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Skriv, så andre husker dig...

What 2 write....?

Hvis du vil have succes på LinkedIn, så skal du
starte med at få lavet en profil, som er stillet
nogenlunde fornuftigt op. Sådan en profil er der
efterhånden flere og flere som får styr på - og
det er jo super godt, så er vi lige som om
igang... 

Dit næste skridt kunne så være, at du begyndte at skrive på
LinkedIn. Med henblik på at få gjort opmærksom på din
tilstedeværelse. Et sådant skridt vil gøre, at du bliver Top of
Mind hos dit netværk.  
 
Formål:  
Du kommer til at skille dig ud fra mængden..... 
 
Der er masser af gode grunde til, hvorfor det kan være en god
idè at skrive noget på LinkedIn.  
Men på dette tidspunkt er det, at du måske begynder at få lidt
klamme hænder… 
For hvad skal du skrive? Og er ”din historie” interessant nok for
andre mennesker?  
Sådan vil du måske tænke? 
 
Ork ja, siger jeg bare! Du har en sindssyg interessant historie.
Og du en mega spændende person. Sådan. Så er det på
plads!  
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Jeg giver dig lige et par tips til, hvad du kan skrive om: 
 
• Din historie – hvad er det, at du går og tumler med? 
• Noget som andre har skrevet, men som du… 
• En forskel som du har oplevet, at en anden person har
gjort… 
• Et aktuelt emne som du gerne vil udtrykke din holdning til….  
• Hvad dine udfordringer er…. 
• Hvad du godt kunne tænke dig…  
• Hvad du lige har oplevet…. 
• En konstatering af et eller andet…. 
• Du kan stille et spørgsmål…. 
• Du kan bede om hjælp…. 
 
Personligt benytter jeg mig ofte af ”Running List-metoden”. Jeg
laver simpelthen en liste, hvor jeg kontinuerligt skriver emner
ned, som jeg løber ind i. 
 
 Det kan være når jeg er ude hos mine kunder, eller hvis jeg
sidder og hænger foran PC`en.  
 
Det er ganske enkelt en liste med ideer til emner som jeg til
enhver tid kan tage frem, hvis jeg gerne vil skrive noget – i
tilfælde af, at jeg løber tør for emner.  
 
Du kan også kalde listen for din emnebank.  
 
Smart, ikke? 
 

www.jemac.dk 2

https://jemac.dk/
https://jemac.dk/


Skriv, så andre husker dig...

www.jemac.dk 3

Gå efter dialogen…

At få skabt nye vaner tager tid - og er ind imellem rigtig hårdt
arbejde. Men det fede ved det er, at efterhånden som du får
skabt dig en vane, så vænner dit publikum sig også til dig og
din nye vane.  
Dit publikum begynder herefter at glæde sig til, at du
”udkommer” med flere spændende og kloge ord. Og
efterhånden vil du også opleve, at der er flere og flere
personer i dit netværk, som begynder at deltage i dialogen.  
 
Og nej, det er ikke tilstrækkeligt at skrive en enkelt gang eller
to… Det kræver tid, men efterhånden vil du få dig skudt ind
på, hvad det er, som der skaber det største engagement hos
dine læsere.  
 
Det er selve dialogen, at du skal gå efter. Det er i denne
sammenhæng, at det bliver super sjovt. Det hele kulminerer
når andre mennesker også har en mening om, hvad du har
skrevet.  
Deres synspunkter er med til at gøre dit blogindlæg levende.
Det sker når de kommenterer, deler eller endda starter deres
egne opdateringer - på baggrund af netop dit blogindlæg!  
 
