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Overvejer du at annoncere på LinkedIn, men er du i tvivl om hvor du skal starte, og om 
det overhovedet vil gavne din virksomhed - så er dette whitepaper for dig.

I dette whitepaper vil du blive klogere på, hvad LinkedIn er for en størrelse, hvem der 
bruger platformen og hvordan du kan drage fordel af LinkedIn Ads. 

Vi vil også komme ind på hvilke faldgruber der befinder sig, og hvilken type indhold, du 
absolut ikke skal lægge op på LinkedIn.

Rigtig god læselyst!



Hvad er LinkedIn for en størrelse?

Hvem er på LinkedIn?

Hvad er forskellen på et LinkedIn opslag og LinkedIn annoncer?

Hvorfor skal du annoncere på LinkedIn?

Sådan ser den gode annonce ud

Husk sporing!
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Hvis du tror, at LinkedIn er et medie for en lille gruppe af folk, så må du tro om 
igen. 

LinkedIn er i de seneste år vokset markant i forhold til antallet af brugere. På ver-
densplan er tallet helt oppe på +690 millioner medlemmer fordelt på 200 lande.

Det gør LinkedIn til verdens absolut største erhvervsnetværk.

Bare i Danmark er der +2 millioner mennesker der har en profil på LinkedIn.

Hvad har det så af betydning for dig og din virksomhed?

Det giver dig og din virksomhed en lang række fordele, når du skal annoncere på 
LinkedIn, hvilket vi kommer nærmere ind på senere.

Den store tilslutning til LinkedIn, skyldes i høj grad den måde LinkedIn adskiller sig 
fra andre sociale medier som eksempelvis Facebook og Instagram.

Du kan godt kalde LinkedIn for et online CV. Modsat Facebook og Instagram, som 
appellerer til den bredere del af befolkningen, så fokuserer LinkedIn på virksomhe-
der og erhvervsfolk.

Her kan folk indenfor alle brancher forbinde med hinanden, uploade deres CV og 
se forskellige erhvervsrelaterede opslag.

LinkedIn er derfor ikke et uformelt medie i samme grad som Facebook og Insta-
gram, men et mere professionelt medie.

Hvad er LinkedIn for en størrelse?
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At LinkedIn anses for at være det professionelle medie i flokken, er også en af 
deres helt store fordele.

Folk der tilmelder sig LinkedIn er nemlig mere tilbøjelige til at skrive deres tidligere 
jobs, erfaringer, kompetencer og interesser ind, når de opretter en bruger.

Dette for, at andre fagfolk kan se ens CV og kompetencer.

Af de +2 millioner danskere der befinder sig på LinkedIn, er det alt lige fra:

Hvem er på LinkedIn?

- Direktøren
- Regnskabsdamen
- HR-chefen
- Den selvstændigt erhvervsdrivende
- Den studerende
- Den jobsøgende
- Afdelingslederen

Dette er kun en meget lille bid af hvem der befinder sig på LinkedIn, men det giver 
et fint billede af, hvor bred en vifte af alt lige fra nyuddannede til etablerede 
fagfolk, der befinder sig på dette medie.

Det giver din virksomhed en klar fordel rent annonceringsmæssigt, da du gennem 
LinkedIn annoncer, kan målrette lige præcis den person, som du mener vil være 
mest interesseret i det du tilbyder - i nogle tilfælde endda mere specifikt end med 
Facebook annoncer.
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Har man ikke arbejdet med annoncering før, kan man godt blive i tvivl om, hvad 
forskellen på et almindelig opslag på ens virksomhedsside og en annonce er.

LinkedIn Ads er betalte annoncer. Det vil sige at du betaler LinkedIn et dagligt 
budget for at de sender dine annoncer ud til din valgte målgruppe.

Modsat et organisk opslag/indlæg på din virksomhedsside, som kun bliver vist til 
dem der følger din side, så giver LinkedIn dig en fordel ved, at vise dine annoncer 
til langt flere mennesker end du kommer ud til med et opslag.

Hvad er forskellen på et LinkedIn opslag og LinkedIn annoncer?

Måden du kan se om det er et opslag, eller en annonce er ved at kigge efter den 
lille tekst, hvor der står “Promoveret”. Det betyder, at det er betalt annoncering og 
ikke et organisk opslag.
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Som nævnt i starten, så giver vi rigtig mange oplysninger om os selv videre til 
LinkedIn, når vi opretter en profil.

Hvorfor skal du annoncere på LinkedIn?

Dette er blot et udpluk af de ting som vi giver videre til LinkedIn.

Det er oplysninger, som de fleste af os ikke engang har stående på vores Facebook 
profil.

Her har LinkedIn Ads sin helt store fordel, da du kan gå ind og målrette helt speci-
fikke målgrupper, baseret på små detaljer som; branche, stilling, antal års erfaring, 
kompetencer, bopæl og interesser.

