
AAU 1-day adgangskode:

…

Den professionelle profil for studerende



Hvorfor?

Hvorfor er du kommet?

Hvad håber du at lære?

Workshoppen i dag vil være en succes for mig hvis…

Hvor længe har du haft en profil på LinkedIn?



Agenda

Hvorfor?

Hvad er LinkedIn?

Din profil 
(”mig” perspektivet)

At ”lave” eller at ”gøre” en profil

Virksomhederne og alumner
(karriereperspektivet)

Mål:

Alle der deltager vil i løbet af workshoppen have forbedret 
mindst 3 ting i deres profil!



Forskel på platforme



Før vi starter

Vigtige indstillinger

Privatlivsindstillinger

Sikkerhed (2 factor log-in)

Offentlig profil

Indstil hvor meget af din profil, som skal være offentligt 

tilgængelig

Kommunikation

Indstil hvor meget og i hvilke tilfælde LinkedIn må kontakte dig

Brug evt. LinkedIn på engelsk for at sikre dig adgang til de 

nyeste funktioner



LinkedIn bruger typer

Hvilken slags LinkedIn-bruger er du?

Den passive/anonyme

Har en profil, men har formentlig ikke opdateret den i lang tid og profilen mangler formentlig en 

masse oplysninger

Begynderen

Har arbejdet lidt med profilen, kigger/scroller feedet, klikker på links, men agerer ikke proaktivt

Den afslappede netværker

Har formentlig en stjerne-profil, liker opdateringer, sender invitationer, men uden en strategi og 

bevidsthed omkring hvorfor. Vælger ofte de “lette handlinger” (connecter uden en personlig 

invitation, deler uden kommentarer om hvorfor), har en mere tilfældig adfærd på platformen.

Den strategiske netværker

Agerer intentionelt med et formå, kommenterer bevidst på indlæg, laver invitationer personlige. Er 

bevidst om indhold og layout på egen profil – har helt sikkert en stjerneprofil.

Den ihærdige netværker

Mere aktiv adfærd, deler jævnligt indlæg og blogs, har en klar strategi og formål med 

kommunikationen på LinkedIn (målgruppe, budskab mv.)

Den sæsonprægede netværker

Skiftende adfærd i kortere eller længerevarende intervaller.

Skifter imellem rollerene defineret ovenfor.

Photo by Yiran Ding on Unsplash



ENGAGEMENT BETALER SIG
- G I V E  M O R E  TO  G E T M O R E

Profile visninger passiv strategi: 

1-10 visninger pr. uge (ca. 1 pr. dag)

Profile visninger aktiv strategi: 

65 visninger pr. uge (ca. 10 pr. dag)

Indsats (udover hvad jeg normalt gjorde):

1 opslag (2000 visninger, 20 likes, 6 kommentarer)

1 opslag (626 visninger, 4 likes, 1 kommentar)

1 kommentar til andres opslag (86 likes, 24 svar)

Bemærk, at min kommentar fik langt flere likes og 

svar end mine posts… 

(du kan ikke måle visninger på kommentarer).



Hvad er LinkedIn?

Learning $

Job

Virksomhedssider

LinkedIn 

Publishing

Grupper

Recruiter $
Campaign

manager $

Slideshare

Alumner

Profiler ProFinder (US)

Sales Navigator $

Meddelelser

Mentor 
(karriererådgivning)

CV builder (US)
(word 365 integration)

LinkedIn Blogs & 

Annual reports

EventsLive

BEMÆRK: 

ingen ved rigtigt hvordan LinkedIn 

algoritmen virker…



Source: https://news.linkedin.com/about-us#statistics

24 sprog

16.000 fuldtids-

ansatte Fun facts:

Microsoft paid $26.2 billion to buy LinkedIn in 2016

LinkedIn’s annual revenue amounted to almost 6.8 billion U.S. dollars. (2019)

Linkedin generates more than $454.000 per employee (2019)



Rækkevidden på dit netværk
Forbindelser  (bredde)  vs.  re lat ioner  (dybde)



3 grunde til at have en profil på LinkedIn

af danske virksomheder bruger LinkedIn som 

rekrutteringskanal (2019)

af danske virksomheder bruger deres virksomhedsside på 

LinkedIn til at dele nye jobs (2018)

af danske virksomheder laver research på fremtidige 

medarbejdere via LinkedIn i løbet af rekrutteringsprocessen 

(2016)

51 % 

54 % 

67 %

See more at www.ballisager.com



Let’s take a 

closer look

Live præsentation af LinkedIn

Bemærk:

De nyeste funktioner bliver tilgængelig på 

engelsk først

Ikke alle funktioner er tilgængelige på tværs af 

platforme/devises



Hvis LinkedIn er svaret

– hvad er så spørgsmålet?