Det er en rigtig fed proces - og den kan give nogle helt andre
vinkler på din historie. De nye vinkler ville du måske slet ikke
selv have tænkt på. Og pludselig er dit blogindlæg blevet til
vidensdeling… 
 

Hello
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Det perfekte emne…

Mit bedste råd til dig omkring det perfekte
emne er følgende: Du skal ikke gå og
vente på det såkaldt perfekte emne. Det
findes ikke – sorry…. Men når først du er
begyndt at skrive - og hvis du virkelig
brænder for det som du skriver om – så vil
du opdage, at andre mennesker begynder
at byde ind. 

Nogle personer kommer måske med forslag til, hvad du kan
skrive om næste gang, og så er processen for alvor i gang.  
Du skal have overvundet din frygt. Til at begynde med vil du
måske sidde og se på et blankt Word dokument, når du skal
påbegynde dit første indlæg, hvilket godt kan føles som noget
af en overvindelse.  
 
Og... når først, at du får taget dig sammen til at få skrevet dit
første blogindlæg, så vil du blive overrasket over, hvor meget
du faktisk ved om dit emne… 
 
Og måske vil du også blive overrasket over, hvor værdifuld
din viden kan være for andre mennesker….. 
 
Hvis du skal til at begynde på at skrive opdateringer - eller
blogindlæg – så tror du måske, at det som du ved alt om,
også gør sig gældende for andre mennesker, men det er
langt fra tilfældet, tværtimod kan jeg bare lige sige dig… 
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Men, hvordan skiller jeg mig 

så ud….? 

Jeg vil bare lige understrege, at det er
en motorvej som du kommer til at køre
på, og der bliver kørt ret stærkt. Men
hvordan skiller du dig så ud, sådan at
læserne stopper op og læser netop dit
indlæg? 

Det kan være svært at give et helt præcist svar på. Men
måden at gøre det på, er at skrive en tekst, hvor indholdet er
super godt, og på den måde giver værdi for læseren.
Desuden handler det om at skrive relativt ofte. Simpelthen for
at være Top of Mind hos dine følgere, sådan at de husker dig.
 
Man kan sammenligne det at skrive med at gå i
fitnesscenteret. Jo mere, at du træner, jo mere vokser dine
muskler. Og sådan er det faktisk også med din ”skrive-
muskel”.  Den skal hele tiden udvikles og trænes. Sådan at
den kan vokse sig stor og stærk.  
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Kend dit publikum… 

Prøv engang at forestille dig, hvordan din motivation ville
være, hvis du udelukkende skulle læse opslag om andres
firmaer… 
 
Hvor interessant ville det være på den lange bane....?  
 
Når du skriver – er det derfor altafgørende, at du er
opmærksom på, ”WHATS IN IT FOR THEM?”  
– altså for læserne.  
Hvad får læserne ud af den tekst som du skriver? Det er helt
klart den mest effektive måde at få fastholdt sine læsere på.
Det skal være særdeles tydeligt, hvad dine læsere får ud at
læse din tekst! 

Bare tag dig selv som et lysende
eksempel – helt ærligt – i en travl
hverdag, hvad kunne du så selv
tænke dig at læse om?  
 
Nu er du på rette vej….  
 Af og til vil du måske gerne ramme et bredere publikum. I
disse tilfælde, så kan det godt betale sig at skrive i mere
generelle vendinger.  
 
På denne måde vil der være flere, som kan ”spejle” sig i det
som du skriver, hvilket kan skabe et større engagement
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Det kan også være, at du gerne vil ramme en helt specifik
målgruppe med dine budskaber. I en sådan sammenhæng
skal du være langt mere målrettet i dine tekster.  
Hvis du for eksempel gerne vil ramme sælgere med dit
budskab.  
I så fald har du med en smallere målgruppe at gøre, som skal
rammes. Det kommer selvfølgelig an på dig og din intention
med dine budskaber.  
 
Uanset, om du vil ramme bredt eller smalt, så tænk altid over
om målgruppen vil læse det som du skriver, og sidst, men
ikke mindst, om de får lyst til at dele og kommentere dine
tekster.  

Hvordan finder jeg så ud af, hvad 

mit publikum er interesseret i?

