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LinkedIn er en fænomenal platform for dit professionelle 
liv – hvis du bruger den rigtigt. 

I denne guide får du tips og tricks til at bruge LinkedIn til 
at bygge eller styrke dit personlige, professionelle brand, 
salg og til employee advocacy.

Fællesnævneren for de tre anvendelsesmetoder er:

 LinkedIn er en platform, hvor vi spiller hinanden 
bedre

LinkedIn er nemlig et socialt medie, og derfor får du det, 
du giver: Hvis du leverer værdi til dine forbindelser, får du 
værdi retur. 

Her får du mine bedste tips til, hvordan du helt konkret 
gør det, uanset hvilket fagområde, du arbejder med i det 
daglige.

God læselyst!

Indledning



DEL 1
FORSTÅ LINKEDIN



LinkedIn i tal

2.585.000 
brugere i Danmark

Kvinder

43%

Mænd

57%

Kilder: Social Selling Company, Oberlo, Foundation Inc.

af social media-trafikken til 
B2B websites og blogs 
kommer fra LinkedIn

21x flere views og 
36x beskeder

til profiler med 
billede

+50 %

15 %
er senior 

beslutningstagere

52 %
mener, at LinkedIn er den 

vigtigste platform i research-
fasen af B2B-indkøb

https://www.socialsellingcompany.dk/alt-om-linkedin-historie-statistik-og-hvad-du-kan-bruge-linkedin-til/#afsnit3
https://www.oberlo.com/blog/linkedin-statistics
https://foundationinc.co/lab/b2b-marketing-linkedin-stats/


LinkedIn er verdens største professionelle netværk.
Det giver dig en fantastisk mulighed for at kommunikere til og med 
andre i dit fag på tværs af virksomheder, brancher og landegrænser. 

Og så kan du ovenikøbet komme utroligt langt uden at skulle betale 
en krone! 

Det gør LinkedIn til den ubetinget bedste og mest tilgængelige 
platform til opbygning af et personligt brand, til at udvide og pleje 
sit netværk, til at starte og deltage i faglige diskussioner og til at 
promovere sine (B2B-) produkter og ydelser.

LinkedIn er 
den perfekte 
platform til at 
booste dit 
professionelle 
brand



Nøglen er værdi

Vil du have værdi ud af LinkedIn, så skal du også 
selv levere værdi. Simple as that! 

Der er nemlig ét parameter, der står over alt 
andet på LinkedIn: Engagement

Hvis du ikke engagerer dig, nedprioriteres du i 
LinkedIns algoritme. Det får både betydning for, 
hvor mange du selv kan nå ud til, samt hvad du 
bliver præsenteret for i dit eget feed; er du 
sjældent aktiv, bliver dit feed irrelevant, og dine 
opslag når ikke særlig langt ud. Er du til 
gengæld aktiv ofte bliver dit feed mere relevant, 
og dine egne opslag får flere views og større 
engagement.



LinkedIns 
algoritme
LinkedIns algoritme bestemmer, hvad du ser i dit 
feed. Den er forholdsvis avanceret og scorer dig og 
dit indhold ud fra en række parametre. 

Den udvikler sig hele tiden, og formålet er altid at 
vise alle brugere kvalitetsindhold.

Når dét er sagt, er der også nogle tips & tricks til, 
hvordan man konkret kan bruge LinkedIn til både 
at sprede sit eget indhold samt få mere værdifuldt 
indhold i eget feed.



Det bedste du kan gøre på din profil

Udfyld din profil 
Jo bedre din profil, des bedre alt 
andet på LinkedIn. Ja, også med 
billede

Udvid dit netværk 
Tilføj dit professionelle netværk. 
Der er forskellige holdninger til, om 
man skal linke med folk, man ikke 
kender eller ej – det er op til dig

Tilføj skills 
Tag en skill quiz, hvis der findes én 
inden for dit fagområde

Følg andre
Du kan også vælge at følge folk (og 
slå til i dine egne indstillinger, at 
folk skal kunne følge dig)



