har følelsene en sentral motiverende funksjon (Bakken, 2009, s. 39). Søkeren 

ønsker ikke bare at den som leser jobbsøknaden skal tro at det som står i jobbsøknaden er sant, 

han vil selvsagt også at det skal skje noe mer utover dette. Teksten må engasjere såpass mye at 

rekrutterer tenker at de må gjøre noe mer utover å bare ha lest søknaden og nikket 

anerkjennende. Søkeren vil selvsagt at de skal ta det et steg videre, nemlig å kalle inn til intervju.  

Skal søkeren klare å vekke følelser hos mottakeren, må han også ha noe kunnskap om den 

som leser teksten. I dette tilfellet bør han som skriver søknaden være klar over at den som mest 

sannsynligvis kommer til å lese søknaden, har lest en god del jobbsøknader i fra før, og dermed 

lest mye av det samme standardsetningene tidligere. Klisjeer vekker sjeldent positive følelser, 

snarere fremstår det som om søkeren ikke har brukt noe særlig med tid til å tenke ut hvordan han 

ønsker å fremstille seg selv. 

Skal søkeren vekke følelser med jobbsøknaden, kan han gå for to ulike strategier. Søkeren 

kan selv gi uttrykk for den følelsen han ønsker at mottakeren skal føle, eller han kan presentere 

en type situasjon som normalt vekker denne følelsen (Bakken, 2009, s. 41-42). I et tilfelle som 

jobbsøknader, er det nok mest passende å ta i bruk den første strategien. Dette kan gjøres ved å 

ha en positiv tone og ordlyd i selve søknaden, siden det er denne følelsen søkeren vil at den som 
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leser søknaden skal føle. Den andre strategien kan fungere, selv om det ikke nødvendigvis vil 

være sømmelig å inkludere detaljerte følelsesmessige skildringer i en jobbsøknad.  

4.5.3 Logos 
 

Skal søkeren klare å overbevise mottakeren av jobbsøknaden om at det han har skrevet om seg 

selv faktisk er sant eller sannsynlig, gjøres dette ved at demonstrere hvorfor et utsagn er sant 

eller sannsynlig (Aristoteles, 1983, s. 35). Det er to elementer i teksten som er spesielt viktige 

hvis de skal forstås som korrekte. Det første er beskrivelsene. Beskrivelsene søkeren kommer 

med i jobbsøknaden må fremstå som troverdig. Enklere sagt må det som står der være noe den 

som leser kan gjenkjenne og akseptere (Bakken, 2009, s. 44). Skriver søkeren for eksempel 

«Som butikkmedarbeider hos Kiwi hadde jeg blant annet ansvar for forhandling av 

leverandørkontrakter», vil ikke dette fremstå som særlig troverdig da det ikke stemmer overens 

med bildet mottakeren kan ha av hva en butikkmedarbeider gjør. Det stemmer ikke overens med 

mottakerens doxa. Doxa er kort forklart oppfatninger og kunnskaper om tilværelsen (Bakken, 

2009, s. 44).  

Det andre elementet er argumentasjon. De påstandene søkeren kommer med i 

jobbsøknaden, må argumenteres for på en slik måte at det overbeviser den som leser (Bakken, 

2009, s. 44). I forbindelse med dette kommer søkeren gjerne med en påstand om noe. 

Denne/disse påstandene kan handle om hvordan verden var, er eller bør bli. For at denne 

påstanden skal få noe som helst gjennomslagskraft behøver søkeren å argumentere for at denne 

påstanden er sann (Bakken, 2009, s. 45). Et eksempel på dette kan være «Jeg evner å finne 

løsninger i stressende og tidspressede situasjoner. Blant annet har jeg klart å levere ønsket 

rekrutteringsbestilling innenfor ordinær tidsfrist til tross for at bestillingen økte med fem hoder 

tre dager før leveringsfristen».  

5. Metode og materiale 
 

Tekstanalyse er valgt som metode til denne oppgaven. Det er flere grunner til at denne metoden 

er valgt som inngangsportal for å få forstå og analysere de utvalgte tekstene. Det som er 

interessant, er hva tekstene sier og hvorfor de sier det sier. Dette er også nøkkelen som behøves 

for å svare på problemstillingen. I tillegg er det viktig å studere dem med utgangspunkt i hvordan 

de faktiske brukerne av teksten møter dem. De som oppsøker disse tekstene vil nemlig sitte og 

lese dem på egenhånd. Hellspong og Ledin (1997, s. 11) skriver at hvis det skal forstås hvordan 
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tekster fungerer, så behøves det å se på hvordan tekstene er bygget opp, og studeres tekstens 

struktur. Når dette blir gjort, læres det hvordan språket blir brukt og virker i en skriftspråkskultur 

(Hellspong & Ledin, 1997, s. 11). Jobbsøknadene som skal analysere er nettopp skriftlige tekster, 

og det er hvordan språket i teksten blir brukt som ligger til grunn for det som søkes. Tekster er 

også stabile, og derfor mer reliable  (Silverman, 2014, s. 87). At tekstene er stabile åpner for at 

de kan studeres nøye uten å måtte bekymre seg for forandringer. Andre fordeler ved å bruke 

tekstanalyse som metode, er at tekster i seg selv er rike på informasjon, de er tilgjengelige, og de 

har en effekt på verden (Silverman, 2014, s. 313). Datamaterialet som skal brukes er naturlig 

forekommende, tilgjengelig på internett, og disse tekstenes (forhåpentlige) effekt på verden er å 

hjelpe andre å skrive (bedre) søknader. 

Det finnes selvsagt andre metoder som også kunne hjulpet i søken etter svar, og som kunne 

bidratt til andre syn og vinkler til tekstene som skal studeres. Disse andre metodene kunne vært 

fokusgrupper, intervjuer, og spørreundersøkelser. Det vil være mer strukturert og ordnet å 

arbeide med materialet gjennom tekstanalyse. Det gjør også at eventuelle funn vil være mer 

reliable, siden det vil være lettere for andre å gå disse analysene i sømmene ved en senere 

anledning. Med tanke på validitet i eventuelle funn, angripes tekstene fra flere ulike vinkler ut i 

fra et objektivt syn. Jeg er klar over at det ikke vil være mulig å unngå noe subjektivitet ved bruk 

av en slik kvalitativ metode, men det forsøkes unngått så langt det er mulig ved å gjennomgå 

analysematerialet i flere omganger, og ved å revidere analysemodellen hvis det fremkommer 

mangler. For øvrig kan det informeres om at undertegnede har mye trening i å lese jobbsøknader 

fra arbeid. I den forbindelse har de tekstene blitt håndtert på et objektivt sett, da dette er forventet 

i en profesjonell setting. 

Silverman (2014, s. 313) skriver at hvis en tekstanalyse skal gjøres godt, er det viktig å 

arbeide ut i fra et begrenset antall tekster. Dette fordi tekstene er svært rike på informasjon. Dette 

er også årsaken til at det i oppgaven er begrenset til tre instanser, selv om det finnes et hav av 

ulike lignende tekster tilgjengelig på nett. Det som skal studeres er søknader fra NAV, 

Karrieresenteret ved UiO, og Adecco. Disse ble valgt på bakgrunnen av at de er store innenfor 

hver sitt område, og alle har det samme overordnede målet – å få personer ut i arbeid. De er alle 

anerkjente, autoritative, og innehar muligens mer myndighet enn hva mindre aktører kan ha. Det 

er derfor tolket slik at det er svært sannsynlig at personer som søker informasjon og hjelp til 

søknadsskriving, søker seg til disse instansene for inspirasjon. I tillegg til dette har alle disse tre 
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instansene egne veiledningsguider for hva en arbeidssøker må tenke på i skriveprosessen. To av 

disse tre instansene har dessuten en tilhørende stillingsannonse modellsøknaden svarer på. Dette 

gjør at i disse tilfellene kan det studeres om søknaden faktisk tar hensyn til foregående ytring i 

kommunikasjonskjeden. Karrieresenteret og NAV har vel og merke noen få ekstra 

modellsøknader for andre typer stillinger enn det som er valgt ut til denne oppgaven. De utvalgte 

modellsøknadene er valgt på bakgrunn av at de var spesielt interessante. Karrieresenterets 

modellsøknad ble valgt med bakgrunn i at den fiktive stillingen det skulles søkes på virket ekstra 

interessant. NAVs modellsøknad ble valgt på bakgrunn av at den fiktive kandidaten virket 

spennende, og annerledes enn hva den «typiske» søkeren til en lager- og logistikkstilling kan 

være. Selv om dette spesifikke tekstutvalget er gjort, vil det ikke være problematisk med hensyn 

til validitet. De er fortsatt publiserte modellsøknader som ligger tilgjengelig som hjelp for andre. 

Materialet som skal studeres blir derfor en veiledningsguide og en modellsøknad fra hver instans. 

Silverman (2014, s. 313) skriver at hvis det skal gjøres en suksessfull gjennomført 

tekstundersøkelse, må det brukes en klar analytisk tilnærming. Analysemodellen som blir brukt 

på valgt analysemateriale er egenutarbeidet, men bygger på Hellspong & Ledins Vägar genom 

texten (1997, s. 41, 43, 49-58, 64, 240-256), Kjeldsens Retorikk i vår tid (2006, s. 394), samt 

retoriske emner som har blitt behandlet i kapittel 4 Teoretisk perspektiv på jobbsøknader her i 

oppgaven. I utarbeidelsen av analysemodellen var det syv overordnede punkter som skilte seg ut 

ved å være ekstra relevante. Ved hjelp av denne analysemodellen vil alle tekstene bli analysert på 

bakgrunn av det samme, noe som vil styrke reliabiliteten av undersøkelsen. Med hensyn til 

validitet, er det gjennomført test av analysemodellen på en av tekstene. Det er deretter blitt gjort 

forandringer på analysepunkter hvis det har vært behov. Den reviderte og testede modellen har i 

etterkant av disse justeringene blitt brukt på alt valgt analysemateriale. Disse testene og 

endringene styrker validiteten av funnene, siden undersøkelsen kan holdes tydeligere innenfor 

rammene til problemstillingen. 

Fokuset i analysen vil være retorikk og hvordan dette kommer til syne gjennom tekstens 

innhold, og grep som blir gjort i tekstene. Med hensyn til appellformer (tekniske bevismidler) vil 

fokuset være særlig på hvordan tekstene argumenterer. Med tanke på aptum vil det undersøkes 

om det er en høvelig respons på stillingsannonsen (ref. Bakhtins kommunikasjonskjede). 

