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Tænk længere

Sådan bruger du LinkedIn til at finde et nyt job,  
booste din karriere og skaffe nye kunder til din forretning.
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Velkommen til verdens største 
professionelle netværk

LinkedIn er verdens største professionelle netværk. På   
verdensplan er der over 400 mio. brugere, og alene i 
Dan mark har over halvdelen af den danske befolkning 
oprettet en profil.  
 
Du kan bruge LinkedIn til at få inspiration og udvikle 
din karriere. Du kan også finde dit næste job, skabe nye 
kunde- og samarbejdsrelationer, synliggøre dig selv og 
din faglighed og udvide dit netværk med relevante perso-
ner og grupper. 
 
Mange bruger LinkedIn til at tjekke personer ud, som de  
ikke kender, forud for et kundemøde eller en jobsamtale.  
Du kan også bruge LinkedIn til at skabe relationer med 
de nye kontakter, du har fået med hjem fra en konference 
eller et kursus. 
 
For at få mest muligt ud af LinkedIn skal du bestræbe 
dig på at skabe værdi for andre. Det gør du ved at hjælpe 
dit netværk med nyttig information og ny viden. Når du 
investerer i dit netværk, vil du med tiden få en bedre 
mulighed for at trække på det, når du har brug for hjælp. 

Om denne guide
Alt efter hvor du er i dit arbejdsliv – og hvad du vil opnå 
med LinkedIn – er der nogle dele af guiden, der er særlig 
relevante for dig.   

Tip! 
Fordi du løbende udvikler dig, og  
dit arbejdsliv forandrer sig, kan du med 
fordel opdatere din profil jævnligt. 

På udkig efter et (nyt) job

De fleste virksomheder har en profil på LinkedIn, 
og mange slår deres ledige stillinger op her. Du 
kan følge virksomheder og deres ansatte, oprette 
en jobagent eller bruge dit netværk på LinkedIn til 
at finde genveje i din jobsøgning. En vigtig kanal 
for dig der leder efter et (nyt) job.

Hele guiden er relevant for dig. 

Interesseret i at udvikle din karriere

 På LinkedIn har du mulighed for at gøre dig synlig  
over for kunder, kolleger og samarbejdspartnere 
ved at dele faglig viden og karrieremuligheder med 
dit netværk. Du kan også udvide dit netværk, skabe 
nye samarbejdsrelationer og søge efter ny faglig 
viden. 

Del 1, 2, 4 og 5 er især relevante for dig. 

Selvstændig/arbejder med salg

Ved at dele, gå i dialog eller skrive interessante 
artikler og vise eksempler på dit arbejde kan du 
skabe efterspørgsel på det, du er god til. På den 
måde synliggør du dig selv og din faglighed, og 
det bliver tydeligt for dit netværk, hvordan du kan 
tilføre det ny værdi. 

Del 1, 2 og 4 er især relevante for dig. 
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1. Din strategi på LinkedIn

Uanset om dit mål er at få et nyt job, få flere kunder eller 
udvikle din karriere, får du i dette kapitel nogle værktøjer 
til at blive klar over: 

> Hvad er min strategi på LinkedIn? 

> Hvad er mit professionelle brand? 

> Hvad skal jeg gøre for at opnå mit mål? 

Indhold  
 1.1  Forhold dig til dit formål på LinkedIn 6

 1.2  Definér dit brand på LinkedIn 6

 1.3  Vælg din strategi på LinkedIn 7
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1.1 Forhold dig til dit formål på LinkedIn
Inden du udfylder/opdaterer din profil, kan det være en 
god idé at spørge dig selv: 

> Hvad er mit formål med at være på LinkedIn?   
 · Fx at finde et nyt job, få nye kunder eller udvide mit  
   netværk. 

> Hvad er min faglighed? 
  ·  Fx stor viden om digitalisering, ledelse af komplekse     
    projekter og stærke formidlingskompetencer. 

> Hvad skaber jeg af værdi for andre? 
 ·  Fx løsninger, som optimerer forretningen og forbed-

rer kundeoplevelsen.

> Hvem er min primære – og sekundære – målgruppe? 
 ·  Fx andre, som arbejder inden for mit område, enten 

på samme niveau eller niveauet over/under mig.

1.2 Definér dit brand på LinkedIn
Dit brand på LinkedIn er det indtryk, som andre får af  
dig, når de ser på din profil.
  
Gennem din studietid, dit arbejdsliv og din fritid har du 
opnået forskellige kompetencer og erfaringer. På LinkedIn 
sætter du ord på, hvordan du kan bruge alt dette til at 
skabe værdi for andre. Når du ved, hvordan du skaber 
værdi, har du fundet dit brand.  

Her er tre øvelser til at finde frem til dit brand: 

>  Tænk på tre succeshistorier fra dit arbejdsliv, hvor du 
har skabt gode resultater.

>  Bed fem personer om at sætte ord på dine tre spids-
kompetencer.

> Se, om der er et mønster i dine succeshistorier og dine  
 spidskompetencer. Hvad er det, der kendetegner netop  
 dig? Hvordan medvirker du til at skabe værdi?
 