Hvorfor har du/vil du gerne have en profil på LinkedIn?

Hvad er formålet med din profil?

Hvad er din målsætning / hvad er det du håber at opnå?

Hvem skulle gerne finde/se dig på LinkedIn? / hvem er din målgruppe?

Hvad er det du gerne vil vise, dele og debattere?



Hvad er din LinkedIn strategi?

Aktiv (push)

Forbind til/følg relevante kontakter, grupper og netværk

Del jævnligt opdateringer og blogindlæg relateret til din branche og vidensområde

Passiv (pull)

Inkluder relevante nøgleord I din profil (søgeoptimering af din profil)

Tilret din profil så den afspejler dine nuværende karrieremål

Brug LinkedIn som inspiration til dit næste karriere-træk

active

passive



Mine nøgleord

Brug www.TagCrowd.com til at analysere din 

nuværende profil

Sådan gør du:

Gå til din profil

Klik ‘Rediger offentlig profil og URL’

Kopier alt tekst ind i tagcrowd

Juster indstillingerne (sprog mv.)

Tilføj uønskede ord (bindeord mv.) i sektionen 

”don’t show these words”

Visualiser resultatet

http://www.tagcrowd.com/


Profilstyrke
- f å  e n  “ s t j e r n e ”  p r o f i l

Hvorfor

‘All star’ profiler rangere højere i søgeresultater

40x mere sandsynligt at der opstår nye muligheder, kontakter mv.

Hvordan

 Hav et profilbillede (21x flere visninger - 9x flere kontaktanmodninger)

 Inkluder branche og lokation (9x flere visninger)

 Opdater din nuværende arbejdsplads inkl. en beskrivelse (8x flere visninger)

 Udfyld mindst to forrige arbejdsfunktioner (12x flere visninger)

 Skriv et resumé

 Udfyld detaljer om uddannelse

 Vælg minimum 3 kompetencer/skills

 Opnå et netværk på mindst 30 kontakter



10 tip 

til en bedre LinkedIn profil



TIP1:

Opdater kontaktinfo og 

Lav personlig URL



Kontaktinfo

Udfyld/Opdater oplysninger

Lav en personlig URL



TIP2:

Upload coverphoto



Metafor for dig

Find et billede som symbolisere din faglighed og/eller personlighed

Husk det med ophavsretten!

Forslag til billedsider

Unsplash.com

Canva.com

Pexels.com

Tilpas formatet til LinkedIn (1584x396px):

https://www.onlineresizeimage.com/LinkedIn-background-photo-resizer/

Photo by Ian Robinson on Unsplash

https://www.onlineresizeimage.com/linkedin-background-photo-resizer/


TIP3:

Juster / upload profilbillede



Profilbillede

Hvem ville du foretrække at connecte

med/arbejde med? – og hvorfor? 

Tip: LinkedIn har en indbygget fotoeditor, specielt 

brugbart på telefon eller tablet.

Tip: Prøv siden https://www.photofeeler.com

hvor du kan få andres førstehåndsindtryk af dit 

profilbillede.

Credits: Morten Vium - Netværksakademiet

https://www.photofeeler.com/


TIP4:

Tilpas din overskrift



Overskrift

120 tegn (eller mere hvis du bruger LinkedIn App

– et lille ‘hack’..

En ”teaser” for din profil – hvad vil du gerne 

være kendt for?



Overskrift
- C l e a r  v s .  c l e v e r

Forslag

• Et udvalg af kompetencer

”Kvantitativ analyse, SPSS, SPAD, SAS”

• Et udvalg af jobtitler, roller, arbejdsfunktioner

”Analysekonsulent, Evaluering, Forskningsassistent”

• Dit værditilbud – hvad er det du tilbyder? Og hvem tilbyder du det til?

”jeg hjælper x med at …”

• Call-to-action – en opfordring eller et spørgsmål.

”klik her for at”; ”er jeg din næste…?”

• En blanding af ovenstående

”Analysekonsulent med speciale i evaluering – SPSS, SPAD, SAS”

https://www.mentimeter.com/s/a6576004dd5a50d1c193a9a4cc7087e3/5f9bdc6437e2/edit?



TIP5:

Skriv dit profilresume 

(om dig)



Resumé

Synlig i udgangspunktet: 200-250 tegn (på mobil kun 95 tegn) - Se mere => total 2000 tegn

40 ord eller mere anbefales af LinkedIn

Fold din historie ud

Hvad karakteriserer din profil ? 