Dit bedste engagement i indhold

Stop dit scroll
Læs opslag, du finder interessant. 
Er det en video, så se den. Er der et 
link, så klik på det

Bland dig i debatten
Det er okay at være respektfuldt 
uenig, for den faglige debat og 
videndeling er jo netop LinkedIns 
guldæg. Du kan også kommentere 
og vise taknemmelighed for, at 
nogen deler deres ekspertise med 
dig eller fortælle dem, hvad der 
overraskede dig ved deres pointe

Hjælp andre
Vis personen, der har lavet 
opslaget, at du sætter pris på det, de 
deler ved at like det (eller – og 
bedre – brug én af de andre 
reaktioner)

Like kommentarer og mentions
Like andres kommentarer på 
indhold, hvis du kan lide, hvad de 
skriver og like altid indhold, hvis 
nogen tagger dig



Del værdifuldt indhold

Skriv værdifulde opslag
Et værdifuldt opslag giver din læser 
ny viden, et nyt perspektiv eller ny 
inspiration. Det kan både være 
erfaringer, du har gjort dig, events 
du har deltaget i eller noget du har 
set/læst

Hold dig til én faglighed
Du ved helt sikkert noget om meget 
og har en mening om mere. Hvis du 
skal have værdi ud af LinkedIn, skal 
du imidlertid forsøge at indkapsle 
din faglighed og holde dig til at dele 
indhold om den. Jo tydeligere din 
faglige profil er, des bedre

Del ofte
Dit netværk kommer aldrig til at se 
alt, du foretager dig. Dels har ingen 
den ranking i algoritmen, dels er dit 
netværk næppe på hele tiden. Så 
vær ikke bange for at "spamme”, for 
der skal rimeligt meget til

Mix it up!
Lav forskellige typer af opslag og 
prøv dig frem med fx LinkedIn 
stories, polls eller andre funktioner



LinkedIn 
scorer dit 
indhold

Dit indhold kan falde i én af 
tre kategorier: 

 Spam

 Lav kvalitet 

 Høj kvalitet

Kilde: Brandwatch, The LinkedIn Algorithm: How it works

https://www.brandwatch.com/blog/linkedin-algorithm/


Algoritme-tips
Sprog
Skriv i et godt og forståeligt 
sprog, uanset om du skriver på 
dansk eller et andet sprog

Hashtags
Brug max 3 hashtags per 
opslag. Start med det bredeste 
før og så op til to mere snævre 
bagefter. Brug ALDRIG 
hashtags som #følg, 
#kommentér eller #like

Tagging
Nævner du personer og/eller 
virksomheder, så tag dem. Max 
5 tags per post – og undlad at 
tagge dem, hvis du ikke 
forventer, at de svarer

Links
Vil du linke til eksternt 
indhold, så gør det i en 
kommentar. Indsætter du det 
alligevel i selve opslaget (fx for 
brugervenlighedens skyld), så 
aldrig mere end ét link per 
opslag

Nye funktioner
Algoritmen vil altid favorisere 
nyligt udgivne funktioner, så 
prøv dem af

Formatering
Stil dine opslag op, så de er 
lette at læse. Brug overskuelige 
sætninger, linjeskift og afstand, 
emojis, punktopstillinger, etc.



Den gyldne LinkedIn-time er den første time efter dit indhold er 
blevet delt. Den er afgørende for, hvor godt dit indhold kommer til 
at performe: Når du deler dit indhold, viser LinkedIn det til et udsnit 
af dine kontakter. Hvis de interagerer med dit indhold, vises det til 
flere. Gør de ikke, dør dit opslag.

