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Side 3 

Hvad er LinkedIn? 
 
LinkedIn er ubetinget verdens største professionelle og erhvervsrettede sociale medie. På 
verdensplan er der mere end 467 millioner profiler (2017) og i Danmark er der ca. 2 millioner profiler 
oprettet.  
 
Kort fortalt er LinkedIn et sted, hvor du ved at oprette en profil får et slags virtuelt brutto-CV. På din 
profil kan du både vise og beskrive dine: 

− Erfaringer 
− Faglige og personlige kompetencer 
− Dine resultater og succeshistorier 
− Din uddannelse, kurser, sprogkundskaber 

 
Men som jobsøgende kan du også bruge LinkedIn til at:  

− Skabe overblik over dine kontakter og dit netværk  
− Gøre opmærksom på dig selv, profilere dig, skille dig ud 
− Udvide dit netværk  
− Søge viden og lave research på virksomheder og personer 
− Blive inspireret af andre 
− Være i dialog med relevante virksomheder og personer 

Abonnementstyper på 
LinkedIn 

LinkedIn blev i 2016 opkøbt af Microsoft. LinkedIn har en alsidig forretningsmodel med indtægter 
fra salg af talentløsninger, reklamesalg og medlemsabonnementer. 
 
Du kan nemt oprette en gratis profil på LinkedIn – for mange jobsøgende er det fuldt ud rækkende 
at have gratisversionen. Når du har opdateret og finpudset din profil og fået noget erfaring med at 
bruge LinkedIn, kan du altid senere overveje om du vil kaste dig ud i andre abonnementstyper. Du 
kan læse nærmere om de forskellige abonnementstyper på LinkedIn.  
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LinkedIn er en søgemaskine 

LinkedIn er en søgemaskine og 75% af den aktivitet, der foregår på LinkedIn er ’søgninger’. 
Ligesom på alle andre søgemaskiner har søgeord en stor betydning.  
 
Hvis du er jobsøgende skal du derfor tænke på, hvilke søgeord der er relevante for dig, så du er 
sikker på at dukke op i søgninger. Overvej, hvilke relevante og troværdige søgeord, du vil findes 
på, og brug de samme ord som rekrutteringskonsulenter og virksomheder anvender. Hvis du er i 
tvivl, kan du læse relevante jobannoncer og se, hvilke titler og kompetencer der går igen. Især din 
overskrift, dit resumé, din titel og ordene under erfaring er vigtige søgemæssigt. 
 
LinkedIns algoritme for, hvordan din profil bliver fundet, skal ses i forhold til personen der søger: 

1. personer med en 100 % udfyldt profil kommer højere op 
2. hvor mange personer du har til fælles med den, der søger 
3. hvor tæt forbundet du er med den, der søger – 1. led, 2. led eller 3. led 
4. grupper du har til fælles med personen, der søger 

 
Hvis din profil ikke er 100 % udfyldt, vil du rykke ned i søgninger på LinkedIn, så det er vigtigt, at du 
har en så komplet profil som muligt.  
 
For at få ’stjerne’-status (=100% komplet profil), bør du arbejde med følgende: 
 

1. Headline/overskrift 
2. Branche og postnummer 
3. Nuværende stilling med beskrivelse 
4. Yderligere to stillinger 
5. Uddannelse 
6. Mindst tre kvalifikationer 
7. Profilbillede 
8. Mindst 50 kontakter 

 
I søgefeltet øverst på alle LinkedIns sider kan du søge efter personer, job, virksomheder, grupper og 
meget mere. Du kan klikke på alle søgeforslagene i rullelisten, mens du skriver, eller du kan fuldføre 
søgningen for at se alle søgeresultaterne. 
 

 

Profilens mest basale sektioner  

Fokuser på at udfylde din profils mest basale sektioner. Tænk på dine relevante søgeord, når du 
udfylder disse sektioner. 
 
− Billede: Et profilbillede er en rigtig vigtig del af førstehåndsindtrykket. Billedet skal være 

vellignende og præsentere dig i en professionel sammenhæng. Der er langt større  
sandsynlighed for, at der klikkes ind på din profil, hvis du har et billede på. Første del af din 
profil består af: dit profilbillede, navn, overskrift, geografi og branche.  
 

− Overskrift: Din overskrift skal være interessant og sælge dig og dine kompetencer. Du har 120 
tegn til at kommunikere det, du ønsker. Din overskrift skal kunne stå alene, da den bliver vist 
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mange andre steder end på din profil. Vær klar i spyttet – kommunikér dit primære 
ønske/jobmål.  
 

− Kontaktinformationer og offentlig profil: Din offentlige profil kan alle se, også selvom de ikke er 
logget ind på LinkedIn eller forbundet med dig. Du kan indstille din offentlige profil og ændre 
URL’en – eller stien – til din offentlige profil. Det er en god idé at gøre det, da det både er mere 
visuelt attraktivt og nemmere at huske, når det står skrevet i en ansøgning eller en mail.  

