
Google-metoden 
Sådan optager du flere attraktive placeringer i 

søgeresultatet, når din kommende arbejdsgiver 

baggrundstjekker dig – uden det kræver en 

universitetsgrad i IT. 

Målsætning: Med attraktive referencer at optage så mange pladser som 

muligt, når der søges på fulde navn i søgemaskinen. 

Hvorfor: Arbejdsgivere trækker referencer og baggrundstjekker. Du kan vælge 

at lade tilfældigheder herske eller selv påvirke dit online renommé. 

 Metode: 

1. Lav en googlesøgning på dit fulde navn. Tæl hvor mange resultater på side 1, som 

handler om dig. 

(Regn med, at du kan skubbe alle resultater ud af side 1, som ikke indeholder den 

eksakte kombination af dine for-, mellem- og efternavne.) 

2. I tilfælde af du ikke allerede har, så opret profil på de store klassikere LinkedIn, 

Facebook og Google Plus. (Lad dem linke til hverandre i beskrivelserne) 

3. Køb en personlig hjemmeside med dit navn som adressen. 

(Hvis det er optaget, så kan bindestreger bruges eller alternativt andre endelser end 

.dk såsom .biz, .nu eller .me) 

4. Installer bloggingsoftware fra Wordpress på din nye hjemmeside. 

(Udseendet kan ændres i menuen ”udseende”. Masser af vejledninger findes på 

nettet, og rigtig mange danskere ved tilstrækkeligt om Wordpress til at kunne hjælpe. 

Spørg derfor også i dit netværk.) 

5. Skriv tekster på siden, og benyt gerne dit navn mere end et sted på undersiderne. 

(Udseendet på hjemmesiden bør matche den mængde du har på hjerte om dig selv. 

Der er mulighed for både simple og omfangsrige udseender.) 

6. Opret profil på faglige fora rundt om på nettet med fulde navn – inkl. kort beskrivelse 

og evt. link til den personlige hjemmeside. 



(Gældende for de fleste fagområder er der et eller flere fora, hvor ens fagområde 

bliver diskuteret. Find dem, og hop ind i manegen) 

7. Skab et slideshow og læg det på slideshare.com via en profil, der bærer dit eget 

navn. 

(Lad f.eks. slideshowet indeholde info om dig selv, men prøv også at eksperimentér 

med at lægge bevis på din faglige kunnen) 

8. Læg en video på Youtube, hvor kontoen bærer dit navn, og dit navn også indgår i 

videoens titel. 

(Se nærmere på PowToon.com til at skabe en simpel lille video om noget fagligt)   

 

 