Brug den viden til at skærpe din profil på LinkedIn, så  
det fremstår klart, hvad du skaber af faglig værdi.   

Tip! 
Se på andre profiler i dit netværk, og lad dig 
 inspirere af, hvordan de brander sig selv.
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1.3 Vælg din strategi på LinkedIn
Her kan du se tre typer af strategier på LinkedIn. 
Hvilken strategi passer bedst på dig? 

Jeg vil finde et  
(nyt) job

1.  Fremhæv, hvilken værdi du   
 kan skabe for andre. 

2.  Skriv jævnlige opdateringer, 
 og del løbende indhold,  
 som understøtter dit brand  
 og giver værdi for andre. 

3.  Bliv forbundet med beslut - 
 ningstagere og arbejdsgivere   
 i relevante brancher.

4.  Markér for rekrutterings- 
 konsulenter, at du er inte- 
 resseret i nyt job. 

5.  Opret jobagenter, så du  
 modtager relevante stil- 
 lingsopslag.

6.  Find personer i dit net- 
 værk, som kender til den  
 virksomhed, du vil søge  
 job hos, og brug dem aktivt  
 i ansøgningsprocessen.

7.  Fremhæv de kompetencer,   
 som passer til det område,   
 du vil arbejde med.

8.  Følg relevante virksom-   
 heder og enkeltpersoner. 

9.  Udvid dit netværk med 
 nye kontakter efter møder 
 og arrangementer, og plej de  
 nye relationer.   

10. Skriv altid personlige  
  hilsner, når du sender  
  invitationer.

Jeg vil pleje og 
udvikle min karriere

1. Fremhæv dine spidskom- 
 petencer, og vis eksempler  
 på den værdi, du kan skabe  
 for andre. 

2. Del, post og like indhold,  
 der understøtter dit brand.  

3. Forbind personer på   
 tværs af dit netværk, så de  
 kan hjælpe hinanden. 

4. Få inspiration ved fx at  
 følge ’hashtags’, toneangi- 
 vende personer (influen- 
 cere) og virksomheder   
 inden for de områder, du  
 interesserer dig for. 

5.  Få inspiration   
 til næste skridt i din  
 karriere ved at se, hvor  
 andre med din profil, titel  
 eller uddannelse arbejder  
 (5.2). 

6. Connect med relevante  
 personer inden for den  
 branche, du arbejder i. 

7. Skriv altid personlige  
 hilsner, når du sender  
 invitationer.

8. Hold dig orienteret om   
 kontakter, kunder og kon- 
 kurrenter.  

9. Ræk ud efter hjælp og input  
 til dine arbejdsopgaver.

10. Skriv artikler, som præ- 
  senterer din faglighed og  
  giver værdi for andre. 

Jeg vil have  
nye/flere kunder 

1.  Fremhæv, hvordan du  
 skaber værdi for kunder. 

2.  Skriv dine kontakt informa- 
 tioner i dit resumé. 

3.  Del ofte ud af din viden,  
 og invitér til dialog i dine  
 opdateringer. 

4. Forbind personer på   
 tværs af dit netværk, så de  
 kan hjælpe hinanden.

5.  Vis din faglighed ved at   
 kommentere på emner, du   
 ved noget om. 

6.  Del alt, hvad der kan have   
 værdi for nuværende og  
 kommende kunder.

7.  Husk personlige invitatio- 
 ner, og kvittér, når du bliver   
 nævnt på LinkedIn.

8. Plej din relation til nuvæ- 
 rende kunder, og forsøg at  
 få anbefalinger fra dem.

9. Brug LinkedIn til at resear- 
 che før et kundemøde.

10. Send en personlig hilsen  
  efter møder, arrangemen- 
  ter og værdifulde snakke.  
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2. Få en skarp profil 

 

2

Fordelen ved en skarp profil er, at: 

> andre får lyst til at klikke sig ind på din profil

>  besøgende på din profil får et godt indtryk af, hvad du 
står for fagligt og personligt 

>  du skiller dig ud, og det fremstår klart, hvilken værdi 
du kan tilføre

>  det øger din søgbarhed på LinkedIn. 

Indhold  
 2.1 Vælg dine personlige indstillinger  9

 2.2 Vælg sprog til din profil  10

 2.3 Billede på din profil   11

 2.4 Baggrundsbillede på din profil  12

 2.5 Vælg en sigende overskrift til din profil  13

 2.6 Dit resumé  14

 2.7 Uddannelse og erhvervserfaringer   15
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2.1 Vælg dine personlige indstillinger     
Der er meget, du selv kan styre på LinkedIn, fx: 

>  om du vil dele jobændringer og jubilæer 

>  om du vil have at andre skal se, at du har besøgt deres 
profil

>  hvilke typer informationer du vil modtage, og hvor 
ofte du får mails fra LinkedIn.

2.1 Sådan vælger du dine indstillinger
1a.  Klik på det lille billede af dig selv øverst i  

højre hjørne.  

1b. Vælg ’Indstillinger og privatliv’.

2a.  Under fanebladet ’Privatliv’ og menupunktet  
’Profilvisninger’ kan du vælge, om andre skal  
kunne se, at du har besøgt deres profil.

