
Jobba målmedvetet med sociala medier
Fortsättning - eftermiddag



Vem är jag då?

Ulrika Friberg, Digital PT



Ge kunskap om hur man bygger en digital strategi för 
sitt rekryteringsarbete och inspirera med goda 
exempel på Employer Branding.

Vi kommer inte prata om hur man tar fram en EVP –
Employer Value Proposition (arbetsgivarerbjudande), 
utan hur man kommunicerar detta.

Vi kommer inte gå in på hur man använder specifika 
verktyg som Linkedin Recruiter, Facebook Ads
Manager eller Google Analytics

Målsättning för eftermiddagen
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Employer Branding

Strategisk kommunikation via sociala medier:

1. Syften & målsättningar

2. Målgrupper & segment

3. Koncept & budskap

4. Kanalval Deluxe

Illustreras med ett fiktivt case

Om tid finns: Mätning

Exempel från verkligheten

Innehåll
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Fika



5

Det finns inga dåliga frågor!
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Vad är Employer Branding?

Employer Brand is an organization's reputation as an employer, and its value proposition to its employees. 
- Wikipedia
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Vad är Employer Branding?

The image of your organisation as a ‘great place to work’
– Brett Minchington, CEO of Employer Brand International and Employer Branding College 
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Är Employer Branding en Kommunikationsfråga eller en HR-fråga?
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Varumärke

Identitet = 
vem man är i 
verkligheten

Profil = vem 

man vill vara

Image = hur 

man uppfattas



10

Varumärke

Identitet = 
vem man är i 
verkligheten

Profil = vem 

man vill vara

Image = hur 

man uppfattas
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https://www.randstad.se/om-oss/randstad-award/

https://www.randstad.se/om-oss/randstad-award/
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Hur tar man reda på:

Identitet?

Medarbetar-enkäter (anonyma)

Exit-intervjuer – intervjua personer som slutar på företaget

Image?

Google Alerts – funkar bra för innehåll i traditionell media,
liksom traditionella bevakningstjänster som Cision

Sociala medier – Mention, HootSuite, Tweetdeck (Twitter), 
Twingly (bloggar), Talkwalker (flerspråkig),  Moz,

SocialMention, Meltwater



Planlöst = meningslöst
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Effektiv 
kommunikation 
kräver en plan
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?

Budskap

Vad vill vi säga?

Målgrupper

Till vem?

Kanalval

Och på vilket sätt?



De 4 delarna i 
planen
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Syften &
målsättningar

Vad vill vi uppnå?
Och hur mäter vi det?

Koncept & budskap

Vad vill vi säga?

Målgrupper & 
segment

Till vem?

Kanalval Deluxe

Och på vilket sätt?



De 4 delarna i 
planen
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Syften &
målsättningar

Vad vill vi uppnå?
Och hur mäter vi det?

Vad vill vi säga? Till vem? Och på vilket sätt?



1. Syften & målsättningar



Påverkanstrappan

Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende
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Uppmärksamhet

Intresse

Attityd

Beteende
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Fiktivt case:
Sjukhuset

Syften & målsättningar:

Samhällsinformation: t ex 
vaccinationskampanjer

Påverka folks beteenden kring
handhygien och lämning av 

sjuka barn på dagis – minska 
smittspridning 

Bygga positiv attityd gentemot
verksamheten (särskilt 

forskningen)

Bidra till rekryteringen
av personal

Syften & 
målsättningar



De 4 delarna i 
planen
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?



Övning
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1. Syfte & mål
Utgå från Påverkanstrappan. Vad är syftet med strategin och 
vilka målsättningar vill ni sätta?
Ex: Syfte – bidra till att öka rekryteringen av sjuksköterskor
Målsättning – 10% mer trafik till rekryteringswebben, 12% fler 
intresseanmälningar via webben.



De 4 delarna i 
planen
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?

Målgrupper

Till vem?