Derfor skal du dele godt indhold på tidspunkter, hvor dit netværk er 
online. Jeg har lavet flere forsøg med mit indhold og min erfaring er 
opsummeret i tabellen nedenfor – det kan dog forholde sig 
anderledes i dit netværk, så du må også prøve dig frem. The golden 

hour IMan Tir Ons Tor Fre Lør Søn 

0630-0830

0830-0930

0930-1530

1530-1730

1730-1930

1930-2130

2130-0630

Mørkegrøn indikerer de bedste tidspunkter, mens rød indikerer de dårligste



Udover at poste godt indhold på et godt tidspunkt, er der også andre 
ting, der er gode at huske i den gyldne time:

 Interagér med andres indhold – det giver dig point i algoritmen

 Svar ALTID på kommentarer på dit indhold og gerne hurtigt 

Og så er der én ting, du skal lade være med:

 Redigér ikke dit opslag, heller ikke selvom du har opdaget en 
stave- eller tastefejl. Det er uvist hvorfor, men det ser ud til at 
dræbe dit opslags reach, hvis der er redigeret i det

The golden 
hour II

Så længe dit indhold bliver ved med at skabe engagement, bliver 
det ved med at blive vist. En god start kan altså give dit indhold en 
lang levetid!



Lav et godt 
LinkedIn-opslag

Jeg har allerede nævnt 
kvalitetsindhold flere gange, og det 
kan naturligvis tage flere forskellige 
former. 

På de følgende slides får du tips til 
forskellige typer af indhold.





Tekst

Tekst-indhold kan både være korte og lange posts eller LinkedIn-
artikler. Uanset hvilken type af indhold, så skal du overveje, om det, du 
deler, giver værdi for modtageren. Er svaret nej, så lad være at dele 
det. Vi kender alle til “nå”-opslag, hvor nogen skriver, at de har været 
til et event, men uden at skrive andet end det. Så tænker vi 
allesammen “nå” og får lige præcis ingenting ud af det. 

Et opslag fra fx et event bør derfor rumme mere, end “jeg var der”. 
Oprems i stedet de tre skarpeste pointer fra det indlæg, der gjorde 
størst indtryk på dig eller lav en liste over, hvad du har lært på den 
konference, du lige har været på.

Du kan også dele indhold i hverdagen, fx hvis du har knækket en faglig 
nød som andre kan lære af, du har opnået noget fantastisk eller får lyst 
til at debattere et emne og få det sociale netværks input til, hvordan 
det kan løses.



Billeder

Gode billeder fortæller en historie i sig selv. Du behøver ikke selv være 
med på dem, men nu hvor du er på et socialt medie, så lad være med 
at være hemmelig.

Tag fx billeder foran indgangsskiltet ved en konference, af den 
oplægsholder, der leverede det bedste input (ikke fra første række, for 
vi vil gerne se, at der sidder andre og lytter), i dialog med nogen eller 
hvad det nu kan være. Billeder af hverdagssituationer eller 
ekstraordinære begivenheder kan også være gode. 

Det, du vil med dit billede, er at stop the scroll, så et overraskende eller 
markant billede er målet.

Foto-tips

• Sørg for at linsen ikke er fedtet

• Lys, lys, lys. Prik på skærmen med fingeren på det motiv, der skal være i 
fokus. Er billedet stadig mørkt, så prøv at gå tættere på vinduet eller en 
anden vinkel. Brug aldrig blitz!

• Knips løs! Vær ikke bange for at komme til at tage for mange billeder, men 
det er rart, at du har flere muligheder at vælge mellem

• Sender du billedet videre til en anden (fx en kollega), der skal dele det, så 
send det i størst mulige størrelse.



Video

Video fanger vores opmærksomhed mere end noget andet, og vi kan 
alle finde ud af at lave en - så hvad venter vi på?

Udover at tænke på video som promovering af et event eller andet, 
fungerer video særdeles godt til at komme i kontakt med dit netværk. 
En simpel video, der fungerer godt, er ”talking head”: Kom med en 
hilsen, fortæl om noget, som har gjort indtryk på dig, eller bare et godt 
tip. 

Bemærk dog, at du har max 3 sekunder til at fange din seer, så start 
med din claim-to-fame og uddyb derefter.

Du kan både poste video i dit feed eller i LinkedIn stories. I stories kan 
videoen max være 60 sekunder lang.