Dette aspekt kan der være flere indgange til.  
Du kan deltage i forskellige tråde, som andre har skrevet – og
på den måde kan du få en fornemmelse af, hvilke emner, der
fylder hos dem som kommenterer.  
Denne viden kan du så bruge i dit næste skriv… 
 
Det kan også være et helt specifikt emne, som der er mange
mennesker, der har en holdning til.  
Så kan dette aktuelle emne give dig et afsæt til dine næste
blogindlæg.  
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På et tidspunkt, lod jeg mærke til, at der var en del, som
skrev nogle indlæg om MUS-samtalen – om at den var blevet
noget udvandet. 
 
Denne debat brugte jeg efterfølgende til at skabe mit eget
indhold til et indlæg.  
Jeg lavede et åbent spørgsmål: MUS-samtalen - er den død
eller levende? 
 
Indlægget delte jeg herefter i de grupper på LinkedIn, hvor
der er mange ledere. Og jeg skal hilse at sige, at det var der
mange – såvel ledere som ansatte, der havde en mening om.
Og så kørte debatten for fuld damp. 

Så er der lige det med længden…

Skal et blogindlæg være langt eller
kort – for at fange læserne? Hmm,
tja… 
Det hele afhænger af det indhold
som du får skabt. Jeg vil vædde på,
hvis indholdet ellers er interessant
nok, at dine læsere nok skal blive
ved med at læse.  

Omvendt kan du også skrive et kort indlæg, hvor indholdet
ikke rammer modtagerne – og så er der ikke mange, som
læser det…

https://jemac.dk/
https://jemac.dk/


Skriv, så andre husker dig...

www.jemac.dk 9

Det kommer jo også lidt an på dig. Jeg mener: Nogle gange
så har du lyst til at skrive et super langt indlæg - og andre
gange, så har du kun lyst til at skrive et kort et af slagsen. Det
er helt op til dig selv.  
 
Husk altid på, at det ikke er længden, som er afgørende for
om læseren har lyst til at læse din tekst - og dele den med
andre mennesker – men dit indhold!  
Så længe dine læsere får tilført værdi, så vil de også blive
ved med at læse.  
 
Du behøver faktisk heller ikke være bange for at komme til at
skrive for lange blogindlæg.  
Langt de fleste læsere er således blevet fanget af din
overskrift.  
Efterfølgende skimmer læseren din tekst, indtil han eller hun
kommer til det indhold, som virkelig fanger personens
interesse. Og så fordyber vedkommende sig i dette.  
Og pludselig er tiden ikke længere så væsentlig i en periode,
hvor vi jo ellers har så travlt..... 
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Så er der lige det med overskriften…

Her skal du være helt oppe på
tæerne: Du kan have skrevet
verdens bedste indhold, men
hvis din overskrift ikke fænger,
så er der en overhængende
fare for, at dine læsere surfer
videre…

Når læseren ser din overskrift, så beslutter vedkommende sig
for, om han eller hun gider læse videre.  
Du kender det selv: Du beslutter dig for om det er noget, at du
gider at bruge din tid på. Om det er noget, at du kan få et
udbytte af at læse.  
Så...., kan vi blive enige om, at overskriften er ret vigtig for
antallet af læsere - og deres engagement? 
 
Din overskrift skal være temmelig tydelig, sådan at det er
super nemt at forstå, hvad din tekst handler om. Sørg for at
din overskrift ikke bliver spekulativ. Folk har ikke tid til
gættelege. Jo klarere et budskab, jo bedre! 
 
Læg op til en dialog. Det må jo gerne være sådan, at andre
mennesker syntes, at du er så interessant, at de har lyst til at
læse videre. På denne måde bliver det også nemmere for
andre at dele dit budskab i deres netværk.  
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Er du i tvivl om din overskrift, så kan du bruge følgende
metode: Lav en syv-otte forskellige udkast til en overskrift i en
Update, og spørg dit netværk, hvad for en overskrift, at du
skal vælge

Det fede ved denne metode er, at når
du spørger om hjælp i netværket på
LinkedIn, så vil du med sikkerhed
opleve, at andre mennesker er meget
hjælpsomme.

