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Forenklet struktur - LinkedIn 
• Min CV  

• Ved å oppgi et firma som arbeidsgiver skapes en forbindelse mellom 
personen og bedriften (og følgelig kollegiale relasjoner) 

• Jeg inviterer/blir invitert kjente/ukjente 

• Jeg kan maile til mine forbindelser via LinkedIn,  
(mailen kan komme på min mailkonto.) 

• Jeg kan bli medlem av faggrupper/oppretter grupper, og diskuterer 

• Jeg kan gi anbefalinger/ be om anbefalinger 

• Jeg kan opprette firmaside/følge firmasider 

• Poste statuser 

 = Min daglige nyhetsfeed (basert på hva mitt nettverk gjør) 

 



Inntektsmodell 

Gratis å bruke, men… 

Medlemsabonnementer får mer insight og søkbarhet 

Annonsesalg  

Talent Solutions 



LinkedIn sier selv 

 «Formålet vårt er enkelt:  
Å knytte sammen verdens fagpersoner for å gjøre 
dem i stand til å bli mer produktive og vellykkede. Du 
får automatisk tilgang til personer, stillinger, nyheter, 
oppdateringer og innsikter som kan hjelpe deg bli 
bedre på det du gjør.»           
                                                   http://www.linkedin.com/about-us  
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• Hva skal jeg med et nettverk? 

• Hvordan kan jeg gi nytteverdi? 

• Hvordan kan jeg få nytteverdi?  









Hva trenger du et nettverk til? 

I dag? 

Om 6 mnd? 

Om 6 år? 





 3 strategier på LinkedIn: 

1. Passiv 

2. Aktiv, men ikke synlig 

3. Aktiv og synlig 



Passiv 

 

 

 

       eller  



Aktiv, men ikke synlig 

• Du jobber med relasjonene – typisk i Inmail  

 (mailprogrammet til LinkedIn) 

• 1-1 kommunikasjon  

• Poster lite, deler og liker ikke i stor grad 

• Har interaksjon i eget nettverk 

 



Headhunter Anders 

 «Jeg bruker LI mer eller mindre utelukkende på å 
identifisere og kommunisere med kandidater til 
prosjekter. Den store fordelen med LI er at de aller 
fleste er tilstede. Med mer eller mindre gode profiler. 
Så fremt man er aktuell og relevant, IKKE spammer 
og ikke misbruker tid, får man HØY respons på 
mailer» 

 



Aktiv og synlig 

• Deler, kommenterer, liker og mener = Sosialt medie 

• Ønske om å bli fanget opp på «radaren»  

• Mange årsaker: 

 På jakt etter jobb eller rekruttere 

 Ønske om diskusjon  

 Personlig branding (bli opplevd som spesialist) 

 



Company branding/Employer branding 

LinkedIn er en genial kanal! 

• Poste oppdateringer 

• Linke til nyhetssaker 

• Gjøre fra egen profil – eller fra Bedriftsprofilen – eller 
begge 

 

Hensikt: Skape oppmerksomhet, PR, rekruttere 

 







Reid Hoffman, grunnlegger av LinkedIn 

1. Alle mennesker er entreprenører 

2. Skaff deg et konkurransefortrinn 

3. Planlegg å tilpasse deg 

4. Det er nødvendig å ha et nettverk 

5. Jakt på de store mulighetene 

6. Ta smarte risker 

7. Hvem du kjenner er hva du vet 
    

   Fra Boka The Start-Up of You, Reid Hoffman & Ben Casnocha 

 



Inmails = LinkedIn sin epost 

 «Hei Robert. Lenge siden sist. Håper alt er vel. 

 Ser du har startet firma. Spennende. Jeg har en prosess 
pågående med å skaffe ny og bedre partner….» 



Meg og LinkedIN  

Både aktiv og synlig strategi: 

• Arena for å starte, og bygge, relasjoner med et 
forretningsmessig formål = Selger min kompetanse 

• Inviterer kun personer jeg har møtt 

• Aksepterer stort sett alle invitasjoner 

• Deler kun relevant innhold, basert på min kompetanse 

• «Liker» oppdateringer som er interessante = kundepleie 

• InMails for tett kundekontakt 

• Anbefalinger kun til personer jeg har erfart har kompetansen 

 





TIPS #1 

1. Invester TID - daglig  

2. Finn ut hva nettverket skal gi deg 

3. Finn ut hva du kan gi ditt nettverk 

 > nå og i fremtiden 

4. Skaff deg LinkedIn-app (Android/iPhone) 

5. Bruk mobil eller tablet til å lese – bedre brukeropplevelse 

6. Bruk tid på profilen (oppdateringer gir flere seere) 

7. Bruk PC for redigere profilen 

8. Test ut – prøv deg frem 

 



TIPS #2 

Få flere kontakter: 

1. Søk opp gamle kollegaer, kunder og venner 

2. Søk på firmaer der du tidligere har jobbet 

3. Gå inn på kontaktlisten til dine kontakter 

4. Følg med daglig på nye kontakter i ditt nettverk 

5. Lukket kontaktliste: Se daglig oppdatering 

6. Lag en personlig invitasjonstekst = flere aksepterer 

7. Hvis du investerer tid – over 500 kontakter på 3 måneder 

 



Tips #3 

1. Sjekk LinkedIn-profilen til den du skal i møte med 

2. Treffer du spennene mennesker i helgen – inviter de inn i ditt 
nettverk på mandag 

3. En dag som i dag – er gull! Inviter de som du sitter på 
lunchbord med om noen minutter 

 



Oppsummert 

Etikk på LinkedIn: 

Folkeskikk  

Relevans 

Aktualitet  

Respekt 

Forretningsforståelse  



Vil du lære mer? 



Inviter meg gjerne inn i ditt nettverk 
 
Takk for meg – god lunch ! 

Sekundant AS 
 

Robert Bekkesletten 

+ 47 913 59 299 

robert@sekundant.no 

 

Vi sekunderer til bedre prestasjoner! 
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