
Att lägga till frågeformulär

Frågeformulär



Klicka på 
’Platsannonser och 

ansökningar’ 



Klicka på 
’Frågeförmulär’



Klicka på ’Lägg till 
Frågeformulär’



Lägg till namn på 
frågeformuläret Välj Accessnivå. Ska 

samtliga användare 
på kontot kunna se 
detta eller endast 

du?

Ska 
frågeformuläret 
endast synas på 

specifik 
annonsnivå eller 

hela kontot?

Här skriver du 
introduktionstext med 

de frågor du vill ställa till 
kandidater innan de 

ansöker.

Glöm inte att 
klicka på 
’Spara’!



Klicka på ’Lägg till en 
fråga’



Vi rekommenderar att 
alltid göra frågan 

obligatorisk.

Här väljer du frågetypen. De olika alternativ är: 
1. Fritext
2. Friform
3. Datum

4. Flersvarsfråga
5. Flersvarsfråga med poäng

* Vi rekommenderar alternativet 
’Flersvarsfråga med poäng’. På detta 
sätt har du lättare att se hur många 

svar som getts stämmer överens 
med dina krav. 



Väljer du ’Flersvarsfråga med poäng’ 
behöver du besvara frågan ’What’s the 
importance of this question’ (hur viktig 
är denna fråga). Vi rekommenderar att 

alltid ändra till ’Extremt Viktig’

Sedan behöver du ändra det 
korrekta svaret till ’Mest’ under 

’Önskvärdhet’ och det icke-
korrekta svaret till ’Minst’.När du är klar, klicka 

på ’Spara och 
fortsätt’



Efter att ha klickat på ’Spara 
och fortsätt’ kommer din fråga 

upp i frågeformuläret per 
automatik. 

* Du kan lägga till ett 
obegränsat antal frågor per 
annons. Vi rekommenderar 

dock att begränsa till högst 5 
frågor för att förebygga drop-

off bland kandidater



Nästa steg är att 
faktiskt koppla på 

jobbet.



Klicka på ’Platsannonser obundna 
till’ och bocka i den platsannons 
du vill bifoga frågeformuläret till. 

Klicka på ’Attach jobs to this 
questionnaire’



Nu är frågeformuläret 
kopplat till annonsen 

och jobbsökare behöver 
besvara frågan innan de 

ansöker.



Kanske du redan har ett 
frågeformulär innan 
publicering? Inget 

problem, du kan lägga till 
det vid publicering.

Du väljer ditt frågeformulär i 
drop-down menyn.

Publicera din annons som 
vanligt så kommer 
frågeformuläret att 

bifogas per automatik.
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