Søknadene som skal analyseres er modellsøknader skrevet av instansene selv. Funksjonen 

til disse modellsøknadene er å være forbilledlige eksempler på hvordan en god søknad kan se ut. 
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6. Analyse 
 

Som nevnt i kapittel 5 – Metode og materiale bygger nedenstående modell på Hellspong & 

Ledins Väger genom texten (1997), Kjeldsens Retorikk i vår tid  (2006), og de ulike delkapitlene 

som har blitt diskutert i kapittel 4 – Teoretiske perspektiv på jobbsøknader. Disse områdene har 

blitt valgt på bakgrunn av deres relevans, og er nødvendige områder å studere hver modellsøknad 

etter, slik at problemstillingen og videre forskningsspørsmål kan besvares. 1. Tekststruktur og 

koherens og 2. Kontekst, faller til dels under 4. Aptum, men er holdt adskilt slik at det blir mer 

oversiktlig. 

Deler av analysen gjort på de ulike instansene vil bli presentert i tabeller. Det er brukt 

samme tilnærmingsmetode (tekstanalyse) for å komme frem til funnene for alle de tre valgte 

instansene. Tabeller har kun blitt tatt i bruk hvor det har vært nødvendig, og er et grep gjort i 

teksten for å lette og bedre leseropplevelsen. 

6.1 Analysemodell for søknader og veiledningsguider: 

Tabell 1 - Analysemodell for søknader og veiledningsguider 

1. Tekststruktur og 

koherens 

Søknadens komposisjon – innledning, saksfremstilling, positiv 

argumentasjon, avslutning. 

 

Er det sammenheng i det som står skrevet? 

2. Kontekst Situasjonskontekst – Hvorfor søkes det, og hva søkes det på? Hvem er 

deltakerne? Hvordan blir deltakerrollene fremstilt? 

 

Kommunikasjonskontekst – Hva slags tekstkultur og tekstnormer blir 

brukt? 

 

Intertekstuell kontekst – Er det henvisning til andre tekster? Kan vi 

finne gjenklang til andre tekster? 
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3. Appellformer 

(tekniske 

bevismidler) 

Ethos (forstandighet, dyd, velvilje) – Virker avsender troverdig? I så 

fall hvordan fremkommer det?  

 

Pathos – Klarer avsenderen å vekke følelser? I så fall hvordan klarer 

han det? 

 

Logos – Klarer avsender å få det han har skrevet til å virke sant eller 

sannsynlig? I så fall hvordan gjøres det? 

4. Aptum Er søknaden passende? Er søknaden svar på annonsen? 

5. Retoriske 

arbeidsfaser 

Oppfordrer veiledningsguiden til å ta i bruk de retoriske 

arbeidsfasene? 

- Intellectio 

- Inventio  

- Dispositio 

- Eloctutio 

- Emendatio6 

6. «Oppskriftstro» Følger søknaden instansens egen oppskrift for en god tekst? 

7. Andre områder 

ved modellsøknaden 

Er det noe ved søknaden som ikke blir dekket av øvrige punktene? 

 

 

6.2.1 Analyse av Søknad på stilling som lager- og logistikkmedarbeider hentet fra NAV 

(Vedlegg 3) 
 

1.1 Tekstens komposisjon og innhold 

Teksten er en modellsøknad produsert av NAV. Her er det «Lene» som søker jobb hos «Akras 

Distribusjon AS» som lager- og logistikkmedarbeider. 

I det tekstens struktur og oppbygning skal studeres, skal søknadene her deles inn i mer 

oversiktlige områder. Siden det er en retorisk vinkling, er Cicero og hans inndeling av 

talekunsten (her overført til søknad) som beskrevet i De Oratore I – III blitt valgt (Cicero, ca. 55 

f. Kr. (Norsk utgave 2012), s. 115 - 116). Cicero nevner de klassiske retoriske arbeidsfasene, 

                                                            
6 Gjort kjent av Hellspong & Ledin. Begrepet er dekket i 4.4 Retorikkens arbeidsfaser i denne oppgaven. 
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som for øvrig også skal brukes når veiledningsguidene skal analyseres, men Cicero tar også opp 

følgende punkter: 

Innledning: 

Søkeren må gjøre at leseren blir oppmerksom, får lyst til å høre, og vise søkeren velvilje (Cicero, 

ca. 55 f. Kr. (Norsk utgave 2012), s. 115). 

Saksfremstilling: 

Søkeren må gjøre rede for hans sak, og gjøre saksutgreiingen sin sannsynlig og klar (ibid). 

Argumentasjon: 

Søkeren må argumentere for hvorfor han mener han er den rette kandidaten (ibid). I en 

jobbsøknad innebærer dette ofte å argumentere for seg selv ut fra et positivt ståsted. 

Konklusjon/avslutning: 

Cicero nevner ikke eksplisitt hva som skal inkluderes i konklusjonen eller avslutningen, men det 

er nærliggende å tolke at konklusjonen vil være en oppsummering av argumentene. «På grunn av 

dette, så er det slik». I forbindelse med en jobbsøknad vil det for mange være naturlig å ha en 

setning eller to hvor søkerens personlige egenskaper eller motivasjon for stillingen kort blir 

nevnt eller videre utdypet. 

1. avsnitt - innledning: Lene søker på stillingen fordi hun har relevant erfaring og mener hun har 

mye å tilføre bedriften. 

2. avsnitt- innledning: Hun forteller om hvor hun opprinnelig er fra, hvor hun har bodd de ti siste 

årene, samt at hun for tiden er ansatt hos «Roksel AS». Et sted med spennende og varierte 

oppgaver. 

3. avsnitt – saksfremstilling: Informerer om at hun og mannen har tenkt å flytte til Lillehammer, 

og at hun er i oppsigelsestid. 

4. avsnitt –saksfremstilling: Skriver at hun har lang og variert erfaring innenfor lager- og 

logistikk. Viser til hva slags områder hun har arbeidet med.   

5. avsnitt – positiv argumentasjon: Viser til bestått fagbrev i logistikk og transport, 

truckførerbevis og bestått traverskran. 

6. avsnitt - positiv argumentasjon: Løfter frem sine sterke sider.  
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7. avsnitt – positiv argumentasjon: Forteller om hobbyen sin (motorsykkel) som har som 

funksjon å vise praktisk «anlagthet».  

8. avsnitt – avslutning: Runder av ved å igjen vise til hvorfor hun er en god kandidat. Forsøker å 

vekke engasjement hos mottaker slik at de vil kalle henne inn til intervju. 

9. avsnitt – avslutning: Gjør seg tilgjengelig for eventuelle spørsmål, og informerer om at hun 

gjerne vil komme på intervju. 

1.2 Koherens 

Søknaden har for det meste en klar sammenheng i seg, og står i stil med det som er utlyst i 

stillingsannonsen. Noe av innholdet i teksten virker malplassert. Eksempelvis har hun tatt med 

hvor hun opprinnelig kommer fra. Dette er ikke særlig hensiktsmessig med mindre hun bor der 

nå, eller tenker å leve opp til alle stereotypier om personer fra Nord-Norge. Ved første gangs 

lesing av søknaden, var det noe vanskelig å forstå hvorfor hun skrev om hobbyen sin. Hensikten 

med å inkludere dette avsnittet kunne blitt gjort tydeligere. Andre og tredje avsnitt kunne blitt 

slått sammen og skrevet på en mer appellerende måte. Slik som avsnitt to er nå virker det 

forvirrende. Det er noe merkelig at en person som tilsynelatende bor langt borte fra Lillehammer 

søker jobb, når hun allerede har en jobb hun tilsynelatende er fornøyd med. En mer forklarende 

måte å skrive dette kunne vært: 

Jeg er en kvinne på 37 år som for tiden bor på Dronningland, men skal flytte til Lillehammer om 

kort tid siden vi skal overta min manns familiegård. Jeg jobber nå ut oppsigelsestiden som 

spedisjonsansvarlig hos Roksel AS. Et sted som har gitt meg varierte og spennende 

arbeidsoppgaver som jeg håper jeg kan få hos dere også. 
 

2. Kontekst 

2.1 Situasjonskontekst 

Deltakerne i denne teksten er Lene som sender søknaden, og Akras Distribusjon AS som er 

mottakeren av søknaden. Det er også en henvisning til hva hun har hørt fra «andre». Hvem disse 

andre er blir ikke nærmere spesifisert, men det kan tolkes som at det er arbeidskollegaer på grunn 

av diskursen, og fordi de de har sagt at hun «bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet» (NAV, Ukjent-

a). 

Akras Distribusjon AS blir i teksten henvist til som et «dere». Akras Distribusjon AS er 

dem som sitter med mest makt over teksten. Dette fordi det er dem som skal bedømme hvorvidt 
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søknaden er god nok. Denne bedømmelsen blir gjort på bakgrunn av deres bakgrunnskunnskaper 

gjort gjennom tidligere rekrutteringer, hva slags ansatte de har i bedriften, og ikke minst hva 

slags krav som stilles for å mestre rollen som lager- og logistikkmedarbeider. Det kan også ses at 

Lene er klar over at det er Akras Distribusjon AS som har makten, siden hun forstår at det er hun 

som må bevise at hun er en god kandidat, og ved at hun krever ingenting av dem søknaden sin. 

2.2 Kommunikasjonskontekst 

Lene har valgt å skrive en formell jobbsøknad. For å kunne gjøre dette forutsetter det at begge 

parter tilhører den samme tekstkulturen, men også å ha den samme sjangerkompetansen for å 

oppfatte søknaden som dette. Sjangerkompetanse innebærer blant annet at både den som skriver 

og den som leser må ha forkunnskapene og lesevanene som behøves for at teksten skal oppfattes 

som en jobbsøknad (Hellspong & Ledin, 1997, s. 28). Lene skriver også i en lager- og 

logistikkdiskurs som kan ses ved at hun bruker ord som spedisjonsansvarlig, truckførerbevis, 

traverskran, lager- og logistikk. Alle ord som det er forventet at mottaker skal forstå hva 

innebærer. 

2.3 Intertekstuell kontekst 

I teksten kan det ses at hun henviser helt spesifikt til stillingsannonsen, og at hun fant den på 

nav.no. Det er derfor tydelig at søknaden hennes er en respons på stillingsannonsen deres. Hun 

har nok også skrevet og lest søknader før, og søknaden hennes kan ha gjenklang fra tidligere 

søknader hun har hatt hell med. 