 
− Resumé: Dette en kort præsentation af dig. Du kan sammenligne den korte beskrivelse med 

resumeet fra din kompetenceprofil. Dette er din ’lille elevatortale’. Beskriv hvem du er, hvad du 
brænder for og hvad du kan. Fokuser på det, du vil anvende fremadrettet. Skriv det vigtigste 
først og omtal dig selv i første person for på den måde at skabe personlig kontakt til 
modtageren. Tænk også på at skrive noget om, hvad andre får ud af at kontakte dig. Tilpas 
det hele til din modtager. Tænk også på luft, punktopstilling og at skabe overblik.   

 
− Erfaring. Denne sektion skal i grove træk udfyldes som et almindeligt CV. Skriv titel og 

virksomhedens navn + en kort beskrivelse for de enkelte stillinger (tænk på at beskrive opgaver, 
ansvar og målbare resultater). Stil dig selv spørgsmålet: ’Hvilken værdi tilførte jeg denne 
virksomhed? 
 

− Uddannelse: List dine uddannelser. Beskriv evt. uddannelsesindhold og fokuser på, hvad du 
mener den enkelte uddannelse har givet dig af kompetencer, som kan have værdi for en 
arbejdsgiver. 
 

− Fag/kurser: Udfyld denne sektion med de fag/kurser, du har suppleret med. Beskriv dem, der er 
relevante for din faglige profil, og dem som du tænker er relevante for en ny arbejdsgiver.  
 

− Sprog: Udfyld denne sektion med dine sprogfærdigheder. Angiv hvilket sprog, der er dit 
modersmål og angiv desuden dit niveau for øvrige sprogfærdigheder. 
 

− Anbefalinger og kompetencer: Du kan tilføje op til 50 kompetencer, men kun de 3 øverste vises 
i første omgang på din profil. Som udgangspunkt listes de i den rækkefølge du indtaster dem, 
men efterhånden som dine kontakter begynder at ’godkende’ dem bliver de rangeret efter, 
hvor mange godkendelser de har. Prioriter og vælg de mest relevante (i stedet for en lang liste 
af kompetencer) – det giver dig mere troværdighed.  
 
Disse kompetencer skal udfyldes, idet de er blevet en del af LinkedIns søgealgoritme. Det 
anbefales, at du anvender LinkedIns termer og brug også gerne de samme termer i resten af 
din profil. Det har betydning ift din søgbarhed. Du kan løbende arbejde med at omarrangere 
dine kompetencer og slå ’godkendelser’ til/fra.  
 
LinkedIn-anbefalinger giver din profil troværdighed, da de - udover at anerkende dig og din 
indsats - er med til at verificere, at du rent faktisk har haft den givne stilling. 

  



 

 
Side 6 

Øvrige sektioner  

Ud over de basale sektioner beskrevet ovenfor, kan du udfylde andre sektioner. Brug kun tid på 
dette, hvis disse sektioner er relevante for dig. Det er f.eks. muligt for dig at beskrive: 
 

1. Certificeringer - Certificeringer, licenser eller godkendelser, du har opnået, kan føjes til 
denne sektion.  

2. Udmærkelser og priser – Vis dine udmærkelser frem. 
3. Organisationer – Angiv de organisationer eller foreninger, du har været en del af, samt din 

rolle. 
4. Patenter – Patenter du har anmeldt eller fået udstedt. 
5. Udgivelser – Udgivelser der omhandler dit arbejde. 
6. Projekter – Fremvis de projekter, du har arbejdet på, og angiv dine samarbejdspartnere.  
7. Prøvekarakterer - Angiv dine karakterer fra eksamener og prøver for at fremhæve dine 

gode præstationer. 
8. Frivilligt arbejde - Organisationer, du støtter, og sager, du går op i, samt den slags frivilligt 

arbejde, du er interesseret i. 
9. Yderligere oplysninger – Interesser, personlige detaljer samt råd til folk, der gerne vil 

kontakte dig. 

Sprog og sprogversioner 

Du kan oprette din profil på flere sprog. Du kan dog ikke ændre sproget for din primære profil, men 
du kan oprette lige så mange sekundære sprogprofiler, som der er sprog.  
 
Der er fordele og ulemper for dig ved at have flere sprogversioner af din profil. Fordelen er helt klart 
at du vil kunne findes på flere søgeord. Har du f.eks. en sprogversion på både dansk og på 
engelsk, er du søgbar på såvel engelske som danske termer. Ulempen kan være, at du ikke helt 
har kontrol over, hvilken sprogversion den der ser din profil lander på, og at du skal huske at 
opdatere alle dine sprogversioner, når du har ændringer til din profil.  
 