2b.  Under ’Privatliv’ og ’Del jobændringer og jubilæer’  
kan du vælge, om andre skal have besked, når du 
skifter job eller har jubilæum.

2c. Klik på ’Rediger’ der, hvor du vil ændre  
 indstillingerne. 

1.

2.

Tip! 
Giv dig selv tid til at løbe ind-
stillingerne igennem under de 4 
faneblade, så de passer til dine 
præferencer. 
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2.2 Vælg sprog til din profil 
Du kan selv vælge, hvilket sprog din profil skal være på.  
Andre ser din profil på det sprog, som de har på deres 
egen profil.
 
For at vælge det rigtige sprog kan du undersøge, hvad 
andre i din branche gør. Er svaret ikke entydigt, har du 
mulighed for at have en profil på flere sprog. 
 
Vær opmærksom på, at du selv skal oversætte de forskel-
lige profilsektioner. Du skal også selv opdatere alle dine 
profiler, når du laver ændringer fremadrettet. Det sker 
ikke automatisk. 

2.2 Sådan vælger du sprog
Du opretter en profil på et andet sprog øverst i højre side 
af din profil.

Hvis du vil have engelsk som grundlæggende 
 sprog indstilling, ændrer du det ved at klikke på ’Sprog’.
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2.3 Billede på din profil 
Dit profilbillede er det vigtigste visuelle virkemiddel på 
din profil. Det er afgørende for, om din profil ser profes-
sionel ud, og om andre får lyst til at klikke på din profil 
og skabe en relation til dig.   

På det gode profilbillede:

> smiler du og ser imødekommende ud

> har du øjenkontakt

> er der en neutral baggrund

> ligner du dig selv 

> er du i farver.

2.3 Sådan tilføjer du et billede
Klik på blyanten i øverste højre hjørne af dit ’visitkort’. 

Klik derefter på blyanten ved siden af billedet.

Tip! 
Vælg et billede, der er 
beskåret tæt på dit ansigt  
– så står du tydeligt frem.
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2.4 Baggrundsbillede på din profil 
Ud over et godt profilbillede bør du have et baggrunds-
billede, som understøtter din faglighed eller det, du vil 
kendes for. Det gør din profil mere levende og attraktiv.

Det fungerer godt, når billedet fx: 

>  symboliserer din faglighed eller måden, du arbejder på

>  viser dig i en arbejdssituation

> brander din arbejdsplads med logo eller et billede af  
 din arbejdsplads.

2.4 Sådan tilføjer du et baggrundsbillede
Klik på blyanten i øverste højre hjørne af din profil.

Tip! 
Det fungerer bedst at arbejde med 
din profil fra en desktop/laptop 
frem for tablet eller mobil.
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2.5 Vælg en sigende overskrift til din profil
Din overskrift er din mulighed for at vække andres inter-
esse. Derfor er det vigtigt, at den viser, hvad du kan. 

Du har 120 tegn inklusive mellemrum til at skrive en  
overskrift til din profil. Formålet med din overskrift er, at 
andre får lyst til at klikke sig ind på din profil.  

Du kan vælge at udforme din overskrift som et strategisk 
udvalg af dine kompetencer eller som et værditilbud, 
hvor du beskriver den værdi, du skaber for en virksom-
hed. 

Hvis du ikke selv skriver en overskrift, vil LinkedIn auto-
matisk vælge din nuværende titel og arbejdsplads.
 
Tænk over, at din overskrift skal fortælle:

> hvad du arbejder med 

> hvilke typer af opgaver du kan løse

> hvem du kan løse opgaver for.

2.5 Sådan skriver du din overskrift
1. Klik på blyanten i øverste højre hjørne af din profil. 2. Vælg ’Overskrift’.

Tip! 
Brug din overskrift til at opsummere dine 
 kom petencer, de roller, du kan varetage, eller  
hvad du kan tilbyde en kommende arbejdsgiver, 
sam arbejds partner eller kollega. 
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2.6 Dit resumé
Formålet med dit resumé er at give et overblik over dine 
kompetencer, erfaringer og de resultater, du kan skabe, fx 
for en kunde eller på en arbejdsplads. 

> Skriv kort, præcist og personligt.

>  Præsentér dig selv, som du ville gøre, hvis du stod 
over for en person, du ikke kendte. 

> Omtal dig selv i 1. person.

I den nederste del af resuméet kan du fx opliste dine 
kompetencer. Hvis du er jobsøgende, kan du skrive det 
her. Afslut gerne med at skrive, hvad andre kan få ud af at 
være forbundet til dig. 

Eksempler på gode resuméer

Tip! 
Det er kun den første del af dit resumé, der 
 konstant er synlig på din profil – derfor er den 
særlig vigtig. Tænk over, at den skal passe sammen 
med din overskrift.
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2.7 Uddannelse og erhvervserfaringer 
Når du udfylder felterne ’Erfaring’ og ’Uddannelse’,  
kan du fx:

>  beskrive de faglige fokus- og ansvarsområder, du  
har haft 

> beskrive de konkrete resultater, du har opnået 

>  vise eksempler på dit arbejde eller studie ved at 
uploade links eller filer under den relevante ansættelse 
eller det relevante studie.