Dermed kan du indsnævre din målgruppe, og få dine annoncer sendt ud til de helt 
rigtige personer for din virksomhed.

Det er oplysninger som:

- Alder
- Køn
- Adresse
- Joberfaring
- Jobfunktion
- Branche
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Men hvor bliver mine annoncer så vist henne?

Når du opretter en annonce på LinkedIn, så bliver den vist i din målgruppes 
nyhedsfeed, når de scroller ned gennem deres nyheder på appen. 

Her vil der som tidligere vist stå “promoveret” med grå bogstaver oppe i toppen. 

Målet er så, at få de mest relevante personer til at trykke sig videre ind på din 
hjemmeside eller kontakte dig på anden vis.

Et professionelt medie - giver høje forventninger

En anden god grund til at LinkedIn Ads bliver mere og mere populært er, at det 
bliver anset for at være et professionelt medie. 

Når folk, som dig og mig, trykker ind på LinkedIn, så er det typisk for at blive inspi-
reret, blive klogere, og få mere professionel og erhvervsfaglig viden.

Folk er derfor ofte mere engagerede når de er på LinkedIn, fordi de forventer at få 
viden.

Det giver dig den fordel som annoncør, at din målgruppe vil se på din annonce 
med mere engagerede øjne - hvis den vel og mærke er af god kvalitet! (Kommer vi 
nærmere ind på senere)

Derfor er LinkedIn Ads også blevet kendt som en B2B annonceringsplatform, da 
det er en glimrende måde at række ud til andre virksomheder på.

Det skal dog ikke afskrive B2C virksomheder fra at annoncere på LinkedIn - det er 
blot vigtigt at de gør brug af næste afsnits anbefalinger.
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Du vil gerne annoncere via LinkedIn Ads, men hvordan undgår du, at bare at smide 
penge ud af vinduet?

Selvom om der er mange fordele ved LinkedIn annoncer, så kan det blive et rigtig 
dyrt medie at annoncere på, hvis du ikke har en klar plan for din annoncering.

Ofte oplever vi virksomheder som helt har droppet LinkedIn, fordi de synes at 
priserne er alt for høje i forhold til medier som Facebook og Instagram.

Sådan ser den gode annonce ud

Det skyldes som regel en enkelt ting; at de ikke laver LinkedIn venlige annoncer.

Hvis du blot tror, at du kan bruge det samme indhold dvs. billeder, tekster og 
videoer som på Facebook / Instagram - så har du allerede tabt penge på forhånd.

Som nævnt, så er LinkedIn et professionelt medie og folk forventer professionelt 
og løsningsorienteret indhold.

Alle der får vist en annonce på LinkedIn spørger sig selv; “What´s in it for me?”

Bliver det ikke besvaret, så er du allerede inden for få sekunder dømt ude.

Men hvordan undgår jeg at blive dømt ude?

Når du annoncerer på LinkedIn, er det bandlyst at lave en annonce med et billede 
af dit produkt på en hvid baggrund.

Da det er et professionelt medie, skal du altid have et budskab og en vinkel i dine 
annoncer.

Det er ikke et medie, hvor man laver “KØB NU” annoncer, men et medie hvor du 
skaber loyale kunder gennem storytelling.
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Lad os antage at du har en café. Så kunne en LinkedIn annoncetekst kontra en 
Facebook annonce, se således ud:

Facebook annoncetekst: 

‘’Kom ned og smag vores lækre 
lagkage og få en kop kaffe til kun 
49 kroner.

Vi har åbent alle dage mellem jul 
og nytår - vi glæder os til at se dig!’’

LinkedIn annoncetekst:

‘’Mød vores baristaer Camilla og 
Julie. De står klar til at servere den 
lækreste kaffe til dig. Her hos Café 
Rundetårn sender vi alle vores 
baristaer på årlige kurser, så de 
altid kan servere den bedste kaffe 
og udøve den bedste service.

“Det bedste ved at arbejde her, er 
den gode stemning på arbejd-
spladsen, de søde kollegaer og de 
forskellige personer man møder 
hver eneste dag” - Julie.

Læs mere om hos her:’’
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LinkedIn er i høj grad et medie, hvor du skal have noget på hjerte og et medie, 
hvor du med fordel kan fortælle bagom din virksomhed og om hvad din virksom-
hed står for, og hvorfor I brænder for det, I gør.

Tager vi udgangspunkt i eksemplet oven for, så ville du aldrig kunne lave en 
annonce på LinkedIn med billedet og teksten fra Facebook opslaget, da der hver-
ken er et budskab eller en professionel vinkel.

Kan du svare ja, til disse spørgsmål, så er det en god indikator for at der vil være 
god interaktion med din annonce på LinkedIn.

