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9 enkla steg till en 
kundanpassad och 

social selling-optimerad 
LinkedIn profil
I denna guide fokuserar vi på att 
hjälpa dig få en LinkedIn-profil 
som är redo för social selling



Introduktion

I denna guide fokuserar vi på att hjälpa dig få en LinkedIn-profil 
som är redo för social selling. Men först behöver vi sätta in oss i 
kontexten. Digitaliseringen öppnar dörren till att nå nya prospekts 
på nya sätt och idag är prospekts och kunder mer länkade till 
varandra än någonsin. Resultatet? Säljare måste jobba 
annorlunda. Att ringa och prospektera kallt är inte längre effektivt, 
det är kostsamt och tidsödande.

Samma studie visar att 75 procent av beslutsfattare regelbundet 
använder sociala medier i sin beslutsprocess.

Jag har inte tid att leka runt på LinkedIn och 
Twitter – jag har samtal jag måste ringa!

9 av 10 högt uppsatta beslutsfattare svarar
helt enkelt inte på kalla kontakter längre

Kevin Scott
Head of Sales Solutions på LinkedIn EMEA i 

”Social selling becoming the new norm”

The modern buyer is digitally driven, socially
connected, movile and empowered; your
sales team should be too. It’s time to get

serious about Social Selling.

Jill Rowley
Chief Evangelist @jill_rowley



74 procent av köparna väljer säljaren som först skapade värde och 
delade insikter. Detta kan härledas till en kombination av ökad tids-
press och en större uppskattning för de säljare som hade möjlighet 
att hjälpa kunden med deras problem, enligt ”4 keys to conver-
sations that advance sales”, av Salesforce 2016.

Bland B2B-köparna upplever bara 20 procent, att säljarna 
skapade värde i transaktionen. De säljare som tillförde värde, fick 
fem gånger så mycket engagemang av sina köpare.

In order to meet the needs of a more informed potential customer, 
sales needs two things: 1. Sales people need to be subject matter 
experts who can provide content and intelligence as often as they 

sell. 2. Sales will increasingly need sales technology tools that 
provide insights into the best ways to close deals, whether that be 
insights into their prospects’ behaviour or competitive intelligence. 

Take both and you up your win rates pretty significantly.

Paul Greenberg @pgreenbe
Författare till ”CRM at the Speed of Light
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Att lyckas med social selling handlar om 
engagemang

När 74 procent av beslutsfattare säger att de väljer säljaren som 
först visade värde, säger ändå 70 procent av högt uppsatta B2B-
köpare att säljare inte är förberedda på frågorna de får (detta enligt 
Forresters ”Why don’t buyers want to meet with your sales-
people?” som släpptes 2014).

En köpare bygger relation över tid. Det är inte rimligt att en traditio-
nell säljare kan vara lika förberedd och påläst om kunden som en 
digital, social säljare.

B2B-säljare behöver framåt vara utbildare, göra research på sina 
prospekts, skapa värde i varje interaktion, förstå vilka mark-
nadsinsatser som sker till deras beslutsfattare, förstå och 
nyttja sociala kanaler för att prospektera, skapa detta ovan
nämnda värde samt förstå branscher och utmaningar besluts-
fattare har.

Säljare som tillämpar social selling, tar 66 procent mer 
av sin budget än säljare som jobbar med traditionella 

metoder och prospektering

“How to hit your number”
Sales Benchmark Index årliga rapport
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I en annan rapport, Hubspots “State of Inbound”, från 2015, 
listar 42 procent av säljare prospektering som sin största utman-
ing. ”Stänga affären” kommer på andra plats med (36 procent) och 
“kvalificera ett prospekt” kom in på tredje plats med 22 procent.

Enligt denna rapport är topp 4 på prioriteringslistan:

1. Closing more deals
2. Improving the efficiency of the sale funnel
3. Improving existing sale technologies
4. Training the sales team
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9 enkla steg till en optimal
LinkedIn-profil för social selling

Säkerställ att din Linkedin-profil är redo för social selling. Följ 
dessa 9 enkla steg för att komma igång. Försök att komma ihåg att 
din LinkedIn-profil vid varje givet tillfälle måste tala till dina kunder 
och prospekts. Hela budskapet måste andas “värde”.

• Tänk på dina buyer personas (köpares) behov
• Tänk på deras situation
• Tänk på vilket värde du kan leverera till dem.
• Tänk på hur du vill att de ska uppfatta dig.