Video-tips

• Kig ind i kameraet, så du taler direkte til dit publikum 

• Brug din smartphone og har du ikke et stativ, så placér den i vindueskarmen, 
på et højt bord eller spørg en kollega om hjælp og i nærheden af (dags-)lys 
(billede-tippene gælder også for videoer) 

• Får du lige lyst til at lave noget på farten, er det meget bedre at lave og dele en 
video, end at bekymre sig om, hvorvidt den er perfekt!



DEL 2
BOOST DIT 
PROFESSIONELLE BRAND



“

”

Det personlige brand bliver et content 
brand, og medarbejdere bliver nødt til at 

bruge deres navn, ansigt og stemme foran 
det publikum, som de taler med. 

Virksomheder, der ønsker at vinde i 2020, 
vil slippe idéen om et brand med stort B, 

som ansigtsløst repræsenterer deres 
værdier

- Matt Arnerich
Head of Content & Brand Voice hos Famly

Kilde: 20 content marketing-forudsigelser for 2020, Brandmovers

https://pages.brandmovers.dk/download-e-bogen-20-forudsigelser


Værdien af dit professionelle brand

Dit personlige brand eksisterer uanset om du aktivt arbejder på at booste det eller ej, for dit personlige brand er dit ry.

Du kan booste dit personlige brand som professionel inden for dit fag ved at arbejde bevidst, aktivt og konsistent med 
LinkedIn. 

Det kan gavne dig i en række henseender, bl.a. hvis du 
gerne vil:

 Anses for at være en vidensperson eller konsulent 
inden for dit felt

 Anses for at være en SME (subject matter expert) 
inden for dit felt

 Anses for at være en thought leader inden for dit felt 
(dvs. en toneangivende ekspert)

Med et stærkt professionelt brand kan du opnå at 
positionere dig til:

 Et (bedre) job

 Henvendelser fra eksisterende eller potentielle kunder 
(mersalg & nysalg)

 At blive inviteret til at kommentere på spørgsmål 
inden for dit felt i medierne

 At blive inviteret til at tale om dit felt på konferencer

 Etc.



LinkedIn er fuld af eksperter, som du både kan lære af, men måske 
også blive lidt skræmt af; ved du nu også lige så meget som dem? Ja, 
det gør du nok, hvis du bygger dit professionelle brand på noget, du 
arbejder med hver dag. 

Så følg eksperter og få ny viden fra dem – og inspiration til, hvordan 
du selv kan skabe indhold, der vil oplyse og engagere dit publikum. 

Men kopiér ikke deres indhold for så at dele det som om det var dit 
eget; der går intet af dit personlige brand ved, at du linker til eller 
tagger andre eksperter, tværtimod. 

For dit netværk følger ikke nødvendigvis de samme eksperter som 
dig, og derfor kan din deling af deres indhold – eller en 
opsummering af deres indhold, en kommentar til deres indhold 
eller en dansk vinkel på deres internationale indhold – være med til 
at styrke dit brand som den, der har fingeren på pulsen inden for dit 
felt.

Selvfølgelig
er der også
plads til
dig!



Guide: Det sker – men ikke over night

Forberedelse
Research på tre fronter: 
1) Læg mærke til, hvad der 
fanger og inspirerer dig i dit 
eget netværk
2) Følg hashtags inden for 
dit felt
3) Følg thought leaders og 
eksperter inden for dit felt, 
samt virksomheder – både 
store og markante og dine 
konkurrenter

Planlæg
Find dine temaer og 
dernæst de dagsordener, 
der diskuteres i øjeblikket, 
som du har input til eller 
viden om. Lav en 
brainstorm på dine første 
min. 3 posts og planlæg, 
hvornår du vil dele dem

Udfør
Del dit indhold og husk alle 
de gode råd fra del 1 i 
denne guide. Lær af 
reaktionerne og tilpas 
fremtidigt indhold. Bliv ved 
at dele, selvom noget af dit 
indhold ikke performer – i 
morgen er en ny dag og 
hverken LinkedIn eller dit 
netværk bider mærke i, at 
du en onsdag i marts delte 
et opslag, som ingen likes 
fik, og det tager lang tid at 
bygge sin platform, så regn 
med 12 måneder, før ting 
begynder at ske af sig selv

Her først et overblik over de tre faser, og dernæst meget mere på de kommende sider



Lige om lidt vil du gerne have andre til at engagere sig med dit 
indhold, så det er en rigtig god idé, at du starter med selv at være en 
engageret bruger. 