Skriv gerne i punktform for at gøre det mere overskueligt 
at læse.   

Tip! 
Du kan ikke formatere teksten i LinkedIn. Ønsker 
du at opstille dine erfaringer i punktform eller 
bruge symboler, kan du kopiere dem fra Word og 
indsætte dem på din profil. 

2.7 Sådan udfylder du feltet ’Erfaring’ og viser eksempler på dit arbejde
1. Klik på blyanten ved siden af den pågældende ansættelse, og udfyld felterne.

2. Klik på ’Upload’, hvis du vil linke til et dokument 
på din computer. Klik på ’Link’, hvis du vil linke til en 
video eller en fil. 
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2.8 Anbefalinger
Ved at få anbefalinger fra samarbejdspartnere, kolleger og 
ledere, som du har haft et godt samarbejde med, kan du 
skabe mere troværdighed om din profil. 

>  Vær tydelig, i forhold til hvad du vil anbefales for.

>  Kvalitet er bedre end kvantitet. Stræb efter at få anbefal- 
inger fra personer med relevant faglighed og tyngde.

2.9 Kompetencer og anerkendelse
Kompetencer øger din søgbarhed på LinkedIn og kan være 
med til at skabe troværdighed om din profil. 

De bruges også til at filtrere relevant indhold frem på dit 
personlige nyhedsfeed på forsiden af LinkedIn. Derfor er 
det en god idé, at du vælger kompetencer, som du ønsker 
at bruge eller udvikle fremadrettet. 

Du kan lade dig inspirere af andre med din faglighed, når 
du skal tilføje nye kompetencer til din profil. 

Du kan med fordel anerkende dit netværks kompetencer. 
Det øger nemlig sandsynligheden for, at de også anerken-
der dine kompetencer. 
 

2.8 Sådan beder du om eller giver anbefalinger
1.  Gå ind på en profil i dit netværk, og klik på ’Mere ...’ 

ved siden af visitkortet. 

2.  Vælg, om du vil give en anbefaling eller bede om en 
anbefaling. 

Tip! 
Du kan have mellem 3 og 50 kompetencer  
på din profil, men det er kun de 3 øverste, konstant 
er synlige på din profil.
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2.9 Sådan anerkender du andres kompetencer og ændrer rækkefølgen af dine egne
Anerkend dine kontakters kompetencer ved at gå ind på deres profil og klikke på ’+’ ved siden af en 
bestemt kompetence.

Hvis du vil ændre på rækkefølgen af dine egne kompetencer – og fx sørge for, at det er nogle andre, der står øverst –  
gør du følgende: 

1. Klik på blyanten ved siden af dine kompetencer. 

2.  Ryk rundt på rækkefølgen ved at trække i ikonet med vandrette streger. 

3. Du kan vælge, hvilke 3 kompetencer der skal være konstant synlige på 
din profil, ved at gøre ’knappenålen’ ud for kompetencerne blå.
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2.10 Vis flere sider af dig selv
Du kan vælge at tilføje ekstra sektioner til din linkedin-
profil, fx hvis du udfører frivilligt arbejde eller har ud- 
givet nogle publikationer.   

2.11 Få en personlig URL
Du kan få en personlig URL til din linkedinprofil, så den 
fremstår mere professionel. Så kan du bruge den på dit 
cv, dine visitkort og i din autosignatur i mails.

2.10 Sådan tilføjer du ekstra sektioner
Klik på ’+’ ud for de sektioner, der er relevante for dig. 

2.11 Sådan får du en personlig URL
Klik på ’Redigér offentlig profil og URL’ øverst i højre 
side af din profil. 

Klik på blyanten ved siden af din URL, som står øverst 
til højre. Slet tal og backslash, så der blot står dit navn.

Tip! 
Indsæt et link til din linkedinprofil i din 
mailsignatur, og få mere trafik på din profil.
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3. Søg job på LinkedIn

Over halvdelen af de danske arbejdsgivere bruger 
LinkedIn til at søge efter nye medarbejdere. Derfor er 
det oplagt for dig at være på LinkedIn, hvis du er på 
jagt efter et nyt job.     

Indhold  
 3.1 Opret en jobagent på LinkedIn 20

 3.2 Find vej ind i en bestemt virksomhed  22

 3.3 Venter du på at blive fundet? 23

 3.4 Duk op i de rette søgninger 23

 3.5   Sådan bruger HR- og rekrutterings- 
konsulenter LinkedIn 24

 

3



20 // 3. Søg job på LinkedIn   Guide til LinkedIn

3.1 Opret en jobagent på LinkedIn 
Med en jobagent får du løbende besked om ledige stillin-
ger, der matcher dine ønsker. Du kan selv indstille dine 
ønsker for at sikre, at de jobtilbud og beskeder, du får fra 
LinkedIn, er så relevante som muligt. 

Du kan vælge, om du ønsker at fortælle rekrutteringsfolk, 
at du er interesseret i et nyt job. Ulempen kan være, at 
LinkedIn ikke kan garantere, at det ikke bliver synligt for 
rekrutterings folk med relation til din egen arbejdsplads. 