Som udgangspunkt vil besøgende se din profil på det sprog, de bruger på LinkedIn. Hvis de bruger 
webstedet på et sprog, som du ikke har oprettet en sekundær profil for, vil de se din profil på det 
sprog, du har på din primære profil.  
 
Hvis du er i tvivl om, hvilken sprogversion din profil er oprettet i, så tjek det under menupunktet 
’Opret profil på et andet sprog’. Her fremkommer en liste af sprog. Hvis det f.eks. er muligt for dig at 
vælge ’dansk’ på denne liste, så betyder det sikkert, at din profil er sat til ’engelsk’. Er det derimod 
ikke muligt at vælge ’dansk’ på listen, så betyder det at din profil er sat til dansk.  
 

  

https://www.linkedin.com/profile/edit-profile-in-another-language
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Indstillinger og privatliv 

På LinkedIn er der vedvarende fokus på at værne om sikkerhed og privatliv. Der arbejdes løbende 
med at sikre adgangen til dine personlige oplysninger, og du har forskellige metoder til at styre, 
hvor meget du deler og hvem du deler det med.  
 
Under menupunktet ’privatliv og indstillinger’ er der adskillige muligheder for at sætte 
privatlivsindstillinger, så de matcher lige netop det, du ønsker. Det anbefales, at du ser 
mulighederne igennem.  
 

 
 
 
Vi beskriver her nogle af de væsentligste indstillinger: 
 

1. Profilopdatering: Hvis du ikke vil have, at dine forbindelser skal kunne se det, når du ændrer 
din profil skal du fjerne markeringen her. Når du redigerer din profil anbefaler vi at du slår 
din aktivitetssynlighed fra, så du undgår at ’spamme’ dit netværk.  
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2. Profilvisninger: Når du kigger på andres profiler på LinkedIn, kan de se dit navn, foto og din 
overskrift. Hvis du vil værne mere om dit privatliv, kan du vælge at vise anonyme 
profiloplysninger, eller du kan blive vist som et anonymt LinkedIn-medlem. Når man er 
jobsøgende er det dog oftest en god idé at efterlade spor, så vi anbefaler ikke, at du 
vælger at være anonym. Se det derimod som en fordel og udnyt de muligheder, det 
giver.  
 

 
 
 

3. Rediger/tilføj mailadresser: 
Har du oprettet din LinkedIn-konto med din gamle job-mail, så er det tid til at ændre 
denne mailkonto til en privatmail, hvis din gamle mailadresse lukkes. Du har mulighed for at 
tilføje en ny mailadresse. LinkedIn anbefaler i øvrigt, at du af sikkerhedshensyn har tilføjet to 
mailadresser til din konto.  
 
Når du har tilføjet den nye adresse, skal du gå til den konto og klikke på linket i 
bekræftelses-e-mailen. Når du har gjort det, kan du bagefter igen gå ind under ’Privatliv 
og indstillinger’ og ’Konto’, og så har du mulighed for at angive den nye mailadresse som 
din primære mailadresse ved at klikke på "Brug som primær".  
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Hold øje med dine 
profilvisninger 

En populær funktion på LinkedIn er ‘Dine besøgende’. Du kan gratis se de seneste 5 personer som 
har kigget på din profil, hvis følgende kriterier er opfyldt: 

1. Din profil er synlig 
2. De besøgende også har en synlig profil 

 

 
 
De besøgende kan have valgt at være delvis anonyme. Dermed får du kun indikation på branche 
og titel. 
 
Med en gratis konto vil du kunne se de 5 seneste besøgende inden for de sidste 90 dage samt en 
liste med forslag til at forbedre antallet af profilvisninger. Når du har 5 eller flere visninger inden for 
en periode på 90 dage, vil du kunne se en graf med visningstendenser over listen med besøgende. 
Grafen viser ugentlige tendenser for visninger af din profil inden for de seneste 90 dage samt andre 
oplysninger om de besøgende, såsom ’Hvor dine besøgende arbejder og bor’ samt ’Deres 
branche og jobtitel’.  

 
De personer, der er angivet i "Dine besøgende”, er unikke besøgende på din profil, Antallet af 
visninger, som er anført over diagrammet, angiver antallet af unikke besøgende på din profil samt 
offentlige profilvisninger.  
 
Under funktionen ’Hvem har set din profil’ kan du også få en oversigt over dine handlinger.  
Dette er handlinger, som du har foretaget på LinkedIn, såsom at opdatere din status, oprette 
forbindelse og anerkende nogen. Flere handlinger giver typisk også flere profilvisninger.  
 