Log derfor på LinkedIn med et nysgerrigt mindset; vær klar til at 
lære af danske og udenlandske eksperter, konkurrenter og folk, du 
endnu ikke har mødt eller er forbundet med.  

Dit engagement i andres indhold har flere fordele:

 Du bliver bedre til at tale om din faglighed, når du hjælper andre

 Du bliver klogere, når du i processen også hører andre fagfolks 
mening

 Dit personlige brand som hjælpsom styrkes

 Du får et tættere forhold til dit netværk og de begynder at huske 
dig lettere

Start med 
at engagere
dig i andres
indhold



Find & vis dine temaer

Lav en klar forventningsafstemning 
med dit publikum, fx ved at sætte 
dine temaer i overskriften på din 
profil

Vær konsistent med temaerne i det, 
du deler, og indfri forventningerne

Varier indholdet: Del artikler (med 
din kommentar), indlæg, du selv 
skriver, blogs, videoer, billeder. 
Tænk i ”the marketing mix”: Du skal 
ramme en balance mellem dét, der 
er oplysende og underholdende og 
dét, der er akademisk og 
lettilgængeligt

Bliv ved! Det er aldrig gjort med et 
enkelt opslag eller en enkelt blog. 
Nogle eksperter peger på, at 11 
indlæg om måneden er et godt tal at 
sigte efter



Få hjælp til faglige udfordringer
Der er ikke grænser for, hvor stort eller lille et spørgsmål, du kan stille dit 
netværk; fra hjælp til rekruttering til løsning på et fagligt spørgsmål eller 
deres erfaringer med at bruge et stykke software, en dims eller noget 
helt tredje. Det får dig ikke til at fremstå uvidende, men tværtimod input-
søgende.

Få hjælp til dit indholds reach
Dette råd lyder kontroversielt, men er du i netværk med mig, har du 
muligvis allerede prøvet det i praksis fra ”den anden side af bordet”. 
Rådet er nemlig at sende dit indhold til kontakter i dit netværk og bede 
dem læse, like og/eller kommentere på det. Det skal du selvfølgelig gøre 
med det samme, du deler det (så dine kontakter har mulighed for at 
hjælpe dit indhold på vej i the golden hour), og dit indhold skal 
naturligvis have en relevans for dem, du spørger om hjælp. Min erfaring 
er, at folk gerne vil hjælpe, hvis de kan se relevansen.

Bed dit 
netværk 
om hjælp

Husk at takke hver enkelt for deres bidrag i kommentarerne og følg evt. op i en 
privat besked, når din udfordring er løst, så den eller de i dit netværk, der hjalp 
dig, får fornøjelsen af at mærke, at de gjorde en forskel.



CASE
Susanne Teglkamp

Benytter primært LinkedIn til at dele 
originalt indhold om ledelse, arbejdsliv og 
arbejdskultur

Indholdstyper: Klummeuddrag, 
surveyresultater, artikler, debatindlæg

Frekvens: 3-5 opslag om ugen

Kilde: Susanne Teglkamps LinkedIn-profil

https://www.linkedin.com/in/susanneteglkamp/


CASE
Niels Ralund

Startede som 60-årig i 2016, har i dag over 
30.000 følgere

Laver 99,9 % selv, men får lejlighedsvis 
sparring fra kommunikationsteam

Indholdstyper: Besøg hos medlemmer, 
politiske ting, praktiske ting i Dansk 
Erhverv, events, nye medarbejdere

Erfaring: “Man har en plads, hvis man gør 
tingene på sin egen måde”

Kilde: Niels Ralund selv, eget interview

For mig er LinkedIn i dag den vigtigste 
kommunikationskanal, jeg har. Jeg laver 

3-6 opslag om ugen, og jeg prøver at 
veksle det lidt, så det bliver interessant. 