3.1.a Sådan finder du relevante ledige job
1. Klik på ’Job’ i topmenuen.

2. Skriv den type stilling, du er interesseret i, i søgefeltet. 

3. Vælg et geografisk område.

4. Filtrér din søgning yderligere, fx på jobfunktion, brancher og erfaringer. 

5. Opret din jobagent ved at gemme søgningen (’Jobunderretning’).

Tip!  
Nederst på jobsektionen kan du se virksomheder, 
som har ledige stillinger p.t., og hvor du har nogle 
forbindelser. 
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3.1.b Sådan indstiller du dine karriereønsker
1. Klik på ’Job’ i topmenuen.

2. Vælg ’Karriereønsker’.

3. Tjek, at dine karriereønsker passer til dig. Dine ønsker bliver automatisk gemt. 

4. Vælg, om rekrutteringskonsulenter skal have at vide, at du er på udkig efter et job, ved at slå knappen til og fra.

5. Du kan også skrive en besked til rekrutteringskonsulenter om, hvilke henvendelser du ikke er interesseret i.
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3.2.a Sådan finder du en 
bestemt arbejdsplads
 1. Skriv navnet på arbejdspladsen i søgefeltet.

2. Klik på medarbejderne for at se, hvem du kender. 

3.  Se også, hvem dit netværk kender – og hvordan I er 
forbundet.

3.2 Find vej ind i en bestemt virksomhed 
Hvis du er interesseret i en bestemt virksomhed, har du 
mulighed for at se, om du kender nogen dér. Du kan også 
se, om du ’kender nogen, der kender nogen’. På den måde 
kan du få insiderviden, som fx kan bruges til at: 

> søge en stilling, før den bliver slået op

>  skrive ansøgninger, der bringer dig til samtale 

>   klæde dig på forud for en potentiel jobsamtale. 

Du kan også kontakte personer, der fx sidder i en funktion, 
som du kunne tænke dig at sidde i. Formålet kan være at 
få indsigt i stillingens indhold og succes kriterier. 

Her kan du overveje at trække på dit netværks kontakter. 
Dette gør du ved at spørge din egen netværksrelation, om 
han/hun vil formidle en kontakt. Det er en god idé at sige 
ja, hvis nogen beder dig om noget tilsvarende. 

LinkedIn giver dig også mulighed for at trække på dine 
forbindelser i ansøgningsprocessen. Du kan skrive en 
personlig besked til personer i dit netværk, som sidder i 
den virksomhed, hvor du gerne vil søge job. Det giver dem 
mulighed for at lægge et godt ord ind for dig.  

1.

2.

3.
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3.3 Venter du på at blive fundet?
For at blive fundet af rekrutteringsfolk skal du have en 
specialiseret viden eller en eftertragtet faglighed. Som 
hovedregel siger man, at jo mere specialiseret viden 
du har, jo større sandsynlighed er der for, at du bliver 
kontaktet.

Vælg de rigtige søgeord
For at gøre din profil søgbar skal du vide, hvilke ord 
rekrutteringsfolk og HR-konsulenter søger efter. Kig på 
stillingsopslag for den type stilling, du er interesseret i. 
Hvis du kender nogle HR-konsulenter, kan du også 
spørge dem, hvilke søgeord de bruger for den type stil-
ling, du vil findes til.

Vær gavmild med din viden
Er din profil knap så specialiseret, er det ikke nok at 
vælge de rigtige ord for at blive fundet. Her kommer du 
langt ved at huske på, at LinkedIn er et netværk som alle 
andre: Du får det tilbage, som du giver. Del ud af din 
faglighed, og hjælp andre i dit netværk – så gør du også 
dig selv mere synlig. 

3.4 Duk op i de rette søgninger 
Hvis du vil være sikker på at dukke op i relevante søg-
ninger, skal oplysningerne på din profil være opdaterede 
ud fra dit formål (se afsnit 1.1). Du kan med fordel redi-
gere med hård hånd, så du fjerner overflødige oplysnin-
ger og kun skriver arbejdsopgaver og kompetencer på din 
profil, som du ønsker at arbejde med fremadrettet. 

Vælg dine kompetencer med omhu
Dine kompetencer er vigtige for at gøre dig søgbar til de 
rigtige stillinger. Sørg for kun at have de vigtigste kom-
petencer stående – dem, du gerne vil søges frem på. Hvis 
der er kompetencer, som udtrykker det samme, kan du 
med fordel luge ud i dem.  

Tip!  
Hold øje med en virksomhed ved at ’følge’ den. 
Så får du viden om bl.a. ledige stillinger på din 
egen væg (se afsnit 5.4).

Tip!  
Jo længere tilbage i din karriere du kommer,  
jo mindre plads skal du bruge på at beskrive jobbet.

3.2.b Sådan bruger du dit netværk i din jobsøgning

1. Tryk på den stilling, du finder interessant. 

2. Klik på ’Ansøg’.

3. Skriv en personlig besked til de personer, som skal lægge et godt ord ind for dig.
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3.5 Sådan bruger HR- og rekrutteringskonsulenter LinkedIn 
Dette afsnit er for dig, som er nysgerrig efter at vide, 
hvordan arbejdsgivere bruger LinkedIn til at søge efter 
kandidater.  