Og på denne måde er de også med til at skabe din tekst – og
samtidig skaber du et engagement hos dem.  
Når du så har udgivet dit blogindlæg – så er det jo nærmest
oplagt at tagge de personer, som har hjulpet dig med
overskriften. 
 
Det gør du ved at skrive @ foran deres navn. På denne måde
kommer dit blogindlæg op i deres feed, og så kører det. Når
først de har hjulpet dig med at skabe din overskrift, mon ikke,
at de så også vil være interesserede i at smide en kommentar
til dit færdige blogindlæg? 
 
Og Wupti: Her har du så stoffet til dit næste blogindlæg. Her
kunne emnet sagtens være, hvor hjælpsomme folk på
LinkedIn er....  
Det er særdeles smart. Netværket på LinkedIn er ikke bare
hjælpsomt, men er også med til at idé-generere! 
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Du kan med stor fordel bruge din egen person i overskriften i
bestræbelserne på at få gjort det mere personligt.  
 
Eksempler:  
Jeg har fundet ud af, hvorfor sælgere stopper med at træne… 
Den værste chef som jeg nogen sinde har haft…  
Okay, du troede måske ikke at jeg kunne lave fejl…  
På denne måde bliver din overskrift meget personlig og
autentisk. 
 
Husk også på, at der gerne må være plads til lidt humor
undervejs. Så ”Whats in it for Them”, når de bruger deres
tid på at læse dit blogindlæg? Det gør jo ikke noget, at dine
læsere hygger sig, mens de læser dit indlæg… 

Men hvad skal man så skrive om….

Når jeg underviser i LinkedIn stiller deltagerne
mig ofte følgende spørgsmål: Hvad skal man så
skrive om? Og jeg kan da godt forstå, at det kan
virke overvældende, hvis man selv skal opfinde
alt indholdet.  

Så kan man virkelig komme på arbejde. Men så besværligt
behøver det slet ikke at være. Jeg tager som regel
udgangspunkt i, hvad der aktuelt rører sig i medierne.  
 
Der er masser af emner, hvor du kan give din mening og
holdninger til kende. Emner som tager udgangspunkt i, hvad
der sker lige nu.  
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Tag for eksempel den amerikanske præsident. Her ville det
være oplagt at skrive et blogindlæg om god ledelse - eller
mangel på samme, ville nogen måske mene…. Og hvilken
betydning, at forskellige former for ledelse kan have.  
 
Pludselig er ideen født til en overskrift. Og så kan man dreje
overskriften til at handle om, hvorfor det er så vigtigt at have
fokus på Work Life-balancen. Ikke mindst i et erhvervsliv, hvor
mange virksomheder oplever, at det er svært at få tiltrukket
tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere.  
 
Hvis du tager et kig i avisernes erhvervssektioner, så vil du
kunne se, at der er masser af gode emner at tage fat på.
Emner som samtidig er særdeles aktuelle. Husk dog altid på
at gøre emnet til dit eget. Sådan at du skriver med dit helt
personlige præg. Og det er netop her, at det bliver rigtig
spændende - for alle andre. Så..... hvad venter du på? 
 