1. Målgrupper & segment



Målgruppen ALLA finns inte i sociala medier
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Sociala medier fungerar inte som en buffé utan ett stuprör…



Segmentera mera!
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Demografiska och geografiska 
variabler räcker inte

Kvinna 18-24 år, 
eftergymnasial 
utbildning, 
medelinkomst-
tagare, boende 
i Västmanlands 
län
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Det handlar om identitet, 
intresse, situation och behov

Ängslig hipster-pappa i 
30-40-årsåldern som vill leva 

ekologiskt, cyklar till jobbet
och brygger hantverksöl. 

Lever i samborelation
och googlar allt kring sitt

föräldraskap, inklusive
förkylning hos barn
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Sjuksköterskor Läkare

Målgrupper
Fiktivt case:
Sjukhuset
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Läkartyp B

Segment
Fiktivt case:
Sjukhuset

33

Läkartyp A

Diagnostikern Vårdgivaren



Persona
Fiktivt case:
Sjukhuset
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SjuksköterskorLäkartyp B

Vårdgivaren VÅRDGIVAREN



VÅRDGIVAREN

Fiktivt case:
Sjukhuset
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Lär känna hen!
Väl investerad tid



Övning
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1. Syfte & mål
Utgå från Påverkanstrappan. Vad är syftet med strategin och 
vilka målsättningar vill ni sätta?
Ex: Syfte – bidra till att öka rekryteringen av sjuksköterskor
Målsättning – 10% mer trafik till rekryteringswebben, 12% fler 
intresseanmälningar via webben.

2. Målgrupper
Vilken målgrupp skulle ni säga är er viktigaste? Varför är den 
viktigast? Utifrån målgruppens perspektiv – vad är viktiga 
egenskaper hos en arbetsgivare? 



De 4 delarna i 
planen
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?

Målgrupper & 
segment

Till vem?



3. Koncept & budskap



VÅRDGIVAREN

Fiktivt case:
Sjukhuset
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Prioriterad högst i 
rekryteringssatningen



VÅRDGIVAREN

Fiktivt case:
Sjukhuset
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Har som främsta drivkraft att 
få hjälpa människor och känna 
sig behövd. Hen upplever att 
den mest belönande delen
av arbetsdagen är kontakten 
med patienterna. 



Budskap

”Hos oss får du mer tid för patienterna”

Fiktivt case:
Sjukhuset
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Dags att bli kreativ
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Fiktivt case:
Sjukhuset

Hjälpsam IT

Mitt 
perspektiv
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Vad gör du med 
den extra tiden?

3 Employer Branding-
budskap till 
rekryteringsannonser



Vi har satsat på teknik så att du kan ägna dig åt människor

Fiktivt case:
Sjukhuset
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Vill du få mer tid till människorna du möter?
Börja jobba hos oss

Fiktivt case:
Sjukhuset
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Fiktivt case:
Sjukhuset
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sjukhuset Genomsnitt för landet

Varför utbildade du dig till läkare?

Administration Patientkontakt
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Resursåtgång (tid & pengar)

Hög förväntad 
effekt/Liten 

resursåtgång

Hög förväntad 
effekt/Hög 

resursåtgång

Låg förväntad 
effekt/Hög 

resursåtgång

Liten förväntad 
effekt/Liten 

resursåtgång

Prioritera
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Övning
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1. Syfte & mål
Utgå från Påverkanstrappan. Vad är syftet med strategin och 
vilka målsättningar vill ni sätta?
Ex: Syfte – bidra till att öka rekryteringen av sjuksköterskor
Målsättning – 10% mer trafik till rekryteringswebben, 12% fler 
intresseanmälningar via webben.

2. Målgrupper
Vilken målgrupp skulle ni säga är er viktigaste? Varför är den 
viktigast? Utifrån målgruppens perspektiv – vad är viktiga 
egenskaper hos en arbetsgivare? 

3. Reality Check
Har ni ett bra erbjudande som arbetsgivare att locka den här 
målgruppen med? Om inte – kan ni satsa på en målgrupp 
som bättre passar ert erbjudande? Vad bör ni annars göra 
för att bli en bättre arbetsgivare för den här målgruppen?



Övning
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1. Syfte & mål
Utgå från Påverkanstrappan. Vad är syftet med strategin och 
vilka målsättningar vill ni sätta?
Ex: Syfte – bidra till att öka rekryteringen av sjuksköterskor
Målsättning – 10% mer trafik till rekryteringswebben, 12% fler 
intresseanmälningar via webben.