En virksomhed med rekrutteringsadgang til LinkedIn kan 
søge efter kandidater på tre forskellige måder:

1. Guidede søgninger på titel, geografi og kompetencer

2. Søgninger baseret på egnet kandidat

3. Boolean-søgning.

Ved guidede søgninger søger arbejdsgiver på titel, geogra-
fisk placering og udvalgte kompetencer. De kan fx søge 
efter en projektleder i Københavnsområdet med kompe-
tencer inden for digitalisering og Prince2. 

Søgningen kan forfines yderligere. De kan søge efter pro-
filer, som har erfaring fra bestemte virksomheder, har gået 
på en bestemt skole eller med en specifik kombination af 
flere søgeord. 

Tip!  
Jo større en organisation og jo mere specialiseret 
arbejdskraft de søger, jo mere sandsynligt er det, at 
de søger på LinkedIn.

1. Guidede søgninger på titel, geografi og kompetencer
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2. Søgninger baseret på egnet kandidat

Virksomheder kan foretage søgninger baseret på en eller 
flere specifikke kandidater, som de ønsker at ’klone’. Her 
finder LinkedIn kandidater, som har samme kompetencer 
og lignende baggrund. Søgningen anvendes, hvis en 
medarbejder siger op, eller hvis man har en eftertragtet 
medarbejder, som man ønsker at ansætte flere af.

En væsentlig del af det, der bliver klonet ud fra, er de 
kompetencer, som har fået flest anerkendelser. Derfor er 
det vigtigt, at du kun har de kompetencer stående, som du 
ønsker at bruge fremover.

3. Boolean-søgning

Rekrutteringskonsulenter kan også søge efter kandidater  
ved hjælp af såkaldte Boolean-søgekommandoer. Boolean-  
søgekommandoer er kommandoer, du selv kan bruge til at 
finde interessante personer eller få inspiration til alterna-
tive karriereveje (det kræver ikke en rekrutteringsprofil).  

Ved denne metode anvender man søgekommandoerne
AND, OR, NOT (du behøver ikke skrive det med store 
bogstaver.). Du kan fx søge efter en projektleder, som ikke 
har arbejdet i en given virksomhed, eller som har andre 
specifikke titler.

3.5 Boolean-søgning

AND-søgninger – bruges til at finde profiler, der 
indeholder to specifikke ord (project AND manager). 

OR-søgninger – bruges til at søge efter profiler, som indeholder 
enten det ene eller det andet eller begge ord (project OR manager).

Citationstegn [“”] – bruges til at søge efter 
specifikke sætninger, titler eller ord.

NOT-søgninger – kan bruges, hvis du vil udelukke 
noget fra dit søgeresultat (project NOT manager).

Parentetiske søgninger – hvis du vil lave 
en kompleks søgning, kan du kombinere 

ordene ved hjælp af parenteser. 

Du kan fx finde personer, som enten har 
skrevet ’project manager’ eller forkortelsen 

’pm’ og samtidig har skrevet ’budgeting’
(”project manager” OR pm) AND budgeting).

”project manager”

project

project

projectmanager

manager

manager

”project
manager” pm

budgeting
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4. Skab relationer og synlighed på LinkedIn

LinkedIn er først og fremmest et professionelt netværk,  
som du kan opbygge, pleje, hjælpe og hjælpes af, når du  
har brug for det. 

For at få glæde af LinkedIn kan du løbende skabe værdi 
for dit netværk, fx ved at skrive personlige beskeder, 
like andres aktiviteter, dele din viden og skrive status-
opdateringer, artikler og kommentarer. 

Dine aktiviteter er med til at styrke dit faglige brand.  
Hvis du fx skriver i din titel, at du er en kapacitet inden 
for digitalisering, styrker det din profil, at det også frem-
går af det, du liker, deler og skriver opdateringer om.   
  

Indhold  
 4.1 Hvem skal du invitere?  27

 4.2 Skriv relevante invitationer 27

 4.3 Likes, beskeder og delinger  28

 4.4 Opdateringer med effekt 28

 4.5 Mål din indsats på LinkedIn  30

 

4



Guide til LinkedIn  4. Skab relationer og synlighed på LinkedIn  // 27

4.1 Hvem skal du invitere? 
Hvis du er i tvivl om, hvem du skal invitere med i dit 
netværk, kan du tage udgangspunkt i, hvad dit formål 
med LinkedIn er (se evt. afsnit 1.1). 

>  Er du jobsøgende? Så giver det mening at have mange 
forbindelser. Arbejd på at blive forbundet med HR- og 
rekrutteringskonsulenter inden for din branche. 

>  Vil du pleje og udvikle din karriere? Undersøg, hvem 
der arbejder med det samme – eller et lignende – 
 fagområde som dig. Gå i dialog om dine fagområder 
 (gælder også dig, som er jobsøgende).

>  Vil du have nye kunder? Tag kontakt til potentielt kom-
mende kunder og beslutningstagere (gælder også dig, 
som er jobsøgende).

