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Din guide till att rekrytera i sociala medier!

Social Media Annonsering
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Sociala medier har tagit vår vardag med storm, det som började som en oskyldig 
aktivitet bland de unga har blivit affärskritiskt för de allra flesta företag. 
Sociala medier är numera lika naturligt som internet i många människors 
vardag. Men sett i ett horisontellt perspektiv är fenomenet nytt. Man kan 
spåra föregångaren till Facebook genom exempelvis »Heta linjen«. Den 
uppstod i början av 1980-talet på grund av ett oförutsett kryphål i Televerkets 
växelsystem. Företeelsen upptäcktes när flera personer ringde Aftonbladets 
gamla växelnummer och märkte att de kunde höra varandras röster samtidigt. 
Det blev snart populärt att ringa in och prata med främlingar och de ”inaktiva” 
numren spred sig som löpeld bland de unga och tusentals ringde till de olika 
numren, och sociala forum bildades.

Efter några år minskade intresset för »Heta linjen« och allt färre ringde. I mitten 
på 1990-talet lades tjänsten ned. Vid samma tid lanserades internet för en 
bredare allmänhet och fenomenet sociala nätverk exploderade. E-post, chatt och 
gästböcker följdes av nätforum som Lunarstorm och Facebook.

Sociala medier växte fram i Sverige ungefär i början på 80-talet och idag 
används de internationellt av över en miljard människor enligt vissa 
uppskattningar. Att det kallas för just sociala medier beror på att användarna 
själva skapar och sprider innehållet i motsats till de ”asociala” medierna, där 
exempelvis tidningsartiklar skrivs av journalister till passiva mottagare – dock 
håller även detta på att ändras då allt fler nyhetsreportage av olika slag har 
öppna kommentarsfält där läsaren får vara delaktig.

Vid samma tid blev internet tillgängligt för den breda allmänheten och 
fenomenet digitala sociala nätverk uppstod. E-post, chatt via MSN och 
communities som Bilddagboken och Lunarstorm växte fram. Men den stora 
explosionen i Sverige kom först 2007, då Facebook introducerades här, och 
2008 då iPhonen gjorde entré. Namnet ”sociala medier” kommer från att 
användarna själva skapar och sprider innehållet i motsats till ”asociala” medier 
som t ex tidningsartiklar som skrivs av journalister till passiva mottagare. Detta 
håller dock på att ändras då många nyhetsreportage har öppna kommentarsfält 
där läsaren bjuds in att vara delaktig.

1. Introduktion
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Idag används sociala medier internationellt av uppskattningsvis över en miljard 
människor och alla branscher påverkas – även rekryteringsbranschen. Vi 
kommer att guida dig till vilka medier som finns, om de är relevanta för dig i din 
rekryteringsprocess samt hur du använder dem.

Källor: Tomas Lindroth, doktorand och adjunkt på Högskolan i Väst, Fokus 
och Wikipedia
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Det dyker ständigt upp nya forum och vilka som är mest populära varierar 
beroende på var i världen du befinner dig och vilken ålder det är på din 
målgrupp. Här är en enkel sammanställning för vad som gäller i Sverige.

2. De största Sociala Medierna

Källa: www.internetstatistik.se, Svenskarna och Internet 2015, publicerad av IIS
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Vad används de till?
Facebook
Facebook är fortfarande överlägset störst med nästan 5 miljoner svenska 
användare. Här fungerar det utmärkt att föra en dialog och marknadsföra 
event och kampanjer till en bred massa. Facebook erbjuder möjligheten att 
annonsera mot en riktad målgrupp som lämpar sig bra när man exempelvis 
vill annonsera ut en ledig tjänst.
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Instagram
Du tar foton med din mobil via Instagram-appen, lägger till ett fotofilter, och
publicerar fotona i ditt Instagramflöde tillsammans med en kommentar så att
andra kan se dem. Du väljer själv om bilderna ska vara helt publika eller 
om man måste göra en förfrågan om att följa dig. Instagram är en del av 
Facebook.

