LinkedIn rapporten

Den gyldne smutvej til det gode indlæg findes ikke

Velkommen
Se hvad
rapporten
byder på.

Første del:
1. Emner til indhold på LinkedIn
2. Hvordan skaber jeg bedst værdi for mit netværk?
3. Hvordan opnår jeg engagement på mine LinkedIn indlæg?
Anden del:
1. Sådan laver du et godt LinkedIn indlæg
2. Hvordan kan jeg følge op på mit LinkedIn indlæg?

Inden vi går i gang, skal du vide noget.
Læs med, måske introducerer vi et kort metodeafsnit om lidt.
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Udarbejdelse
af rapporten
Læs om vores
overvejelser.

Frivillige deltagere
Når du læser denne rapport, bør du være klar over, at den bygger på analyse af organiske
LinkedIn indlæg, som er indsamlet fra frivillige respondenter.
Der er ikke taget højde for størrelsen af respondenternes LinkedIn netværk (forbindelser),
hvor hyppigt respondenterne poster, samt hvor stor en brandværdi de enkelte respondenter
har i deres professionelle virke.

Tilsendt materiale
Samtlige læringer, der er beskrevet i rapporten, er udarbejdet på baggrund af vores
professionelle erfaring samt de tilsendte LinkedIn indlæg, der opfylder følgende kriterier:
LinkedIn indlægget er postet i 2020.
LinkedIn indlægget har over 5.000 organiske visninger.
LinkedIn indlægget er ‘originalt’ udgivet af respondenten - og dermed ikke en
videredeling eller kopi af andres indlæg.
OBS: I og med at rapporten går i dybden med indlæg, der opfylder ovenstående kriterier,
bliver der kigget på tendenser.
Dermed har vi hverken arbejdet udelukkende kvantitativt eller kvalitativt i vores analyse.
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Første del

1. Emner til
indhold på
LinkedIn
Hvad taler folk
egentlig om?

Kort og kontant præsenterer vi de emner, der er blevet italesat mest i de 54 LinkedIn indlæg,
vi har kigget nærmere på.

Hvilke emner italesætter respondenterne i deres indlæg?
54 indlæg, som på overbevisende stil domineres af samfunds- og brancherelevante emner,
job og uddannelse-italesættelser og gode råd fra “specialister”.
Derefter følger italesættelser af cases og nyheder/opdateringer fra virksomheder.
Lad os prøve at uddybe disse emner lidt.
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Generelt om
emnerne,
kan vi sige, at...

Groft sagt kan vi konkludere et par ting ud fra vores tilsendte indlæg.
1) LinkedIn er stadigvæk et sted, hvor emner som job og uddannelse, samt samfund og
vidensdeling er yderst populære.
2) Der er med rigtig stor garanti andre emner, som også er populære, men som ikke
indgår i vores rapport, da vi ikke har fået dem tilsendt.
Så husk, eksperimentér, find din egen stil og italesæt de emner, du finder spændende. Er du
vedholdende, skal du nok få interaktioner på sigt.

3) Det er vigtigt, at vi forholder os kritiske ift. hvilke italesatte emner, der giver en
rækkevidde på mere end 5.000 visninger.
Der findes ingen gylden vej til, at et LinkedIn indlæg går viralt, eller når kolossal rækkevidde.
Omvendt er disse emner et ret godt udgangspunkt for, hvad man kan bygge sit indhold op
om.
En anden kritik, vi også hellere må få nævnt, er, at vi ikke er bekendte med, om
respondenterne har sendt deres top-performer LinkedIn indlæg. Hvis de ikke har gjort det,
er der mulighed for, at vi kunne have tilføjet endnu et italesat emne i vores kategorier.
I forlængelse af dette må vi også tilføje, at det er ret svært at definere et LinkedIn indlæg
indenfor én bestemt kategori, eftersom et indlæg kan bevæge sig mellem to eller flere
kategorier.
Lad os gå mere i dybden med indlæggene, lad os kigge lidt på det populære udtryk
"værdiskabelse for dit netværk”.
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2. Hvordan
skaber jeg
bedst værdi
for mit netværk?

