
Så skapar du ett starkare 
Employer Brand - 5 enkla tips

GUIDE



Employer Branding - Varför ska man bry sig?

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

• Färre än hälften av anställda (49%) skulle rekommendera deras 
arbetsgivare till en vän. * 

• Att investera 10% mer i medarbetarengagemang kan få ert 
företags vinst att öka med nästan 20 000 kr per anställd per år. * 

• Konkurrensen är stenhård om talangerna, och för att nå fram så 
måste företag visa hur deras arbetsplats är.



Tips 1 
Gör video med nyanställda som börjar hos er

En kort video kan på ett enkelt och lättsamt sätt visa 
hur det är att jobba hos er. Kanske kan ni visa första 
dagen på kontoret eller intervjua den nyanställda 
om första intrycken. Se till att sprida videon i era 
egna sociala kanaler, be kollegorna att dela, och 
glöm inte att lägga ut den på er hemsida.  

Hur? Det finns enkla redigeringsprogram i mobilen 
som nästan vem som helst kan hantera, t.ex. iMovie. 
Det behöver inte ta mer än några timmar att få ihop 
en bra video.



Tips 2 
Dela komplimanger internt

Konceptet är rätt enkelt och kräver egentligen bara 
ett par papper: ge varandra komplimanger internt!  

Det gör att anställda blir glada på jobbet, får dem att 
tycka om arbetsplatsen och kulturen mer. Dessutom 
kanske några delar sina komplimanger på sociala 
medier - win-win! Är ni ett större företag kan ni 
såklart dela komplimanger med era närmsta 
kollegor eller per team. 



Tips 3 
Visa er kultur i era jobbannonser

Vad ni än gör idag när det kommer till Employer 
Branding, så kan en av de mest simpla lösningar vara 
att se till att ni adderar bilder i era jobbannonser.  

När utbudet av arbetsgivare är stort blir mjuka värden 
extra viktiga. Jobbannonser med bilder på anställda 
och kontorsmiljö får ett extra högt engagemang, 
samtidigt som de som väljer att inte söka jobbet har 
fått en bild av er kultur och kanske tipsar en vän om 
jobbet. 

Tips Planera in en fotodag där ni tar massvis med 
foton för sociala medier och er hemsida. BILDER 



Tips 4 
Se över vad er hemsida förmedlar

Er hemsida är en av era viktigaste plattformar för 
Employer Branding. Har ni en karriärsida som 
förmedlar er arbetskultur, eller får man ett platt 
intryck av er som jobbsökare?  
 
Er karriärsida eller ”Om oss” kan vara den enda 
information som en potentiell anställd kollar igenom 
innan sin jobbansökan (eller innan intervjun). Gå in 
på er hemsida och checka av boxarna till höger för 
att se om ni kan förbättra något på hemsidan när 
det kommer till Employer Branding.

CHECKLISTA 

Hittar besökaren enkelt till er karriärsida/om oss?

Visar ni arbetskulturen?

Har ni bilder på arbetsmiljö?

Har ni bilder på anställda?

Har ni berättelser eller citat från anställda?

Berättar ni tillräckligt mycket om er?

Kan man enkelt kontakta er?

Länkar ni till era jobbannonser/karriärmöjligheter?



Tips 5 
Instagramserie där ni intervjuar kollegor

Skapa en serie på Instagram där ni intervjuar alla anställda 
med bild och tre korta frågor. 

Delvis är det roligt för andra avdelningar att se vad 
kollegorna gör på dagarna, men det är också ett bra sätt 
att visa upp hela verksamheten på. Genom att ge inblick i 
olika roller hos er så kan ni visa att ni är en bra och härlig 
arbetsplats - exakt det som Employer Branding går ut på! 

Tips Är ni många på kontoret så kan ni intervjua olika team 
och ta gruppbilder.



Vill ni förbättra 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/