1. Bilden

Din LinkedIn-bild behöver vara professionell – undvik 
Facebookbilder och bilder med dålig skärpa!
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2. Rubriken

Rubriken ska beskriva vad du skapar för värde för dina kunder och 
prospekts. Din titel på ditt visitkort säger ingenting om vad du 
faktiskt gör. 

Detta är viktigt av den enkla anledningen att när man söker på 
LinkedIn, så får man bara fram namn och titel i sökresultaten. Du 
vill säkerställa att ditt budskap om det värde du skapar framgår i 
varje interaktion med en potentiell kund!

Kortfattat: Vilket värde du levererar till kund + din roll + ert företag
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3. Din LinkedIn-URL

Din LinkedIn-URL är enklare att dela till prospekts om du har gjort 
om den. Klicka in dig på din profil, och följ instruktionerna nedan.
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4. Kontaktinformation

Säkerställ också att all din kontaktinformation är uppdaterad. 
Klicka på “Se kontakinfo” på din profilsida och klicka sedan på 
pennan för att redigera innehållet. Lägg in jobbmobil, jobbmejl, 
länkar till dina företagshemsidor samt Twitter och Skype om du har 
det.

5. Sammanfattning

Din sammanfattning/summary ska tala till de värden du skapar för 
kunder och prospekts.

Ett tips är också att ni på företagsnivå skriver ihop en samman-
fattning som ni avslutar er egen sammanfattning med; som gäller 
vad ert företag bidrar med för värde.
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Typiska saker att inkludera:

• Kontaktuppgifter (väldigt viktigt då de som inte är connectade  
 med dig inte kan nå dig annars)
• Vilka kunder du brukar hjälpa
• Vad du brukar skapa för värden för dem
• Företagets egna sammanfattning

6. Aktivitet

Din aktivitet på LinkedIn berättar för dina kunder vem du är, vad du 
står för och vad du bidrar med. Dela och engagera dig i saker som 
ligger i linje med dessa värden. Om du jobbar med IT-lösningar mot 
tjänsteföretag, så är inte modetrender relevanta att dela, för att 
bygga värde för dina prospekts.

Däremot om du jobbar med IT-stöd för branschen retail/
fashion, är det väldigt intressant. Glöm inte att engagera ditt 
nätverk genom att namnge dem i delningarna, som nedan. Du 
namnger genom att nyttja @ och får då fram en lista på namn. 
Börja skriva så ändras listan. Inkludera gärna bilder!

7. Rekommendationer

Förtroende föder förtroende. Skaffa några rekommendationer från 
kollegor och kunder till din LinkedIn-profil, helst i din nuvarande 
roll. När ett prospekt ser att andra litar på dig och har fått värde 
av dig, betyder det att de får förtroende för dig. Be dina kunder att 
skriva ihop något för dig.

I din profil (nere vid rekommendationerna), finns det en knapp: ”Be 
om en rekommendation” – scrolla ner på din profil tills du hittar 
rekommendationer och där väljer du vem du vill be, samt kan 
skriva ihop ett meddelande till personen.
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8. Färdigheter & expertis

Här gör många tankevurpan och glömmer bort kundfokuset. Att 
du är en person som är duktig på Solution Selling, ger inte
kunden en känsla av trygghet, snarare tvärtom. Däremot 
när du har kompetens som relaterar till din verksamhet. Då 
är Software Implementation, SaaS, tillväxtstrategi eller liknande 
något som kunden bryr sig om.

När du valt ut och lagt till dina färdigheter, bör du be alla dina 
kollegor att gå in och bekräfta (endorse) dessa.
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9. Grupper

Gå in på dina kunders profiler och titta på vilka grupper de är med 
i på LinkedIn (detta syns längst ner på deras profil). Dessa grupper 
innehåller med hög sannolikhet liknande roller som din kund 
innehar. Och det är dessa ”tvillingar” som är dina perfekta 
prospekts. Gå med i dessa grupper och börja lyssna! Check!

Nu har du en kundanpassad LinkedIn-profil. Nu då? Hur ser 
köpresan ut i denna digitala kontexten?

Tidigt in i köpresan – vinnare!

Att skapa värde digitalt via social selling handlar om innehåll som 
bygger detta värde. Kom ihåg att 74 procent av köpare väljer säljar-
en som först skapade värde och delade insikter. Titta på process-
beskrivningen ovan. Hur kan du hjälpa din kund att flytta sig
från sitt status quo?

Säkerställ att allt marknadsmaterial som skapas av er (och som du 
delar) fokuserar på att bygga förtroende för er kompetens. Det bör 
med andra ord inte primärt handla om era produkter eller tjänster. 
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Följ kundens digitala köpresa när ni skapar och delar detta
innehåll.