Twitter
Twitter är en mikroblogg där du skriver uppdateringar på max 280 tecken. 
På Twitter kan vem som helst följa dig och genom att använda så kallade 
hashtags “#” kan du göra ditt innehåll sökbart för andra intresserade av 
samma ämne. Twitter har lite färre användare än Facebook men de är desto 
mer engagerade. Det är nyhetstörstande personer som vill ha de senaste 
nyheterna först som finns här. Twitter passar därför utmärkt för att erbjuda 
snabb information om exempelvis nyheter, erbjudanden och tävlingar. Twitter 
lämpar sig även bra när det kommer till spridning av information.

LinkedIn
LinkedIn använder du för att skapa ett professionellt nätverk. Du lägger 
upp ditt CV, beskriver dina erfarenheter och kompetenser och hittar lätt nya 
intressanta kontakter. Du kan även skapa en företagssida på LinkedIn där du 
presenterar ditt företag och de anställda som vill kan koppla sina profiler dit. 
Huvudsakligen används LinkedIn till att skapa kontakter och affärer och är 
en stabil plattform att använda när man vill marknadsföra företaget. LinkedIn 
erbjuder också möjlighet att platsannonsera lediga jobb och precis som många 
av de stora CV-databaserna kan kandidater registrera sig för e-post varje gång 
det dyker upp tjänster som passar deras profil. Utöver detta så kan man även 
leta upp intressanta profiler i LinkedIns databas. Man kan säga att LinkedIn 
är ett nätverk som kombinerar en av Sveriges största CV-databaser med 
Facebook.

För HR är LinkedIn ett verktyg man kan använda för att kommunicera med 
anställda. Man skapar bara en sluten grupp och bestämmer vilka som ska ha 
behörighet och kunna läsa informationen. En bra företagssida kan hjälpa till 
att attrahera nya kandidater och platsannonserna behöver inte bestå av en 
annons utan ni kan göra flera mindre annonser till en lägre kostnad.

YouTube
YouTube är ett videobaserat nätverk. Du skapar ett företagskonto och 
laddar upp videofilmer som exempelvis reklamfilmer för era produkter, 
instruktionsfilmer till produkterna, egna föreläsningar eller referenser. 
YouTube fungerar bäst tillsammans med andra sociala medier, du kan till 
exempel länka till dina filmer från Facebook eller i en blogg.
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Blogg
I en företagsblogg kan du skriva lite längre texter om vad som händer i ditt 
företag, beskriva era tjänster, produkter och delge nyheter. Du kan också 
använda en blogg för att bjuda på expertis inom just ert område, och berätta 
om intressanta saker som händer i branschen eller på kontoret. Skriver du 
tillräckligt

intressanta inlägg kan du snart få ganska många följare. Om de gillar dina 
blogginlägg är chansen stor att de även blir intresserade av ditt företag och 
vad du kan erbjuda. Kort och gott, en blogg som ger dina läsare ett mervärde. 
Titta gärna på Roi’s blogg om du vill bli inspirerad.

Snapchat
Snapchat, det snabbast växande sociala mediet bland unga, baseras på att 
användaren kan ta bilder eller spela in videoklipp för att sedan lägga på filter, 
texter eller rita på dessa. Dessa kallas “Snaps” och kan sedan skickas till 
kontakter eller läggas upp på användarens “Story”. Användaren kan välja hur 
länge mottagaren kan se deras ”snaps”, mellan 1 och 10 sekunder, varefter 
bilden försvinner från mottagarens visningsskärm.

Tips från rekryteraren: Nya globala siffror visar att 50% av världens 
befolkning nu har tillgång till nätet, att mobilen gått om datorn för surf och 
att Facebook fortsätter att dominera.
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Vi ser att kandidater idag blir allt svårare att få tag på och traditionella 
jobbsökarsidor tappar sin dragningskraft i vissa typer av rekryteringar. 
Användandet av sociala medier ökar och likaså ökar interaktionen mellan 
företag och kandidater – därför är sociala medier ett ypperligt sätt att 
komplettera de traditionella rekryteringsmetoderna.