Nu skal vi kigge på, hvordan respondenterne formår at skabe værdi for deres netværk via
deres LinkedIn indlæg. Denne kunst er bred, og det omfavner både at dele viden, motivere
og inspirere med kreativt indhold.

Flere grunde til, at værdien skabes
Det fremstår generelt tydeligt, at de tilsendte indlæg skaber stor værdi for
respondenternes netværk, eftersom der har været stor interaktion og stor rækkevidde på
deres opslag.
Selvom mange af respondenterne, der italesætter deres egen job- eller
uddannelsessituation, taler om dem selv, formår de alligevel at bruge så stærk en
storytelling - ofte med brug af stærke referencer til velkendte sange, citater og kendte
samfundsdiskurser – at de inspirerer læserne af indlægget.
Der er altså tydelig gennemgående storytelling i langt størstedelen af indlæggene. Og
det er uanset hvilket emne, der bliver italesat.

Forsættes på næste side
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Kreativitet: Det er tydeligt, at kreativitet i både tekst, billede og video, belønner sig med
høj interaktion.
Slideshows med PDF-filer
Kreative punktopstillinger i tekst
Autentiske selfie-videoer- og billeder med stærk ethos
Humor - oplagt og indforstået
Billed- og videoredigering
Tekst med blikfang
Generel originalitet i indlæggets indhold og format
Budskaber, der inspirerer: generelt er indlæggene præget af stærke budskaber. Og her
menes ikke stærke budskaber, som er banebrydende eller skelsættende. Nej, de er
såmænd blot tydelige og helt klare. Der er ikke noget at være i tvivl om, når man som
modtager læser respondenternes indlæg.
Det ses også tydeligt, at autentiske budskaber - hvor personer fortæller deres
historie, og siger, hvad de har på hjertet, hitter.
Nedenstående eksempel viser, hvordan vidensdeling er populært

Forsættes på næste side
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Værdi skabes også gennem
Gode råd
Inspiration
Motivation
“vise ord” og tendenser.
Patos: der spilles generelt på følelser - uanset om det er job og uddannelse,
samfundsrelevant eller case, så er det tydeligt, at læseren skal have en helt bestemt
følelse - uanset om det er afsenderens hensigt eller ej.
Der lægges op til interaktioner: der opfordres til at kommentere, like (hylde, hjerte,
omsorg) og der inspireres så meget, at modtagerne ikke kan lade være med at
kommentere .
Tags og hashtags: rigtig mange af indlæggene - hele 55% - benytter hashtags og tagger
andre personer og virksomheder i deres opslag. Dette øger muligheden for højere
interaktion og større rækkevidde.
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Eksempler på
LinkedIn indlæg,
der skaber værdi.

Lad os vise eksempler på LinkedIn indlæg med patos, indlæg der "lægger op til
interaktioner", eller benytter tags, hashtags og kreativitet.

Patos

Pernille Vembye Madsens LinkedIn indlæg har fået ganske mange interaktioner, som
giver rækkevidde og synlighed. Kigger vi på teksten, så er der er en klar nyhedsværdi i
indholdet, da hun italesætter, at hun har fået nyt job.
Videoen taler til vores følelser, fordi Pernille helt oprigtigt er rørt over, at hun har endelig
udmelder sig af jobcentret. Der er altså klar og tydelig patos, som virker fantastisk.
Indlægget inspirerer også, fordi Pernille opfordrer andre jobsøgende til at hænge i og ikke
give op. Dermed gør hun brug af endnu en stærk LinkedIn tendens - inspiration.
Èn ting er helt sikker, indlægget går rent ind hos os - flot succes historie og et rørende
indlæg.
Se også indlægget her: https://bit.ly/2RgphLd
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Læg op til interaktioner