2.3 Tekstens stil – språk og tydelighet 

Søknaden til Lene er for det meste tydelig. Hun får frem årsaken til at hun søker, hva som gjør 

henne kvalifisert for stillingen, i tillegg til annet hun eventuelt kan tilby utover de ønskede 

kvalifikasjonene som står i stillingsannonsen. Søknaden har korte avsnitt som nesten har som 

funksjon å være punkter. Setningene er heller ikke for lange eller kompliserte. Begge deler gjør 

at søknaden blir overkommelig og lett å lese. Dette gjør også at den som leser søknaden kan bli 

mer velvillig innstilt til teksten. En tettskrevet søknad uten luft og/eller lange, kompliserte 

setninger kan føles som en slitsom mur hvis mottaker skal lese mange søknader på en dag.  
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3. Appellformer (tekniske bevismidler) 

3.1 Ethos 

3.1.1 Forstandighet 

Det fremstår som om hun har full forståelse for hva det hun søker på faktisk innebærer. Dette 

kommer til uttrykk ved at hun skriver at hun har «svært lang» erfaring, «lang og variert bakgrunn 

innenfor lager og logistikk», «jobbet med alt fra fysisk hardt arbeid til mer administrative 

oppgaver», «fullført fagbrev i logistikk og transport», og «har fått flere tilbakemeldinger på at 

jeg bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet» (NAV, Ukjent-a). Ved å skrive dette fremstår hun som 

kvalifisert for stillingen og at hun har forstått arbeidskulturen. Dette svarer også på 

stillingsannonsen hvor det står at arbeidsoppgavene blant annet vil innebære administrative 

oppgaver (registrering av varer og bistå ved prisoppdateringer), god fysisk helse (dette ligger 

implisitt i teksten. De har skrevet «God fysikk»), og at de ønsker en person som er «lagspiller 

med gode samarbeidsegenskaper, glimt i øyet og godt humør» (NAV, Ukjent-b). 

3.1.2 Dyd 

Lene får frem at hun vil det beste for bedriften. Dette blir belyst ved at hun skriver at hun mener 

«Jeg har mye å tilføre bedriften» i det første avsnittet, men også i det åttende avsnittet hvor det 

kommer frem at hun jobber hardt, er nøyaktig, bidrar positivt til arbeidsmiljøet, er lojal, og 

opptatt av å yte det «lille ekstra» slik at jobben blir utført på en trygg og effektiv måte (NAV, 

Ukjent-a). 

3.1.3 Velvilje 

Hun fremstår som vennlig og villig stemt overfor dem hun søker jobb hos. Dette kan ses ved at 

hun «søker med stor interesse», men også ved at hun får frem utdanning og erfaring som kan 

være relevant for Akras Distribusjon AS. For eksempel skriver hun at hun har «Lang og variert 

bakgrunn innenfor lager og logistikk», «jobbet med alt fra fysisk hardt arbeid til mer 

administrative oppgaver», fagbrev i logistikk og transport, truckførerbevis, rask læringsevne, 

endringsvillighet, kreativitet, og er hardtarbeidende, nøyaktig i arbeide, og en positiv bidragsyter 

i arbeidsmiljøet (NAV, Ukjent-a). 

3.2 Pathos 

Dette bevismiddelet brukes for å vekke følelser. Som nevnt tidligere finnes det to strategier for 

dette. Enten kan «Lene» selv gi uttrykk for den følelsen hun ønsker å vekke hos mottakeren, eller 
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så kan hun vise til situasjoner som kan vekke disse følelsene (Bakken, 2009, s. 41-42). Lene 

bruker faktisk begge strategiene i teksten sin. For det første er det en lystig, men samtidig seriøs 

tone over søknaden. Hun nevner også at hun er hardtarbeidende og lojal. Hun vekker også 

empati ved å fortelle om bo- og ansettelsessituasjonen sin, ved å få frem familiesituasjonen sin, 

og behovet hennes for å ha et godt arbeidsmiljø. 

3.3 Logos 

Hun formidler egenskaper og erfaringer er ved å vise til tidligere erfaring hos Roksel AS, fullført 

fagbrev innenfor lager og logistikk, og tilbakemeldinger fra tidligere kollegaer. Henne sterke 

sider blir også bekreftet gjennom andre elementer som blir nevnt i søknaden. Eksempelvis: 

• Ønsker å jobbe et sted med godt arbeidsmiljø  Gjort det før. Fått tilbakemelding 

fra tidligere kollegaer om at hun bidro til det. Selv sørger hun for at jobben gjøres 

på en trygg og effektiv måte. Hun er også åpen og har en positiv holdning. 

• Erfaring med fysisk arbeid, administrative oppgaver, leder- og personalansvar  

Lærer nye ting raskt og endringsvillighet 

Disse grepene gjør at det virker sannsynlig at hun har egenskapene og kompetansen som 

behøves for å mestre stillingen. 

4. Aptum  

Lene har tatt med innhold som kan være relevant for arbeidsgiver, men med forbehold om at hun 

har skrevet om annen relevant informasjon som kan styrke henne som kandidat i CV-en sin. Det 

fremstår som tydelig at hun vet hva en stilling innen lager- og logistikk innebærer. Dette kan ses 

på bruk av faguttrykk, men også at det fremstår som om hun har en forståelse for hva stillingen 

innebærer. Sistnevnte kan blant annet ses ved at hun viser til at hun «har jobbet med alt fra fysisk 

hardt arbeid til mer administrerende oppgaver» (NAV, Ukjent-a). I søknaden er det noen 

områder hun ikke skriver eksplisitt at hun har erfaring med, som blir nevnt i stillingsannonsen. 

Imidlertid kan dette tolkes som om det blir nevnt implisitt ved at hun henviser til tidligere 

arbeidserfaring. Det blir derfor opp til mottakeren å tolke hvorvidt hun faktisk har 

kvalifikasjonene som behøves for å mestre stillingen. Eksempelvis er en av kvalifikasjonene for 

stillingen erfaring med IT-systemer, ERP-systemer, og Multicase. Dette blir ikke nevnt i 

søknaden. Dette kan hun ha notert på CV-en sin under «IT-ferdighet», hvis hun har et slikt 

avsnitt. Det kan også være innforstått i lager- og logistikkbransjen, at hvis man har fagbrev 
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innenfor logistikk og transport, eller har jobbet som spedisjonsansvarlig, er dette noe som 

mestres siden dette potensielt kan være svært utbredte programmer å bruke. Slik som MS Office-

pakken er i kontorjobber. Erfaring med ERP-systemer og Multicase blir ikke nevnt som en «need 

to have» i annonsen for å mestre stillingen. Hvis «Lene» ikke har erfaring med dette har hun 

sikret seg ved å skrive at hun har «[…] evnen til å lære nye ting raskt» (NAV, Ukjent-a). 

Med hensyn til stil, har hun skrevet en formell søknad med en noe personlig tone. Hvorvidt 

dette er passende i dette tilfellet, er noe vanskelig å avgjøre, da stillingsannonsen hun svarer på 

ikke har noen innledende tekst om hvordan det, for eksempel, er å jobbe hos dem. 

Lene har også en god komposisjon i søknaden sin. Søknaden er noe lang, men dette er 

overkommelig siden hun er dyktig til å bruke avsnitt. Dette gjør at teksten føles luftig, og lite 

kompakt. 

5. Retoriske arbeidsfaser: 

Tabell 2 - Retoriske arbeidsfaser - NAV 

Retoriske 

arbeidsfaser 

Hva NAV skriver (Vedlegg 1) (NAV, 2013): 

Intellectio At søkeren må lese stillingsannonsen nøye siden søknaden skal være et 

direkte svar på denne. Søkeren må gjøre en enkel analyse av 

stillingsannonsen, og NAV viser til et eget dokument med informasjon 

om denne analyseprosessen. 

Inventio og 

dispositio 

I tillegg til analysen av stillingsannonsen, skriver NAV at søknaden bør 

inneholde en innledning, en hoveddel og en avslutning. I disse delene 

skriver de også hva som bør inkluderes for hver del. I innledningen 

skriver de at søkeren skal bruke en setning eller to for hvorfor man vil ha 

akkurat denne jobben, og hvorfor man er rett person. Hoveddelen bør ha 

inneholde bakgrunnen til søkeren som gjør dem ekstra interessant for 

stillingen, og at søkeren kan gi eksempler på aktuelle erfaringer som kan 

være relevante for jobben. I denne delen skriver de også at søkeren skal 

fortelle om personlige egenskaper som kan være relevante for jobben, 

vise kjennskap til bransjen/bedriften, og forståelse til kravene som stilles 

til søkeren i jobben. De skriver også at søkeren skal vektlegge hva de 
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kan, og ikke hva de eventuelt mangler av kvalifikasjoner. I følge NAV 

bør avslutningen være kort og god, samt oppsummere og trekke trådene 

sammen. Søkeren kan kort gjenta hvorfor man gjerne vil ha jobben, men 

også fortelle at man er svært motivert for arbeidsoppgavene, og at man 

skal overbevise arbeidsgiveren om at man er et trygt og godt valg. 

Søkeren må også opplyse om når han kan begynne, og at man gjerne 

stiller til intervju. I tillegg bør søkeren opplyse om kontaktinformasjon. 

Elocutio Ikke noe informasjon om valg av formell eller uformell tone, og heller 

ikke hvor personlig eller upersonlig søkeren bør være. Det som imidlertid 

er informert om under «Sjekkpunkter før du sender søknad og CV-en» er 

at søkeren bør: 

- Skrive ny søknad for hver jobb det søkes på.  

- Skrive søknaden slik at den er ryddig i form og innhold 

- Ikke skrive en søknad som lenger enn en side 

- Skrive søknaden på en enkel og naturlig måte, og unngå 

selvfølgeligheter og for mye detaljer 

Emendatio Som nevnt tidligere har NAV en egen del i veiledningsguiden som heter 

«Sjekkpunkter før du sender søknaden og CV-en». Her skriver NAV 

blant annet at søkeren må lese gjennom søknaden sin for å sjekke 

følgende punkter: 

- Er søknaden overbevisende? 

- Er søknaden merket med rett referansenummer (hvis annonsen 

inneholder dette) 

- Søkeren må lese korrektur, og sjekke at bedriften og navnet på 

kontaktpersonen er rett 

- Hvis søknaden skal sendes i posten må konvolutten merkes slik 

det er beskrevet i stillingsannonsen. 

- Unngå studiepoeng og kurskoder, da dette kan inkluderes i CV-en 

- Legge ved kopier av vitnemål og attester hvis bedt om det. 
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6. «Oppskriftstro» 

Følger NAV sin egen oppskrift for hva en god jobbsøknad innebærer? Dette er særlig relevant da 

det er viktig at jobbsøkere som skal skrive søknader klarer å se helheten fra ide til ferdigprodukt. 

Det er ikke alt i denne «oppskriften» som kan analysere med tanke på søknaden, siden de ikke 

har skrevet noe om tankevirksomheten som kan ha funnet sted i utarbeidelsen av 

modellsøknaden. Da spesielt med tanke på delene intellectio og emendatio, som tar for seg 

sjekkpunkter som skal benyttes før søknaden blir sendt. 

