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Bakgrund

* Kandidatundersökning Uptrail 2020 

• Strategierna i denna guide baseras på en kandidatundersökning som 
Uptrail genomfört under fyra års tid med totalt 7 689 respondenter. 

• 63%* av techkandidaterna svarar att de är missnöjda eller mycket 
missnöjda med återkopplingen på deras jobbansökningar.



Så kan ni bli vinnare

• En dålig återkoppling skapar frustration och missnöje. 

• Sannolikt känner varje kandidat en person ni vill rekrytera - riskera inte att 
sprida negativa ringar på vattnet med en dålig återkoppling. 

• Genom ett par enkla strategier kan ni bli en vinnare som sticker ut ur mängden 
samtidigt som ni bygger ert employer brand.



Återkoppla i tid

• Vår data visar att kandidater förväntar sig svar på sin ansökan inom 48 timmar*. 
Många väntar i flera veckor och ibland månader med att återkoppla. Detta 
skapar missnöje och skadar ert employer brand. 

• Vi är vana vid att ha en insyn och transparens i det mesta vi gör digitalt. Vi blir 
frustrerade av att inte få svar inom en rimlig tid. 

* Kandidatundersökning Uptrail 2020 



Återkoppla till alla

• Det är sannolikt att varje kandidat har någon i sitt nätverk som ni är intresserade 
av. Riskera inte att sprida negativa ringar på vattnet genom att inte återkoppla, 
även om kandidaten som ansökt inte håller måttet. 

• Oavsett om återkopplingen är ett nej tack eller om kandidaten är rätt för nästa 
steg är det strategiskt viktigt att återkoppla till alla. Någon form av återkoppling 
är bättre än ingen alls.



Återkoppla med anledning

• Vår enkätundersökning och data avslöjar att den näst största frustrationen efter 
att inte få en återkoppling är att inte få veta varför man inte gått vidare. 

• Försök inkludera en kort motivering till varför ni valt att tacka nej. En kort rad 
räcker långt.



Återkoppla med automatisering

• Flera ATS/rekryteringssystem erbjuder möjligheten att automatisera en del av 
återkopplingen. Var inte rädda för att använda dessa funktioner 

• Uptrail erbjuder alla kunder funktionen Auto Screen som automatiskt sorterar 
bort och tackar nej till de kandidater som inte uppfyller kriterierna. Detta ger en 
snabb och effektiv återkoppling till kandidaterna med en motivering till varför 
de inte gick vidare.



Vill ni öka inflödet av kandidater inom IT, 
Engineering & Sales?

Vi visar dig gladeligen hur vi kan hjälpa till. Uptrail har hjälpt 
fler än 2000 företag hitta rätt kandidater sedan vår start 2015. 

Boka demo

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

