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Notera att LI expert, Selling Socially och LI Sverige inte är anställda på LinkedIn Corporation. Vi samarbetar med 
LinkedIn i Sverige och globalt på olika sätt. Affärsnätverkande i Sverige AB och dess medarbetare bidrar till att 
LinkedIn används effektivt för att individer och företag ska nå sina mål bland annat genom utbildning, träning och 
diskussioner i LI Sverige gruppen och genom tips och artiklar på LIexpert.se och Selling-Socially.com. 
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Syfte och målsättningar 

 
Syftet är att du ska få fler möjligheter att använda LinkedIn™ effektivt så att du 
och företaget når era mål.   

Under e-kursen lär du dig 

• Hur du använder LinkedIn för att generera leads  

• Hur du söker, finner rätt person/prospekt och etablerar kontakt  

• Sociala förmågor för att bli känd, omtyckt och skapa förtroende 

• Hur du kan framkalla ett flöde av inkommande besökare och förfrågningar 

• Hur du bokar varma möten där du är efterfrågad 

Vi erbjuder 

• Insikter, kunskap, verktyg och träning 

• Råd för att arbeta in det nya arbetssättet i organisationen 

• Denna arbetsbok som stöd samt några resurser (se nedan) 

Arbetssätt  

Det gäller att jobba hands-on så mycket som möjligt för att upptäckta och uppleva 
möjligheterna med social försäljning. 
 
Du tränar på LinkedIn.com i din egen dator samt i appar i smartphone/platta. Vi 
rekommenderar att du samtidigt är inloggad på selling-socially.com 
Du väljer e-kursmoduler i den ordning som passar dig. E-kurserna hittar du från Dina 
kurser i toppmenyn eller från Välj kursmoduler från Startmenyn. Kurserna är från ett 
par minuter upp till ca 15 min. De kan pausas och köras igång igen. 
 
Vi diskuterar de sociala förmågorna genom demonstrationer och övningsuppgifter. 
Till exempel hur man kommunicerar på ett sätt som leder till bokning av varma möten 
där man är efterlängtad av den potentiella kunden.  
 
Detta program handlar inte bra om förmedling av kunskap, utan med träning och 
skapande av nya goda vanor över en längre tidsperiod.  
 
Utöver kursmodulerna rekommenderar vi att du avsätter tid för fältarbete mellan 
kurstillfällena. Dessutom finner du tips och andra resurser under menyval Resurser. 

För att du ska lyckas förutsätter vi att du har  

• Tagit fram mål som du jobbar i linje med varje dag 

• Engagemang och långsiktighet 

• Öppenhet att ta emot nya idéer och nya sätt att se på försäljning  

Resurser 

o Den här Arbetsboken och övningsuppgifter (pdf) 
o Veckovisa framsteg (en Excel fil) där du fyller i framsteg och resultat  
o Vägledning för att Skapa en bra profil på LinkedIn (pdf) 
o LI Sverige gruppen 
o LIexpert.se 
o Selling-socially.com 

http://selling-socially.com/svenska
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Målsättningarna sätter du själv  

Personliga målsättningar:  

 
 

 
 

 
 

Gruppens/företagets målsättningar:  

 
 
 

 

 
 

Tips och exempel  
1. Reflektera över dina styrkor och utvecklingsområden 

Nätverkande, kontaktskapande, professionellt rykte 
2. Exempel på målområden 

Synlighet, räckvidd i nätverket, social försäljning, koll på nätverket/CRM, 
mötesbokning, skriva läsvärt och bli känd som ledande inom din nisch  

3. Exempel på mått  
Komplett profil, antal besökare på din profil, antal kontakter, antal visningar på 
dina inlägg och artiklar, social selling score, leadsgenerering, antal inkommande 
offertförfrågningar, antal möten/vecka 

 
LinkedIn bidrar med mått för att avgöra att du ”är på spår” se nedan  

 

 
 
Till vänster inkommande besökare och visningar 
och ovan ser du din egen aktivitet.  
 
Denna ”instrumentpanel” finns på LinkedIn.com och 
ser ut på ett liknande sätt i appen.  

http://selling-socially.com/svenska
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Mått på säljande förmåga: Social selling index (SSI) 
Linkedin mäter dina sociala selling insatser och förmågor. SSI är ett tal mellan 0 och 
100 (vilket är en sammanvägning av dina resultat för fyra olika aktiviteter på 
LinkedIn). Det fungerar som ett mått på din aktivitetsnivå, din säljande förmåga och 
är en tidig indikation på förbättrad försäljning.  
 
De fyra olika förmågorna är  
1. Etablera ditt professionella varumärke 
2. Hitta rätt personer 
3. Engagera med insikter 
4. Bygg och utveckla relationer i nätverket 
 
Kolla ditt SSI regelbundet. Länken: linkedin.com/selling/ssi 
 
När du har ett ökande index kan du förvänta dig att försäljningen kommer förbättras. 