LinkedIn har sin fördel i att det fokuserar på de som är aktiva inom 
arbetslivet och således har ett professionellt nätverk – när besökaren loggar 
in på LinkedIn möts man av sitt professionella nätverk och man tar på sig 
sina ”jobbglasögon”. Här hittar företag potentiella samarbetspartners, 
nya affärsmöjligheter och kandidater. LinkedIn är därför en given spelare 
i ett Sociala Mediarekryteringspaket. Nedan följer information om hur du 
rekryterar via sociala medier.

Hur man rekryterar via Facebook
Facebook är ett nätverk som primärt riktar sig till privatpersoner och 
innehållet är i regel mer privat. Exempelvis är det vanligt att se bilder på 
familjen, en konsert eller läsa nyhetshändelser som påverkar samhället i 
stort. LinkedIn å andra sidan används mer för att lägga upp information om 
kommande seminarier, ett karriärbyte eller produktuppdatering. Dock har 
Facebook en stor spridningsförmåga och man når en stor målgrupp genom att 
annonsera på Facebook.

Facebook erbjuder olika typer av annonseringsmöjligheter och det är enkelt 
att hantera dessa genom deras verktyg Ads Manager. Ett sätt att annonsera 
är via sponsrade inlägg, detta genom att du t ex delar den lediga tjänsten på 
er företagssida. Du kan enkelt starta upp en annons på er företagssida via 
knappen som heter ”Marknadsför inlägg”. Vill du däremot endast annonsera 
en ledig tjänst går du som administratör in i Ads Manager och startar upp en 
ny kampanj och följer de steg som presenteras. I Ads Manager kan du enkelt 
styra in annonsen på rätt målgrupp. Dock kan det här vara bra att inte vara 
allt för snäv i kriterierna då Facebook inte godkänner en målgrupp som är 
för liten. Typiska annonser på Facebook dyker upp i högerfliken bredvid 
informationsflödet och de kan även synas som sponsrade inlägg i själva flödet. 
Instagram ägs av Facebook

3. Sociala Medier och Rekrytering
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och under förutsättning att du använder bilder som är anpassade till 
Instagrams bildkrav så syns din annons även på Instagram om du vill det 
(valfritt).

Precis som på LinkedIn är kostnaden på Facebook baserad på CPC (Cost per 
Click - d v s kostnad per varje klick man får på sin annons) och CPM (Cost 
per “Mille” tusen, d v s kostnad per tusen visningar) och genom budgivning. 
Du ser när du sätter upp annonsen vad kostnaden på en CPC eller CPM ligger 
på, så att du kan uppskatta kostnaden för din kampanj baserat på önskvärt 
utfall redan på förhand.

Hur man rekryterar via Instagram
Instagram ägs av Facebook och är en app för foto- och filmdelning via 
mobiltelefonen. Det går att se och kommentera bilder via Instagrams 
hemsida (om du har ett Instagramkonto) eller på tjänster som Statigram 
och Webstagram. Instagram är primärt ett socialt media som används via 
telefonen. Är man användare av både Facebook och Instagram så kan man 
koppla ihop dessa kontona och hoppa mellan de olika flödena på ett väldigt 
smidigt sätt när man är inne via sin telefon.

Så kallade hashtags eller hashtaggar är vanligt på Instagram precis som på 
Twitter. Hashtag (#) är ett slags etikettord, ett sätt att märka sin bild, för att 
sätta bilden i ett sammanhang. Du väljer själv vilka hashtags du vill ha, och 
skriver in dem i din bildtext med tecknet “#” framför. Då ser du även hur 
många som använder just din “#”.

När du t ex vill hitta en ny kollega kan det vara en bild på ert konto och 
ett meddelande som: “Är du vår nya kollega? Vi har #ledigajobb hos oss på 
#företagsnamn.”