Til andre kan jeg kun sige: Hvor svært 
skal det være? Kom i gang!

- Niels Ralund
E-handelsdirektør, Dansk Erhverv



Bonus
Niels Ralunds rejse 
med LinkedIn er 
blevet en historie i sig 
selv



Fortsæt, selvom du bliver utålmodig, hvis effekten ikke er instant. At 
bygge eller booste en kommunikationsplatform er en maraton, ikke 
en spurt. 

Hvis du slet ingen fremgang oplever, så genovervej om:

 Dit indhold leverer værdi til dem, du gerne vil profilere dig over 
for

 Du poster på de rigtige tidspunkter

 Du er konsistent nok – hører folk fra dig ofte nok?

 Du har de rette connections i dit LinkedIn-netværk?

 Du er engageret nok i andres indhold

→ Test og justér. Det er den eneste måde at finde din formel på.

Ting tager
tid



Du kan naturligvis følge performance på hvert enkelt opslag, du 
deler og derfra få en fornemmelse af, om du får skabt dialog og 
engagement hos din målgruppe, og om de melder positivt tilbage på 
dine opslag (som ærlig talt er langt vigtigere end det enkelte opslags 
rækkevidde).

Du kan også følge med i udviklingen på reach, netværk mv. med én 
af de mange tracking-services på markedet. På det næste slide viser 
jeg udviklingen i min egen platform fra 1. januar 2020 til 14. 
december 2020 analyseret med værktøjet Shield. 

Der findes flere forskellige platforme og jeg har også selv testet 
Inlytics, men foreløbigt foretrækker jeg Shield-appen, der i 
øjeblikket kan benyttes både af én person (hvis dit projekt med at 
booste din platform er dit eget) eller i virksomheder, hvor flere 
profiler følges og måles – et potent værktøj til at måle effekt og tale 
med sit team om erfaringer med timing og udbredelse af budskaber.

Mål din 
udvikling 
med 
tracking

https://shieldapp.ai/
https://www.inlytics.io/


Min egen rejse målt med Shield
Måleperiode: 1. januar 2020 – 14. december 2020

Som det ses har jeg med kun 17 % flere opslag på 
LinkedIn sammenlignet med samme periode sidste år 
opnået en langt større rækkevidde og – vigtigst – et 
langt større engagement på LinkedIn.

De flotte stigninger dækker imidlertid over en lang 
række forsøg undervejs. Shield viser mig fx mine 
opslag rangeret efter mindst til størst reach (antal 
views). Mit spænd i år? Fra 24 (!) til 20.500 på ét 
opslag. 

Jeg har fået rundt regnet 160 nye connections på 
LinkedIn i år og dertil et antal nye followers (det 
tracker Shield pt. ikke udviklingen i). Det lyder måske 
ikke af meget, til gengæld ligger rigtig mange af dem 
inden for min målgruppe.

Det allervigtigste er imidlertid den samtale, jeg har 
opnået med mit netværk, hvor vi næsten dagligt spiller 
hinanden bedre.



DEL 3
LINKEDIN TIL SALG



Læs først del 1 og 2



LinkedIn er overordentligt velegnet til salg. Men hvis alt, du foretager dig, 
handler om, at du vil have dit publikum til at købe noget af dig, kommer 
det ikke til at virke.

Årsagerne er simple: Vi lukker hurtigt af for støjende salgsbudskaber.

Til gengæld kan du opbygge eller booste dit professionelle brand som 
ekspert i at løse de udfordringer, din målgruppe står over for.

Du styrker nemlig chancen for at kunne bruge LinkedIn til salg jo 
stærkere dit personlige brand er som ekspert inden for dit fagområde.

Sælg smart



LinkedIn besked-funktion kan være velegnet til salg. Det er imidlertid en 
stor fejl at forsøge at overføre gammeldags, masseudsendte salgsbreve til 
digitale ditto på LinkedIn, for det virker ikke. Tværtimod kan det skabe 
møgsager og trække ned på virksomhedens brand.