Det fede ved denne strategi er, at det lige pludselig er dig,
som skaber nyheder. Din person som andre gerne vil følge.
Dig som andre kigger efter, og så videre. Og når du hertil, så
skal du bare se likes og engagement… 
 
Det eneste - DON´T – som jeg vil bede dig om at tænke over,
når du kaster dig ud i at skrive et blogindlæg, der handler om
billeder og lignende, er at du skal huske på, at der er en lov
om ophavsret. Sørg derfor for at bruge billeder som du selv
har taget, eller køb dine billeder.  
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Hvis du har fået din inspiration fra en spændende artikel som
en anden har skrevet, så giver det blot yderligere kredit, hvis
du henviser til den oprindelige forfatter… 
 
 Kommentarer er super gode…

Kommentarer er et fantastisk værktøj, når
du skal kommunikere med dit netværk. For
en god ordens skyld vil jeg lige gør
opmærksom på, hvad der er forskellen på
en kommentar, et like og så det, at man
deler et opslag.

Når du deler et opslag, så siger du reelt bare, at du godt kan
lide teksten – men uden, at du egentlig giver noget af dig selv.  
 
Hvis du smider en kommentar, så ser hele dit netværk
kommentaren, men du forbliver i den oprindelige tråd – og hvis
du så vælger at dele, så inddrager du også dit eget netværk.
Husk lige på, at hvis du deler et opslag, så skriv din egen
kommentar til opslaget – ellers giver det nok ikke helt mening
for dit netværk.  
 
Kommentarer er oplagte til at få etableret en dialog. Og en
samtale på LinkedIn kan sagtens åbne op for nogle helt nye
emner, som der er værd at skrive om. Sørg for at holde en
positiv tone – det giver god karma.  
 
Det er faktisk sjældent, at jeg oplever, at der er nogle på
LinkedIn som er direkte negative. Heldigvis.  
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Skulle der endelig være en person, som kommer med en
negativ kommentar, så kan det som regel bedst betale sig
ikke at gå ind i den.  
Og ofte sker der det, at de andre debattører - som er positive i
tråden – forsvarer dig, fordi de har fået så meget ”Whats in it
For Me” fra dig i forvejen. 
 
Hvis du er kommet til at lave en fejl i dit opslag, og der er en,
som gør dig opmærksom på fejlen, så er det en god idè at
takke vedkommende i tråden. Fejlen viser jo bare, at du også
kun er et menneske… 
 
Du kan eventuelt gemme tre eller fire af dine bedste
kommentarer. Hvis du gør dette, så har du pludselig en idè til
dit næste blogindlæg. På denne måde bliver dine læsere
inddraget i at få skabt skrive-emner til dig....! 
 
Du kan starte dit næste blogindlæg således: I mit sidste
blogindlæg om - emne – fik jeg disse tre kommentarer - eller
disse 3 spørgsmål - Dem vil jeg nu gå i dybden med… 
 
Hvis du tidligere har lavet en video – som har fået mange
visninger – så vil det være særdeles oplagt at lave videoen
om til et blogindlæg. Her vil der også være mulighed for at
sætte en ny vinkel på dit budskab.  
 
Eller omvendt, hvis du har skrevet et godt blogindlæg, så kan
du skyde en video med en ny vinkel - men inden for samme
emne.  
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Hvis dit tidligere opslag havde mange visninger, fordi du ramte
et emne, som mange havde en mening omkring, så er der
også en ret god chance for, at du vil opleve det samme med
dit næste indlæg…

Del dit indhold på de sociale medier…

Der kan være store fordele ved at dele sit
blogindlæg på de forskellige sociale
medier, såsom Facebook, LinkedIn,
Twitter og så videre. Her vil du med stor
sandsynlighed ramme vidt forskellige
modtagere.

Husk på, at hvis du sætter @ foran personens navn bliver den
person som du nævner Tagget.  
På denne måde bliver indholdet vist i deres feed – og kommer
dermed ud i deres netværk.  
Hvis en person tagges er han eller hun tilbøjelig til at svare
tilbage, og så er der etableret en dialog.  
Det kan jo også være, at du er så heldig, at personen får lyst til
at dele dit blogindlæg....
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Men hvordan får virksomheden så 

succes på LinkedIn?