2. Målgrupper
Vilken målgrupp skulle ni säga är er viktigaste? Varför är den 
viktigast? Utifrån målgruppens perspektiv – vad är viktiga 
egenskaper hos en arbetsgivare? 

3. Reality Check
Har ni ett bra erbjudande som arbetsgivare att locka den här 
målgruppen med? Om inte – kan ni satsa på en målgrupp 
som bättre passar ert erbjudande? Vad bör ni annars göra 
för att bli en bättre arbetsgivare för den här målgruppen?

4. Budskap
Vilka är de främsta anledningarna till att den här målgruppen 
ska söka jobb hos er? Vilken av dessa anledningar väger 
tyngst hos målgruppen? Hur kan ni formulera ett budskap 
utifrån det? Hur skulle ni kunna arbeta med det budskapet i 
sociala medier? (koncept)



De 4 delarna i 
planen
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Syften &
målsättningar

Vad vill vi uppnå?
Och hur mäter vi det?

Koncept & budskap

Vad vill vi säga?

Målgrupper & 
segment

Till vem?



De 4 delarna i 
planen

51

Syften &
målsättningar

Vad vill vi uppnå?
Och hur mäter vi det?

Koncept & budskap

Vad vill vi säga?

Målgrupper & 
segment

Till vem?

Kanalval deluxe

Och på vilket sätt?



4. Kanalval deluxe



Det digitala kommunikationssystemet

53



Kombinationen av Metod (t ex organiskt, sökordsannonsering, tävling eller CPC) – Kanal
(Instagram eller Snapchat?) – Teknik (Video, bild/grafik, livesändning eller text?) och Tajming (på
måndagsfm på jobbet - desktop, i väntan på bussen eller hemma i soffan samtidigt som ett visst

TV-program? - mobilt)

Formatet och tajmingen blir en del av budskapet
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Landningssidor = bra värdskap



Det digitala kommunikationssystemet
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Det digitala kommunikationssystemet
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Remarketing (även kallat re-targeting)
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Social kompetens
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Instagram

Användarna är här för att: Hämta inspiration och 
drömma, följa vad vännerna gör, följa kändisar

Format: Foto, illustrationer och film (kortklipp & loopar)
Köpt: sponsrade inlägg

Funkar bra till att: Bygga livsstilsvarumärken, promota 
kreativa varor och tjänster, behind the scenes storytelling, 
kampanjer kring hashtaggar

Tonalitet: inofficiell, livsbejakande, avkopplande, kravlöst 

Användare i Sverige: 40% av internetanvändarna har 
Instagram och 23% använder dagligen. I åldern 12-15 år 
har 85% Instagram och 70% använder dagligen 

Tänk på: Var försiktig med annonsering. Foton behöver 
vara estetiskt tilltalande

*Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 
utgiven av Internetstiftelsen61



Pinterest

Användarna är här för att: Hämta inspiration och 
drömma, hitta smarta tips och tricks för vardagen, nörda
in på sitt specialområde

Format: Foto, illustrationer och film

Funkar bra till att: Bygga livsstilsvarumärken, promota 
kreativa varor och tjänster, wow:a, sprida infografik och 
tutorials, content marketing, för bloggare och publicister

Tonalitet: inofficiell, väldigt blandad 

Användare: Inga officiella siffror för Sverige men 100 
miljoner månatliga användare globalt. Störst i USA. Ett av 
de snabbast växande sociala nätverken globalt. 
Majoriteten av användarna är kvinnor

Tänk på: det är webbplatsen som är utgångspunkten. 
Bilderna måste vara pinnings-bara. Riktigt bra 
bildbeskrivningar är guld värda

*Källor: Alexa.com, dagensanalys.se62



Twitter

Användarna är här för att: Lyssna på och delta i 
samhällsdebatten, följa kändisar och debattörer, följa 
liverapportering och nyheter

Format: Kort text 140 tecken (foto, infografik, länkningar)
Köpt: Tweetcards, sponsrade tweets mm.