(fagligt såvel som personligt)

Hvad kan du hjælpe mig med? / hvad tilbyder du?

I salgssprog: hvad er din ”value proposition”

Hvorfor? (i hvilke situation) vil du gerne kontaktes? (sammenhæng med din strategi)

De to første sætninger skal gerne give læseren lyst til at trykke ”læs mere”

Husk at ”læseren” dels er mennesker og dels maskiner/algoritmer

Skal være let læseligt (brug punktopstilling, overskrifter, afsnit og lign.)

Inkluder relevant keywords – ikke buzzwords (tomme begreber som

egentlig ikke fortæller noget når det kommer til stykket..eks. robust..)

Brug eksempler. Fortæl hvordan DU arbejder og ikke hvordan MAN arbejder.
Find evt. inspiration her: 

https://business.LinkedIn.com/talent-solutions/blog/LinkedIn-

best-practices/2016/7-LinkedIn-profile-summaries-that-we-

love-and-how-to-boost-your-own#bruce

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/linkedin-best-practices/2016/7-linkedin-profile-summaries-that-we-love-and-how-to-boost-your-own#bruce


Non-stop skrivning
- f o r t s æ t  d e  s æ t n i n g e r  s o m  g i v e r  m e n i n g / i n s p i r e r e r  d i g

• Jeg arbejder med…

• Jeg studerer xxxx fordi…

• Jeg brænder for at…

• Det vigtigste for mig er at….

• Det er min drøm at arbejde med…

• Jeg er p.t på udkig efter…

• Mine 3 kernekompetencer er… / det jeg er bedst til er…

• Essensen af min faglige profil er at... / min faglige profil i en makiterning er…

• Jeg skaber resultater ved at…

• Forberedelse før den efterfølgende tilretning af teksten:

Følgende begreber er væsentligt at få inkorporeret i min profiltekst

A

B

C

Photo by Artem Riasnianskyi on Unsplash

https://unsplash.com/@slvrnight?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/clock?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


TIP6:

Beskriv din uddannelse



Relevant uddannelse

• Hvad handler din uddannelse om?

Antag ikke at folk kender din uddannelse

• Hvad er dine kernekompetencer?

• Hvilken type af problemfelter og

opgaver arbejder du med?

• Hvordan bidrager uddannelsen

til din ”historie”?



TIP7:

Tilføj relevante kompetencer



Kompetencer og 

anerkendelser

Kompetencer inddeles automatisk 

af LinkedIn i kategorier, bl.a.:

1. Brancheindsigt

2. Værktøjer og teknologier

3. Interpersonelle evner

4. Sprog

5. Andre kompetencer
(kompetencer der ikke kan
indplaceres i de andre kategorier)

Tænk over at tilføje kompetencer i 
så mange Kategorier som muligt

Med mindst 5 kompetencer på din 

profil får du 17x flere visninger

1.

2.

3.

4.

5.



Kompetencer på 

mange niveauer

Map produceret med 

www.mindmup.com



LinkedIn 

evalueringer

Multiple-choice quiz om specifikke kompetencer

Du har ca.1 min. til at besvare hvert spørgsmål

Kompetencer som kan evalueres er primært tekniske 

færdigheder, software og programmeringssprog

Du kan få et badge på din profil hvis du består

Resultaterne er private med mindre du selv vælger at 

dele dem

Hvis du ikke består en test får ingen det af vide og du 

kan prøve igen efter 3 mdr.

Evalueringer kan hjælpe algoritmen med at vide mere 

om dine færdigheder og hjælpe med at overbevise 

rekrutteringsmedarbejdere om gyldigheden af din 

kompetenceprofil.
Se den fulde liste 

af evalueringer 

på din egen profil



TIP8:

Tilføj relevante projekter



S-T-A-R (K)

Værktøj til at beskrive din erfaring mere nuanceret og fyldestgørende.

Herunder eksemplificeret med 1. erhvervserfaring/virksomhedssamarbejde og 2. hvis du 

beskriver et teoretisk projekt.

Situation

Hvad var konteksten/omstændighederne for opgaveløsningen?

1. Hvilken situation befandt organisationen sig i? 

2. Problemanalyse og -afgrænsning

Task

1. Hvilken opgave/problem fik du ansvaret for at løse / satte du dig for at løse?

2. Problemformulering

Action

1. Hvad gjorde du helt konkret for at løfte opgaven?

2. Metode(r)

Result

1. hvilke konkrete resultater skabte din opgaveløsning?

