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11 STEGS CHECKLISTAN
TILL DEN PERFEKTA LINKEDIN PROFILEN

HUR DU MED 11 ENKLA STEG KAN OPTIMERA DIN LINKEDIN PROFIL
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Mitt namn är Christoffer och jag är grundare och VD på LinkedKurs
och jag har lång erfarenhet med att hjälpa professionella att 
utnyttja digitala plattformar bättre och bli mer relevanta för denna 
nya "digitala tidsåldern".. 

Och en av de bästa plattformarna för professionella är LinkedIn 
idag, här har jag hjälpt 100-tals professionella med att bemästra 
LinkedIn för att utveckla sin karriär, få ett större business-nätverk 
och skapa flera affärsmöjligheter. 

Detta säger jag inte för att skryta om mig själv.. Utan för att säkra 
dig om att du är i riktiga händer.. 

Jag vet att detta kommer ge dig extremt goda resultat när det gäller 
LinkedIn och hur vi optimalt använder denna affärs-plattformen, 
det spelar ingen roll om du är nybörjare eller en väldigt avancerad 
användare vi har nått för alla! :)
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Kundreferenser:

”Innan jag tog kursen till Christoffer så visste jag väldigt lite om 
LinkedIn och hur jag ska använda det och jag är inte så bra med nya 
teknologier så jag visste inte vart jag skulle börja...

Efter att ha tagit kursen till LinkedKurs och Christoffer så har jag nu 
tillgång till flera affärsmöjligheter och jag gjorde ett utskick till mitt 
nätverk och fick 38 svar!

Detta gör att jag inte längre behöver oroa mig över nya konsultjobb 
och om det behövs så kan jag enkelt skapa nya möjligheter med 
hjälp av LinkedIn och det jag har lärt mig.”

Bo Regnér - Senior Konsult inom Interim Management
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Kundreferenser:
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Steg 1 - Använd en professionell bild 

Din bild skapar ditt första intryck, och samtidigt så har de med en bra profilbild 7 gånger större chans
att folk hittar fram och trycker sig in på deras profil. Antingen om det är kunder, sammarbetspartners
eller framtida arbetsgivare du vill attrahera så se till att du följer dessa grundreglerna:

1. Ha en bild, de utan bild ger ett intryck av att de inte är aktiva. Genom att ha
en bild så kommer du bli mer synlig och få flera besökande.

2. Kom ihåg att LinkedIn är ett professionellt nätverk, din bild måste därför passa
in i denna kontexten. Håll husdjur, semesterbilder och liknande som hör till
privatlivet undan ifrån LinkedIn.

3. Försök att inte var för formell eller oformell, se till att hitta balansen och se
positiv ut. Personer vill bygga nätverk med positiva människor, se även till
att bilden passar till ditt yrke.
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Steg 2 - Lägg till relevanta sökord

LinkedIn har en väldigt kraftig sökmotor som rangerar personer baserat på vilka nyckelord och sökfraser
de använder i sin profil. Så när vi söker efter personer på LinkedIn så hittar vi de som använder det vi 
söker efter i deras profil under yrkestitel, sammanfattningen och erfarenheter.

Dessa sökorden kommer stå ut i gult när du söker efter personer, välj ut 5 till 10 sökord du önskar att bli
hittad på, implementera sedan dessa i din profil. Undgå även att använda sökord alldeles för tätt, det ska
se ut som att det är en människa som skrivit och skapat profilen.

Placera dina viktigaste sökord här:

• Yrkestiteln
• Sammanfattningen
• Arbetserfarenhet
• Ditt nuvarande yrke
• Kompetenser och intyg



7

Steg 3 - Skriv en beskrivande yrkestitel 

Din yrkestitel, detta är en av de bästa annonseringsplatserna du som person har på LinkedIn, du måste
undgå att bara skriva din yrkestitel. Använd denna platsen för att förklara vad du kan ge för resultat till
dina kunder eller de som ska rekrytera dig. Detta gör att du står ut i jämförelse med alla andra!
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Steg 4 - Skriv en utfyllande sammanfattning

Din sammanfattning är den centrala sektionen i din profil om du vill generera flera affärsmöjligheter, här måste
du kommunicera till din ideella kund eller affärspartner och ge dom ett klart nästa steg i din köpprocess eller
för att kunna kontakta dig.

Vi rekommenderar att du inkluderar detta i din sammanfattning:

• Utveckla det du skrev i din yrkestitel, skriv mer omfattande 
om vad fördelarna är att jobba med dig.