Lasse Giversens LinkedIn indlæg har også fået en flot portion af interaktioner, og altså
nået mere end 5.000 mennesker i rækkevidde.
Dette indlæg lægger op til interaktioner, eftersom Lasse har udformet grafisk materiale,
som stiller et klart spørgsmål. Læser man teksten i indlægget, er man ikke i tvivl om, hvad og
hvem Kamma er, og derfor får man lyst til at like eller kommentere på indlægget.
Se også indlægget her: https://bit.ly/3tY1qgh
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@Tags

Hans-Jacob Phillips LinkedIn indlæg er uden tvivl fyldt med nyhedsværdi, men Hans-Jacob
formår samtidig også at gøre flot brug af @tags, hvor han tagger relevante personer,
virksomheder og organisationer, som kan tagges og er relevante.
Brugen af @tag gør, at Hans-Jacob aktiverer netværket for de taggede, eftersom at det bliver
synlige for følgere og forbindelser, at den taggede person/organisation er nævnt i et indlæg.
Dermed øges chancen for at opnå større synlighed og rækkevidde, hvilket er godt - hvis det
er dét, der er formålet.
Se også indlægget her: https://bit.ly/33WjEEl
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#Hashtags

Jeppe R. Kjøgx' LinkedIn indlæg fortæller en inspirerende samtale om det at netværke.
Derudover benytter Jeppe også relevante #hashtags i indlægget.
De brugte hashtags giver mulighed for, at Jeppes indlæg bliver set af personer, der følger
disse hashtags, og som måske ikke ville have set indlægget på anden vis.
Derudover kan Jeppe benytte et branded hashtag, som han konsekvent bruger på alle sine
indlæg, så de altid kan hives frem fra arkivet.
Se også indlægget her: https://bit.ly/3hx5YaY
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Kreativitet

Henrik Skovdahls LinkedIn indlæg oplever stor positiv respons på sit oplæg, hvor han i den
grad er kreativ. Han har skrevet en samfundsrelevant tekst (et af de kendte emner) til en
kendt dansk sang.
Belønning for kreativitet - er noget, som Henrik får af modtagerne. Ikke nok med, at han
formår at rime alle de rigtige steder i lyrikken, så formår han også at italesætte et relevant
emne i en personlig kontekst.
Se også indlægget her: https://bit.ly/3oz9eV3
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3. Hvordan
opnår jeg
engagement på
mine LinkedIn indlæg?

Sådan får du engagement, og dermed
stor rækkevidde, på LinkedIn

Langt størstedelen af de tilsendte LinkedIn indlæg lægger op til interaktioner.
Dette gøres blandt andet gennem:
kreativ grafik
autentiske billeder/videoer
og ved at udforme noget tekstindhold, der bevidst og ubevidst opfordrer
modtageren til at interagere:
Der stilles et spørgsmål til modtageren
Budskabet indeholder en stærk eller inspirerende pointe, som modtager
opfordres til at tage stilling til

Forsæt til eksempler
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Eksempler på
LinkedIn indlæg,
der lægger op til
engagement.

Se eksemplet fra Simon Sunde, der har et stærkt budskab
Hvis du forestiller dig, at du er modtager af dette indlæg, og du samtidig er enig i Simons
pointe, så er det ikke svært forstå, hvorfor indlægger har fået så mange interaktioner.
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Autentiske billeder og videoer af mennesker:
Der er ingen tvivl om, at mennesker interagerer bedst med mennesker. Dette ses også,
når vi kigger på respondenternes indlæg. Her er hele 48% af indlæggene med billede eller
video, som indeholder dem selv eller andre mennesker. De resterende fordeler sig på
grafik, stockbilleder og rene tekstindlæg.
Billederne er ikke nødvendigvis af højeste kvalitet eller opstillet som et poleret
glansbillede, men de fremstår oprigtige og griber et ægte øjebliksbillede af personen og
vedkommendes virkelighed, som tillader modtagerne at komme ind i dennes univers og
dagligdag.