När man lägger ut kampanjer via Facebook kan man även välja om dessa 
ska synas även på Instagram. Det är en klar fördel att inkludera detta i din 
rekryteringskampanj eftersom Instagram är väldigt effektivt och växer stadigt 
bland de svenska användarna. Dessutom, väljer man att inkludera ett bildspel, 
video eller annat grafiskt tilltalande material så är just Instagram bra att 
använda.
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Hur man rekryterar via LinkedIn
LinkedIn erbjuder platsannonser, inte olikt kandidatens jobbsökarsidor – 
man köper utrymme för att publicera sin annons och den syns i jobbflödet. 
Det är enkelt att lägga upp en platsannons på LinkedIn. Du börjar med att 
välja funktionen “lägga ut ett jobb” för att sedan följa alla stegen fram till 
publicering

Tidigare hade LinkedIn fasta priser på sina jobbannonser och en 
platsannonslåg på ca 2 500 kronor. Idag erbjuder de möjligheten att endast 
betala när någon klickar på din annons och du kan på så sätt styra hur mycket 
du vill lägga på annonseringen. De rekommenderar en daglig budget och 
precis som på Facebook och Twitter så är det budgivning och priset per klick 
kan således variera. Här är det viktigt att sätta upp en budget innan man 
startar för att kontrollera kostnaden – det är även viktigt att sätta upp ett 
slutdatum så att man inte glömmer att man har annonser ute.

Vidare har du även möjlighet att köpa ytterligare tilläggstjänster för att 
öka synligheten av din annons. Jobbsökarfunktionen på LinkedIn är 
användarvänlig och enkel att hantera. LinkedIn erbjuder även möjlighet 
för kandidater att skicka in en ansökan med sin LinkedIn-profil, men detta 
behöver inte alltid vara bra då man kan få många okvalificerade ansökningar. 
Dock är det ett sätt att sänka barriären för kandidaterna vilket är viktigt vid 
tjänster som är lite svårare att tillsätta.

Vill man öka trafiken till en annons man har placerad antingen på LinkedIn 
eller på den egna hemsidan kan man välja att köpa ”vanligt” annonsutrymme.

Genom att använda annonser riktas kommunikationen till den målgrupp 
man vill nå genom olika kriterier såsom geografiskt område, titel, intressen, 
erfarenhet, bakgrund med mera. Dock har LinkedIn ett krav på att 
målgruppen måste nå ett visst antal för att annonsen ska gå igenom.

Väljer man denna typ av annonsering kan man styra budgeten själv genom 
CPC (Cost Per Click) och man betalar endast när någon klickar på annonsen. 
Eller CPM (Cost Per Thousand impressions) där man betalar per tusen 
visningar. Kostnad genom CPM eller CPC baseras på hur många som 
tävlar om utrymmet och varierar då det är budgivning. Den enkla typen av 
annonsering syns till höger i ditt jobbflöde samt högst upp i flödet – det är små 
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enkla annonser. Effekten av dessa annonser varierar och så även kostnaden 
– man kan enkelt utvärdera huruvida det fungerar för just er genom att testa 
med en begränsad budget.

Sponsrade inlägg är ytterligare ett sätt att annonsera på LinkedIn och är ett 
något synligare alternativ då dessa annonser lägger sig i själva jobbflödet.

I ditt sponsrade inlägg ska du skriva en text som attraherar läsaren och 
även skriva en kort beskrivning av tjänsten samt länka inlägget till själva 
jobbannonsen. Kostnaden för denna typ av annonsering är också baserat på 
CPC eller CPM, och är lika enkel att hantera.

Du startar enkelt upp både sponsrade inlägg och kampanjer i den funktion 
som LinkedIn kallar för Advertisement under Work uppe till höger när du 
loggar in på LinkedIn och följer de steg som systemet tar dig igenom. Det är 
en fördel om du redan här har en tanke på hur du vill att din annons ska se 
ut och vilket material du ska använda, till exempel bilder, filmer, PDF:er eller 
annat.