I Lene sin innledning har hun ikke skrevet hvorfor hun vil ha jobben, men hun har skrevet 

noe som antyder at hun kan være rett person. Lene bruker avsnitt to og tre av søknaden sin til å 

skrive om hvor gammel hun er, hvor hun opprinnelig er fra, hvor hun har bodd de ti siste årene, 

hva hun har jobbet med siden 2011, at hun skal flytte, og årsaken til dette. Dette er ikke 

irrelevant informasjon, men det strider mot oppskriften til NAV.  I avsnitt fire, fem, og seks 

utdyper Lene hva som gjør henne til en relevant kandidat. I avsnitt fire og fem tar hun for seg sin 

tidligere utdanning, arbeidserfaring, og noe om tidligere ansvarsområder, i tillegg til hva som er 

viktig for henne på en fremtidig arbeidsplass. Avsnitt seks tar for seg hennes sterkeste sider. Det 

blir ikke nevnt eksempler som kan ha en bekreftende effekt på det hun skriver om seg selv. I 

avsnitt syv skriver hun om hva hun gjør på fritiden. Dette kan ved første øyekast fremstå som 

ikke særlig relevant hvis det ses i lys av oppskriften hun skal følge for å skrive. Imidlertid har det 

som effekt å vise til at hun er praktisk anlagt.  

Hoveddelen til Lene har fokus på hva hun kan, og som nevnt tidligere i analysen unngår 

hun å forholde seg til spesifikke krav som stillingsannonsen uttrykker at de ønsker hos en 

fremtidig ansatt. Dette kan være fordi hun ikke kan noe om Multicase, ERP- og IT-systemer, 

men det kan også være fordi det blir nevnt i CV-en hennes. Avslutningen hennes er heller ikke 

helt i tråd med oppskriften for en god søknad. Det hun får til er en kort oppsummering som viser 

hvorfor hun er et godt valg, og at hun gjerne stiller til intervju, i tillegg har hun oppgitt 

kontaktinformasjon. Nå vites det ikke hvor lang tid de har satt av til rekruttering hos Akras 

Distribusjon AS, men skulle hun ha et intervju med dem, innebærer det at hun må ha tid og 

mulighet (få fri fra nåværende arbeidsgiver) til å dra til Lillehammer for å gjennomføre det. Hun 

skriver heller ingenting om når hun eventuelt kan tiltre en stilling, som også er en del av NAVs 

oppskrift (NAV, Ukjent-a, s. 1). 
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I avsnitt 7 skriver Lene «[..] prøver jeg å få tid til og «mekke» litt på sykkelen» (NAV, 

Ukjent-a). Her har hun skrevet «og» i stedet for «å». Dette bryter mot NAVs oppskrift hvor de 

eksplisitt skriver at det må leses korrektur av teksten.  

7. Andre områder ved modellsøknaden 

Selv om søknaden svarer på stillingsannonsen, har et tydelig og klart språk, klarer å bruke 

tekniske bevismidler, en god komposisjon, og en indre sammenheng, er det fortsatt noe med 

denne kandidaten som gjør at dette ikke et klart «ja» for intervju. Dette skyldes at hun tar opp 

saker i søknaden som hun ikke utdyper videre. Hun nevner at de skal overta en familiegård, men 

skriver ingenting om hun kommer til å ha en rolle i gårdsdriften. Heller ikke om de faktisk skal 

drifte gården, eller om det bare er et hus som en gang i tiden var en gård. Gårdsbruk er hardt og 

stressende arbeid året rundt, og hvis hun har tenkt å jobbe på gården i tillegg til å ha en (det 

antas) fulltidsstilling (ikke spesifisert i stillingsannonsen) ved siden av, kan den totale 

arbeidsbelastningen bli for høy for henne. Selv om hun kanskje i utgangspunktet er innstilt på at 

dette ikke vil være et problem. Dette kan føre til kortere og lengre sykefravær som selvsagt ikke 

er gunstig for noen av partene. Hun skriver også at hun har barn, og pleier å være opptatt med 

dem og skoleaktiviteter på fritiden. Noe som i utgangspunktet selvsagt ikke er et problem. Hadde 

alle med barn ikke kunnet jobbe, ville Norge AS blitt lagt ned for lenge siden. Det kan imidlertid 

være problematisk hvis hun har et stort ønske om å fortsette å være delaktig i disse 

skoleaktivitetene, og må være ferdig på jobb senest 16.00 mandag til fredag. Lager- og 

logistikkbransjen opererer som regel døgnet rundt, og har gjerne dag-, kvelds-, natt- og 

helgearbeid. Til hennes forsvar står det ingenting i stillingsannonsen om arbeidstider eller 

vaktordninger, men hva hun foretrekker eller må ha av vakter kunne vært en ide og tatt med i 

søknaden sin.  

I søknaden skriver hun også at hun er i oppsigelsestid, men nevner ikke hvor lenge det er 

igjen av den. Er det to uker? Kan det være snakk om måneder? Tyngre stillinger har gjerne tre 

måneders oppsigelsestid, og hun jobber som spedisjonsansvarlig per dags dato. Har hun en 

imøtekommende arbeidsgiver som kan tenke seg å la henne gå før oppsigelsestiden går ut? Hun 

skriver heller ikke noe om når de har tenkt å flytte til Lillehammer. Hvis behovet for bemanning 

er akutt nok kan mulighet for tidlig tiltredelse være avgjørende i en slik prosess. Dette er alle ting 
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som kan klareres gjennom en telefonscreening7 før et eventuelt intervju, men ikke alle har 

telefonscreening som en del av sin rekrutteringsprosess. Det hadde imidlertid kostet Lene lite å 

inkludere dette i søknaden, med tanke på at noen få korte setninger kan være avgjørende for om 

det blir aktuelt med et intervju eller ikke. 

Ses det til funnene som er gjort så langt, er det mulig å se at det er tatt i bruk mye fra 

retorikken, både i modellsøknaden og i veiledningsguiden. Dette viser at de oppfordrer 

fremtidige jobbsøkere til retorisk bevissthet. NAV har imidlertid ikke merket disse med 

fagbegrep fra retorikken. Dette var også forventet. Slike fagbegreper kan virke fremmed for en 

stor del av leserne. 

6.2.2 Analyse av Søknad på vikariat som Tekstkonsulent (CN-1207) hentet fra 

Karrieresenteret (Vedlegg 6) 
 

I denne søknaden er det «Carl» som søker på en stilling som tekstkonsulent hos Cappelhoug. 

Som i tilfellet med NAV er både stillingsannonsen og søknaden modelltekster. 

1. Tekststruktur og koherens 

1.1 Tekststruktur og komposisjon 

Søknaden kan brytes ned i følgende deler etter samme inndeling som NAV.  

1. avsnitt – innledning: Carl viser til hvor han har funnet søknaden, telefonsamtale med 

kontaktpersonen i stillingsannonsen, og at han søker på stillingen. 

2. avsnitt – innledning, saksfremstilling: I den første delen (innledning) av dette avsnittet roser 

Carl Cappelhoug Forlag for deres «satsning på å få frem nye norske stemmer innen 

skjønnlitteraturen». Dette gjør også at Cappelhoug er førstevalget hans når han nå søker etter 

stillinger som innebærer «bearbeiding av tekst på ulike måter» (ibid). I første del av den andre 

setningen og utover resten av avsnittet finnes saksfremstillingen. Her får mottakeren vite om 

utdanningsbakgrunn og tidligere relevant erfaring. Carl nevner også kort hva han ønsker å bidra 

med, og positive sider ved jobben.  

                                                            
7 En telefonscreening pleier å være en kort samtale over telefon for å sjekke om kandidaten er OK med essensielle 

punkter ved jobben. Dette kan for eksempel være spørsmål om vaktordning, stillingsprosent, stillingstype (fast, 

engasjement, vikar), tiltredelsesdato, lønnsnivå (hvis dette er fast og ikke mulig å forhandle), forståelse for hva slags 

stilling det er, og eventuelle andre områder som er «need to have» for å kunne få jobben. Dette gjøres før et intervju, 

men etter man har lest CV og søknad for å avgjøre hvorvidt man inviterer noen til intervju eller ikke. 
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3. avsnitt – positiv argumentasjon: I dette avsnittet argumenterer Carl for hva av hans tidligere 

erfaringer som kan være fordelaktige i et fremtidig arbeid med manus. 

4. avsnitt – positiv argumentasjon: Her argumenterer han for hvordan han kommer til å håndtere 

bindeleddsfunksjonen overfor markeds- og produksjonsavdelingen som er en av 

arbeidsoppgavene ifølge stillingsannonsen. 

5. avsnitt – positiv argumentasjon og avslutning: Argumenterer for at han er initiativrik ved å 

vise til tidligere erfaring, og attest fra tidligere arbeidsgiver som bekrefter hans pågangsmot og 

initiativ. I dette avsnittets siste setning får mottakeren avslutningen på søknaden, hvor han 

understreker at hvis han blir valgt, vil de få en faglig sterk og fleksibel kollega som tar i et tak. 

1.2 Koherens 

I denne søknaden er det en tydelig sammenheng i det som står skrevet i forhold til 

stillingsannonsen som besvares. Dette kan ses på de topoi som er inkludert. I tabell 3 nedenfor 

vises hvordan det Carl har skrevet samsvarer med det som står i stillingsannonsen. 

Tabell 3 - Koherens mellom stillingsannonse og søknad – Karrieresenteret ved UiO 

Ledig vikariat som tekstkonsulent 

i avdelingen Cappelhoug Norsk 

(Vedlegg 5) (Karrieresenteret, 

Ukjent-a) 

Søknad på vikariat som Tekstkonsulent (CN-1207) 

(Vedlegg 6) (Karrieresenteret, Ukjent-c) 

Arbeidsoppgaver: Svar fra Carl: 

Manusbearbeiding av 

skjønnlitteratur og sakprosa  

Ønsker en jobb hvor han kan bearbeide tekst på ulike 

måter. Har kunnskaper om kommunikasjon mellom 

forfatter og leser som kan brukes til å gi innspill til form 

og språkvalg innenfor begge områdene. 

Språkvask og korrekturlesning  Erfaring som korrekturleser, og har hatt 

korrekturoppdrag 

Være bindeleddsfunksjon overfor, 

og prosjektdeltaker i tilknytning 

til markeds- og 

produksjonsavdelingen  

God erfaring med tverrfaglig arbeid og smidig 

kommunikasjon fra studietid og verv. Har også egne 

erfaringer med salg, og kurs i redaksjonelt arbeid som ga 
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han innblikk i juridiske og økonomiske sider ved 

bokutgivelser. 

Tilrettelegging i forbindelse med 

møter og reiser  

Til dels besvart. I siste setningen står det skrevet «[..] 

men også en fleksibel kollega som tar i et tak der det 

trengs» 

Ønsker hos fremtidig ansatt:  

Utdannelse fra 

universitet/høyskole  

Har mastergrad i litteraturvitenskap 

God formuleringsevne og sikker 

språksans  

Erfaring som korrekturleser, skrevet masteroppgave, 

korrekturoppdrag, informasjonsarbeid i ANSA8. Var 

også opptatt av forholdet mellom litteratur, lesere og 

kulturelle føringer for lesernes reaksjoner da han studerte 

God kjennskap til bokbransjen  Kurs i redaksjonelt arbeid. 