Skriver du imidlertid til en potentiel kunde på LinkedIn, så skriv 
personligt. Reagér på en udfordring, personen har delt eller vis på anden 
vis, at du kan være dén, der afhjælper en udfordring for vedkommende i 
den branche eller virksomhed, de arbejder i.

For konkrete eksempler, kan jeg anbefale at følge grundlæggeren af SHFT 
Marketing, Jason Vana, der i øvrigt også udgiver et rigtig godt 
nyhedsbrev.

Sælg 
personligt

Husk den danske markedsføringslov: Når du benytter LinkedIns besked-
funktion er du underlagt markedsføringsloven. Dvs. du i B2C-sammenhæng 
ikke kan skrive personligt til personer, du ikke har en permission fra, hvis du 
skriver til dem med et salgsbudskab. I B2B-sammenhæng kan man i nogle 
tilfælde godt benytte LinkedIns besked-funktion til at sende personlige 
beskeder. Jeg anbefaler, at du tjekker med en markedsføringsjurist, inden du 
kaster dig ud i disciplinen.

https://www.linkedin.com/in/jasonvana/


Et godt ”gammeldags” salgsopslag kan stadig give dig nogle hurtige leads, 
hvis dit produkt er ukompliceret, eller du kan udforme en simpel call-to-
action. 

Du kan også dele et link til din virksomheds landing page på et produkt 
eller opfordre til download af en publikation. Det kan give mere 
kvalificerede leads, hvis ellers du får vinklet det, så det er de relevante 
potentielle kunder, du får aktiveret. 

Uanset om du vælger den ene eller anden model, er det vigtigt, at 
formuleringen i dit opslag viser værdien for kunden, for selv ikke det 
bedste produkt eller analyse kan sælges for 10.000 kr., hvis ikke din 
målgruppe forstår, hvorfor de har behov for det eller hvilken udfordring, 
det vil løse for dem. Dit blik for dét er derfor det afgørende.

Sælg bredt

Husk den danske markedsføringslov: Når du poster på LinkedIn med et 
kommercielt budskab, skal det være let at se for modtageren hvilken 
kommerciel interesse, du har. Det kan du fx løse ved at det fremgår af din 
profiloverskrift, hvilken virksomhed, du arbejder for. Derved kan modtageren 
nemlig altid se det.



Når indkøbere og beslutningstagere i B2B-virksomhederne skal finde 
løsninger på de udfordringer, de står over for, starter de med at lede efter 
svar hos de eksperter, de allerede kender. 

Det er derfor, at 52 % af B2B-beslutningstagere fortæller, at LinkedIn er 
den vigtigste platform i research-fasen af købsrejsen [Oberlo]. Og 
research-fasen er både lang og afgørende for B2B-købet. Det har jeg 
skrevet mere uddybende om på min blog [jeanettemayland.dk], og det er 
derfor, at opbygningen og boostet af den personlige platform på LinkedIn 
både kan og bør være en del af en moderne salgsindsats. 

Sprang du del 1 og 2 over i denne guide, vil jeg anbefale dig at gå tilbage 
og læse dem.

Lad 
kunderne 
komme til 
dig

https://www.oberlo.com/blog/linkedin-statistics
https://jeanettemayland.dk/2020/12/03/kaere-salgschef-outbound-er-ikke-laengere-gud/


Mål dit social 
selling index
SSI er en måde at måle din ranking på 
LinkedIn. Det er dog ikke en 1-til-1-visning af, 
hvordan LinkedIn vil ranke det indhold, du 
deler – det er bare en indikation, og du kan 
bruge det til at evaluere, hvor du kan forbedre 
din indsats i dit arbejde med LinkedIn.

Find din SSI-score her: 
https://www.linkedin.com/sales/ssi

https://www.linkedin.com/sales/ssi


DEL 4
LINKEDIN TIL 
EMPLOYEE ADVOCACY



Employee advocacy

Når en medarbejder brander sig selv, og den branding samtidig styrker den virksomhed, de 
arbejder i, kan den personlige branding også være employee advocacy; matcher ens personlige 
brand den ekspertise, man arbejder med til dagligt, smitter de to brands positivt af på hinanden.