Den gode LinkedIn annonce tager dermed udgangspunkt i disse 
spørgsmål:

- Er min annonce relevant og aktuel?
- Har den et klart budskab i forhold til mit mål?
- Taler jeg til min målgruppe?
- Har min annoncetekst og mit billede eller video noget på hjerte?
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Yderligere smarte funktioner på LinkedIn Ads:

Når du opretter en annonce på LinkedIn kan du vælge mellem en række forskellige 
mål og annonceformater:

Her skal du vælge hvad du gerne vil opnå med din annoncering. 

Er det?

Brandkendskab: Få dine annoncer vist til så mange som muligt
Webstedbesøg: Få folk til at klikke ind på din hjemmeside
Engagement: Få likes, delinger og følgere
Videovisninger: Få folk til at se dine videoer
Leads: Få henvendelser direkte på LinkedIn
Webstedskonverteringer: Få køb, udfyldt kontaktformular eller opkald vi website
Jobansøgere: Få folk til at ansøge om en stilling
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Når du har valgt dit mål med annonceringen, skal du vælge hvilket format dine 
annoncer skal vises i:

De mest benyttede annonceformater er:

1

2

Billedannoncer:
Billedannoncer indeholder ét billede og vises direkte i LinkedIn 
feedet.

Videoannoncer:
Videoannoncer er en af de mest effektive måder at komme ud til 
din målgruppe på, da det oftest skaber størst interaktion.

Her er det utrolig vigtigt at dine videoer er i høj kvalitet, har god 
lyd, og har undertekster da folk typisk ser videoer uden lyd.
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3

4

Karusselannoncer:
Karusselannoncer kender du måske allerede fra Facebook, hvor 
der bliver vist flere billeder i en annonce, med dette format kan 
du fremhæve flere USP´er i en annonce.

Text ad:
En tekstannonce bliver vist ude i siden af nyhedsfeedet og består 
blot af dit logo og en kort tekst. Det er en god måde at komme 
bredt ud og få vist dit brand frem på.

En af de helt store fordele ved at annoncere på LinkedIn Ads er, at du kan målrette 
personer som allerede har besøgt din hjemmeside, din virksomhedsside eller set 
dine videoer.

Det er det der hedder remarketing.

På den måde kan du målrette personer, som allerede er interesserede i din ydelse 
eller dit produkt.

Det kræver dog, at du har sat sporing op på din hjemmeside. Noget du kan gøre 
ved hjælp af det der hedder et LinkedIn Insight Tag.

At opsætte sporingen kan blive teknisk og vi anbefaler at du taler med nogle, der har styr 
på at opsætte det korrekt.

Husk sporing!
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Når dette stykke kode er installeret på din hjemmeside, kan LinkedIn begynde at 
indsamle data på dem der besøger din hjemmeside, eller interagerer med din virk-
somhed på andre måder.

Det betyder at du til et langt lavere budget, kan nå ud til personer som er mere 
villige til at tage kontakt til dig, eller købe dit produkt.

Uden sporing, vil du modsat ikke kunne se hvem der besøger din hjemmeside, og 
du vil ikke kunne målrette de personer som er mest interesserede.

Så husk sporing!
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Du er nu kommet til vejs ende og forhåbentlig er du blevet lidt klogere på fordele-
ne ved LinkedIn Ads.

Overblik - det skal du tage med fra dette whitepaper

Hvis du har mod på at starte op -eller måske allerede er i gang med at annoncere 
på LinkedIn. Så tilbyder vi, helt eksklusivt til dig der har downloadet dette white-
paper, en 3 måneders gratis prøveperiode på vores analyseværktøj AWORK Insi-
ght:

Her kan du samle alle dine data og alle dine resultater i en nem og overskuelig 
oversigt.

Vil du gerne høre mere - så kan du enten skrive til os i chatten på www.awork.dk 
eller ringe til os på på tlf. 88 37 47 88.

https://awork.dk/
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- LinkedIn er ikke bare et lille medie længere. Over +2 millioner danskere er på 
mediet i 2021 og det ser kun ud til at stige.

- LinkedIn Ads er en særskilt del på LinkedIn hvor du betaler for at få vist dine 
annoncer til en bestemt målgruppe.

- Du kan være utrolig specifik i din målretning på LinkedIn - det betyder at du 
undgår at ramme urelevante personer.

- LinkedIn er IKKE Facebook, det er et professionelt medie og det kræver derfor 
professionelt indhold i dine annoncer - du skal have et klart budskab og noget på 
hjertet, ellers er du dømt ude. Folk forventer kvalitet.

- Sæt dig et klart mål for din annoncering og vælg det rigtige format for dig. Hvad 
vil du gerne have ud af dine LinkedIn annoncer?

- Husk sporing, så du kan målrette personer der allerede har vist interesse i dig. Få 
gerne en tekniker til at sætte det korrekt op.

Du får her et overblik over de vigtigste punkter du kan tage med 
fra dette whitepaper:
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