Den største udfordring for langt de fleste
virksomheder er, at det er svært for dem
at få succes på LinkedIn. Det kan der
naturligvis være mange årsager til, men
den primære årsag er nok, at mennesker
handler med mennesker…

Og ifølge LinkedIn har de ansatte ofte ti gange så mange
kontakter som virksomheden har følgere…..Tag den… 
En virksomhed gør således klogt i at opfordre sine ansatte til at
skrive på LinkedIn – og ikke kun om, hvad der sker i
virksomheden. Desuden skal virksomheden undlade at
ensrette de ansattes opslag. Formålet er at undgå upersonlige
opslag. 
 
Når de ansatte derimod gør deres opslag personlige, så bliver
de også langt mere interessante. Og man kan jo altid se på en
medarbejders profil, hvor vedkommende er ansat. Af samme
grund skal virksomheden i sidste ende nok blive brandet.  
 
Virksomhederne skal blot til at vænne sig til tanken om, at
deres allermest effektive marketingafdeling nu er rykket ud
blandt de ansatte. Når medarbejderne er kreative og har lyst til
at skabe - og kommer med spændende opslag - så er det med
til at drive trafikken i retning af virksomhedens LinkedIn profil –
og i sidste ende virksomhedens hjemmeside.  
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Prøv en gang at forestille dig, hvor stor en spredning af en
virksomheds budskaber, at man kan opnå, hvis de ansatte
begynder at bruge LinkedIn på daglig basis… 
 
Alle i virksomheden har en stemme – eks. hvis en nyansat
fortæller om den gode måde man blev taget imod på, som ny i
virksomheden.  
 
Eller lederen som fortæller hvordan man arbejder med work/life
ballancen – eller den som har været nede med stress, som
fortælle om den fantastisk støtte de har fået fra virksomheden,
under forløbet, eller direktøren som fortæller, at man har indført
tvungen 37 timer og 7 ugers ferie….eller…eller….eller
kantinedamen som fortæller, at hun har besluttet sig for, at lave
pandekager til personalet, ikke fordi hun skulle, men bare fordi
hun er så mega glad for at være der…. 
 
Prøv lige at forestil dig, alle de fede vinkler man ser
virksomheden på, ved at lade personalet være kreative i deres
brug….man kan jo også stille sig selv det spørgsmål – kan man
i det hele taget lave bedre employer brandning…?  
Det kan være særdeles vigtigt for de virsomheder som i
forvejen oplever at det er blevet svære at tiltrække kvalificerede
medarbejdere.  
 
Sagde du lige marketing….Og jeg er naturligvis med på, at
virksomheden skal til at tænke på en helt ny måde, for at få det
maksimale ud af de muligheder der er på LinkedIn  
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Når man åbner op for denne måde at arbejde på, kan man
skabe helt usete muligheder.  
Det stiller samtidigt også ledelsen i en svære situation – da
man som ledelse skal til at være noget mere fleksibel i sin
tilgang til de ansattes brug af LinkedIn. 
 
Det er også klart, at det kan være en rigtig god ide for
virksomheden at have en politik ang. de sociale medier.  
Det er vigtigt, at den ikke er alt for restriktiv – så dræber man
bare kreativiteten, men på samme måde som de fleste
virksomheder har en rygepolitik – kan man med fordel også
have en politk ang. de sociale medier. (Det handler normalt vis
bare om alm. Sund fornuft.) 
 
Mit mål med at skrive denne e-bog var, at give dig nogle
konkrete værktøjer  og nogle klare ideer til, hvordan du kan få
succes med dine blogindlæg på LinkedIn.  
 
Jeg træner løbende virksomheder i LinkedIn i hele landet – og
du er altid velkommen til hive fat i mig, hvis I kunne tænke jer
at få trænet jeres medarbejder i hvordan de med fordel kan
bruge LinkedIn som et fedt salgs- og mødebookingsværktøj.  
 
Mvh Jesper Dalhus, erhverscoach 
www.jemac.dk 
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