Se eksemplet fra Lise Hansen, der benytter et billede af sig selv
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Tal om dig selv, uden at tale om dig selv
Det er tydeligt, at respondenterne formår at tale om dem selv, tale om egne
erfaringer, fortælle deres egen historie, uden at de fremstår selvfede, selvoptagede
eller som om de ikke har øje for modtageren. De er klar over, at de skal levere noget
værdi i det indhold, som deres indlæg skal indeholde.
Se eksemplet fra Rami Ismail, der giver værdi, imens han taler om sig selv
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Skriv "lange" tekster:
det ses ofte, at alle LinkedIn’s tegn bliver brugt til det fulde – folk får altså skrevet en
del i deres indlæg. Men de benytter sig samtidig hyppigt af mellemrum mellem
linjerne.
Se eksemplet fra Maria Hyldegaard Lund, der benytter en lang tekst
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Anden del

1. Sådan laver
du et godt
LinkedIn indlæg.

For at samle de gode fund fra det første afsnit, så er der nogle ting, der går igen, når du skal
skrive “et godt LinkedIn indlæg”.

Mellemrum mellem linjerne:
Det er vigtigt, at læseren kan overskue den mængde af tekst, du præsenterer. Hvis du deler
din tekst op i mindre bider - max 3 linjer, gerne 2, allerhelst 1 - så er den nemmere at
overskue.
Dette øger dermed chancen for, at dit indlæg bliver læst og dermed også interageret med.

Nyhedsværdi:
Tal om noget, der er aktuelt, har nyhedsværdi eller kan åbne øjne for modtageren.
Selv hvis du deler viden, der er ældre, så virker det til din fordel, at du sætter det i kontekst
med noget aktuelt - enten i samfundet eller i din branche.
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Inspirér folk med din historie:
Vi bærer alle rundt på en masse historier, der har været skelsættende for vores personlige
eller professionelle liv.
Del ud af dem! De kan med garanti inspirere andre, som står samme sted, som du gjorde i
din historie.

Sørg for at vide, hvem du taler til:
Hvis du ikke ved, om du går efter at ramme mængden (1. 2. og 3. gradsforbindelser), eller om
du henvender dig til dit 1. gradsnetværk, så kan dit indlæg lande i ingen-mands-land.
Det er klart, at det ikke er alle indlæg går viralt eller når over 10.000 i rækkevidde, så det har
også sin styrke at kommunikere direkte og mere indforståede budskaber ud til sit nærmeste
netværk.
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Glem ikke
dette, når du
skriver det gode
LinkedIn indlæg

Husk relevans
Uanset hvor mange forbindelser, du har på LinkedIn, så er relevans vigtigt.
Lad os uddybe lidt.
Det er rigtig vigtigt, at du sørger for at være relevant og til stede på LinkedIn.
Dette gør du gennem kontinuerlig aktivitet: like andres indlæg, kommentere på andres
indlæg og chatte med relevante forbindelser via LinkedIn’s chatfunktion.

Husk at være aktiv på LinkedIn
Hvis du ikke skaber denne relevans gennem aktivitet, så dukker dit LinkedIn indlæg ikke op i
feeded hos den rigtige modtager.
Dermed får du muligvis ikke den ønskede engagement, og du får ikke den ønskede kvantitet
eller kvalitet, alt efter hvad du sigter efter.
Derfor! Husk at være aktiv på LinkedIn. Skab dig nye forbindelser - dog skal det give mening like, kommentér og chat.
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Engagement
fra dit
netværks netværk

Denne rapports udgangspunkt har været indlæg, der har fået over 5.000 visninger i 2020.
Hvordan har de vores respondenter egentlig fået så stor rækkevidde?
Det har de fået, fordi 2. -og 3. gradsforbindelser har interageret med deres indlæg.
De har altså formået at få likes og kommentarer - måske endda delinger - fra LinkedIn
profiler, de ikke har været connected med.
Så det korte af det lange - formår du at få mange interaktioner fra dit netværks netværk, så
formår du at få stor rækkevidde.

Få engagement indenfor den 1. time
For at blive relevant og synlig i LinkedIn feeded, skal LinkedIn “belønne” eller “udråbe” dit
indlæg som værende “godt indhold”.
Dette sker - efter eget udsagn - når LinkedIn’s algoritme kan se, at der er stor interaktion på
dit indlæg indenfor den første time fra udgivelsestidspunkt.
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2. Hvordan
kan jeg følge
op på mit LinkedIn
indlæg?

