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INTRODUKTION

HVORFOR BRUGE TID PÅ DIN 
LINKEDIN-PROFIL? 
Lad mig starte med at stille dig et spørgsmål: 

Hvornår har du sidst besøgt LinkedIn-profilen til en person, du 
endnu ikke har mødt?

De fleste beslutningstagere vil gerne vide, hvem de handler med. 
De vil gerne sikre sig, at du har kompetencerne, at du er venlig, og 
at de kan have tillid til dig, inden de bruger tid på at mødes med 
dig.

Derfor er det for de fleste forretningsfolk også en naturlig del af 
beslutningsprocessen, at de kigger din personlige LinkedIn-profil 
igennem for at få et bedre billede af, hvem du er.

Din personlige LinkedIn-profil er altså langt fra kun et online 
visitkort til rekrutteringskonsulenter. Profilen er dit personlige 
brand på nettet og kan være afgørende for, om det bliver dig eller 
din konkurrent, der lukker salget. 

Derfor skal din LinkedIn-profil være i tiptop stand.

God fornøjelse
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Find et billede, hvor du ligner dig selv.

Se venlig og imødekommende ud.

Lad dit ansigt fylde størstedelen af billedet.

Undgå sort/hvid – vælg et billede i farver.

TRIN 1: PROFILBILLEDET

VÆR DEN, DU GERNE 
SELV VIL MØDE 
Dit profilbillede er uden sammenligning den vigtigste del af din 
personlige profil. LinkedIn-profiler med billede får nemlig op til 
21x flere visninger end profiler uden. Og tænk over det: Hvad 
husker du selv bedst – et ansigt eller et navn.

Jeff Weiners ejet billede er et godt eksempel på det, som dit profil-
billede skal kunne. 

Og jeg ved godt, at det måske er lidt letkøbt at bruge LinkedIns 
CEO som eksempel, men billedet er særligt godt, fordi han sim-
pelthen ser så rar ud. Han ligner virkelig én, jeg får lyst til at 
møde. Et ægte smil og venlige øjne. 

Sådan skal dit billede også være.
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TRIN 2: DIN OVERSKRIFT

DU HAR ÉN LINJE TIL 
AT VÆKKE INTERESSE
Din profiloverskrift er det vigtigste stykke tekst på din profil. 

Overskriften følger nemlig med dit billede rundt på LinkedIn og 
bliver vist, når du kommenterer, i søgninger og i det hele taget alle 
de steder, hvor du optræder på LinkedIn. 

For at øge dit salgspotentiale, skal du bruge teksten til at fortælle, 
hvordan du kan hjælpe dine kunder. 

Beskriv, hvilke byrder du løfter fra deres skuldre, og hvordan du 
skaber værdi for dem. I teksten kan du også opremse nogle af de 
kernekompetencer, som du gerne vil findes på, når folk søger på 
LinkedIn.

STEEN ROSENSTAND
Rådgivende ingeniører | 
Produktudvikling | Udstyrsudvikling 
| CE-mærkning | Automatisering

STEEN LINDE
Producer, Fotograf & Partner. Jeg fortæller 
menneskers og virksomheders historier.

JØRGEN SCHYTTER
Optimerer driften i din forretning | 
Ekstern controller | LEAN | Turn around & 
forandringsledelse | Strategisk coaching

RASMUS HAMANN
Integrate Director at Vizeum. Helping 
brands grow through people, great 
content and brilliant partnerships.

Vis, hvilken værdi du skaber for kunderne.

Begynd overskriften med det, der er vigtigst.

Brug din titel, hvis den skaber troværdighed og klarhed.

Inkludér nøgleord i slutningen af overskriften.
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Lav et banner, der viser hvem du er.

Brug formatet 1584 x 396 pixels.

Tag højde for området bag dit profilbillede.

Husk, at tekst skal kunne læses på mobilen.

TRIN 3: DIT BANNER

UDNYT HELE SCENEN 
 
Mens de fleste allerede har et portrætbillede liggende på compu-
teren, gælder det samme ikke for bannerbilledet til toppen af din 
profil. Måske er der derfor kun relativt få Linkedin-brugere, der 
udnytter muligheden. 

Det er en skam, for banneret er din chance for at personliggøre 
din profil, og det er her, du kan vise din personlighed og dine ydel-
ser, allerede inden folk begynder at scrolle. 

Bruger man det rigtigt, giver banneret dig altså øjeblikkelig tro-
værdighed og øger derfor dine chancer for salget markant.
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Beskriv din kundes problem, og hvordan du løser det.

Udnyt den fulde længe på 2.600 tegn.

Gør teksten læsevenlig med linjeskift og punktformer.

Inkludér dine kontaktinformationer.

TRIN 4: DIT RESUMÉ

TAL IND I DIN 
KUNDES VERDEN

Som i enhver salgssituation, handler det om at sætte sig ind i din 
kundes verden. Det handler om, at dine kunder tror på, at du for-
står deres problemer, og at du forstår at løse dem.

De samme regler gælder, når du vil sælge med din LinkedIn-pro-
fil, og her er dit personlige resumé afgørende.

Brug resuméet til at vise dine kunder, at du forstår deres proble-
mer. Italesæt nogle af de udfordringer, som du ved, de har, og som 
du løser for dem.

INGER HJORT
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SALGSOPTIMER DIN PROFIL

ER DIN PROFIL 
KLAR TIL SALG?

De fleste LinkedIn-profiler ser ud præcis, som da de i sin tid blev 
oprettet. Måske er profilbilledet blevet opdateret, og måske er der 
kommet en ny stilling eller to på CV’et, men i bund og grund er de 
uændrede. 

Det betyder også, at de fleste LinkedIn-profiler er lavet med re-
kruttering i sigte – ikke salg. Du behøver derfor ikke at genopfinde 
hele din online tilstedeværelse for at give dig selv et forspring i 
salget. 

Din profil skal bare være bedre end dine konkurrenters.

God arbejdslyst!
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