Iderik  Ikke besvart 

Kunne ta initiativ  Viser til initiativ han har tatt da han var hos ANSA, samt 

vedlagt attest fra tidligere arbeidsgiver som bekrefter 

dette. 

Ryddig  Ikke besvart 

Strukturert  Ikke besvart 

Klare å jobbe under tidspress  Ikke besvart 

Ikke eksplisitt etterspurt  Faglig sterk 

Ikke eksplisitt etterspurt  Pågangsmot 

 

Som det er fremvist, er det noen punkter Carl ikke har besvart som arbeidsgiver søker etter. Det 

vil ikke nødvendigvis være feil av søkeren å ikke inkludere, eller svare på, alle punktene en 

arbeidsgiver spør etter i annonsen. For det første må arbeidstakeren kjenne seg igjen i det 

arbeidsgiveren spør etter. Hvis det står i annonsen at de søker noen som er ryddig, men man er 

alt annet enn ryddig, burde søkeren selvsagt ikke skrive det. For det andre er søkeren også nødt 

til å være økonomisk når han skriver, siden søknad ikke bør være lengre enn en A4-side. Den er 

                                                            
8 Organisasjon for norske studenter i utlandet. 
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kun ment som en «teaser» som skal vekke videre interesse. Hva søkeren velger å vektlegge må 

velges med omhu, da noen områder kan være viktigere å besvare enn andre. 

2. Kontekst 

2.1 Situasjonskontekst 

Årsaken til at det søkes på denne stillingen er at Carl ønsker seg en stilling som innebærer 

bearbeiding av tekster på ulike måter. Stillingen i seg selv er på flere måter relevant for Carl, mer 

enn bare hans ønske om denne typen jobb. Han skriver at han har tatt en mastergrad i 

litteraturvitenskap, og er interessert i kommunikasjonen mellom leser, kulturføringer og forfatter, 

noe han også fordypet seg i under studietiden. Det at han i tillegg har tatt kurs i redaksjonelt 

arbeid, og har jobbet med korrekturlesing, viser til at det er en slik type jobb som er utlyst han 

har siktet seg inn mot over en lengre tid. 

Deltakerne, eller stemmene, i teksten er Carl (søkeren), Cappellhoug Forlag (utlyser), Rasmus 

Houg (kontaktperson), Sportsloftet (tidligere arbeidsgiver).   

2.2 Kommunikasjonskontekst 

Carl har som Lene valgt å skrive en formell søknad. Dette kan ses på oppsettet for søknaden med 

avsender, mottaker, dato, overskrift, og i innledningen hvor han skriver «Jeg viser til utlysningen 

på FINN.no og informativ telefonsamtale med Rasmus Houg, og søker med dette vikariatet som 

tekstkonsulent i avdelingen Cappelhough Norsk.» (Karrieresenteret, Ukjent-c) 

Språket i søknaden har også et formelt preg over seg, og utover dette formulerer Carl seg 

på en måte som kan være relevant for stillingen. Dette inkluderer blant annet å trekke på tidligere 

erfaringer som er relevante i forhold til det som står i stillingsannonsen, men også at han viser en 

sikker språkføring i søknaden sin. Carl skriver også, her tolket som, i en litteraturvitenskapelig 

diskurs som viser at han har forståelse for hva stillingen innebærer, og hva han kan bidra med til 

Cappelhoug. To eksempler på dette er at Carl skriver «[..] så vel som hvordan tekster som helhet 

fungerer i møte med leser», men også ved at han skriver «Under utdannelsen har jeg vært opptatt 

av forholdet mellom litteratur, lesere og kulturelle føringer for lesernes reaksjoner» (ibid). Skal 

mottakeren av denne søknaden forstå hva Carl mener med disse ytringene, må mottakeren tilhøre 

den samme tekstkulturen. Det er imidlertid nærliggende å tro at en redaksjonssjef i et forlag vil 

inneha den nødvendige kompetansen til å kunne avkode hva disse påstandene faktisk betyr.  
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2.3 Intertekstuell kontekst 

Det mest åpenbare i tilfellet med denne søknaden, er at søknaden tydelig spiller på hva som står i 

stillingsannonsen. Dette kan ses ved at teksten eksplisitt viser til utlysningen og hvor den er 

funnet, men også i selve teksten hvor Carl i all hovedsak skriver hvordan han oppfyller kravene 

som er nevnt i annonsen. I innledningen viser han at han har snakket med Rasmus Houg. Hvis 

det er Rasmus som leser søknaden, kan han huske tilbake til telefonsamtalen han hadde med 

Carl, og kan kombinere inntrykket han hadde fra samtalen da til søknaden han leser nå. 

Forhåpentligvis var det en hyggelig og god samtale, som vil gjøre Rasmus positivt innstilt til 

søknaden. Var det en merkelig, eller irriterende samtale, kan det kanskje føre til at Rasmus 

allerede fra starten av er negativt innstilt til denne søknaden.   

Det at Carl har valgt å utforme teksten slik som han har gjort, er gjenklang fra andre 

søknader og/eller tekster han tidligere har lest, og kanskje også tidligere søknader og/eller tekster 

han har skrevet selv. Samtalen med Rasmus kan også ha hjulpet Carl til å velge ut hva som kan 

være relevant å ta med i søknaden hans. 

3. Appellformer (tekniske bevismidler) 

3.1 Ethos 

3.1.1 Forstandighet 

I denne søknaden fremstår det som om Carl ikke har særlig med relevant arbeidserfaring for 

denne typen stilling, i tillegg til at det virker som om han er nyutdannet. Dette kan ses på hva han 

har valgt å løfte frem om seg selv som kan være relevant for stillingen. I søknaden har han 

nemlig fokusert på utdanningsbakgrunn og studentvervet sitt i ANSA.  Imidlertid virker det som 

om Carl har full forståelse for hva det er han faktisk søker på. Han svarer på de fleste punktene 

de etterspør hos en ny kollega i stillingsannonsen. Carl fremstår også som en person som er i 

stand til å ta gode avgjørelser, ved at han viser til at han har blitt valgt som tillitsvalgt i ANSA. I 

de fleste tilfeller hvor noen blir utnevnt som tillitsvalgt, er det fordi andre stemt på dem siden de 

tror og mener denne personen vil gjøre en god jobb, og ta gode avgjørelser på vegne av gruppen 

de skal representere. 

3.1.2 Dyd 

Som nevnt tidligere fremstår han som dydig ved å vise til studentvervet i ANSA. Han fremstår 

som en person som vil det beste for andre og seg selv. Carl skriver at noe av det han gjorde i 

ANSA blant annet var å ta «initiativ til flere felles arrangementer for alle 
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utenlandsstudentforeningene» ved universitetet han studerte på. Som nevnt tidligere skrev han 

også at han var tillitsvalgt. I tillegg til dette står det skrevet at han «ønsker å bidra med et godt 

blikk for detaljer i språket så vel som hvordan tekster som helhet fungerer i møte med lesere» 

(ibid). 

3.1.3 Velvilje 

Det er flere steder i søknaden hvor Carl fremstår som en med velvilje overfor Cappelhoug. For 

eksempel skriver han: 

«Cappelhougs satsing på å få frem nye norske stemmer innen skjønnlitteratur gjør forlaget 

til et førstevalg for meg når jeg nå ser etter en jobb som innebærer bearbeiding av tekst på ulike 

måter» (ibid). 

Denne setningen viser at han er genuint interessert i en av målsetningene til dette forlaget.  

Velviljen kommer også tydelig frem i avslutningen av søknaden hvor Carl skriver «[..] men også 

fleksibel kollega som tar i et tak der det trengs.» (ibid). Ved å skrive dette viser han at han er 

åpen for at det kan skje forandringer i arbeidsoppgaver, arbeidstid og tidsfrister som er satt, men 

også at han i slike tilfeller gjerne gjør det som behøves i disse tilfellene. 

3.2 Pathos 

I denne søknaden er ikke pathos særlig fremtredende. Imidlertid er det noe, og strategien Carl 

bruker i søknaden er at han selv gir uttrykk for den følelsen han ønsker å vekke hos mottakeren. 

Blant annet skriver Carl om seg selv og forlaget på en engasjerende måte, og hva han kan bidra 

med hos dem. Han roser Cappelhoug for deres satsning for å fremme nye norske stemmer innen 

skjønnlitteratur, og at det er på bakgrunn av dette som gjør dem til førstevalget hans når han nå 

søker etter en slik type stilling.  

3.3 Logos 

Med hensyn til logos har Carl vært dyktig til å supplere det han sier han kan med konkrete 

eksempler som viser at han faktisk mestrer det han sier han kan. Dette kommer spesielt til syne i 

avsnitt tre, fire og fem som kan ses i tabell 4 på neste side. 
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Tabell 4 - Logos – Karrieresenteret ved UiO 

Saker Carl skriver han mestrer Begrunnelse for at han mestrer dette 

- Å arbeide med 

manusbearbeiding 

- Bevisst språkbruker 

Kan trekke på kunnskaper og erfaringer fra flere 

områder. Blant annet under utdanningen hvor han var 

opptatt av relasjonen mellom leser og forfatter.  

Bevisst språkbruker siden han har skrevet 

masteroppgave, arbeidet med korrekturlesning, og 

informasjonsarbeid tidligere. 

- Å være bindeleddsfunksjon 

overfor markeds- og 

produksjonsavdelingen 

Egne erfaringer fra salg og kurs i redaksjonelt arbeid. 

Erfaring med tverrfaglig arbeid og kommunikasjon. 

- Initativrik Initiativ han tok i tiden hos ANSA, men viser også til 

vedlagt attest (ikke-teknisk bevismiddel) fra tidligere 

arbeidsgiver som bekrefter dette 

 

4. Aptum 

Med hensyn til den interne høveligheten i søknaden til Carl, er innholdet i søknaden hans 

passende for hva Cappelhoug behøver å vite om han som kandidat. Carl har svart på hva han kan 

tilby i forhold til hva som står utlyst i stillingsannonsen. Han har også inkludert motivasjonen sin 

for å søke denne stillingen, selv om dette ikke står eksplisitt i stillingsannonsen at de ønsker 

dette. Dette ligger imidlertid som en implisitt selvfølge at blir inkludert, da dette hører med til 

hva som er forventet ut i fra sjangeren. Komposisjonen i søknaden er også passende. Søknaden 

starter med hvor han har funnet annonsen, hvorfor han søker, og hvordan han passer til stillingen. 

I tillegg har han med en passende slutt, om så noe kort. Carl bruker også en passende stil for 

søknaden sin som speiler språket brukt i stillingsannonsen. Både søknad og annonse er formelle 

og saksorienterte. Selv om det i akkurat dette tilfellet er Carl som bruker mest krefter på å 

overbevise mottakeren. Det eneste som stikker seg ut er en setning hvor han bruker utropstegn, 

som for noen kan virke unødvendig. 
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5. Retoriske arbeidsfaser 

Tabell 5 - Retoriske arbeidsfaser – Karrieresenteret ved UiO 

Retoriske 

arbeidsfaser 

Hva Karrieresenteret ved UiO skriver (Vedlegg 4) (Karrieresenteret, 

Ukjent-b): 

Intellectio I veiledningsguiden er den siste siden et analyseskjema hvor søkeren kan 

analysere arbeidsgivers behov og hva søkeren kan bidra med. 

