
Så påverkar 
ansökningsupplevelsen ert 

Employer Brand

GUIDE



Kandidatupplevelsen är viktig!
• Att förstå vad kandidaterna letar efter när du 

rekryterar, förstå kandidatupplevelsen du skapar 
och att välja dina kanaler klokt är viktigt för att 
kandidater ska välja ditt varumärke framför 
konkurrenters när de söker jobb. 
 

• De aspekterna som kandidater tycker är viktigast 
när de söker jobb är klar kommunikation (58%), 
tydliga förväntningar (53%) och feedback gällande 
”nej tack” (51%).*

* Källa: Glassdoor for Employers - 50 HR and Recruiting Stats for 2019 

• Att skapa en bra kandidatupplevelse är viktigt för att 
säkerställa att din anställningsprocess resulterar i den 
bästa talangen: de bästa kandidaterna som fortsätter 
att växa inom, och trivas i er organisation. Men ofta 
fallerar processen, vilket gör kandidater besvikna och 
frustrerade, vilket påverkar ert varumärke negativt. 

• Alla kandidater som söker jobb hos er kan vara era 
framtida kunder, partners, ambassadörer eller 
medarbetare. När de söker jobbet har de fattat beslutet 
att företaget och tjänsten är så attraktiva att vill erbjuda 
företaget sin kompetens och sin tid. En bra återkoppling 
och kandidatresa bidrar till ett bra Employer Brand.



Förbättra alla delar av kandidatupplevelsen
• En förbättrad kandidatupplevelse från 

inskickad ansökan till nej tack är viktigt. I den 
här guiden går vi igenom ett par steg som är 
nödvändiga för att er kandidatupplevelse ska 
bli så bra som möjligt.  

• Börja med att se över er process - kan den 
förenklas, effektiviseras eller ses över internt? 
Faller vissa kandidater mellan stolarna? Funkar 
kommunikationen mellan avdelningar som är 
ansvariga för rekryteringen?

• Fråga ett par kandidater som sökt jobb via er om 
processen. Sätt upp en enkel enkät via t.ex. 
harvestcx.com eller typeform.com och skicka ut.  
 
Insikterna kan ge er svar på allt ni undrar om 
kandidatupplevelsen.

http://harvestcx.com


Gör det enkelt att söka jobb hos er!

• Att skapa en bra kandidatupplevelse är viktigt för att 
säkerställa att din anställningsprocess resulterar i den 
bästa talangen: de bästa kandidaterna som fortsätter 
att växa inom, och trivas i er organisation. Men ofta 
fallerar processen, vilket gör kandidater besvikna och 
frustrerade, vilket påverkar ert varumärke negativt. 

• Alla kandidater som söker jobb hos er kan vara era 
framtida kunder, partners, ambassadörer eller 
medarbetare. När de söker jobbet har de fattat 
beslutet att företaget och tjänsten är så attraktiva att vill 
erbjuda företaget sin kompetens och sin tid. En bra 
återkoppling och kandidatresa bidrar till ett bra 
Employer Brand.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR FÖR SCREENING  
- GÖR DET ENKLARE ATT SÖKA JOBB   

TIPS! 
Om du annonserar via Uptrail - Dela upp ”must haves” och ”nice to haves” i olika stycken i jobbannonsen och 
ställ sedan frågor gällande de olika kompetenserna. Då blir det enklare att screena kandidaterna sen. 



Ge kandidaten insyn
Att få kontinuerlig återkoppling och feedback på sin 
ansökan är något som är högt efterfrågat av kandidater. 
Ett sätt att erbjuda det är genom att skicka olika mail - 
t.ex. att ansökan är mottagen eller ansökan är läst och 
därefter ett nej tack med en tydlig anledning alt. 
förfrågan om intervju. 

Vi på Uptrail har gjort det aningen smidigare - vi ger alla 
sökande en insynsrapport med information om var i 
processen kandidaten befinner sig (baserat på hur du 
flyttat kandidaterna i vårt system) samt information om 
alla sökandes kompetens. Genom att använda Uptrail 
förenklar du för kandidater att förstå processen.

INSYNSRAPPORT FÖR KANDIDATER GÖR 
KANDIDATER MER NÖJDA MED ER ÅTERKOPPLING 

OCH HJÄLPER ER ATT STÄRKA ERT 
EMPLOYER BRAND 



Missa inte viktig 
information

Ett vanligt misstag som är enkelt att begå är att utelämna viktig 
information i jobbannonsen eller under intervjuerna. Det kan 
vara bristande tydlighet gällande arbetsuppgifter, ”nivå", 
förmåner, flexibilitet (kan man arbeta hemifrån, och finns 
förtroendearbetstid), utvecklingsmöjligheter osv.  

Det bästa är om det mesta lyfts redan i jobbannonsen - det 
sparar både din och kandidatens tid i slutändan och bidrar till en 
bättre kandidatupplevelse.

DET HÄR VILL UTVECKLARE HA INFORMATION OM I 
JOBBERBJUDANDET: 



Vill ni stärka ert employer brand?

Vi visar dig gladeligen hur vi kan hjälpa till, och går mer än 
gärna igenom vår digitala rekryteringsplattform. Ni stärker 
ert Employer Brand redan i jobbannonsen! 

Boka demo

https://business.uptrail.com/boka-demo/

