
Rekrytera och sprid din annons 
med hjälp av sociala medier

GUIDE



Tips 

När du sprider din annons på sociala medier är det 
viktigt att driva trafiken dit kandidaten faktiskt kan söka 

tjänsten direkt på mobilen.



1. Publicera annonsen i företagets sociala medier

De som följer er i sociala medier är era ambassadörer. Det vill 
säga, de gillar ert varumärke extra mycket och gillar att hjälpa 
er. De kommer med glädje att dela, gilla och kommentera ert 
inlägg vilket ger ditt jobb en stor spridning vidare i deras 
nätverk.  

Bra sociala nätverk för att posta jobb: 
• Facebook 
• Twitter 
• LinkedIn 
• Instagram

TIPS 
• Skriv i inlägget att man gärna får tagga 

en vän som borde söka i en 
kommentar 

• Se till så att inlägget är inställt att man 
får dela det om det är en privatperson 
som lägger ut originalinlägget.



2. Be kollegor att sprida posten
Dina kollegor är ditt hemliga vapen!  

Poster som snabbt får ett högt engagemang hamnar premieras 
i Facebooks algoritm och får därför fler exponeringar totalt sett.  

När ditt inlägg är publicerat i företagets sociala medier tar du 
länkarna till uppdateringarna och ber kollegor på företaget att 
gilla eller dela inlägget.  

Vips så har inlägget många likes/delningar och Facebook eller 
LinkedIn börjar sprida det vidare högt upp i nyhetsflödet hos 
följare och ambassadörer.

TIPS 
• Att förklara vilket resultat en like eller 

delning kan ge kommer att göra att fler 
vill hjälpa till.



3. Optimera jobbannonsen
En bild säger mer än tusen ord. En film än mer. 
Det bästa sättet att sälja in tjänsten och er som företag är med 
hjälp av bilder/video. 

De flesta använder mobilen när de är aktiva på sociala medier 
Se till så att er annons går att ansöka där kandidaterna befinner 
sig. Mobilanpassa texten, korta ned texter från fluff. 

Använd en titel som enkelt beskriver tjänsten 
Undvik interna titlar, förkortningar eller titlar som “Följ med på en 
resa till månen…” 

What’s in it for me? 
Pusha för förmåner som ni erbjuder som kan locka kandidaten.

VI REKOMMENDERAR 
• Se till så att annonsen enkelt går att ansöka 

med mobilen 

• Förhandsgranska annonsen på din mobil 
innan du sprider den 

• Använd bilder på kollegor och kontoret. 
Gärna från företagsevent, AW mfl 

UNDVIK 
• Köpta bilder och stock photos. 

• Långa och krångliga ansökningsformulär



Över 50% av alla svenskar 
använder något socialt 

nätverk varje dag



4. Nå rätt i höstacken

Nästa steg är att sprida inlägget till grupper i sociala nätverk 
där jobbet har väldigt hög relevans.  

På både LinkedIn och Facebook finns grupper som är inriktade 
på jobbtips inom bransch eller inom geografiska område.  

Ta ditt jobb och dela den vidare in i grupper som matchar med 
rollen. 

TIPS 
• På Twitter/Instagram kan du istället 

kolla upp om det finns några hashtags 
som används för lediga jobb inom din 
bransch 

• Använd sökfunktionen och testa olika 
kombinationer av jobb + bransch eller 
jobb + geografiskt område



5. Publicera vid rätt tidpunkt

När på dygnet du publicerar och vilken dag kommer att ge stor 
påverkan på hur mycket ansökningar och engagemang du får 
på din annons.  

På en fredag eller lördag kan en jobbpost på sociala medier få 
bara 20% av den spridning som inlägget skulle kunna uppnått 
en måndag eller tisdag. 

Vår data visar att följande tider är optimala för att posta: 
• Måndag, tisdag och onsdag 
• Strax innan lunch mellan 10-12 eller sen eftermiddag 15-17

TIPS 
• Om du är upptagen på just den tiden 

så kan du schemalägga inlägget så 
publiceras det automatiskt



6. Tydlig CTA i texten

Inlägg på sociala medier som har en tydlig Call to Action, d.v.s. 
ett tydligt budskap med vad läsaren förväntas göra när den läst 
inlägget gör att fler personer faktiskt agerar.  

Titta på vad din beskrivning säger, tillsammans med bilden och 
texten i länken för att se att alla tre delarna kompletterar 
varandra och ger ett lockande intryck.

EN LITEN VARNING 

När man vill väcka uppmärksamhet är 
det vanligt att använda utropstecken. 

Eftersom det finns tre ställen att lägga 
in text i dina inlägg behöver du vara 
uppmärksam på att det inte blir 
utropstecken överallt. Det kommer 
bara ge motsatt effekt.



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/