2. Resultater og konklusion

Kompetence

1. Hvilke kompetence(r) brugte/udviklede du?

2. Læring – både specifik, men også det generelle i det lærte (eksemplariteten)

S

T

A

A

R

K

S Situation

T Task

A Action

R Result

K Kompetence/læring



Din personlige profil - opsummeret

• Lav en ‘Stjerne’-profil.

‘Stjerne’ profiler rangere højere i søgeresultater

• Lav et personligt link til din profil

• Beskriv relevant erhvervserfaring, uddannelse og frivilligt arbejde samt hvordan det har relevans for andre end dig selv 

• Beskriv dine kernekompetencer og få anerkendelser af de vigtigste

• Tænk din profil holistisk – hvad er det for en indtryk du vil give, hvad er det for aftryk du vil sætte og hvad er den røde tråd i 

din ”fortælling”

• Sørg for at det er tydeligt i hvilke tilfælde du gerne vil kontaktes af hvem

• Husk at du kan tilføje ekstra sektioner til din profil (eks. projekter, publikationer, patenter osv.)



Stop – Tænk – Tal 

Hvad tænker du om din egen profil og adfærd 

på LinkedIn nu?

Hvad vil du gerne forbedre, hvorfor og 

hvordan?

Hvornår vil du gøre det/begynde?

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

https://unsplash.com/photos/xt1tPXqOdcc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/stop?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


TIP9:

Find og følg relevante 

virksomheder og profiler



LinkedIn 

virksomhedssider

Følg

Læs seneste nyt

Like og kommenter opslag

Del artikler op opslag i dit eget netværk

Se nuværende medarbejdere



FIND MEDARBEJDERE 

I VIRKSOMHEDER

Søg på tidligere og nuværende medarbejdere

Filtrer på lokalitet, uddannelse, netværk mv.

Find og følg/connect med relevante profiler

Bliv informeret og inspireret af karriereveje



RELEVANTE PROFILER

Erhvervsprofiler som du ved er førende inde for det felt du arbejder med

Akademiske profiler som du ved er førende inde for det felt du arbejder med

Forfattere af bøger og artikler som du ved er førende inde for det felt du arbejder med

Søg på LinkedIn efter indhold inde for dit videns- og interesseområde 

og følg de interessante profiler, som du støder på.



TIP10:

Find alumner med faglige 

profiler som din



LinkedIn Alumni

Find alumner fra AAU der har læst samme uddannelse som 

dig og se hvor de arbejder og med hvad

Direkte link:

https://www.LinkedIn.com/school/aalborg-universitet/people/

Alternativt:

Søg på Aalborg Universitet og find AAU’s officielle skoleside

Vælg Alumne i venstre kolonne

Find guide her:

https://www.karriere.aau.dk/digitalAssets/397/397451_LinkedIn

-alumneguide-da-f19.pdf

https://www.linkedin.com/school/aalborg-universitet/people/
https://www.karriere.aau.dk/digitalAssets/397/397451_linkedin-alumneguide-da-f19.pdf


Adfærd på LinkedIn



Hvordan ved jeg om andre 

finder min profil interessant?

Hvis nogen sender en invitation

Hvis nogen besøger din profil

Tip: få flere besøg ved selv at vise interesse i andres profiler

Se dine profilbesøg her: https://www.LinkedIn.com/me/profile-views/urn:li:wvmp:summary/

Se dine ugentlige nøgletal her: https://www.LinkedIn.com/me/search-appearances/

Hvis nogen “liker” dine delinger

Hvis nogen følger din profil

Alle ovenstående tilfælde kan være et cue til at kontakte eller connecte til profilerne

https://www.linkedin.com/me/profile-views/urn:li:wvmp:summary/
https://www.linkedin.com/me/search-appearances/


Gør dine invitationer personlige
- hvor for  g iver  det  mening a t  connecte?
O B S :  f o r s k e l  p å  v i s n i n g e n  p å  m o b i l  o g  c o m p u t e r !  



Hvad skal/kan jeg dele på 

LinkedIn?

Relevant viden som du finder

LinkedIn-indlæg, artikler fra dit studie, videoer (TED og lign.) infografikker etc.

Relevant viden som du har/skaber

Egne artikler, korte tips og trick, anbefalinger 

(en person, en virksomhed, en bog mv.)