• Ett citat ifrån en tidigare kund eller sammarbetspartner
• Länkar till din hemsida eller blogg
• Använd symboler för att visa fram specifika punkter och

göra texten mer lätt läst
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Steg 5 - Skapa ett klart nästa steg (CTA)

Som vi nämnde i det förra steget så måste du ta dina profilbesökare vidare till ett nästa steg för att antingen
ta kontakt med dig eller gå vidare i eran köpprocess. Vi måste därför göra det så enkelt som möjligt för våra
besökare att kontakta oss eller gå vidare till vår hemsida.

Du kan till exempel lägga till detta i din profil för att ge ett klart nästa steg:

• Länkar till eran blogg eller hemsida

• Länkar till dedikerade landningssidor

• Media (bilder, videos eller presentationer)

• Telefonnummer

• Epost
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Steg 6 - Lägg till relevant innehåll och media

Lägg till bilder, presentationer, videos, dokument eller länkar på din personliga profil. Detta gör att de som
besöker dig kan gå vidare till relevanta sidor där de kan lära sig mer om ditt företag eller liknande. Lägg gärna
in en länk till en artikel du skrivit om ett ämne som intresserar dina besökare för att bygga mer förtroende.
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Steg 7 - Laga en unik länk till din profil

Gör det enkelt för andra att dela din profil och hitta dig på nätet. Istället för att ha en lång och komplicerad
personlig länk, så kan du anpassa denna så att det blir enklare att dela din profil och komma ihåg den. Du kan 
även använda denna länken i din email signatur på visitkort eller på andra relevanta ställen.

Väldigt många adresser ser ut såhär:

linkedin.com/pub/dittnamn/73/257/232

När den ideellt ska se ut såhär:

https://se.linkedin.com/in/dittnamn
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Steg 8 - Lägg in kompetenser och intyg

Kompetenser och intyg är en funktion som låter
dig och dina kontakter att intyga varandra baserat på
vad ni har för yrkesfärdigheter. Detta är ett enkelt och
bra sätt att skapa ett mer professionellt intryck och
engagera dina profil besökare.

Profiler med många intyg här skapar auktoritet
och det gör att du blir tagen mycket mer seriöst.

Ett bra sätt att få intyg på är att först lägga till de
kompetenserna du vill bli intygad för, sedan går du ut
och intygar kompetenserna till de i ditt nätverk. Många
kommer att ge tillbaka till dig - givers gain.



13

Steg 9 - Be om rekommendationer

Ingen gillar en person som skryter om sig själv.. Istället för att skriva om hur bra du och ditt företag är
så få en kund eller kollega till att skriva en rekommendation på din LinkedIn profil. Detta är ett väldigt 
kraftfullt sätt att visa fram dina egenskaper på, då vi människor ofta ser på vad andra har att säga om
produkter eller tjänster vi är intresserade i. Nå ut till de personerna du har arbetat med eller de du
arbetar med nu, be dom att skriva en rekommendation på din profil. Detta kommer visa andra att
du är en expert inom ditt område och att du är en person som potentiella kunder och 
samarbetspartners tryggt kan jobba med.
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Steg 10 - Visa till tidigare erfarenheter

Lägg till dina tidigare yrkeserfarenheter, men tänk på att dessa måste vara relevanta och bygga upp
på det du gör idag. Vi rekommenderar att du visar till max 5 stycken tidigare erfarenheter som är
relevanta. Detta kommer att öka ditt sociala bevis och få dig att stå ut mer som en expert. Detta 
kommer att ge dina profil besökare ett seriöst intryck av dig om att du igen är kan vara en stabil 
samarbetspartner och leverantör.
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Steg 11 - Bli medlem av relevanta grupper

Det finns väldigt många grupper på LinkedIn som är baserade på professionella intressen som kan 
vara relevanta för dig och din bransch.

Varje person på LinkedIn kan vara medlem av 100 grupper var, vilket ger dig en stor möjlighet att 
hitta dina ideella kunder eller samarbetspartners på en samlad plats.

I grupper på LinkedIn kan du bygga ett
otroligt bra nätverk på väldigt kort tid.
Använd sökmotorn på LinkedIn för att
hitta relevanta grupper för din bransch,
ditt yrke eller dina potentiella kunders
professionella intressen.
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Nästa steg...

Nu när du lärt dig hur du med 11 enkla steg kan bygga en perfekt LinkedIn profil, 
så är det dags att implementera allt i denna checklistan..

Vi kommer gå igenom steg-för-steg hur du kan skapa resultat med LinkedIn på vårat
webinarie, så se till att du är där helst ett par minuter innan då det kommer att fyllas
upp fort.

Vi ses på webinariet! 