Hur man rekryterar via Twitter
Twitter är en informationsspridande kanal som är begränsad till 280 tecken 
per inlägg vilket gäller även vid annonsering. Du startar enkelt upp en 
annonsering genom att välja “Annonsering” och sedan skapar du annonsen 
baserat på ett inlägg som du har gjort i ditt flöde. Inlägget är kort och syftar 
endast till att leda trafiken vidare till din jobbannons. Betalning på Twitter 
liknar modellen för Facebook och LinkedIn.

Genom att skriva inlägg där du hashtaggar med ord som attraherar eventuella 
kandidater så ser du till att ha en ständig dialog med dem och når dem enkelt 
när det är dags att annonsera ut en ledig tjänst.

På Twitter spelar budgivning och budget stor roll för kostnaden. 
Twitterannonser baseras nämligen på auktion så din budget och ditt bud 
bestämmer kostnaden för din rekrytering via Twitter. Du betalar hela tiden 
över de andra annonsörerna som budar. Den som vinner budgivningen får 
visa upp sin kampanj för Twitteranvändarna vilket innebär att kostnaden kan 
variera per klick. Det kan låta komplicerat men det sköts automatiskt.
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Det finns dessutom olika kampanjtyper på Twitter. De kampanjtyper som 
lämpar sig bäst i just rekryteringssammanhang är Webbplats-klick och 
Followerskampanjer. Skillnaden mellan de två är precis som det låter. Den 
ena kampanjen syftar till att driva trafik till din externa sida, som då kan 
vara en jobbannons. Followers (följarkampanjer) syftar mer till att bygga 
upp ett brand där man över tid pushar för intressant information. Denna 
lämpar sig bäst om man t ex vill ha följare till sin karriärsida eller liknande. 
Kombinationen av de båda kan vara effektiv om man har behov både idag och 
framöver.

Sociala mediers påverkan på Employer Branding
Det man många gånger glömmer när man startar upp en rekryteringsprocess 
är att den är en del av hur kandidater uppfattar företaget – så kallat Employer 
Branding. De sociala media-plattformarna har öppnat upp nya möjligheter 
förföretag att profilera sig mot kandidater och att särskilja sig från andra 
företag. Det handlar först och främst om tonaliteten i annonsen, men även i 
vilka kanaler man syns, mot vilken målgrupp man riktar sig och hur frekvent 
man vill synas.

LinkedIn erbjuder olika lösningar för Employer Branding. Man kan 
exempelvis ha en Karriärsida på sin företagssida som hjälper till att synas mot 
potentiella kandidater. På Facebook använder man företagssidan för att hitta 
följare och bygger upp så kallade “stories”, texter om hur det är att arbeta på 
företaget, även kallat ”Storytelling”. Olika kampanjer riktas mot potentiella 
kandidater för att öka företagets dragningskraft.

Employer Branding kan tyckas vara ett uttjatat uttryck men är något som 
alla företag förr eller senare måste ta tag i. Dels handlar det om att attrahera 
rätt typ av kandidat relaterat till företagsvärderingar, företagskultur och 
kompetens, men även för att senare behålla de anställda. Kandidater på 
arbetsmarknaden idag, aktiva såväl som passiva, tenderar att flytta på sig 
mer frekvent än förr, det är lättare att byta jobb vilket ger konsekvenser för 
företagen. Därför är Employer Branding något man bör ha i åtanke oavsett 
vilka sociala medier man använder för annonsering.

Se din rekryteringsprocess som en reklamkampanj där Employer Branding 
är en naturlig del. Oavsett vilka kanaler du väljer att synas i så tänk på hur 
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du formulerar dig, vilket budskap du har, vem mottagaren är, och vilket 
slutresultat du är ute efter. Sociala medier ger dig en unik möjlighet att 
testa formuleringar, bilder och annat för att kunna se utfall, backa och göra 
ändringar och sedan testa på nytt.