Men man kan også engagere sig i employee advocacy uden at have eller ønske at opbygge et 
personligt brand. På den måde bliver den ansatte en forlængelse af virksomhedens 
kommunikationsplatform. 

Det virker imidlertid kun, hvis man gør det, fordi man har lyst – ellers skinner det igennem, at 
det er kunstigt og påtvunget, og så virker det faktisk modsat. Derudover skal man også være 
opmærksom på, hvordan man gør det for ikke at trætte sit netværk med reklame. 



“

”

If we don’t love it, 
why should they?

- Stefan Olander
Founder Brandnew & former VP Global Digital 

Innovation - NIKE



Elsk det, du deler

Ét af de vigtigste elementer i employee advocacy er 
autencitet: Det skal være synligt, at du selv er vild med det, 
du deler. 

Det er også derfor, at en deling af din virksomheds indhold 
uden en kommentar ofte ikke vil få hverken særligt stort 
reach eller engagement. 

Faktisk skal du helst slet ikke dele din virksomheds opslag, 
for det giver ikke rigtig noget. Årsagen er ret simpelt, at alle 
brugere på LinkedIn foretrækker at interagere med andre 
personer frem for virksomheder. Derfor bør employee 
advocacy i stedet indarbejdes i din personlige brug af 
LinkedIn og allerhelst som en forlængelse af dit personlige, 
professionelle brand.

Kilde: Ben Millers LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/taketwobrothers/


Sæt tanke 
bag din 
employee 
advocacy

Del indhold, der styrker det mål, virksomheden ønsker at 
opnå. Er du i tvivl om, hvad det er, så spørg 
marketingafdelingen – det vil de elske dig for!

Hashtags er en god idé at bruge, for kan man koble et relevant 
hashtag med mange følgere på sit opslag, kan man nå ud til 
endnu flere. Max 3 per opslag, og du skal sætte det bredeste 
hashtag først. Virksomhedens navn skal ikke hashtagges –
skal de nævnes, skal du @’e dem.

Stop the scroll! Knyt et billede, en illustration eller en video til 
opslaget. Det skal skille sig ud og selvfølgelig være relevant for 
budskabet.

Deler du indhold fra din virksomheds side, så knyt din 
kommentar til og gør den vægtig og værdiskabende. Klikker 
du kun ”del”, er det faktisk bedre at lade være.



CASE
Lars Groth
Product Owner for portalen dingeo.dk hos 
Boliga

Benytter primært LinkedIn til at dele sin 
virksomheds indhold og/eller historier

Indholdstyper, Lars deler: Events, 
pressehistorier, jobopslag og aktuelle takes på 
boligdata

Frekvens: Ca. et opslag om måneden



“

”

LinkedIn er en god platform til at vise, 
hvad man laver i den virksomhed, man er i. 

Jeg bruger det til at dele historier om og 
fra Boliga, og det synes jeg fungerer godt 
til også at skabe noget dialog med andre 

fagfolk. Vores salg er primært til 
privatpersoner, så det bruger jeg ikke 

LinkedIn til.

- Lars Groth
Product Owner, Boliga



NU ER DET DIN TUR !

Hvad overraskede dig mest i denne guide? 
Send mig din feedback og kommentarer på 

jeanette.mayland.olsen@gmail.com

mailto:jeanette.mayland.olsen@gmail.com?subject=Feedback%20på%20LinkedIn-guiden


Jeanette Mayland Olsen
Branding | Communications | Data-driven 
business | Leadership | Commercial

Jeanettemayland.dk   |  +45 2662 2330

Let’s connect!

https://jeanettemayland.dk/
https://twitter.com/jeanettemayland
https://www.linkedin.com/in/jeanettemaylandolsen/
mailto:jeanette.mayland.olsen@gmail.com?subject=Jeg%20har%20læst%20din%20LinkedIn-guide%20og%20her%20er%20mine%20tanker