Arbeidsgivers behov blir analysert ut fra stillingsannonsen hvor søkeren 

må forstå hva jobben innebærer og hva den krever. For at søkeren skal 

forstå hva de kan bidra med må søkeren gjøre en kompetansekartlegging, 

hvor søkeren må vite hva de kan og hva de kan bidra med. 

Karrieresenteret skriver også at de må kunne sette ord på motivasjonen 

sin. 

Inventio og 

dispositio 

De har listet opp følgende punkter søknaden bør inneholde (dispositio): 

- Formell setning 

- Ingress (momenter)  

- Argumentasjon 

- Avslutning 

For hvert område som nevnt ovenfor står det også hjelpesetninger som 

kan hjelpe søkeren til å forstå hva som bør inkluderes i søknaden 

(inventio). For utdypende informasjon om hva som står i disse 

hjelpesetningene kan dette leses i vedlegg 4. 

Elocutio Karrieresenteret har ikke skrevet noe om stil, formell eller uformell tone, 

eller hvor personlig søkeren skal være i søknaden sin. 

Emendatio Karrieresenteret har ikke inkludert en liste, slik som NAV, over punkter 

søkeren bør sjekke før søknaden blir sendt. 

6. «Oppskriftstro» 

Hvordan Carl har forholdt seg til sin egen kompetansekartlegging, kan ses i tabell 3 under punkt 

1.2 Koherens tidligere i denne analysen. 

Med hensyn til forslag til oppsett og innhold, skriver Carl overskriften til søknaden sin noe 

lignende som guiden. I guiden står det «Søknad på stilling som… (gjenta stillingstittel)» 
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(Karrieresenteret, Ukjent-b). Carl har skrevet «Søknad på vikariat som Tekstkonsulent (CN-

1207)» (Karrieresenteret, Ukjent-c). Han skriver også en formell setning i søknaden sin slik som 

beskrevet i punkt to – 

 «Jeg viser til utlysning på FINN.no og informativ telefonsamtale med Rasmus Houg, og søker 

med dette vikariatet som tekstkonsulent i avdelingen Cappelhoug Norsk» (ibid).  

I ingressen følger Carl også oppskriften til punkt og prikke. Han inkluderer motivasjonen for å 

søke, og kort om hva han kan bidra med av utdanning av erfaring. Hvordan Carl har løst 

argumentasjonsdelen i søknaden sin kan ses i tabell 6: 

Tabell 6 - «Oppskriftstro» - Karrieresenteret ved UiO 

Relevante område for stillingen: Carls argumenter med utgangspunkt i: 

Arbeidsoppgaver Motivasjon, personlige egenskaper, kunnskaper og 

ferdigheter fra utdanning og jobb/verv 

Roller Kunnskaper og ferdigheter verv 

Utfordringer i stillingen Kunnskaper, ferdigheter, og personlige egenskaper 

Tema/felt/bransje Kunnskaper og motivasjon 

Virksomheten/avdelingen Motivasjon 

 

Carl oppsummerer ikke noe særlig i avslutningen av søknaden sin. Som nevnt tidligere i 

analysen argumenterer han fortsatt i siste avsnitt for hvorfor han er en god kandidat. Han klarer 

heller ikke å styre unna floskel, siden han avslutter søknaden med «[..] fleksibel kollega som tar i 

et tak der det trengs» (ibid). Carl skriver heller ingenting om hvordan stillingen kan være i en 

større sammenheng. 

7. Andre områder ved modellsøknaden 

I tilfellet med denne søknaden er det ingen åpenbare trekk som burde blitt gjort annerledes, men 

hvis det skulle det vært noe, kunne Carl kanskje inkludert en kort setning om 

tiltredelsesmuligheter. Stillingen han søker er et vikariat som er ledig fra 15.01.2013, og 

søknaden er sendt/skrevet 01.12.2012. Dette kunne blitt løst ved å skrive «Jeg er tilgjengelig for 

tiltredelse omgående» eller «Jeg er tilgjengelig for tiltredelse etter deres ønske». 

Både modellsøknaden og veiledningsguiden oppfordrer til å ta i bruk retorikk slik som kan ses 

fra funnene så langt, men som forventet har ikke Karriersenteret tatt i bruk fagbegreper fra 
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retorikken. Dette er sannsynligvis ikke gjort fordi det vil virke fremmed for en del av leserne av 

teksten. Det kan også være at forfatteren ikke har en retorikkfaglig bakgrunn. 

6.2.3 Analyse av Søknad på stilling som økonomisjef – Gjøvik hentet fra Adecco (Vedlegg 8) 
 

I Adecco sin modellsøknad er det søkeren «Per» som søker på stillingen som økonomisjef for en 

kunde hos Adecco. Søknaden fra Adecco skiller seg ut ved at den er betraktelig mye kortere (ca. 

en halv side) enn de øvrige modellsøknadene. Stillingsannonsen søknaden svarer på er ikke 

tilgjengelig. 

1. Tekststruktur og koherens 

1.1 Tekststruktur og komposisjon 

Slik som de foregående modellsøknadene vil denne teksten også brytes ned i Ciceros ulike 

taledeler. 

1. avsnitt – innledning: Per viser til hvor han har funnet annonsen, og hva slags stilling han søker 

på. 

2. avsnitt – saksfremstilling: Per skriver kort om tidligere erfaring, og at han synes tiden er inne 

for å søke etter nye utfordringer. 

3. avsnitt – positiv argumentasjon: I denne delen utdyper han hvorfor han synes stillingen er 

interessant. Han bruker en setning på å beskrive personlige trekk ved seg selv. En annen setning 

på å løfte frem en spesifikk periode i arbeidslivet som kan være relevant for stillingen han søker 

på. Han avslutter med en setning om hva han jobber med i dag. 

4. avsnitt – avslutning: Her runder han av søknaden ved å fortelle om personlige egenskaper, og 

at han ser frem til å høre fra dem. 

2. Kontekst 

2.1 Situasjonskontekst 

Situasjonen til Per er at han ønsker videreutvikling, faglig og personlig. Mer spesifikt innenfor 

den tekniske og det driftsmessige. Dette er forståelig nok, ettersom han har flere års erfaring 

innen økonomi, og at han per dags dato arbeider med driftsansvaret for MPS-systemer og 

kvalitetssikringssystemer. 

Per er i all hovedsak den eneste deltakeren i denne teksten, men han skriver til Peder 

Pedersen som er personalkonsulent. 
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2.2 Kommunikasjonskontekst 

Som de foregående søknadene er denne søknaden også skrevet på en formell måte. Den har en 

formell overskrift og innledning. Per skriver i innledningen «Jeg viser til annonse på adecco.no 

og søker ledig stilling som økonomisjef hos Adeccos kunde» (Adecco, Ukjent-b).  

2.3 Intertekstuell kontekst 

Det er mulig å se at denne modellsøknaden svarer på en annonse. Siden Per skriver 

innledningsvis «Jeg viser til annonse på adecco.no [..]» (ibid). Med andre ord skal ikke denne 

modellsøknaden vise hvordan en åpen søknad kan se ut. Imidlertid er ikke stillingsannonsen Per 

søker på, slik som hos NAV og Karrieresenteret, tilgjengelig. Slik som nevnt i de foregående 

analysene kan det også være gjenklang til andre søknader Per kan ha skrevet før. 

3. Appellformer (tekniske bevismidler) 

3.1 Ethos 

3.1.1 Forstandighet 

Pers søknad er formulert noe vag og lite spisset. Dette kan enten være fordi annonsen han svarer 

på er vag, eller fordi Per rett og slett ikke har klart å skrive en særlig utfyllende søknad.  

Det fremstår som om Per har en viss forståelse for hva den utlyste rollen innebærer. Han nevner 

blant annet at han har jobbet som finansrådgiver i ti år, noe som er relevant for en stilling innen 

økonomi. Han tar også opp at han har jobbet som daglig leder, og ledererfaring (her tolket som 

evnen til å ta selvstendige beslutninger, stå for dem, samt evne å se «det store bildet») kan nok 

også være relevant for stillingen som økonomisjef. Han skriver imidlertid at han kun var det i ett 

år. I en slik kort søknad som denne blir denne korte tidsperioden veldig fremtredende. Var det 

fordi han ikke var en god leder, tidsbegrenset stilling, sykdom, permisjon, eller 

nedbemanning/omstrukturering? Dette blir ikke nevnt. Per skriver også at han i dag har det 

lokale driftsansvaret for Sparebankens MPS-systemer og kvalitetssikringssystemer. Områder han 

også nevner i søknaden sin at han ønsker å utvikle seg videre innenfor. Ved å skrive dette i 

søknaden fremstår det som om han har forstått deler av stillingen. Det er noe problematisk at han 

bare nevner disse områdene uten å utdype dem videre. Han nevner ikke hvorfor det er spesielt 

interessant for han å utvikle seg videre innenfor det tekniske og driftsmessige. Han skriver også 

at han er en salgsorientert person med «kremmerånd». Nå vites det ikke om stillingen han søker 

på innebærer salg, men hvis den gjør det burde han nevnt noen klare eksempler på hvor han har 

fremvist disse egenskapene. Det kan tolkes som om han utdyper salgsorientertheten sin i 
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påfølgende setning, hvor han skriver at han har jobbet som daglig leder «og oppnådde meget 

gode resultater». Imidlertid skriver han ikke hva han oppnådde gode resultater i. Er det salgsmål? 

I så fall hva slags salg var det, og hva legger han i «meget gode resultater»? Han kunne for 

eksempel skrevet «[..]og oppnådde meget gode resultater. Blant annet solgte avdelingen min 

livsforsikringer over budsjetterte salgsmål i 11 av 12 måneder». Det kan være flere grunner til at 

han har valgt å skrive om seg selv på en slik vag måte – 1) er ikke kompetent nok for rollen, og 

forsøker å skjule det med «luft», 2) har ikke kompetansen som behøves for å skrive en god 

søknad. 

3.1.2 Dyd og velvilje 

Per fremstår ikke som om han ønsker dem han søker hos noe vondt, eller nødvendigvis har en 

dårlig moral. Heller ikke som om han ønsker å villede den nye potensielle arbeidsgiveren. 

