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Hej!  

Mitt namn är Christoffer även känd som Mr. LinkedIn och jag har lång erfarenhet med att hjälpa 

professionella att utnyttja digitala plattformar bättre och bli mer relevanta för vår nya digitala 

tidsålder. 

 

Och en av de bästa plattformarna för professionella är idag LinkedIn, här har jag hjälpt 1000-tals 

professionella med att bemästra LinkedIn för att utveckla sin karriär, få ett större business-nätverk 

och skapa flera affärsmöjligheter och jag har även personligen jobbar med många av de största 

profilerna på LinkedIn i Norden.  

 

Jag vet att det du kommer lära dig ifrån mig kommer ge dig extremt goda resultat när det gäller 

LinkedIn och hur vi effektivt använder denna affärsplattform, det spelar ingen roll om du är nybörjare 

eller en väldigt avancerad användare vi har nått för alla!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kundreferens: 

Lyssna och se på Carins resa om hur hon gått ifrån att knappt veta vad LinkedIn är till att börja bli en 

Tankeledare!        

Historier som detta är det som inspirerar oss på LinkedKurs, stort tack till Carin Hansdotter Bladh       

      för hon är en grym inspiration och förebild för andra och vi ser fram emot att fortsätta vårt 

samarbete! 

 

Se på videon för att lära dig mer: 

 

 

>>Tryck här för att se videon 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/posts/christofferbertilsson_tankeledarskap-linkedin-linkedkurs-activity-6602465852237377536-BOBI
https://www.linkedin.com/posts/christofferbertilsson_tankeledarskap-linkedin-linkedkurs-activity-6602465852237377536-BOBI


 

Introduktion till denna typen av innehåll och skript: 

När vi jobbar med innehåll och Tankeledarskap** på LinkedIn så har vi 13 olika innehållstyper för att 

skapa relevans och engagemang med din målgrupp, i denna guide så kommer vi gå igenom ett skript 

för en av dessa innehållstyperna som är i video format. 

 

Denna innehållstypen kallar vi din expertvideo, det är en innehållstyp som låter dig introducera dig 

själv som expert till din målgrupp genom att utbilda dom innanför din expertis och detta skriptet 

kommer underlätta för dig när du ska strukturera din expertvideo. 

 

**Vad är Tankeledarskap: Det är ett koncept vi har utvecklat där det går ut på att bygga ditt 

personliga varumärke och bli en känd expert innanför din bransch genom att bygga en relation som 

skapar tillit till din målgrupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Det är 5 punkter du måste ha på plats för att strukturera ditt 
video innehåll för maximalt engagemang på LinkedIn: 

 

1. Introduktion där du introducera dig själv 

Vem är du och vad jobbar du med? 

Du kan även introducera varför du gör denna video. 

Är det en speciell fråga du vill svara på? 

Är det något innehåll du vill dela? Eller vill du bara dela några personliga tankar? 

Då är det viktigt att vi introducerar detta, så att vi sätter en klar förväntning på videon. 

Det är även viktigt att du väcker uppmärksamhet och förväntning hos de som ska se den 
också, så att de följer med på videon. 

 

2. Agenda på video 

Vad är det du faktiskt skall gå igenom under videon? 

Som jag sa tidigare, är det en fråga du ska svara på? 

Ska du dela värdefullt innehåll? 

Eller vad är det du faktiskt skall gå igenom? 

 

3. Det faktiska innehållet på videon 

Och här är det helt enkelt bara att dela med dig av det du har tänkt att gå igenom. 

Skall du kanske dela med dig av en viss information innanför din bransch? 

Eller är det bara några personliga tankar, eller vad nu det faktiska innehållet är. 

Som du ser så bakar vi in innehållet på ett speciellt sätt, för att få mer engagemang. 

  



 

4. En avslutande sammanfattning 

Det är viktigt med an avslutande sammanfattning som rundar av det du har gått igenom. 

För detta gör att personer som har följt med på videon, kan få en klar sammanfattning, så att 
de får med sig detta vidare. 

Så, du sammanfattar helt enkelt det innehållet du har gått igenom. 

Det är likt som agenda punkten men du sammanfattar bara innehållet i videon. 

 

5. Ett klart nästa steg, eller en Call To Action (CTA) 

Vad är nästa steg när du har lyckats fånga uppmärksamhet från din publik? 

När du engagerar folk och delar nyttigt innehåll, då passar det utmärkt att ta dem vidare till 
ditt nästa steg. 

Den stora frågan är därför: vad är det du vill att personen du ville nå ut till och som har sett 
på videon ska göra? 

Skal dem köpa din produkt eller tjänst? Ska de ta kontakt med dig?  

Eller ska de bara gilla och dela inlägget eller dela videon också? 

För vi ska alltid ge personer ett nästa steg. Speciellt på sociala medier och LinkedIn, då är det 
extra viktigt att ge ett klart nästa steg. 

Det är nämligen för att många av dem som ser på videon, kommer inte att veta att de 
kanske ska kontakta dig. 

Eller de kommer inte att göra det för att de kommer att glömma av det. 

Och då är det viktigt att vi ger dem detta på ett tydligt och klart sätt. 

Att vi säger något i stil med: 

Nu när du har sett denna video, har det varit inspirerande? 

Eller, har du lärt dig något nytt så ta gärna kontakt med mig. 

Då jag brinner för att hjälpa till med det jag pratar om. 

Därför är det viktigt att ge dem ett klart nästa steg, alltså en Call to action. 

 



 

Nästa steg: 

 
Har du lust att lära dig mer om hur du kan använda LinkedIns potential och bygga ditt 
Tankeledarskap?  
 
Denna guide är bara starten av din resa!  
 
Jag jobbar personligen med några få utvalda för att ta deras LinkedIn potential till nästa nivå och 
skapa Tankeledarskap  
 
Jag har lagt undan tid framöver nu i januari 2020 för att prata med personer som skulle kunna vara 
en bra match för oss.  
 
Om du känner att du har lust att vi ska hjälpa dig med att lyckas kan du här under boka in ett möte 
med mig där vi går igenom dina mål och vad du faktiskt kan få ut av LinkedIn!  
 
Du kan ansöka om att boka in ett möte med mig där vi går igenom det här (du kan även skriva in 

hemsideadressen i din webbläsare manuellt för att komma till ansökningssidan): 

www.tankeledarskap.se 

www.tankeledarskap.se