Funkar bra till att: lyssna av samhällsdebatten kring 
relevanta frågor, debattera, kampanja samhällsviktiga 
frågor, uppdatera löpande, för publicister: nå sin publik

Tonalitet: engagerad, rakt på sak, snabb

Användare i Sverige: 22% av internetanvändarna har 
Twitter men bara 6% använder dagligen. De flesta följer, 
endast 4% skriver minst 1 inlägg i veckan. Störst bland 
män ålder 16-25 år

Tänk på: Twitter har ett eget språk; mentions, 
hashtaggning, direktsvar, retweets.
Var beredd på debatt. *Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 

utgiven av Internetstiftelsen63



LinkedIn

Användarna är här för att: Söka jobb, bygga 
professionella nätverk, hitta kunder

Format: Teasertexter med foto/infografik
Sponsrade inlägg, CPC-annonsering

Funkar bra till att: rekrytering av personal, employer
branding, content marketing för kunskapsföretag

Tonalitet: officiell

Användare i Sverige: 22% av internetanvändarna har 
Linkedin men bara 2% använder dagligen. Användningen 
högst i åldern 26-55 år

Tänk på: Blanda inte in privatlivet!
Det är din egen webbplats som måste ha innehållet du 
länkar till. Vänta dig ingen spridningseffekt.

*Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 
utgiven av Internetstiftelsen64



Facebook

Användarna är här för att: Hålla kontakten med vänner

Format: text, bild/grafik, video, livesändning
Köpt: sponsrade inlägg, CPC med många varianter

Funkar bra till att: Kommunicera med sina följare, bedriva 
kundtjänst, annonsera

Tonalitet: inofficiell

Användare i Sverige: 70% av alla svenskar har konto, 
c:a hälften av svenskarna använder FB dagligen. 
Dominerande i alla åldrar utom 12-15 år*

Tänk på: De flesta är här i egenskap av privatperson om 
du vill nätverka. Hashtaggar fungerar dåligt. Du behöver 
inte ha en sida för att annonsera. En stor del av allra 
yngsta målgruppen använder bara Messenger.

*Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 
utgiven av Internetstiftelsen65



Men då?

66



Fiktivt case:
Sjukhuset

67

Hjälpsam IT

Sjukhusets företagssida med 500 följare, varav
de flesta tar emot aviseringar via e-post

Sponsrade inlägg till följare + deras vänner. 

Videoannonser inriktade på personer mellan 20 och 
55 år som antingen hade sjukvårdsutbildning eller 
arbetade inom vård just nu. Även lookalike-målgrupp 
utifrån de 4 500 följare de hade.

Testade nya formatet Leadannonsering.
Uppmaning: Vill du veta mer om hur du kan få mer 
tid till patienterna? 
Automatiserade svarsutskick via e-post: Börja jobba 
hos oss! Uppmaning i utskicket: gå in på 
rekryteringssajten.
Tajming: Söndagskvällar, måndag lunchtid



Fiktivt case:
Sjukhuset
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Vad gör du med 
den extra tiden?

Filmklipp i flödet på Facebooksidan, först 
organiskt, sedan varvat med sponsrade 
inlägg. 

Videoannonser med samma inställningar som 
föregående.

Leadannonsering med samma 
tillvägagångssätt som föregående. 

9 sekunders filmklipp (ej loopade) som 
avslutas med uppmaningen: Vill du ha en 
annan arbetsdag? Knappen länkar till 
rekryteringssajten. Sponsrade inlägg riktade 
till personer mellan 20 och 55 år som 
antingen hade sjukvårdsutbildning eller 
arbetade inom vård just nu eller som följde 
konton som handlade om sjukvård (främst 
andra sjukhus, eftersom en stor del av 
följarna är den egna personalen)

Tajming: sön kväll, mån lunch

Sjukhusets företagssida



Fiktivt case:
Sjukhuset

Även Instagram-kontot hamnade delvis i händerna 
på personalen och vissa inlägg valdes ut till att bli 
sponsrade inlägg med samma målgrupp och metod 
som föregående

69

Mitt 
perspektiv

Delegerat storytelling-koncept där anställda fick turas 
om att sköta Facebook-kontot och lägga upp bilder, 
tankar och klipp från sin vardag. 