Apropos 2. og 3. gradsforbindelser, som vi nævnte lige før, så er det jo smart og oplagt, at
du udvider dit netværk ved at connecte med dem.
Hvordan gør jeg så lige det?
Jo, det er meget simpel.
Vær dig selv.
Tryk ‘connect’ og tilføj en ‘personlig bemærkning’, når du inviterer vedkommende til at være
en del af dit netværk.
Hold samtalen kørende, hvis kemien er der, og hvis I har synergier eller ser muligheder i at
være connected.

Sådan connecter du med en 2. eller 3. gradsforbindelse,
der har interageret med dit indlæg.

1. Klik på antal likes for at se hvilke forbindelser, der har liket dit indlæg.

Forsættes på næste side

36

2. Find de forbindelser, du ikke er forbundet med

3. Klik på vedkommendes navn og 'opret forbindelse'

4. Tilføj en personlig bemærkning
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Slut med
LinkedIn
Rapporten

Den gyldne
smutvej til det
gode indlæg findes
ikke, MEN...

... der er bestemt nogle elementer, vi kan tage med os fra denne rapport, som kan
hjælpe dig til at skrive dit næste gode LinkedIn indlæg.
Gør dig klar til en opremsning:
1. Populære emner, du kan lade være omdrejningspunktet i dit LinkedIn indlæg:
Samfunds- og brancherelevante nyheder, job og uddannelse og vidensdeling.

2. Sørg for at skabe værdi for din læser gennem dit LinkedIn indlæg:
Benyt storytelling
Benyt velkendte referencer
Benyt aktuelle samfundsdiskurser
Del ud af gode råd, tips og tricks
Fortæl om relevante tendenser
Motivér din læser

3. Vær kreativ i formatet:
Skriv tekst med blikfang
Skriv tekst med punktopstillinger
Skriv tekst, der er originalt med brug af egen stemme
Skriv gerne lange tekster – udnyt din taletid
Brug autentiske billeder
Brug autentiske videoer
Benyt slideshows

Forsættes på næste side
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4. Inspirér din læser med stærke budskaber:
Gør dit budskab klart og tydeligt
Tag udgangspunkt i det, der inspirerer din læser
Sæt dig selv i scene, uden at du taler om dig selv

5. Brug retoriske virkemidler:
Brug patos i din formidling
Sørg for at have/opbygge en stærk etos

6. Læg op til interaktioner:
Stil spørgsmål
Opfordr til kommentarer
Fremlæg et budskab, som rammer så godt, at interaktioner er uundgåelige.

7. Brug tags og hashtags:
Gør brug af dit netværk og samarbejdspartner, når du kreerer et opslag.
Benyt populære hashtags og/eller opfind dit eget branded hashtag.
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Tak fordi
du læste
rapporten
Vi håber, du
blev klogere.

Vi vil gerne takke alle jer, som har sendt et LinkedIn indlæg til
os. Det har bidraget til, at vi kunne udforme denne rapport. Så
uden jer, ingen rapport - tak!
En ekstra stor tak til alle jer, der gav os lov til at bruge jeres indlæg som eksempler.
Vi håber på, at det har givet stor værdi og er til inspiration for dem, der læser med.

Kort om os
Kjærup Kommunikation er et marketingbureau, der hjælper virksomheder med
synlighed på LinkedIn, Facebook og Instagram. Derudover skriver vi tekster til web,
video og meget mere.
Giv os ris eller ros - vi kan alle lære, og vi vil meget gerne vide, hvad vi gjorde skidt, og
hvad vi gjorde godt. Skriv endelig til os. Tak.

Aske Kjærup Pedersen

Cecilie Jensen

aske@kkommunikation.dk
www.kkommunikation.dk
+ 45 23 96 81 37

cecilie@kkommunikation.dk
www.kkommunikation.dk
+ 45 23 96 81 37

Indehaver og Marketing Manager

Digital Marketing Associate