Kunden behöver olika typer av material i olika faser. I 
”Attract”-fasen presenteras trender som berör kundens ut-
maning, i ”Convert”-fasen jobbar man med metoder som kan 
nyttjas för att lösa problemet och i ”Close”-fasen visar man de 
unika delar hos er som gör att kunden bör välja er. Säkerställ att 
du som säljare delar material för alla faserna i kundens köpresa!

Skapa kontakter med kunder/ prospekts så att du kan öka din syn-
lighet för människor i och runt ditt befintliga nätverk online. Leta 
efter triggers på LinkedIn från människor som brottas med 
problem du eventuellt kan lösa. Exempelvis kan triggers vara en 
fråga som ställs i ditt flöde eller i en grupp. Responsen kan komma 
från alla håll och kanter. Vilket kan leda till att i alla fall en person 
ringer upp och vill samtala om din fråga på LinkedIn för att förstå 
den beskrivna utmaningen, innan ni eventuellt bokar ett möte. Det 
skapar initialt stort förtroende hos dig, att personen vill lyssna. 

Tips: Läs mer
Den definitiva guiden till inbound marketing

https://www.avidlyagency.com/se/growthhub/premium/definitiva-guiden-till-inbound-marketing
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Nästa steg är att kika på personens LinkedIn-profil. Ett första möte 
kan i sin tur leda till en artikel om just ditt problem och hur de löst 
det. Förtroendet växer!

Digitalt innehåll under säljprocessen

Låt oss säga att första kontakten är tagen med ett prospekt. Fram-
för dig finns två eller tre möten och revisioner av offerter och avtal 
(om du kommer så långt).

Nedan förutsätter att du lyssnar på kunden. Förtroende, digitalt 
eller analogt, förutsätter alltid att du lyssnar.
• Innan varje möte - skicka en relevant artikel till ditt prospekt.
• Efter varje möte - skicka en relevant artikel som härleder  
 till samtalet ni haft.

Att jobba med denna typ av “digital nurture” kan ge två effekter:
• Det skapar värde för kunden och flyttar dem framåt i köp-
        resan. Om du har möjlighet att spåra när prospektet klickar  
        på länken och vad de gör på webben, indikerar aktivitet
        ett engagemang i er dialog. Om de inte agerar på  
        materialet du skickar är denna affär antagligen inte så “het”          
        som du tror.
• Det finns möjlighet att detta också gör ett eller fler möten 
        redundanta. Om kunden kan få bekräftat att ni kan lösa 
        problemen digitalt, kanske ett möte inte behövs. Säljprocessen        
        kan kortas ner avsevärt.

Om du kan få marknadsavdelningen att skapa och köra nurture-
processen åt dig, är det ännu bättre. 
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Daglig rutin

Följ rutinen och börja få resultat från dag ett!
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Författare

Jonaz Kumlander, CEO, Avidly Sverige Jonaz 
Kumlander startade sitt första IT-bolag 1993 
och har sedan dess stöttat kunder i digitaliser-
ingsresan, först inom CRM-processer och nu 
även inom försäljnings- och marknadsprocesser.

Som VD för Avidly Sverige har han varje dag ansvaret att verkligen 
förverkliga Avidly Sveriges tre värdeord; Growth, Profit, Fun.

Med dans i konferensrummet, strikt projektledning och kundens 
affär i fokus driver han oss och våra kunder framåt och uppåt varje 
dag.

Kontakt
070 - 975 20 00
jonaz.kumlander@avidlyagency.com
https://www.linkedin.com/in/jonaz/

https://www.linkedin.com/in/jonaz/ 
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Om oss

Avidly Sverige formar er digitala närvaro och identifierar kvalita-
tiva B2B-leads tidigt i köpresan, samt driver dem vidare i köpresan 
tills ni kan stänga affären. Som uppdragsgivare möter du ett 
dedikerat team av specialister på Customer Insight Change, 
Marketing Change, Sales Change och System Change som arbetar 
djupt och brett för att snabbare identifiera kvalitativa B2B-leads 
och säkerställa att era säljteam kan stänga fler affärer. 

Witness the change!



www.avidlyagency.com/se  Jakobsbergsgatan 8, Stockholm
info.se@avidlyagency.com       +468-410 305 10

Tack för att du läst denna guide!
Om du vill utbilda dig djupare inom ämnet, läs mer i vår guide om 

hur du får din säljavdelning att briljera i digitala kanaler!

Ladda ner “Så får du din säljavdelning att briljera i digitala kanaler”

https://www.avidlyagency.com/se
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