Imidlertid får han heller ikke frem på en tilstrekkelig måte hva han kan gjøre for dem når 

søknaden hans er så kort. Søknaden består av ni setninger (ikke inkludert overskrift og hilsen), 

hvor fem av disse beskriver informasjon arbeidsgiveren kan lese i CV-en hans. Han har vel og 

merke ikke skrevet noe negativt om sine tidligere arbeidsgivere, noe som kan bety at han heller 

ikke vil gjøre det om dem hvis de skulle ansette ham. At han nevner at han er salgsorientert kan 

også bety at han ønsker å gjøre en god jobb innen salg for dem, hvis salg er en del av 

arbeidsoppgavene. Avslutningsvis løfter han også frem personlige egenskaper som kan være 

gunstige til den stillingen han søker på, men som er vanskelig å si når stillingsannonsen ikke er 

tilgjengelig. 

3.2 Pathos 

I denne søknaden er det ikke særlig fokus på pathos, men det er en setning som kan ha dette som 

funksjon. Strategien Per bruker er å gi uttrykk for den følelsen han ønsker at mottakeren skal ha i 

det de leser teksten. Dette kan først ses i setning to, hvor han skriver: «Etter 10 fine og 

utviklende år som finansrådgiver [..]» (Adecco, Ukjent-b). Ved å skrive dette setter han sin 

tidligere arbeidsgiver i et godt lys, og den som leser søknaden kan tenke at dette er en positiv 

person, og derfor bli positivt innstilt til kandidaten. Søknaden har imidlertid en annen effekt som 

Per kanskje ikke hadde håpet på. Det ser ikke ut til at han har brukt noe særlig tid på å skrive 

denne søknaden. Noe som kan tolkes som at han egentlig ikke bryr seg særlig om stillingen. Per 

skriver også helt avslutningsvis «Jeg ser frem til å høre fra dere», og kan av noen oppfattes som 

arrogant når det ikke virker som om han har satt av tid til å gjøre seg flid med søknaden. 
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3.3 Logos 

 I søknaden til Per er det ikke noe spesielt som stikker ut som gjør at mottakeren ikke skal tro på 

det han skriver om seg selv. Det blir imidlertid vanskelig for leseren å avgjøre hvor sannsynlig 

påstandene hans er, når han ikke har noe videre argumentering. De fleste av disse er allerede 

dekket under punkt 3.1.1 Forstandighet. I avslutningen står det som følger «Jeg er selvgående og 

selvstendig, flink til å motivere og har gode samarbeidsevner» (ibid). Noe som i utgangspunktet 

er fint, men det kan oppfattes som tomme ord når det ikke blir videre argumentert. Akkurat dette 

er ikke noe som kun er gjeldende for avslutningen. Den manglende argumenteringen er 

gjennomgående i hele søknaden. 

4. Aptum 

Ses det på den interne høveligheten i søknaden til Per, er punktene han har løftet frem om seg 

selv i og for seg passende for stillingen han søker på. Det som kan gjøre det upassende er at han 

ikke argumenterer noe videre for disse påstandene han kommer med om seg selv. Manglende 

utdypning gjør derfor at innholdet blir hult, men også at søknaden i seg selv er alt for kort til å 

kunne bli tatt seriøst for en slik type stilling som han søker på. En slik kort søknad kan også få 

det til å fremstå som om søkeren ikke er motivert nok for stillingen, siden søkeren ikke har tatt 

seg bryet med å finne nok argumenter til hvorfor han er den beste kandidaten. 

Med hensyn til komposisjon er måten innholdet er satt opp gjort på en god og oversiktlig 

måte som gjør at leseren klarer å henge med i teksten. Stilen han har valgt å bruke i søknaden er 

også passende, da han har valgt å skrive en formell søknad med et formelt språk, som nok for 

mange vil være passende for en rolle som økonomisjef.  

5. Retoriske arbeidsfaser 

Tabell 7 - Retoriske arbeidsfaser - Adecco 

Retoriske 

arbeidsfaser 

Hva Adecco skriver (Vedlegg 7) (Adecco, Ukjent-a): 

Intellectio Adecco skriver til «Relevans» at søknaden skal ha relevans til 

utlysningsteksten. Søkeren skal derfor ta utgangspunkt i stillingsannonsen 

når de skriver søknaden sin. 

Inventio Adecco tar opp seks punkter med hjelpesetninger om hva søkeren bør 

inkludere i søknaden sin. De er som følger: 
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- «Relevans» - søknaden skal ha relevans til stillingsannonsen. 

- «Fokus på personlighet» - søkeren må beskrive sin personlighet, 

men samtidig unngå klisjeer 

- «Dine sterke sider» - søkeren må få frem kvalifikasjonene, 

resultatene og erfaringer som passer bedriftens behov. 

- «Ferdigheter» - søkeren bør fortelle om arbeidsmetodene sine, 

hvordan de løser en oppgave, og hvordan de takler stress ved å tegne 

et komplett bilde av deres personlighet og deres ferdigheter. 

- «En skreddersydd søknad» - hver søknad må skreddersys til den 

jobben som søkes der og da.  

- «Du må virkelig ville» - motivasjon og glød for jobben må skinne 

gjennom i søknaden. 

Dispositio Adecco har ikke skrevet forslag til hvordan søknaden bør struktureres. 

Elocutio Dette området blir tatt opp i «Noen sjekkpunkter for søknaden». Her skriver 

blant annet Adecco at søkeren skal «Vær [sic] bevisst på tonen, vis diskret 

selvsikkerhet uten å virke skrytete.», «Unngå slang og vanskelig 

faguttrykk», «Aldri skrive noe negativt om deg selv eller andre.», men også 

at søkeren skal inkludere «Jeg ser frem til å høre fra dere. Med vennlig 

hilsen..». En avslutning Adecco ser på som en avslutning som tilfredsstiller 

kravet til en god søknad. 

Emendatio Adecco har som NAV også sjekkpunkter for søknaden. Under «Noen 

sjekkpunkter for søknaden» er det listet opp 14 punkter søkeren må gå 

gjennom før de sender søknaden sin. Å gjengi disse 14 punktene vil bli for 

omfattende i denne analysen. Viser til vedlegg 7 hvis ønske om videre 

lesning vedrørende disse punktene. 

 

6. «Oppskriftstro» 

I Adeccos veiledningsguide står det skrevet at søknaden er dokumentet som skal utdype hvorfor 

man er den rette for jobben (Adecco, Ukjent-a). De lister i tillegg opp seks hovedpunkter som 

søkeren må ha med i søknaden sin. Disse er også beskrevet i tabell 8. I tillegg lister de opp 14 

sjekkpunkter for søknaden.  
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Tabell 8 - «Oppskriftstro» - Adecco 

Veiledningsguide Søknad (oppfyller krav) Søknad (oppfyller ikke 

krav) 

Relevans (til 

stillingsannonsen)  

Utgår da stillingsannonsen 

ikke er tilgjengelig. 

Utgår da stillingsannonsen 

ikke er tilgjengelig. 

Fokus på personlighet 

(personlighet, motivasjon, 

sosiale tilhørighet, 

kommunikasjonsevner, 

unngå klisjeer)  

Nevner: salgsorientert med 

kremmerånd, ønske om videre 

faglig og personlig utvikling. 

Nevner ikke: sosial 

tilhørighet eller 

kommunikasjonsevner. 

Unngår ikke klisjeer. 

Avslutter søknaden med 

«Jeg ser frem til å høre fra 

dere». 

Sterke sider (kvalifikasjoner, 

resultater og erfaringer som 

passer bedriftens behov)  

Nevner: tidligere relevant 

arbeidserfaring, og kort at han 

oppnådde meget gode 

resultater. 

Mangler videre utdypning 

om det han skriver om seg 

selv. 

Ferdigheter (søkerens 

arbeidsmetoder, hvordan 

man løser oppgaver, og evne 

til å takle stress. Forsøke å 

skape et helhetlig bilde av 

seg selv)  

Nevner: at han er selvgående 

og selvstendig, skaper et bilde 

av seg selv som en kandidat 

med lengre erfaring innen 

finans og økonomi som også 

vet hva en lederrolle 

innebærer. 

Nevner ikke: hvordan han 

løser oppgaver eller hvordan 

han takler stress. 

 

Mangler videre utdypning 

om seg selv. 

Skreddersydd søknad (for 

stillingen man søker på)  

Nevner: at han søker på 

stillingen som økonomisjef. 

Han fremstår også som en 

kandidat med tydelig 

bakgrunn innen finans og 

økonomi. 

Søknaden mangler følelsen 

av at den er skrevet spesifikt 

for rollen som økonomisjef, 

og ikke bare er en generell 

kort søknad for hvilken 

stilling som helst innenfor 

økonomi og finans. 
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Motivasjon og glød for 

stillingen (må skinne 

gjennom i søknaden)  

Nevner: at han finner tiden 

inne for å søke nye 

utfordringer, og ønske om 

videre faglig og personlig 

utvikling, spesielt innenfor 

den tekniske og driftsmessige 

delen av virksomheten. 

Per utdyper ikke noe videre, 

eller skriver om andre 

områder ved stillingen som 

han er spesielt interessert i. 

Sjekkpunkter (de øvrige 14 

punktene)  

 Ser ikke ut til at han har 

funnet mer informasjon om 

arbeidsgiveren på forhånd. 

(Oppdragsgiveren kan 

imidlertid være hemmelig, 

noe som er vanlig i 

bemanningsbransjen). 

 

Kan av noen oppfattes som i 

overkant selvsikker når han 

skriver «Jeg ser frem til å 

høre fra dere». 

 

7. Andre områder ved modellsøknaden 

Adecco har også lånt fra retorikken, men som sett hos både NAV og Karrieresenteret, har de ikke 

tatt i bruk begrepsapparatet som tilhører retorikk. Årsaken til at dette er utelatt er mest 

sannsynligvis av samme årsak som de to foregående instansene. Uavhengig av om de bruker 

begrepsapparatet fra retorikken eller ikke, oppfordrer de fortsatt søkerne til retorisk bevissthet. 

7. Drøfting 
 

Som det kan ses fra analysefunnene, er det tydelig at både NAVs og Karrieresenterets 

modellsøknader spiller og svarer på stillingsannonsen det søkes på. Det er vanskelig å uttale seg 

om Adecco sin modellsøknad vedrørende dette, da annonsen søknaden svarer på ikke er 

tilgjengelig. De tre modellsøknadene har valgt å skrive formelle søknader. Hvor det er fokus på 
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hva det er som gjør søkeren til en god og kvalifisert kandidat. At søkeren er god og kvalifisert er 

noe de må selge inn til den potensielle arbeidsgiveren. Bhatia (1993, s. 59) sammenligner 

jobbsøknaden med salgsbrev, da de har tilnærmet samme kommunikasjonsformål. I salgsbrevene 

er det en tjeneste eller et produkt som blir promotert, mens i en jobbsøknad skal man promotere 

seg selv (Bhatia, 1993, s. 59) Dette får modellsøkerne til i teksten ved å ta i bruk ethos og logos.  

