
Så skriver du en jobbannons 
som attraherar och konverterar 

inom IT & Tech

GUIDE



1. Titel
Den titel ni väljer på jobbannonsen är extremt viktig då det 
ofta kan skilja flera hundra klick mellan en bra och dålig titel. 

Enligt forskare och ämnesexperter är en relevant titel en av de 
viktigaste faktorerna när det handlar om att locka rätt 
kandidater. Det är här du ska skapa intresse. Vad är det ni letar 
efter? Är det en frontendutvecklare? Använd det då som 
rubrik. Irrelevanta titlar tenderar också att få färre klick.  

Ytterligare ett argument för att använda en tydlig titel är SEO 
(Sökmotoroptimering). Om en frontendutvecklare vill byta jobb 
kommer denne med stor sannolikhet att använda sig av 
sökmotorer för att leta. Om er titel då är just frontendutvecklare 
så är chansen väldigt mycket större att det blir en match. 

TITLAR VI REKOMMENDERAR 
• Frontendutvecklare 

• Senior backendutvecklare 

• UX-Designer 

• Utvecklare till startup 

UNDVIK TITLAR SOM 
• Följ med på en resa till månen… 

• Drömmer du om att jobba på ett… 

• Är du den vi letar efter som ska… 

• Ord som ex: “Kodapa”, “Kodninja” mfl.



2. Annonstext
Annonstexten är en av de viktigaste faktorerna som 
avgör hur många som kommer ansöka jobbet av de 
som klickat på annonsen.  

Jobbannonser skrivs och skapas ofta på en dator och väldigt 
sällan förhandsgranskas de på en mobiltelefon, trots att 
majoriteten av era potentiella kandidater kommer att läsa 
annonsen just där.  

På mobilen kommer din annons att få kortare rader vilket gör 
att texten upplevs som längre och kandidaterna får scrolla 
längre innan ansökningsknappen. 

Annonser med kortare texter har en högre andel ansökningar 
sett till antalet visningar. 

TÄNK PÅ ATT 

• Hålla texten kort 

• Använd punktlistor som tydligt 
beskriver kriterierna för tjänsten 

• Testa själva att läsa er annons på en 
mobiltelefon och bedöm om den är 
läsvänlig.



3. Bilder

Annonser med bilder och/eller video konverterar i 
regel fler ansökningar än annonser utan. 

Inga ursäkter 

Har ni inga bilder? Med dagens mobiltelefoner finns det inte 
längre några ursäkter. Det är dessutom gratis.  

Ta en promenad och fotografera på kontoret med din 
mobiltelefon. Kvaliteten räcker utmärkt för bilder som ska synas 
på webben och i mobilen. 

BILDTIPS 
• Har ni en spännande produkt? Visa upp 

den! 

• Visa engagerande bilder på ert team 
och era lokaler. 

• Visa gärna bilder från mer informella 
sammanhang som ex: företagsevent, 
kick-off, After Work osv. 

UNDVIK 
• Köpta bilder eller stock-bilder. Var 

personliga!



4. Video

Annonser med video premieras högre upp när 
annonserna delas på sociala medier. Dessutom ger de 
kandidaterna en upplevelse som ökar er konvertering. 

Detta format kräver ofta att man investerar lite tid och pengar 
för att det ska bli bra. Kostnaden för att producera bra innehåll 
är nuförtiden ganska liten och uppsidan stor.  

Anlita en byrå eller gör det själv genom någon av alla digitala 
tjänster som finns för att producera filmer till företag.

VIDEOTIPS 
• Använd humor 

• Våga vara personliga och äkta 

• Skapa en känsla av vilka ni är och er 
kultur 

UNDVIK 
• Att filma medarbetare som berättar hur 

fantastiskt det är att jobba hos er. Det 
ser de flesta igenom.



5. Ansökningsupplevelsen
Techkandidater är kanske den svåraste målgruppen 
att konvertera till en konkret ansökan. Tappa inte er 
konvertering på grund av att det är krångligt att söka 
jobb hos er. 

Majoriteten av er målgrupp läser er jobbannons på en 
mobiltelefon. Tänk dig själv att du sitter på bussen och hittar ett 
jobb du gillar. Med en krånglig ansökningsprocess är risken 
stor att du stänger ned sessionen och i värsta fall glömmer bort 
möjligheten.  

För att få många ansökningar krävs det ett ansökningssätt 
som kan konvertera direkt. 

VI REKOMMENDERAR 
• Uptrail - jobbannonser med en 

mobilanpassad ansökningsprocess 
optimerad för hög konvertering.  

• På Uptrail kan kandidaten enkelt skapa 
ett konto och sedan söka fler jobb från 
samma plattform. 

UNDVIK 
• Långa ansökningsformulär 

• Ansökningsfrågor med fritextsvar 

• Att kandidaten ska behöva registrera 
sig på ett krångligt sätt i flera system



Vill ni accelerera inflödet av bra kandidater?

Vi visar dig gärna vår plattform och ger dig en kostnadsfri 
genomgång av dina jobbannonser och kanaler för att öka ditt 
kandidatintag.  

Boka demo

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