Employer Branding betyder enkelt: Utveckla budskapet och kommunikationen 
för att attrahera och behålla rätt personer – både i dag och i morgon. Många 
misstar Employer Branding för något man skriver om på hemsidan för att 
locka nya kandidater men det är så mycket mer än så. Employer Branding är 
både intern och extern arbetsgivarkommunikation. Man arbetar både med att 
göra de befintliga medarbetarna stolta över sin arbetsplats samtidigt som man 
kommunicerar externt för att attrahera nya potentiella medarbetare.

Börjar man med att ta fram en genomarbetad strategi för Employer 
brandingarbetet så är det ganska enkelt och fördelarna och vinsterna med 
det är stora. Genom Employer Branding så kommer ni dels att attrahera 
rätt medarbetare och dels säkerställa att de har rätt förväntningar när de 
börjar. Detta ger i sin tur ökat engagemang, högre produktivitet och minskad 
personalomsättning.

Enligt Gallups ”State of the global workplace report”, som kartlade 
medarbetares motivation på jobbet, är 72 procent av medarbetarna på svenska 
företag oengagerade i sitt arbete. 16 procent är kulturförmedlare, som lever 
och andas företagets kultur, är inspirerade på jobbet och dessutom brinner 
för att sprida den till sina kollegor. 12% av medarbetarna är kultursabotörer 
som aktivt motarbetar företagets kulturmål och verksamhet. Så säkra upp 
redan från början att ni rekryterar in rätt medarbetare och skapar så många 
kulturförmedlare som möjligt.

Employer Branding är inte svårt eller krångligt om man delar upp arbetet i de 
olika stegen som följer:

Attrahera

Hitta en tonalitet som stämmer överens med företagets värderingar och kultur 
och skapa lättillgänglig information kring det på företagets hemsida. Visa 
att det finns människor bakom företagsprofilen och skapa ett intresse för 
kandidater att vilja bli en del av det som ni erbjuder!
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Rekrytera

Rekrytera bara nya medarbetare som stämmer överens med den profil som 
ni vill ha och som delar det engagemang, de värderingar och den kultur 
som ni erbjuder. Kandidater kan på papperet ha helt rätt kompetens och 
erfarenhet men det kan ändå bli en felrekrytering om inte engagemanget och 
grundvärderingarna stämmer överens. Man kan göra på lite olika sätt för att 
säkerställa detta:

• Engagerade medarbetare kan träffa kandidaten.

• Man pratar med kandidaten om värderingarna och frågar hur dessa 
upplevs och ger exempel på hur de efterlevs.

• Använd tester som visar kandidatens värderingar och motivationskrafter.

Det sägs ofta i rekryteringssammanhang att man ska utelämna magkänslan 
när man rekryterar – försök i stället att sätta ord på magkänslan om en 
kandidat inte känns helt klockren – vad är det som gör att du är osäker? Ta 
gärna råd av en kollega.

Introducera

När en kandidat skrivit under anställningsavtalet så är inte 
rekryteringsprocessen över – trots att många tror detta. Det viktigaste 
arbetet ligger nu framför er – nämligen Introduktionen. Studier visar att ett 
strukturerat introduktionsprogram halverar introduktionsperioden för en 
nyanställd. Precis som med allt annat så är tid pengar och ju fortare den nya 
kollegan kommer in i sin roll och kan börja leverera ju mindre påfrestning är 
det både för den nyanställde och kollegorna.

Utveckla och motivera

När den nyanställde kommit in i sin roll och börjat bli varm i kläderna är 
det viktigt att se till att denna blir en engagerad medarbetare. Detta gör man 
enklast genom kortare och informella medarbetarsamtal där man säkrar att 
den anställde utvecklas och håller motivationen uppe. Sätt upp regelbundna 
strukturerade samtal så att det inte missas. Allt för många företag tappar 
starka kandidater på grund av bristande engagemang.
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Tips från rekryteraren: 72 procent av medarbetarna på svenska företag 
oengagerade i sitt arbete. 16 procent är kulturförmedlare, 12 procent av 
medarbetarna är kultursabotörer som aktivt motarbetar företaget.