Det handler om networking 

LinkedIn er ikke nogen en mirakelkur, og bare fordi du har en profil på LinkedIn er der ingen garanti 
for at du får job eller mange profilvisninger. Derfor er det vigtigt, at du løbende arbejder med at 
netværke og bruge LinkedIns mange muligheder for at kontakte folk i dit netværk, dele ud af din 
faglighed og viden, følge virksomheder og være aktiv i grupper. 
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Grupper 

Der findes åbne grupper og lukkede grupper. I de åbne grupper kan alle læse med i 
diskussionerne, og i de lukkede skal man være medlem for at kunne se, hvad der foregår.  
 
Grupperne er bygget op som en strøm af diskussioner, der er startet af gruppens medlemmer. Det 
foregår på den måde, at man skriver en slags debatoplæg, hvor man stiller spørgsmål, deler 
erfaringer, linker til artikler eller andet. Herefter kan de andre medlemmer så skrive kommentarer til 
oplægget, og så er dialogen i gang. 
  
Alle kan starte en LinkedIn gruppe. Ofte er det virksomheder, der bruger LinkedIn grupper til at 
markedsføre sig eller holde kontakt til deres interessenter, men det kan også være privatpersoner, 
der gerne vil dele viden med andre med samme interesser. Uanset hvad, skal man være 
opmærksom på, hvem der er gruppeejer, og hvilke interesser der er i spil.  
 
Der findes rigtig mange grupper på LinkedIn. Det er selvfølgelig skønt, men det gør det også lidt til 
en jungle, for hvordan er det lige, man finder de helt rigtige grupper? Stil dig selv spørgsmålet 
’Hvad er det egentlig, du leder efter?’ og prøv dig så frem. Tænk på at deltage i grupper med en 
vis aktivitet. Det er jo ikke sjovt at snakke med sig selv. De andre medlemmer skal også deltage.  
 
Du kan brug grupper til: 
− At brande dig selv – fremstå som ‘ekspert’ 
− At få delt dit indhold på en simpel og effektiv måde 
− At holde dig opdateret om din branche / dit fagområde 
− At udvide dit netværk 
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Følg virksomheder 

Det er nemt at følge virksomheder på LinkedIn. Følger du virksomheder er fordelene blandt andet 
at du modtager deres statusopdateringer (nyheder, artikler, jobs og lignende) direkte i din 
nyhedsstrøm.  
 
Derudover kan du få et hurtigt overblik over, hvordan du er ’connected’ ind i den pågældende 
virksomhed. Dette overblik er rigtig godt i netværkssammenhænge. Du kan til enhver tid stoppe 
med at følge en bestemt virksomhed, så vi anbefaler at du prøver dig lidt frem.  
 

 
 

Henvendelser og 
netværksstrategier 

Hvad enten det er online eller i den virkelige verden, handler netværk om at skabe relationer 
mellem mennesker. LinkedIn er fremragende til at skabe og vedligeholde relationer online, og giver 
os mulighed for nemt at komme i kontakt med netop de mennesker, vi ønsker.  
 
Desværre glemmer mange at være personlige, når kontakten skal skabes. Skriv i stedet en 
ordentlig personlig besked til den, du søger kontakt med og fortæl, hvem du er, og hvorfor du 
gerne vil i kontakt med vedkommende. Der er mange gange større sandsynlighed for, at du vil få 
et ja, end hvis du bare sender den autogenererede version af sted. Derudover skaber det mere 
troværdighed om din person, hvis du gider bruge tid på det. 
 
Du skal selv beslutte, hvordan din netværksstrategi skal være på LinkedIn. Overvej fordele og 
ulemper og skab din egen holdning. Brugen af LinkedIn er nemlig i høj grad et holdnings-
spørgsmål. 
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– Eksempler på strategier: 
› Du sender anmodninger om at connecte med såvel kontakter, du kender ’i 

virkeligheden’ og mennesker, du aldrig har mødt face-to-face 
› Du sender kun anmodninger om at connecte til kontakter, du har mødt 
› Du sender kun anmodninger om at connecte til mennesker, du virkelig, virkelig kan stå 

inde for 
› Du siger ja til anmodninger om at connecte både fra folk du kender ’i virkeligheden’ 

og mennesker, du aldrig har mødt face-to-face 
› Du siger kun ja til anmodninger fra kontakter du har mødt 
› Du siger kun ja til at connecte med mennesker, du virkelig, virkelig kan stå inde for 

 
Husk at en god og veludfyldt profil ikke er noget værd uden et godt og veludbygget netværk.  
 
Og husk så også - LinkedIn er mere end blot et online CV. Din LinkedInprofil er en stor del af dit 
brand. Det kan virke som et stort arbejde at opsætte en LinkedInprofil, men arbejdet lønner sig 
hurtigt. En velfungerende LinkedInprofil er et værktøj, som aktivt arbejder for dig i din jobsøgning – 
hele døgnet rundt.  
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