Vissa av inläggen valdes ut till sponsrade inlägg 
inriktade på personer mellan 20 och 55 år som 
antingen hade sjukvårdsutbildning eller arbetade 
inom vård just nu. Även lookalike-målgrupp utifrån 
de 4 500 följare de hade.

Breddade senare även till personer under utbildning 
och personer som följde sidor med 
sjukvårdsinriktning. 



Fiktivt case:
Sjukhuset

Rekryteringssajten
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• Presentation av Sjukhusets EVP – Employer Value Proposition
• Sjukhusets Vision, Mission och Värdegrund
• Allt Employer-branding-material
• Rekryteringsannonser
• Lista: 10 skäl till att jobba här
• Intervjuer med olika yrkesgrupper
• Testa dig själv – passar Sjukhuset dig?
• Här kan du följa oss: sociala medieflöden, nyhetsbrev
• Intresseanmälan – berätta lite om dig själv och länka till din Linkedin-profil eller 

ladda upp CV
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Fiktivt case:
Sjukhuset

Rekryteringssajter för sjukvården + generella

Läkartidningen och andra branschtidningar
(även PR-arbete för att få redaktionellt utrymme)

Minimum av papperstidningsannonsering i 
dagstidningar
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Mitt 
perspektiv

Sponsrade inlägg och bildannonser, inte 
Recruiter-konto. Länkar till rekryteringssidan, 
direkt till annonsen. 



Övning

75

1. Syfte & mål
Utgå från Påverkanstrappan. Vad är syftet med strategin och 
vilka målsättningar vill ni sätta?
Ex: Syfte – bidra till att öka rekryteringen av sjuksköterskor
Målsättning – 10% mer trafik till rekryteringswebben, 12% fler 
intresseanmälningar via webben.

2. Målgrupper
Vilken målgrupp skulle ni säga är er viktigaste? Varför är den 
viktigast? Utifrån målgruppens perspektiv – vad är viktiga 
egenskaper hos en arbetsgivare? 

3. Reality Check
Har ni ett bra erbjudande som arbetsgivare att locka den här 
målgruppen med? Om inte – kan ni satsa på en målgrupp 
som bättre passar ert erbjudande? Vad bör ni annars göra 
för att bli en bättre arbetsgivare för den här målgruppen?

4. Budskap
Vilka är de främsta anledningarna till att den här målgruppen 
ska söka jobb hos er? Vilken av dessa anledningar väger 
tyngst hos målgruppen? Hur kan ni formulera ett budskap 
utifrån det? Om tid finns: hur skulle ni kunna arbeta med det 
budskapet i sociala medier? (koncept)

5. Kanalval – vilka skulle ni göra och varför?



Hur vet jag om jag har lyckats bra?
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Mät!



6. Exempel från verkligheten
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Kreativt kanalval för rekrytering av Uncle Grey

https://www.youtube.com/watch?v=OGf4y3GgqEQ

https://www.youtube.com/watch?v=OGf4y3GgqEQ
https://www.youtube.com/watch?v=OGf4y3GgqEQ
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Budskap & utformning: Googles skattjakts-koncept

Google annonserade på stortavlor i Silicon Valley med texten 
{first 10-digit prime found in consecutive digits e}.com och utan 
att ange att de låg bakom. Lösningen på talet är en webbplats där 
nästa uppgift väntar, fortfarande utan att man vet vem som ligger 
bakom. Idén är förstås att det bara är de smartaste som löser det 
– och de vill gärna jobba med andra på samma nivå, det vill säga 
hos Google.
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Bra målgruppsinsikt av Jung von Matt: Lorem Ipsum

https://www.youtube.com/watch?v=mGX9jnqq624

https://www.youtube.com/watch?v=mGX9jnqq624
https://www.youtube.com/watch?v=mGX9jnqq624
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Försvarsmaktens låda blev viral

https://www.youtube.com/watch?v=ax9kCCwTLGo

https://www.youtube.com/watch?v=ax9kCCwTLGo
https://www.youtube.com/watch?v=ax9kCCwTLGo
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Effektivast är word-of-mouth - Hittelön till anställda?

