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Kæmper du med at få gennemslagskraft på LinkedIn? 

Gør du alt det rigtige uden resultater? Dine opslag får kun få eller ingen visninger?

Den fornemmelse husker jeg selv alt for godt.

Jeg kæmpede med opslag, som ingen så og tænkte: Det her LinkedIn er spild af tid. 

Hvad kan det overhovedet lige…?

En dag besluttede jeg at gøre noget andet: Hvis så mange mennesker er samlet et sted, så må det være muligt 

at bruge det som platform for stærke budskaber og et personligt brand. 

Jeg ville have skovlen under LinkedIn. 

 

Det har taget mig mange timers arbejde at komme frem til en metode, der rent faktisk virker.

Ud fra min trial and error metode har jeg stykket et blueprint sammen, som du kan bruge til at skabe 

fantastiske resultater på LinkedIn.

God branding!



B L U E P R I N T  M E T H O D  # 1

Sådan skaber du maksimal synlighed omkring dit opslag.

-  Der er mange myter om LinkedIn algoritmens betydning for visninger af dit  opslag. 
Algoritmen er den mekanisme, der bestemmer hvor og hvor mange, der skal se dit 
opslag. Du får en præcis introduktion ti l  LinkedIns algoritme i  ”Her er nøglen ti l  
LinkedIns algoritme” i  en af de følgende lektioner.
 
 
Det har ikke betydning for dit  opslags rækkevidde, hvor meget du l iker og deler andres 
opslag. Til  gengæld har det betydning, hvor stort dit  netværk er – altså hvor mange 
forbindelser du har.  Dine forbindelser er dit  primære netværk, og det er her dit  opslag 
bliver sendt ud i  første omgang inden det evt.  bliver sendt ud i  dit  netværks netværk.  
 
 
Et stort netværk giver dig derfor større rækkevidde på dine opslag end et l i l le netværk. 
 
Et andet trick er at tagge steder eller personer,  der er relevante for dit  opslag. På den 
måde kan du få adgang til  de taggede steders eller personers netværk også. Du tagger 
personer ved at sætte @ foran navnet og # foran stednavne.
 
 
Sidst men ikke mindst bliver kommentarer vægtet langt højere end likes,  så gå efter at 
stil le et spørgsmål i  dit  opslag og svar på andres kommentarer for at holde gryden i  
kog.
 
 
 
 
 
 



B L U E P R I N T  Ø V E L S E  # 1

Håndter dit netværk bevidst og opnå større synlighed med 
værdi.
 
-  Beslut dig for,  hvordan du vil  håndtere dit  netværk på LinkedIn.
 
 
Accepterer du alle anmodninger,  så du får et stort netværk og dermed vist 
dine opslag for f lere?_____________________________________________
 
 
 
Accepterer du anmodninger fra alle,  så længe de er en del af  den målgruppe 
du gerne vil  forbindes med?________________________________________
 
 
 
Jeg accepterer kun anmodninger fra dem, jeg kender,  fordi______________
________________________________________________________________
 
 
 
Min målgruppe er_________________________________________________
 (Fx ledere inden for…/HR-konsulenter/ beslutningstagere inden 
for…/kommunikationsmedarbejdere inden for.. .)
 



B L U E P R I N T  M E T H O D  # 2

Brug search words og brand dig selv overfor de rigtige.

-  Du får her min vinkel på søgeord, for der kan siges meget om søgeord. Det er ikke en 
eksakt videnskab. Den letteste metode er (som ved SEO),  at overså sin profil  med 
søgeord. Men det har den åbenlyse bagside, at de færreste bliver ti ltrukket af at læse 
lange l ister af  stikord.
 
 
Du skal altså finde en balance mellem at få din personlige kernefortælling frem, som 
styrker det brand, du gerne vil  skabe og så kombinere med søgeord, som er relevante 
for din målgruppe. Hvis du er jobsøgende, så tjek de opslag, du går efter.  Hvilke ord 
bruger de? Hvilke ord er kendt i  din branche? Hvad vil  du gerne associeres med?
 
Hvis du bruger søgeord i  din profil ,  så skal du være opmærksom på, hvor du placere 
dem. Du får her min top 3 l iste over vigtige placeringer.  
 
 
1.     Location. Vær helt præcis i  forhold ti l  placering. Ofte er det kun din region, 
        der er nævnt.  Et af  de vigtigste søgeord er ofte location. Hvis din placering er   
        for overordnet risikerer du, at du ikke bliver vist i  søgeresultaterne.
 
2.           Headline. Det allervigtigste sted at placere sine søgeord er i  din personlige   
          overskrift,  der er l ige under dit  bil lede. I  forhold ti l  søgeord, gælder det 
          om at skrive så mange versioner af det,  du vil  f indes på, som muligt.
 
          Men helt ærligt så vil  jeg fraråde dig at gøre det,  fordi det hurtigt kommer ti l  
          at se fuldstændigt uforståeligt ud. Hvis du skriver hvad du laver,  hvem du  
          hjælper og hvad de får ud af det,  så har du en god overskrift.  Herefter kan du 
         sagtens placere konkrete søgeord. 
 
3.             Skills and endorsement. Efter location og headline er det her det vigtigste sted, 
          når din profil  bliver tjekket ud. Anbefalinger er vigtige for både synlighed og 
           troværdighed. Der bliver kun vist 3 anbefalinger i  søgeresultatet.  Er der flere 
           anbefalinger vises de dog let – du kan selv bestemme, hvilke anbefalinger du vil  
           have vist først.