4.2 Skriv relevante invitationer
En invitation med en personlig besked øger sandsynlig- 
heden for, at du skaber en relation. Når du er personlig i 
din henvendelse vil modtageren i højere grad opleve en 
værdi i invitationen og acceptere din anmodning.

En personlig besked kan også kaste et kaffemøde, en dia-
log om et fagligt emne eller en ny kunde af sig.
 
I invitationen kan du fx nævne: 
>  hvordan I kender hinanden, eller hvorfra du har hørt 

om vedkommende

>  hvad der gør vedkommende interessant i dine øjne, og 
hvorfor du vil forbindes 

> hvad du selv arbejder med og interesserer dig for.

Eksempel:

4.2 Sådan skriver du en personlig invitation
1. Gå ind på vedkommendes profil, klik på ’Opret forbindelse’.

2. Vælg ’Tilføj en bemærkning’, og skriv din hilsen, og tryk ’Send’.

Du skriver personlige invitationer  
på mobilen her:

1. Klik på de tre prikker ud  
    for profilbilledet.

2. Vælg ’Personlig invitation’.

3. Skriv din hilsen, og send.

Tip! 
Du kan med fordel tage kontakt til gamle 
 studiekammerater, samt tidligere og nuværende 
 kolleger, chefer og samarbejdspartnere. 
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4.3 Likes, beskeder og delinger 
Du kan fx pleje dit netværk ved at:

> sende en personlig besked med et link til en interessant  
 konference eller et relevant jobopslag

>  vise interesse ved at like, dele og kommentere på deres 
opslag

> tænke over, hvad du kan gøre for at hjælpe andre.

4.4 Opdateringer med effekt
I den gode, effektfulde opdatering kan du fx:

> stille et konkret spørgsmål eller bede om hjælp

> dele noget fra din arbejdsdag

> give et godt råd eller dele en personlig betragtning.

De første to typer egner sig bedst til en status opdatering. 
Den tredje type kan både være en status opdatering eller 
en artikel. 

Fordelen ved artikler er, at de bliver på din profil, i mod-  
sætning til statusopdateringer, der forsvinder efter seks 
måneder. Statusopdateringer opnår dog typisk større 
eksponering end artikler.  

Tip! 
Statusopdateringer performer bedst, hvis nogen 
liker og kommenterer på dem inden for en time. 
Der er typisk bedst hul igennem kl. 7-9 og 17-20. 

2.1.
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4.4 Sådan skriver du en opdatering eller artikel
1. Stil dig på forsiden af LinkedIn, og klik på ’Start et  
 indlæg’. Hvis du vil henvise til et link, så skriv linket  
 som  en del af teksten. 

 

2.  Skriv din opdatering, og vælg, hvem den skal vises for. 
Klik på ’Opslå’. 

3.  Ønsker du at skrive en artikel, så klik i stedet på ’Skriv 
en artikel’. 

1.

2.

3.

3.
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4.5 Mål din indsats på LinkedIn
Du har mulighed for at måle din indsats på LinkedIn. 
På den måde får du at vide, hvor og hvordan du kan 
fokusere din indsats. 

LinkedIn har et Social Selling Index (SSI), som er et tal 
fra 0 til 100. Tallet bliver beregnet ud fra fire områder: 
   
>  At du har etableret dit professionelle brand og udfyldt 

din profil

>  At du bruger LinkedIns søgefunktion til at finde de 
rigtige personer

>  At du er aktiv i forhold til at dele og kommentere 
viden

>  At du har et stort netværk bestående af mange beslut-
ningstagere.

Tallet bliver opdateret en gang dagligt, så du har mulig-
hed for at følge udviklingen i din SSI-score. Du får både 
målt din score i forhold til dit netværk og den branche, 
du er en del af. 

Tip! 
Find din egen SSI-score her:  
www.linkedin.com/sales/ssi
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5. Bliv inspireret af andre

Kun fantasien sætter grænser for, hvad du kan finde på 
LinkedIn. I dette kapitel får du nogle enkle søge metoder 
til at finde inspiration, interessante arbejdspladser, gamle 
kolleger og potentielt nye kunder.  

Du kan fx bruge søgefunktionerne til at:

>  se, hvor andre arbejder, fx dem, som er uddannet 
fra samme uddannelses institution eller dimitteret 
samme år

>  se, hvor andre, som tidligere har arbejdet der, hvor du 
arbejder nu, er henne i dag

>  se, hvilke interessante virksomheder der er i din 
 branche eller i din del af landet.

Indhold  
 5.1 Sådan søger du på LinkedIn  32

 5.2  Hvor arbejder andre med din profil? 33

 5.3 Hvor arbejder andre med din uddannelse?  34

 5.4 Følg virksomheder, hashtags  
  og meningsdannere   35
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5.1 Sådan søger du på LinkedIn
Du kan bruge søgefeltet til at finde en person eller en 
virksomhed via deres navn. Filtrér din søgning for at få 
de mest relevante resultater. En anden mulighed er at 
søge via ’boolean search’ (se afsnit 3.5 side 25).

5.1 Sådan finder du personer og virksomheder 
1.  Klik på forstørrelsesglasset til venstre i fritekstfeltet,  

og klik derefter på forstørrelsesglasset til højre. 