7 av 10 jobb förmedlas via kontakter, enl. SCB & Svenskt näringsliv 2016

Trend i början av 00-talet: Hittelön till anställda som tipsade bekanta att söka 
jobb. Betalades ut om tipset ledde till en rekrytering. 

Word-of-mouth är helt i linje med hur sociala medier fungerar. 

Att tänka på:
- Du måste ha ett starkt erbjudande
- Du måste ha en hög medarbetarnöjdhet
- Det behöver kanske inte vara pengar
- Ge rekryterare stöd genom bra underlag

(texter, länkar, internkommunikation)
- Är det ni som ska kontakta tipset eller tvärtom?
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Örebroregionen hjälper arbetsgivare att förstärka sitt 
erbjudande med stöd av platsmarknadsföring

Nätverket Talangrekrytering för arbetsgivare i Örebroregionen

Drivs av Handelskammaren Mälardalen & Örebrokompaniet

Seminarier och föreläsningar
Erfarenhetsutbyten
Verktygslåda för att förstärka sina rekryteringar med 
platsmarknadsföring
Webbplatsen flyttatillorebro.se 
Rekryteringskampanjer med platsmarknadsföring
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Verktygslåda med platsmarknadsföring för användning vid rekrytering

http://rebro.se/foretag/

http://rebro.se/foretag/
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Flytta till Örebro-sidan

http://www.flyttatillorebro.se

http://www.flyttatillorebro.se/
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http://skaffaettliv.com/
Bakgrund: IT-företagen i Örebro hade 
svårt att rekrytera kvalificerad personal. 
Ett nollsummespel där de slogs mot 
varandra om den kompetens som fanns 
i regionen.  

Syfte med kampanjen:
Primärt: Göra det känt utanför länet att 
det fanns en IT-bransch i Örebro där 
man kan göra karriär. Positionera 
Örebro som ett IT-kluster och på så sätt 
få in ny kompetens utifrån till regionen. 

Sekundärt: Fler kvalificerade 
ansökningar, fler ansökningar utifrån. 
Mål: 20 rekryteringar

Genomfördes i 2 omgångar:
2012 – 2013
2015 – 2016 

Bakgrund & syfte

http://skaffaettliv.com/
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Bakgrund: IT-företagen i Örebro hade 
svårt att rekrytera kvalificerad personal. 
Ett nollsummespel där de slogs mot 
varandra om den kompetens som fanns 
i regionen.  

Syfte med kampanjen:
Primärt: Göra det känt utanför länet att 
det fanns en IT-bransch i Örebro där 
man kan göra karriär. Positionera 
Örebro som ett IT-kluster och på så sätt 
få in ny kompetens utifrån till regionen. 

Sekundärt: Fler kvalificerade 
ansökningar, fler ansökningar utifrån. 
Mål: 20 nyrekryteringar

Genomfördes i 2 omgångar:
2012 – 2013
2015 – 2016 

Resultat

Resultat 2012-2013
20 nyrekryteringar uppnåddes.
Arbetsgivarna hade fått fler 
ansökningar, fler kvalificerade 
ansökningar och 45% hade även fått 
fler kvalificerade ansökningar från 
personer utanför länet.

Resultat 2015-2016
25% av företagen hade fått in fler 
kvalificerade ansökningar

http://skaffaettliv.com/

http://skaffaettliv.com/
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Riktar sig till chefer, specialister och medarbetare 
i ledande positioner. 

Avsändare: Handelskammaren Mälardalen, 
Örebrokompaniet och nätverket för 
Talangrekrytering Örebro län. 

Kampanjen lanserad november 2016

http://www.bytliv.nu/

http://www.bytliv.nu/
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http://www.bytliv.nu/tipsa/

http://www.bytliv.nu/tipsa/
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Frågor ni vill kommer på att ni 
glömde att ställa:

ulrika@digitalisera.org
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Och glöm inte att ha kul! 

Kommunikation ska skapa en bra 
magkänsla
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Kursutvärdering i utbyte mot presentationen

www.digitalisera.org/kursRLD

Tack för idag!