  

Definition av social selling:  

Sociala säljare finner och kontaktar beslutsfattare utan kalla samtal för att utveckla 
relationer på rätt sätt och bokar varma möten. Sociala säljare som är synliga och 
sökbara samt lämnar ett gott intryck kommer i åtanke när det är dags för köp.  
 

http://selling-socially.com/svenska
http://linkedin.com/selling/ssi
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Övning 1: Vilken är din målgrupp? 

Avsatt tid: 10 min 

Skriv först en sammanfattande beskrivning av målgruppen i en mening:  

___________________________________________________________________ 

 

Intervjua dig själv med följande frågor ang din målgrupp: 

1. Vilken bransch?  

 

______________________________________________________________ 

2. Vilken storlek på företag (antal anställda)?  

 

______________________________________________________________ 

3. Var finns företagen geografiskt (land, stad)?  

 

______________________________________________________________ 

4. Vad är målgruppens problem?  

 

______________________________________________________________ 

 

Övning 2: Skriv ned 3 idealkunder i målgruppen 

Avsatt tid: 5 min 
 
1. _____________________________________________________________  

 

2. _____________________________________________________________  

 

3. _____________________________________________________________  

 

Övning 3: Möjliga ingångar till idealkunden  

Avsatt tid: 3 min 

Beskriv målpersonens 

Roll____________________________________________________________ 

Funktion________________________________________________________ 

Vad ska du titta efter i målpersonens profil_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

http://selling-socially.com/svenska
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Övning 4: Sök, finn och välj ingång till en idealkund  
 

Avsatt Tid: 20 min.  
 

Du har i uppgift att söka nätverkskontakter på LinkedIn för att öppna dörrar till ett eller 
flera företag – som kan bli din idealkund.  
 
Nedan syns ett exempel på en bred sökning på sökordet ”Financial” som vid detta 
tillfälle gav 3 163 294 personer som sökträffar. Förfina sökningen genom att använda 
filtren i kolumnen till höger.  
 
Nu får du användning för uppgifterna från målgruppsövningarna.  
 

 
Du kan ta hjälp av kursmodulerna 

• Leadsgenerering 

• Prospektering 
 

Du är klar med den här delen av övningen när du valt ut en eller par personer som du 
vill kontakta. 
 
Nästa steg är att gå igenom kursmodulerna: 

• Introducera och connecta 

• Från kalla samtal till varma möten  

• Mötesbokning med InMail 

 
Nu lämnar vi det vi kallar uppsökande verksamhet. På nästa sida finner du 5 steg för 
hur du förbättrar din försäljning med 30 min social selling om dagen. Lycka till.  

 

http://selling-socially.com/svenska
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Skapa en ny god vardagsvana 
 
Checklista mobil 
 
 Ladda ned smartphone 
appen 
 Inloggning dagligen och 
kollar besökarna 
 Kontaktförfrågan till 
besökande i målgruppen 
 

 
 

30 min om dagen hjälper 
säljaren med  
• Nykundsbearbetning 
• Fördjupa relationer 
• Marknadsföring 
 

http://selling-socially.com/svenska
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Övning 5 Kolla dina besökare i mobilappen 

 
Klicka på  och  
 
 

1. Vilka är dina besökare? 
2. Vilka är intressanta att kontakta? 

 
Här börjar du: Utgångsläget i mobilen visar besökare och visningar: 
  

 
Ovanstående exempel är från min iPhone 6S. Det ser ut på ett liknande sätt i Android 
mobiler. 
  

http://selling-socially.com/svenska
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Övning 6 Kontakta besökare i din målgrupp 

 
Prova två olika sätt via mobilen: 

 

1. Skicka kontaktförfrågan 

 
 

2. Gör kontaktförfrågan mer personlig  

 

 

http://selling-socially.com/svenska


Arbetsbok Social selling med LinkedIn som säljverktyg 

Affärsnätverkande i Sverige AB © 2017  Selling-Socially.com   12 

Bygg relation 
Checklista 
 
 Välkomnande personlig 
inledning 
 Inget om företaget eller 
produkterna 
 Beskriver hur du bidrar 
värde till dina kunder och ditt 
nätverk 
 Fått positiv återkoppling 

 

 

 

 

 

Övning 7 Skriv en välkomnande personlig inledning 

 

 

 

 
 
 

 

Bygg din 
läsekrets 
Checklista publicering 
 
 Var uppmärksam på vad 
målgruppen är intresserad av  
 Skriv regelbundet långa inlägg med 
publicerings-verktyget 
 Besvara kommentarer och 
uppmuntra till konversationer 
 Bli ledande inom din 
nisch/expertområde 

http://selling-socially.com/svenska
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Övning 8 Skriv intressant 

Självstudier med stöd av vägledning på LinkedIn  

• Skapa intressanta diskussioner som är relevanta för målgruppen 
https://www.linkedin.com/pulse/skriv-intressant-och-relevant-olle-leckne 
 