Avsluta

Förr eller senare hamnar alla företag i situationen där en anställning ska 
avslutas. Här är det väldigt viktigt att den medarbetare som lämnar företaget 
har en god erfarenhet av företaget och att samarbetet avslutas snyggt – ju fler 
ambassadörer ett företaget har desto bättre är det.
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Är man inte van vid sociala medier kan det te sig skrämmande att kunna nå 
hela världen från din telefon. Men det är inget att frukta, det är bara vissa 
saker man bör tänka på. Vi har samlat upp några “Do’s” och “Dont´s” för att 
säkra upp att du kommer igång på ett bra sätt. Tänk på att inget är skrivet i 
sten, skulle du lägga ut ett inlägg, en kampanj eller annat som du sedan ångrar 
så kan du alltid stänga ner den eller ändra i den trots att den är publicerad.

Man bör dock kasta ett extra öga när man går ut och representerar ett 
företag, en produkt eller tjänst. Tyvärr finns det många som är snabba på att 
kommentera saker de inte anser vara korrekta och det är enklare att göra det 
på nätet där man inte har motparten fysiskt närvarande. Nättroll är något 
som det pratas mycket om i medierna – de finns dessvärre och man kan inte 
komma bort från dem men man kan säkra upp så att man, i den mån det är 
möjligt, gör rätt från början!

6 Do’s
1. Var kort och koncis i din kommunikation och tänk “Less is more”. Ta 

gärna hjälp av er marknadsavdelning, det är ju trots allt en kampanj du 
ska lansera.

2. Gör det enkelt för de som söker. Hur många gånger måste kandidaten 
klicka sig vidare för att nå annonsen där man kan söka tjänsten?

3. Använd alltid högupplösta bilder – det ger ett mer professionellt intryck.

4. Var aktiv när någon kommenterar eller delar er annons. Visa att det finns 
en närvarande person bakom annonsen.

5. Sprid den själv i dina egna och kollegors nätverk.

6. Sätt start- och slutdatum på annonsen annars riskerar du att ha en 
inaktuell jobbannons som ligger och kostar pengar. Sätt annonstiden så att 
den sträcker sig både över vardag och helg. Vi har märkt att man får bäst 
resultat om man når mottagare minimum tre gånger vid olika tillfällen.

4. Do’s and Dont’s när du rekryterar med 
Sociala Medier
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6 Dont’s
1. Håll inte långa diskussioner med kandidater på sociala medier. Lyft i stället 

ur dialogen på ett bra sätt och ta över den på telefon eller mail istället.

2. Var inte för snäv när du sätter målgruppskriterier. Det är lätt att fokusera 
för mycket på den perfekta profilen och då kanske ni missar de som 
kvalificerar sig men är ett par år yngre eller äldre än ni tänkt er.

3. Bli inte frustrerad när förhandsvisningen av annonsen inte blir exakt så 
som du tänk dig – tänk på att det finns många olika plattformar som 
annonsen kommer att synas på och att den ser annorlunda ut på alla.

4. Var inte snål när du sätter budgeten för annonsen – ha hellre kortare 
annonseringstid där du syns tydligt än en lång period där du blir en i 
mängden.

5. Ha inte gamla annonser uppe – det ger ett dåligt intryck för kandidater om 
de klickar på en annons som inte leder någonstans.

6. Öka inte budgeten bara för att annonsen inte presterar – formulera istället 
om annonsen.
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Sociala medier är ett faktum i vår vardag och vi spenderar allt mer tid på 
dessa. Ska man sia om framtiden kommer troligen alla medier på något sätt 
gå mot det sociala hållet. Vi som rekryteringsföretag märker av denna trend, 
bland annat när det kommer till att hitta kandidater och annonsera ut lediga 
jobb. Genom att använda de sociala medierna i din rekryteringsprocess når du 
kandidater som vanligtvis inte hade hittat din annons, då de inte behöver vara 
aktivt jobbsökande. Sociala medier är även ett ypperligt sätt att marknadsföra 
ditt företag att synas mot en utvald målgrupp.

Lycka till önskar vi på Roi Rekrytering!

5. Sammanfattning
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