2.  Vælg ’Alle filtre’, og søg efter personer, job eller  
virksomheder.  

3. Brug filtrene til at opnå det søgeresultat, du ønsker. 

3.

2.

1.
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5.2 Hvor arbejder andre med din profil?
Få inspiration til, hvor du kan søge job med din profil 
og dine erfaringer. Du kan også se, hvor andre med din 
profil arbejder i dag, eller hvor andre, som har arbejdet på 
din nuværende arbejdsplads, er kommet hen. 

Hvis du fx er projektleder i Siemens og gerne vil se, 
hvor andre projektledere, der har været i Siemens,  
er nu, kan du: 

1.  klikke på forstørrelsesglasset og derefter vælge  
alle filtre

2. scrolle ned og skrive projektleder i feltet ’Titel’ 

3. tilføje Siemens som tidligere virksomhed  
 og klikke på ’Anvend’. 

Hvis du fx er sociolog og vil vide, hvad du kan 
arbejde med i en stor privat virksomhed, kan du:

1.  skrive cand.scient.soc. i fritekstfeltet

2.  klikke på ’alle filtre’, og vælge en stor virksom-
hed som fx Novo Nordisk 

3.  klikke på ’Anvend’ – så kan du se deres sociolo- 
 ger, og hvad de arbejder med. 

Hvis du vil vide, hvem der arbejder med noget 
specifikt i dit geografiske område, fx projektledelse 
og nudging, kan du: 

1.  skrive ’projektledelse AND nudging’

2. klikke på ’Alle filtre’

3.  vælge Region Hovedstaden og trykke ’Anvend’.

5.2 Sådan finder du inspiration til dit næste job eller din næste kunde 
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5.3 Hvor arbejder andre med din uddannelse?
Få inspiration til din karriere ved at bruge LinkedIns 
alumnefunktion. Her kan du finde dine tidligere  
med studerende (alumner) og blive klogere på:

> hvilke virksomheder de arbejder i

> hvad de har angivet som deres kompetencer

> hvilke opgaver de løser.

5.3 Sådan finder du dine alumner  

4. Klik på ’Næste’, og se deres kompetencer.

 1. Find din uddannelsesinstitution, og klik på ’Alumner’. 2. Skriv din uddannelsesretning, og tryk ’Næste’. 
     Så kan du se, hvor andre med din uddannelse 
     arbejder.

3. Klik på ’Næste’, og se, hvad de laver.
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5.4 Følg virksomheder, hashtags og meningsdannere
Du kan følge virksomheder, som du finder interessante. 
Fordelen er, at du får virksomhedens updates i dit ind-
holdsfeed på forsiden af LinkedIn. Virksomheden kan 
også se, at du følger dem. 

Ved at følge en virksomhed kan du:

> se nyheder om virksomheden og de ansatte

> se, hvilke medarbejdere de søger

>  se, hvis de lancerer et nyt produkt/et nyt initiativ eller 
deler en rapport eller artikel. 

Du kan også følge personer eller hashtags. Når du følger 
en person eller et hashtag, får du artikler og opdateringer  
i dit feed.  
 

LinkedIn har udnævnt en række meningsdannere (influ-
encere). Bill Gates og Richard Branson er eksempler på 
nogle, du kan følge. De har også kanaler, hvor de samler 
indhold inden for et bestemt fagligt område, som du kan 
følge og få i dit feed. 

5.4 Sådan følger du virksomheder, personer og hashtags

Tip! 
Ved at udvælge virksomheder, enkeltpersoner, 
meningsdannere m.m. kan dit feed give dig 
relevant faglig inspiration – i stedet for at handle 
om, hvem der er blevet forbundet med hvem. 

1. Søg på virksomheden, og klik på ’Følg’.

2. Find en person, klik på ’Mere’, og vælg ’Følg’.
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3.  Find meningsdannere (influencere) og kanaler, du gerne vil følge,  
ved at klikke på ’Vis alle forslag’ på forsiden af LinkedIn. 

4.  Klik på ’+’ ved dem, du vil følge. Klik på ’√’ for at holde op med at følge dem. 

5.  Du kan også søge efter hashtags (indhold om et bestemt emne) ved at skrive #  
foran et ord, hvis du vil følge et bestemt emne. Du får et overblik over, hvilke hashtags du allerede følger, på 
forsiden af LinkedIn under ’Hashtags, du følger’.

 

  



Få mere ud af dit medlemskab  

Brug dit medlemskab til at styrke din karriere. Du får professionel rådgivning og værdifuld spar-
ring, der gør dig konkurrencedygtig på arbejdsmarkedet. Du kan også få ny inspiration og viden og 
møde nye virksomheder til et af vores 500 årlige arrangementer. 

Læs mere på djoef.dk/ditmedlemskab

 

Linkedinsparring Cv-sparring

Karrieresamtaler Faglige arrangementer

Lønforhandling Mød nye virksomheder

Kontraktgennemgang Få en personlig mentor

Tænk længere
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To do



Djøf
Gothersgade 133
1123 København K
Telefon: 3395 9700
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