B L U E P R I N T  Ø V E L S E  # 2

Optimer din profil  med søgeord.

-  Hvilke søgeord vil  give mening for din målgruppe at f inde dig udfra?
 
Prøv at google din titel.  Det er ikke sikkert,  at den er så sigende, som du 
tror.  
 
Tjek gerne sider som Jobindex for at få inspiration ti l ,  hvad andre med dit 
ansvarsområde bruger af titler eller tjek mennesker,  du kender på LinkedIn, 
der arbejder med det samme som dig.
 
 
Vælg maksimalt 5 søgeord. De ord jeg vil  f indes på er:
 
#1____________________
 
#2____________________
 
#3____________________
 
#4____________________
 
#5____________________
 
 
Du får her min formel for den perfekte headline (teksten under dit  
profilbil lede)
 
Hvem hjælper jeg + hvad hjælper jeg dem med + (hvad får de ud af det = 
værdi)  +  søgeord. 
 
Min headline er:__________________________________________________



B L U E P R I N T  M E T H O D  # 3

Brainstorm dig frem til  emner, du kan skrive opslag eller 
blogpost om

-  Brainstorm på hvilken viden, der vil  være guld værd for din målgruppe. 
 
Det skal være en l i l lebitte og håndgribelig fl ig af  emnet for,  at det bliver 
relevant i  et opslag.  
 
Det kan eksempelvis være et værktøj,  du bruger i  dit  arbejde, som er 
værdifuldt for dig,  og som du anbefaler andre. 
 
Det kan også være en model eller strategi (kræver selvfølgelig at den må 
vises ti l  offentligheden),  som du eller afdelingen har udviklet,  der kan 
inspirere andre. 
 
Hvilke emner kan jeg skrive et kort opslag eller en blogpost om?
 
Emne #1_________________________________________________________
 
Emne #2_________________________________________________________
 
Emne #3_________________________________________________________
 
Emne #4_________________________________________________________
 
 
Når du har emnerne klar,  lægger du dem i  din kalender.  Din øvelse her er 
nemlig kun noget værd, hvis den bliver ti l  noget! 



B L U E P R I N T  M E T H O D  # 4

Hvordan sætter jeg turbo på min synlighed?

-  Videoer er det nye sort.  Så er det sagt!
 
Du gør din profil  langt mere levende med video. Du kan lave kundestatements,  fortælle 
om dig selv og din faglige niche eller om den virksomhed, du arbejder i .  
 
Mulighederne er uendelige, men det skaber dynamik på en ellers l idt stiv platform. 
Videoerne bliver vist som noget af det øverste i  din profil .  
 
Tip:  Oplever du problemer, når du oploader,  så prøv at skifte browser,  det kan hjælpe.



B L U E P R I N T  Ø V E L S E  # 4

Hvordan sætter jeg turbo på min synlighed?

-  Videoer kan være grænseoverskridende for nogen at komme i  gang med. 
Men det har den kæmpe fordel,  at det giver et levende indtryk af dig og din 
virksomhed, og så skiller du dig ud fra andre. Det er da personlig branding i  
en nøddeskal,  ikke?
 
Jeg vil  lave ______________ antal videoer i  de næste 3 måneder.
 
Video 1 skal omhandle __________________________________
 
Video 2 skal omhandle __________________________________
 
Video 3 skal omhandle __________________________________



B L U E P R I N T  M E T H O D  # 5

"Konkurrentanalyse" -  tjek andre ud og gør som Harry Potter.

-  Det kan være svært at f inde den rette kombination af at være personlig og skrive 
fagligt.  (Du får mit trin for trin eksempel i  lektionen: ”Sådan laver du opslag, der 
går viralt”).
 
Derfor anbefaler jeg, at du bruger noget energi på en ”konkurrentanalyse”.  Hvad gør 
andre i  dine branche, som du kan blive inspireret af? 
 
Hvis du foretrækker at være anonym, så andre ikke kan se,  at du har tjekket deres 
profil  ud, så finder du din egen usynlighedskappe her:  
 
Klik på pilen øverst under dit  profilbil lede i  topmenuen.
Klik på settings og privacy
Klik på profile viewing options og klik på private mode.
 
Og vupti,  du er nu fuldstændig usynlig og kan tjekke andres profil  uden bekymringer.
 
 
 
 
 



B L U E P R I N T  Ø V E L S E  # 5

Sådan laver du en skarp "konkurrentanalyse". 

-  Søg på din egen jobtitel  i  LinkedIn og tjek profiler ud, der laver det samme 
som dig i  samme eller i  en anden branche. Find gerne 3 ti l  5 eksempler,  så 
du har l idt at sammenligne med. 
 
Hvad skriver de i  deres headline?____________________________________
 
 
Hvad skriver de i  deres summary____________________________________
 
 
Er der nogen, der opfordrer ti l  direkte kontakt:  Hvad skriver de?
________________________________________________________________
 
Hvordan beskriver de deres erfaringer.  Mange eller få detaljer?
________________________________________________________________
 
Hvad virker godt efter din mening?
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________
 
Hvad virker mindre godt?
________________________________________________________________
______________________________
 
 
Godt arbejde!
Når du har en god oversigt med inspirationspunkter,  er du klar ti l  at 
opdatere din LinkedIn profil .  