De tre modellsøknadene har generelt et noe lavt fokus på pathos, men dette er ikke særlig uventet 

siden denne appellformen kan være mindre passende å dyrke til denne tekstsjangeren. Imidlertid 

skriver Bhatia (1993, s. 72) at det kan finnes self-degradation i jobbsøknader. Self-degradation i 

søknader har som hensikt å vise misforholdet mellom kandidatens nåværende situasjon, og den 

situasjonen kandidaten ønsker. Siden mottakeren er den eneste i dette tilfellet som kan gjøre noe 

med denne situasjonen, vil et slik trekk fra kandidaten kunne vekke medfølelse og medlidenhet 

for dem (Bhatia, 1993, s. 73).  

Med hensyn til veiledningsguiden, følger også modellsøknadene instansenes egne 

retningslinjer, men her er det også noen avvik. Adecco avviker mest fra sin egne 

veiledningsguide, deretter NAV, og til sist Karrieresenteret. Karrieresenteret forholder seg i 

høyest grad til sine egne retningslinjer uten særlige avvik. Det er imidlertid interessant at NAV 

og Adecco har slike store avvik da det er instansene selv som har skrevet modellsøknadene, og i 

NAV sitt tilfelle også stillingsannonsen. Dette har gitt dem muligheten til å skreddersy 

modellsøknaden til stillingsannonsen, og modellsøknaden etter deres egen veiledningsguide. Det 

er nærliggende å anta at de som søker seg til disse kildene, er personer som ikke føler seg helt stø 

på sjangeren, og derfor søker hjelp. Å se en søknad kan hjelpe for å forstå hvordan man bør 

skrive. Å lese veiledningsguiden kan også hjelpe. Men vil det ikke være mest hjelp i å se hva 

man har lest i veiledningsguiden eksemplifisert i en søknad som støtter opp under det instansen 

selv har skrevet at bør tas med? Da får man visualisert hva som faktisk menes. Står det i 

veiledningsguiden at søkeren skal beskrive deres «evne til å kommunisere», er det forbausende at 

modellsøknaden fra samme instans ikke har skrevet noe om dette i sin egen modellsøknad 

(Adecco, Ukjent-a, Ukjent-b). Det kan tenkes at dette ikke har noe å si i det store og det hele. 

Søkerne kan selvsagt ikke skrive om absolutt alt i en søknad, men når instansen velger å 

publisere en tekst med et (antageligvis) pedagogisk formål, bør støtteteksten (modellsøknaden) 

følge opp dette. Det er også interessant at verken Karrieresenteret eller Adecco skriver noe om at 

søkeren bør være bevisst på stil i søknaden sin og forsøke å speile bedriften, da dette kan være 
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avgjørende for hvor godt mottatt en søknad blir hos en potensiell arbeidsgiver. Selv om 

innholdsmomentene som er inkludert i søknaden er bra, kan det falle gjennom ved bruk av feil 

stil, noe som har blitt diskutert tidligere i denne oppgaven. Er stillingsannonsen skrevet med et 

glimt i øyet, vil det ikke være passende å skrive en gravalvorlig søknad. Stillingsannonsen er 

mest sannsynligvis utformet på denne måten fordi de ønsker kandidater som kan relatere seg til 

måten de har skrevet på. Det samme gjelder hvis annonsen er formulert med en svært formell og 

seriøs tone, da vil det heller ikke være passende å skrive en lett og ledig søknad. Grunnen til at 

dette ikke vil være passende, er fordi søkeren ikke har klart å fange opp bedriftens tekstnormer 

og tekstkultur som søkeren kan få et glimt av i stillingsannonsen. Det kan derfor være interessant 

å se nærmere på brandingsannonsen som fenomen.  

I Fossangers masteroppgave Brandingannonsen: modelleserkonstruksjoner og 

handlingstyper i fem organisasjoners annonser (2009) brukes modelleserbegrepet for å se hvem 

brandingannonsene er retter seg mot. Fossangers oppgave skal ikke diskuteres i dybden her, men 

grunnprinsippet som blir skissert innledningsvis i oppgaven hennes er svært interessant. Hun 

definerer brandingannonsen i oppgaven sin som «ulike tekstlige manifestasjoner av en kultur og 

ideologi knyttet til hvordan et arbeidsliv skal organiseres.», og det er gjennom brandingannonsen 

at arbeidsgivere blant annet ønsker å tiltrekke seg attraktive «kunnskapsarbeidere», men også 

ufaglært arbeidskraft til nye stillinger (Fossanger, 2009, s. 2-3). Det er spesielt definisjonen 

hennes som er spennende, da disse tekstlige manifestasjonene av kultur og ideologi er det 

arbeidssøkeren er nødt til å strekke seg etter i det de skriver søknaden sin. Søkeren må vise at de 

kan identifisere seg med måten organisasjonen ønsker at deres arbeidsliv skal organiseres. Det er 

blant annet derfor bruk av stil er så viktig. Ingen av veiledningsguidene skriver helt eksplisitt at 

søkeren skal være bevisst på valg av stil i søknaden sin. Det NAV og Adecco har felles er at de 

skriver i veiledningsguidene sine at søkeren må skreddersy søknaden for hver jobb/stilling de 

søker, men de nevner ikke noe om at søkeren også må skreddersy søknaden til bedriften det 

søkes hos eller annonsen deres. Dette kan imidlertid oppfattes som å ligge implisitt i 

veiledningsguiden, siden søkerne uansett blir informert om at de må skrive en ny søknad for hver 

ny stilling søkeren velger å søke på. 

Jobbsøknader som sendes inn til bedriften kan også påvirke tekstkulturen og tekstnormene 

i organisasjonen. Får organisasjonen inn gode og relevante kandidater med en stillingsannonse, 

er det nærliggende å tro at de fortsetter med denne suksessoppskriften ved en senere anledning, 



54 
 

men stillingsannonsen kan også bli forandret. Får de inn irrelevante kandidater med en 

stillingsannonse, vil det være naturlig å forandre språket i annonsen, slik at de kan nå de 

kandidatene de ønsker. De som blir ansatt vil begynne å ta del i språkfellesskapet i 

organisasjonen. Språk er et kollektivt sosialt produkt som blir brukt av en gruppe mennesker for 

å forstå og begripe verden (her arbeidsplassen). Dette språket er utarbeidet sammen av denne 

gruppen, men det vil alltid være i kontinuerlig utvikling (Asdal et al., 2008, s. 73). Den nyansatte 

vil med andre ord etterhvert også bidra til at språket i avdelingen hvor den ansatte jobber også 

kan bli endret. Dette vil deretter påvirke fremtidige stillingsannonser, siden tekstkulturen og 

tekstnormene kan ha forandret seg som følge av at språk og holdninger kan ha endret seg. Dette 

er illustrert i egenutarbeidet modell nedenfor. Denne kan gå i en evig «loop» fra stillingsannonse 

til stillingsannonse. Hvor den samme prosessen vil gjenta seg gang etter gang. 

 

 

Figur 7 - Språk og påvirkningskraft 

 

Imidlertid betyr ikke endring av stil i stillingsannonsen at søkeren står fritt til å «finne på» sin 

egen jobbsøknadssjanger. Det vil heller ikke være passende å slå seg alt for mye løs ved å bruke 

for eksempel slanguttrykk. Selv om språket og tekstkulturen kan ha forandret seg i 

organisasjonen hvor man søker, bør jobbsøkeren fortsatt holde seg noe formell uavhengig hvor 
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ledig stillingsannonsen er. Dette fordi det fortsatt er knyttet en viss forutsigbarhet til 

tekstsjangeren som blir styrt av normer. Disse normene ligger til grunn når det skal samhandles 

med hverandre gjennom tekst, noe som fører tilbake til at søknaden må oppfylle sjangerkravet 

som ligger til grunn for jobbsøknadssjangeren (Ledin & Selander, 2003, s. 105 - 106). 

8. Oppsummering og avslutning 
 

Hvordan oppfordrer ulike instanser jobbsøkere til retorisk bevissthet ved skriving av jobbsøknad 

gjennom sine egne veiledningsguider og modellsøknader? Som diskutert i analysedelen, og deler 

av drøftingsdelen, gjør alle de tre valgte instansene dette ved å legge opp stegene i 

veiledningsguidene i større og mindre grad etter retorikkens arbeidsfaser. Aptum og 

appellformene blir presentert for leseren i modellsøknadene. I disse får leseren sett ethos, pathos, 

logos, og aptum i praksis. De er vel og merke ikke stemplet med fagbegrep fra retorikken, men 

de er lett gjenkjennelig for et trent øye. Uten av bruk av fagbegreper presenterer instansene 

tanker og premisser fra retorikken som søkerne kan bli kjent med, og kan deretter overføre dette 

til sine egne fremtidige søknader. 

Det er imidlertid påfallende at NAV og Adeccos modellsøknader avviker fra deres egne 

veiledningsguider. Spesielt siden de har hatt muligheten til å forme modellsøknaden til å passe 

veiledningsguiden sin. Karrieresenteret kom derimot godt ut av det det, og hadde svært lite 

avvik.  

Ved å ta i bruk hensiktsmessig stil viser søkerne at de har forstått mer enn bare at bedriften 

behøver ny arbeidskraft. Det er interessant at ingen av veiledningsguidene fokuserte på bruk av 

stil i søknaden. 

Forbedringsmuligheter for disse instansene blir derfor å vektlegge viktigheten av bruk av rett 

stil i søknaden, og at stilen speiler stillingsannonsen. I tillegg bør de være bevisst på å følge sine 

egne veiledningsguider. Dette for å fremvise hva de faktisk mener med det de selv skriver at 

andre skal gjøre. 

Avslutningsvis kan det legges til at det selvsagt ville vært interessant og undersøkt de andre 

modellsøknadene som NAV og Karrieresenteret har publisert. Andre instanser også, men grunnet 

plassbegrensning har dette dessverre ikke vært mulig. Forhåpentligvis har det som har blitt 

presentert her bidratt til en økt forståelse både for tekstsjangeren jobbsøknader, og hva annet som 

kan være viktig å rette fokuset mot i fremtiden.  
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Vedlegg 1 - NAV - Skriv en god jobbsøknad 

 



 
 

61 
 

 



62 
 

Vedlegg 2 - NAV - Stillingsannonse lager- og logistikkmedarbeider 
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Vedlegg 3 - NAV - Søknad på stilling som lager- og logistikkmedarbeider 
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Vedlegg 4 - Karrieresenteret UiO - Søknad forslag til oppsett og innhold 
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Vedlegg 5 - Karrieresenteret UiO - Ledig vikariat som tekstkonsulent i avdelingen Cappelhoug 
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Vedlegg 6 - Søknad på vikariat som Tekstkonsulent (CN-1207) 

 
 



68 
 

Vedlegg 7 - Adecco - Hvordan skrive søknad 
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Vedlegg 8 - Adecco - Søknad på stilling som økonomisjef - Gjøvik 

 