Relevante historier

Dine successer, et afsluttet projekt, priser, en ny certificering eller eksamen

samt hvad det betyder for dit netværk

Relevant viden som du mangler eller et emne du ønsker at debattere

Bredde vs. dybde



Technical Strategies
- k u n  r e l e v a n t  f o r  d e n  i h æ r d i g e  o g  m e g e t  s t r a t e g i s k e  b r u g e r  

Mindst 2 opslag hver uge

Mindst én kommentar på et opslag hver dag

Brug 3 relevante # (hashtags) i hvert opslag

Undgå at tilføje links, der fører brugeren væk fra LinkedIn

Data har vist en tendens til at opslag, som linker ud af LinkedIn ikke får same eksponering

Lav en plan for hvornår og hvordan du laver opslag (hvilke dage på ugen, hvilke tid på døgnet, hvor ofte, og inde for hvilke temaer)

Statistisk set skal du lave opslag lavet mellem kl.11 og kl.12, Onsdag, Torsdag eller Fredag.

Over 50% af trafikken på LinkedIn kommer fra mobile enheder – sørg for at din profil og dine opslag er optimeret til dette

Fotos, videoer og andre visuelle medier er gode til at få og holde folks opmærksomhed. Både på din profil og i dine opslag.

Artikler

Opdelt i 5,7 eller 9 overskrifter oplever bedste performance

Med titler mellem 40 og 49 tegn performer bedst

Uden video performer bedre end dem med video. Det er bedst at uploade video særskilt på LinkedIn.

Se flere tips i links til højre…

See more: 

Statiscis:

https://www.oberlo.com/blog/linkedin-statistics

https://www.omnicoreagency.com/linkedin-statistics/

Articles:

https://okdork.com/linkedin-publishing-success/

https://www.oberlo.com/blog/linkedin-statistics
https://www.omnicoreagency.com/linkedin-statistics/
https://okdork.com/linkedin-publishing-success/


BONUSTIP:

Vis rekrutteringsfolk at du 

er interesseret i muligheder



BONUSTIP:

Vis rekrutteringsfolk at du 

er interesseret i muligheder



I l lusionen om den perfekte profil /karriere

Se mere: https://www.sciencealert.com/why-creating-a-cv-of-

failures-is-good-Princeton-professor-viral



Tips og tricks

Kend din LinkedIn strategi – hvorfor er du på LinkedIn?

Brug LinkedIn på engelsk for at få adgang til de nyeste 

funktioner

Få en “stjerneprofil” for at rangere højere i søgeresultaterne

Lad LinkedIn “nudge” dig til at optimere din profil og adfærd

Lav en god og sigende overskrift og profilresume

Lav et personligt link til din profil

Inkluder medier på din profil

(forlænger tiden som folk bruger på at læse din profil)

Brug netværksplatformen til…at netværke

(vær aktiv som medlem af LinkedIn)

Del indhold, start debatter, skriv blodindlæg, deltag I 

diskussioner I grupper osv.

Netværk på LinkedIn som du ville gøre det I den virkelige 

virkelighed



Evaluering af din 

strategi

1. LinkedIn Social Selling Index 

(aktivitets og profil baseret)

www.LinkedIn.com/sales/ssi

2. Who viewed your profile (aktivitets baseret)

Interager mere for at få flere visninger.

https://www.linkedin.com/me/profile-

views/urn:li:wvmp:summary/

3. Your weekly search stats (profil baseret)

Arbejd med din profil for at blive fundet mere i søgninger

https://www.linkedin.com/me/search-appearances/

1.

2. 3.

http://www.linkedin.com/sales/ssi
https://www.linkedin.com/me/profile-views/urn:li:wvmp:summary/
https://www.linkedin.com/me/search-appearances/


Læs mere..

• The Official LinkedIn Blog (UK)

https://blog.LinkedIn.com/

• Donna Serdula (UK)

• Morten Vium (DK)

http://netvaerksakademiet.dk/LinkedIn-profil-guide/

• Astrid Haug (DK)

• Djøf LinkedIn guide (DK)

• Socialsellingcompany.dk (DK)

• Digitalworks.dk (DK)

• AAU Karriere - https://www.karriere.aau.dk/studerende/linkedin/

https://blog.linkedin.com/
http://netvaerksakademiet.dk/linkedin-profil-guide/
https://www.karriere.aau.dk/studerende/linkedin/


What’s next?

Følg AAU Kariere

Facebook - “AAU Karriere”

https://www.facebook.com/KarriereAAU/

LinkedIn  - AAU Alumni Group

https://www.LinkedIn.com/groups/87352

Find andre tilbud fra AAU Karriere 

Karriere.aau.dk

Events

Book en personlig vejleding

…og meget mere…

Jobbank.aau.dk/

https://www.facebook.com/KarriereAAU/
https://www.linkedin.com/groups/87352


TAK FOR JERES DELTAGELSE

A A U  K A R R I E R E