Visa hur du 
hjälper  
 
Checklista profilrubrik 

 
 Värdet du bidrar med till 
målgruppen 
 Rekommendation/er 
som bekräftar det värde 
du levererar 
 Skills som bekräftar 
värdet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

http://selling-socially.com/svenska
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Övning 9 Bli köpbar genom att byta rubrik 

Skriv 3 meningar vad och hur du levererar värde till din målgrupp 
 
Välj ut en formulering och använd den som rubrik på din LinkedIn profil 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Följ upp och be om feedback på din rubrik och det första intryck din profil skapar 
 
 

 
 

 
Diskutera i grupper  
Checklista grupper 
 
 Finn relevanta grupper  
 Gå med i grupperna 
 Bekanta dig med gruppen 
 Respektera syfte och regler 
 Gör en snygg entré 
 Kommentera 
 Skapa intressanta diskussioner 
 Snygga länkningar till resurser 
  

 

 

  

http://selling-socially.com/svenska
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Övning 10 Gå med i och konversera i grupper 

 
Tid: 10 min. Jobba självständigt. 
 
Med tanke på din målgrupp, expertis och ditt professionella rykte. Återbekanta dig 
med din målgrupp enligt övning 1 Målgrupp  
 
Vilka LinkedIn grupper är relevanta för dig?  
 
 

 

 

 

  
Vilka typer av frågeställningar är relevanta för din målgrupp?  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Att undvika i grupper:  

• Sälja och göra reklam 

• Bryta mot gruppregler och osynliga normer 

• Skriva kompletta inlägg som inte lämnar något kvar att diskutera 

http://selling-socially.com/svenska
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Övning 11: Din plan för social selling med LinkedIn som säljverktyg   

 
Tid: 10-20 min. Jobba gärna tillsammans med en kollega.  
 
Nuläge 
Ange hur många besökare du haft de senaste 90 dagarna_________ 
Ange ditt social selling score________________ (index mellan 0-100) 
 
Mål och inriktning 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Strategi 
 

 
 

 
 

 
 

 
Vardaglig aktivitet 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Uppföljning 
 

Skriv in varje vecka  1 2 3 4 5 6 7 

Antal besökare           

Social selling score          

Bokade möten           

 
Diskutera: Hur sker uppföljning integrerat med företagets normala säljrapportering? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

Bli känd och omtyckt
Etablera ditt personliga 

varumärke och ett gott 

professionellt rykte

Var generös 

och skapa insikter
Dela med dig av värdefull info 

Finn rätt 

personer
Blir mästerlig på 

sökningar 

Bygg 

relationer
Utveckla och 

stärk ditt 

nätverk 

1

2

3

4

H2H

Linkedinexpert.se

http://selling-socially.com/svenska
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Hur avgör du att du är på väg mot målen?  

 
Använd gärna de befintliga måtten på LinkedIn för att se ”att du är på spår” 

 

Vem har besökt din profil (Who’s viewed your profile) de senaste 90 dagarna. 

 

 

Följare och visningar av inlägg:  

 
Här kan se om och hur din målgrupp intresserar sig för dig och dina inlägg. Till höger 
ser du varifrån besökarna kommer, tex vilken roll de har i företaget. 

http://selling-socially.com/svenska
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 Några andra tecken på framgång 

• Antal mottagna kontakt förfrågningar/inMails  

• Antal connections som är ett mått räckvidden i ditt nätverk 

• Antal följare till företagssidan 
 
Några grundförutsättningar  

1. Din LinkedIn profil 
2. Ditt professionella rykte 
3. Storleken och kvaliteten på ditt nätverk 
4. Basic eller premium medlemskap 

 
Utifrån ditt mål, nuläge och dina förutsättningar kan du uppdatera och förfina din 
strategi. 
 
Anteckningar  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Nästa steg?  

Vi hjälper gärna till på olika sätt. Det tar tid att skapa nya goda vanor. Ett av de bästa 
sätten att arbeta in nya vanor i organisationen är återkommande workshops med 
uppföljning av framsteg. Det ger dessutom möjlighet till svar på frågor och 
erfarenhetsutbyte. 

Kontaktuppgifter vid frågor 

1. Ring  

• Tel 010 199 36 68 så når du Olle Leckne eller Peter Meurling  
 

2. Maila 

• kundsupport@selling-socially.com 
 

3. Kommentera och diskutera  

• inne i e-kursen selling-socially.com/svenska 
 

4. Connecta med oss på LinkedIn  
 
 

 
 
 
       Olle Leckne                                                 Peter Meurling 

http://selling-socially.com/svenska
mailto:kundsupport@selling-socially.com
https://www.linkedin.com/in/olleleckne/?locale=sv_SE
https://www.linkedin.com/in/pmeurling/?locale=sv_

