
Fler 
affärer 
G E N O M  S Ä L J A  D I G I T A L T  P Å  D E T  
S Ä T T  S O M  K U N D E R N A  V I L L  K Ö P A  

 

4  s t e g

Målorientering

Attityder

Akt iv i teter  

Nya  vanor

Nya  resu l tat

30 minuter 

om dagen

Bli synlig, sökbar 

och köpbar



Övning 1
 
 

JOBBA MED DIN 
BORDSGRANNE
 
AVSATT TID: 
10 + 10 MIN

3  s t e g

Intervjuer

Anteckningar  

Redov isn ing  

Lär känna din kund

 

 
Skriv först en sammanfattande beskrivning av 
målgruppen i en mening. Våra kunder kommer till oss 
för att ______________________________________
Intervjufrågor
1.Vilken bransch (välj en specifik)?
___________________________________________
2.Vilken storlek på företag (antal anställda)?
___________________________________________
3.Var finns de företagen geografiskt?
___________________________________________
4.Vad är målgruppens problem/behov?
___________________________________________
___________________________________________
5. Nämn och skriver ned tre idealkundsföretag 
____________________________________________ 

Du kommer använda svaren för att söka upp 
målperson och målföretagen på

Låt din bordsgranne intervjua dig om 
din målgrupp och skriv ned svaren.
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Övning 2
 
 

JOBBA MED DIN 
BORDSGRANNE
 
AVSATT TID: 
10 + 10 MIN

4  s t e g

Intervju

Sökning

Anteckningar

Redov isn ing

SÖK IDEALKUNDER

 

Intervjufrågor: 
Vilken titel/roll har den du vill komma i kontakt med?
___________________________________________
Vilka andra roller är involverade i beslutsfattandet?
___________________________________________
Vilka sökord vill du prova? 
___________________________________________
Anteckningar från sökningen
Vilka företag kommer upp vid sökningen
___________________________________________
Vilka personer kommer upp vid sökningen
___________________________________________
Vad finner du av intresse i profilen och företagssidan?
___________________________________________
Vad är ditt nästa steg? 
___________________________________

Nu ska du använda svaren från övning 1 för att 
söka upp målperson och målföretagen.
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Övning 3
 
 

JOBBA MED DIN 
BORDSGRANNE
 
AVSATT TID: 
10 + 10 MIN

4  s t e g

Intervju

Sökning

Anteckningar

Redov isn ing

MÖJLIGA INGÅNGAR till 

dina idealkunder

Undersök möjliga ingångar till idealkunden
 
Intervjufrågor
Beskriv målpersonens
Roll_____________________________________
Funktion_________________________________
 
Vad ska du titta efter i målpersonens profil? 
________________________________________
Vilka utmaningar___________________________
Vad smärtar_______________________________
Vilka gemensamma kontakter har ni?
________________________________________
Vem kan du be om en introduktion?  
________________________________________

4

2nd

hubspot.com/make-my-persona

https://liexpert.se/marknadsfora/


Övning 4
 
 

JOBBA MED DIN 
BORDSGRANNE
 
AVSATT TID: 
3 + 3 MIN

4  f ö r m å g o r

 

SOCIAL SELLING INDEX

 
Testa ditt social selling score: ______________
https://www.linkedin.com/sales/ssi
 
Etablera ditt personliga varumärke:__________ 
Sök och finn rätt person:__________________
Engagera med insikt:_____________________
Bygg och fördjupa relationer:_______________
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Sociala säljare (78%) säljer mer än de som inte 
använder sitt nätverk. Källa: LinkedIn

Bli känd i nätverket och 
nå kunder enklare med 

våra tre beprövade 
kontaktsätt: 

UPPSÖKANDE  
 ENGAGERANDE  
 UPPFÅNGANDE

https://liexpert.se/salja/


Övning 5
 
 

JOBBA MED DIN 
BORDSGRANNE
 
AVSATT TID: 
10 + 10 MIN

5 steg + 

checklista

 

SOCIAL SELLING
Sociala säljare finner och kontaktar 
beslutsfattare utan kalla samtal för att utveckla
 
Sociala säljare som är synliga och sökbara samt 
lämnar ett gott intryck kommer i åtanke när det 
är dags för köp. 
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Tre kontaktsätt: Kom närmare kunder genom uppsökande 
sättet, engagera fler i nätverket och ta vara på intresset

Checklista
1. Använd Linkedin smartphone app
- Kolla besökare 1 min
-Kontaktförfrågan & meddelande till besökare i 
målgruppen
2. Bygg relation
-Välkomnande  personlig inledning
-Inget om företaget eller produkter
-Beskriv hur du hjälper dina kunder och med 
vilken effekt
- Fått positiv återkoppling (spontant)
3. Skriv intressant, kommentera och dela inlägg
- Skriv regelbundet och publicera långa inlägg i 
publiceringsverktyget
- Besvara kommentarer
-Var uppmärksam på vad läsekretsen är 
intresserad av
- Bli ledande inom din nisch
4. Profilrubrik
- Värdet du bidrar med till målgruppen
- Rekommendation som bekräftar det värde du 
levererar
Skills som bekräftar värdet
5. Gå med i grupper 
 

https://selling-socially.com/


Fler affärer PÅ 
LINKEDIN 

GENOMGÅNG AV MÅL 
OCH AKTIVITET FÖR 
FLER OCH RÄTT 
AFFÄRER PÅ OCH 
MED LINKEDIN

A V S A T T  T I D :
1 0  +  1 0  M I N

 

Jobba med din bordsgranne
 
Mål/inriktning: 
______________________
Strategi: 
_______________________
Vardaglig aktivitet: 
_________________________
En aktivitet inom 24 tim: 
__________________________
Mått på framgång: ___________
__________________________
__________________________
Uppföljning:
När: _______________________ 
Hur:_______________________
Vem ansvarar för kontakt______
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Utveckla ditt och 
företagets användande av 
LinkedIn. Bli bättre i dina 

connects. Förbättra 
relationen med ditt 

professionella nätverk. 
Utveckla ditt varumärke 
med inlägg och artiklar 

som visar vad du gör och 
varför just du är den man 

ska kontakta.

https://liexpert.se/lara/

https://liexpert.se/lara/
https://liexpert.se/lara/

