
Jobba målmedvetet med sociala medier
Grunderna - förmiddag



Vem är jag då?

Ulrika Friberg, Digital PT



Ge en orientering i strategisk kommunikation i sociala 
medier, med några användbara begrepp och praktiska 
råd samt goda exempel från verkligheten. 

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

Målsättning för förmiddagen
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Grunderna i strategisk kommunikation:
1. Syften & mål

2. Målgrupper

3. Budskap

4. Kanalval

Illustreras med ett fiktivt case

Övningsuppgift

Hur jobbar andra med rekrytering via sociala medier? Goda 
exempel från verkligheten

Innehåll
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Fika
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Det finns inga dåliga frågor!



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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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?



1. Syfte & mål



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?



De 4 delarna i 
planen
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?

Målgrupper

Till vem?



1. Målgrupper



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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Sjuksköterskor Läkare

Målgrupper
Fiktivt case:
Sjukhuset
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Läkartyp B

Segment
Fiktivt case:
Sjukhuset
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Läkartyp A

Diagnostikern Vårdgivaren



Persona
Fiktivt case:
Sjukhuset
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SjuksköterskorLäkartyp B

Vårdgivaren VÅRDGIVAREN



De 4 delarna i 
planen
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?

Målgrupper & 
segment

Till vem?



De 4 delarna i 
planen
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?

Budskap

Vad vill vi säga?

Målgrupper & 
segment

Till vem?



3. Budskap
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Hur skapar vi budskap som sticker ut från mängden?



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

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


VÅRDGIVAREN

Fiktivt case:
Sjukhuset
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Lär känna hen!
Väl investerad tid
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29
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VÅRDGIVAREN

Fiktivt case:
Sjukhuset
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Prioriterad högst i 
rekryteringssatningen



Budskap

”Hos oss får du mer tid för patienterna”

Fiktivt case:
Sjukhuset
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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
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10

Sjukhuset Genomsnitt för landet

Varför utbildade du dig till läkare?

Administration Patientkontakt



De 4 delarna i 
planen
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?

Budskap

Vad vill vi säga?

Målgrupper & 
segment

Till vem?



De 4 delarna i 
planen
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Syfte & mål

Vad vill vi uppnå?

Budskap

Vad vill vi säga?

Målgrupper & 
segment

Till vem?

Kanalval
Deluxe

Och på vilket sätt?



4. Kanalval
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Vart hittar du din målgrupp?



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 väldigt försiktig med annonsering. 
Foton behöver vara estetiskt tilltalande

*Enl. rapporten Svenskarna och internet 2015, 
utgiven av Internetstiftelsen41



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.se42



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 Internetstiftelsen43



LinkedIn

Användarna är här för att: Söka jobb, bygga 
professionella nätverk, hitta B2B-kunder

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

Funkar bra till att: rekrytera 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 Internetstiftelsen44



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 Internetstiftelsen45



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

Sponsrade inlägg i hela Sverige riktade till 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 på sin Facebook-sida.

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



Landningssidor = bra värdskap



Fiktivt case:
Sjukhuset

Rekryteringssajten
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• Presentation av Sjukhusets EVP – Employer Value Proposition
• Sjukhusets Vision, Mission och Värdegrund
• Intervjuer med olika yrkesgrupper
• Rekryteringsannonser – med ansökningsformulär
• Lista: 10 skäl till att jobba här
• 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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7. Övning



Gruppövning
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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? Om tid finns: hur skulle ni kunna arbeta med det 
budskapet i sociala medier? (koncept)

5. Kanalval – vilka skulle ni göra och varför?



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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Kreativ utformning av budskapet
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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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Nätverket för Talangrekrytering

För arbetsgivare i Örebroregionen

Drivs av Handelskammaren Mälardalen & Örebrokompaniet

Seminarier och föreläsningar
Erfarenhetsutbyten
Rekryteringskampanjer med platsmarknadsföring
Verktygslåda för att förstärka sina rekryteringar med 
platsmarknadsföring
Webbplatsen flyttatillorebro.se 
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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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Hur vet jag om jag har lyckats bra?
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Mät!

Och du behöver analysera de siffror du får
fram – uppnådde vi våra mål eller inte?
Vilka kanaler gav oss bäst utdelning?

Om ni kan plocka in ansökningar eller
intresseanmälningar via webben då kan ni mäta
varifrån dom kom och därmed bedöma vilka
kommunikationsinsatser och till och med 
vilka enskilda annonser som gav störst effekt. 

Nästa gång kan ni styra över mer resurser 
till dessa kanaler och successivt få bättre 
resultat – dvs billigare och bättre 
rekryteringar. 



Summering: framgångsfaktorer



Planlöst = meningslöst

Målgruppen alla finns inte – Relevans är den enda valutan

Lär känna dina målgrupper bättre än vad du tror behövs

Använd gärna personas som verktyg – både i planeringen och i det dagliga arbetet

Ha tydliga avsikter och målsättningar med kommunikationen

Tänk bort traditionell kommunikation – digitalt är något helt annat

Skapa koncept och välj kanaler efteråt – inte tvärtom

Kanalval deluxe – utnyttja kanalernas möjligheter till att skräddarsy och rikta dina budskap

Social kompetens är lika viktig på webben som i fikarummet

Hämta inspiration från andra som är duktiga

Blanda köpt och organiskt för maximal räckvidd

Landningssidor är gott värdskap – och de ökar effekten av arbetet i sociala medier

Mätning gör att ni blir bättre och bättre och orkar hålla ut långsiktigt
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Frågor ni vill kommer på att ni 
glömde att ställa:

ulrika@digitalisera.org
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Kursutvärdering i utbyte mot presentationen

www.digitalisera.org/kursRLD

Tack för idag!


