
Tacka nej till en kandidat

4 MALLAR

Fyra bra och tydliga exempel på hur du kan tacka nej till en kandidat.  
Kom ihåg! Det viktigaste är att återkoppla för att ert varumärke inte ska ta skada.



“Respekten för att den sökande tar ett stort 
steg och väntar otåligt på besked är värd 

massor. Även små besked av alla slag under 
pågående process.” 

Kandidat som inte fått återkoppling



Artig
Hej Förnamn, 

Tack för din ansökan till tjänsten Tjänst hos oss på Företaget.  

Vi har haft många kompetenta sökande till denna tjänst och vi har 
nu valt att gå vidare med andra sökande i denna 
rekryteringsprocess. 

Vi vill tacka dig för visat intresse och önskar dig lycka till i ditt 
fortsatta jobbsökande. 

Vänliga hälsningar,

FÖRDELAR 
• Tydlighet i beskedet 

• Trevlig och professionell tonalitet 

• Generell - enkel att skicka till många 

PASSAR TILL 
• Roller med många sökande 

• Juniora roller 

• Generella roller



Stort intresse
Hej Förnamn, 

Tack för din ansökan till rollen som Tjänst. 

Intresset har varit över förväntan och vi har fått in ett stort antal 
ansökningar från många högt kvalificerade kandidater. Efter ett 
noggrant övervägande har vi bestämt oss för att tacka nej till din 
ansökan. 

Stort tack för din medverkan och välkommen att söka framtida 
tjänster hos oss. 

Med vänlig hälsning,

FÖRDELAR 
• Inkluderar generell anledning till avslag 

• Professionell och personlig tonalitet 

• Går att lägga till ytterligare förklaring 

PASSAR TILL 
• Roller med många sökande 

• Seniora roller 

• När det är önskvärt att behålla god 
relation till kandidaten



Formell

Hej Förnamn, 

Tack för att du sökte rollen som Tjänst hos oss. 

Du är tyvärr inte en av de kandidater vi valt att gå vidare med i 
denna rekryteringsprocess.  Lycka till i ditt fortsatta jobbsökande. 

Med vänlig hälsning,

FÖRDELAR 
• Rak och tydlig i beskedet 

• Kort och koncis 

• Ärlig 

PASSAR TILL 
• Alla typer av roller 

• När fortsatt kontakt med kandidaten 
inte är aktuell



Casual & Kort

Hej Förnamn, 

Tyvärr är du inte aktuell för tjänsten Tjänst men jag vill tacka dig för 
din ansökan och önskar dig lycka till! 

Med vänliga hälsningar,

FÖRDELAR 
• Rak och tydlig i beskedet 

• Kort och koncis 

• Generell 

PASSAR TILL 
• Alla typer av roller 

• När fortsatt kontakt med kandidaten 
inte är aktuell 

• Många ansökningar



Vill ni öka inflödet av vassa kandidater?

Uptrail har sedan flera år tillbaka hjälpt företag med tusentals 
rekryteringar inom IT & Tech, Engineering och Sales.  

Vi visar dig gärna hur du kan få fler och bättre kandidater!  

Boka demo

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

