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NINA FURU
Nina er en veteran innen norsk internett-kommunikasjon. Med bakgrunn som 
nettredaktør for flere magasiner og portaler, startet hun Nettredaktørskolen i 
2003 og har drevet den siden. Nina er kjent for sin entusiasme og sitt engasjement 
for god kommunikasjon. Foruten å holde egne kurs bidrar hun ofte som 
foredragsholder på konferanser og i bedriftsinterne samlinger. Nina har rådgitt 
en rekke av landets største nettsteder innen både privat og offentlig sektor. Hun 
er også styreleder i Webforum Norge og har skrevet flere fagbøker om web og 
sosiale medier.

JAKOB THYNESS
Jakob har arbeidet med webdesign siden 1994. Han har spesialisert seg på visuell 
webkommunikasjon og transaksjonsdesign, og har utformet flere prisbelønte 
nettsteder. Han er nå senior rådgiver i Webgruppen og yter beslutningsstøtte til 
større norske nettsteder. I 2010 utviklet han fagtilnærmingen Dirty Design, som er 
i ferd med å vinne internasjonal anerkjennelse. Jakob er mangeårig medlem i Grafill 
(Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon) og sitter i Dataforeningens faggruppe 
for brukervennlige IT-systemer (BITS).

KENNETH ERIKSEN
Kenneth har bakgrunn som webkommunikatør blant annet i ICA Rett Hjem, 
NetAxept og DnB NOR. Han har arbeidet med webstatistikk og analyse siden 
2000, og i DnB NOR bygget han opp bankens avdeling for webanalyse. Kenneth er 
nå daglig leder i Webgruppen der han også er fagansvarlig for webstatistikk og 
analyse, samt spesialist på sosiale medier. Kenneth er medlem av Web  Analytics 
Association (WAA) og INMAs faggruppe for webanalyse. Han sitter i Data-
foreningens faggruppe for webkommunikasjon.

Webgruppen leverer kurs og kompetanse om nett og digital kommunikasjon til norske bedrifter og 
etater. Dette har vi gjort siden 2001, og kan skilte med en kundeliste på flere tusen selskaper, deriblant 
mange av landets aller største virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Vi som er kursledere i Webgruppen utgjør også en tenketank der vi prøver å tenke smarte tanker om 
nett og digital kommunikasjon. Nettet er en arena der det stadig skjer noe nytt, samtidig som de viktigste 
utfordringene gjerne er de samme gamle: Hvordan kan man selge mer? Hvordan kan man betjene 
kundene mer effektivt? Hvordan kan man øke lønnsomheten?

Vårt viktigste faglige fokus er derfor dette: Alle tiltak i digitale medier skal bidra til verdiskapningen i 
virksomheten. For noen betyr dette å selge varer og tjenester. For andre betyr det å markedsføre bedriften, 
drive informasjonsarbeid eller yte kundeservice. Vi tilbyr et bredt spekter av både introduksjonskurs og 
fordypningskurs om forskjellige aspekter av dette arbeidet. Med utgangspunkt i statistikk, analyse, egen 
forskning og aktiv deltagelse i internasjonale fagmiljøer, produserer vi også bøker, rapporter og artikler 
om faget vårt. Vi yter dessuten beslutningsstøtte og annen rådgivning til utvalgte kunder.

Den fullstendige oversikten over Webgruppens produkter og tjenester finner du på 
www.webgruppen.no

KURSLEDERE

Webgruppen AS
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo • Tlf.: 454 75 000 • E-post: post@webgruppen.no • www.webgruppen.no



VELKOMMEN TIL OSS!

Webgruppen har lyse og moderne kurslokaler på gateplan et steinkast fra Oslo Sentralstasjon. Det er enkelt å 
komme til oss fra overalt i landet, med trikk, buss eller T-bane til Jernbanetorget, eller med NSB eller Flytoget til 
Oslo S. Kjører du bil, ligger vi vegg i vegg med Paléet Parkeringshus. 

VI GIR DEG DEN BESTE KURSOPPLEVELSEN
Målsettingen med kursene våre er å gi deg som deltaker en praktisk verktøykasse som gjør det mulig å skape 
faktiske, målbare resultater på eget nettsted og på sosiale medier etter fullført kurs.

Vårt kundeløfte er:
• Du skal oppleve en faktisk kompetanseheving.
• Når du kommer tilbake på jobb skal du kunne gjennomføre konkrete forbedringer på grunnlag av det du har lært.

I tillegg har vi fokus på selve kursopplevelsen:
• Du skal føle deg velkommen når du kommer til oss.
• Du skal møte noen av landets fremste eksperter som kursledere.
• Du skal ha en interessant og underholdende kursdag.
• Du skal få mange konkrete og nyttige tips.
• Du skal ha det bra mens du er hos oss.

DET ER LETT Å FINNE OSS

Vi har inngang på gateplan på hjørnet av 
Strandgata og Prinsens gate. Trikk og 
buss stopper på Jernbanetorget. Tog og 
Flytoget stopper på Oslo Sentralstasjon. 
Parkering i Paléet parkeringshus, med 
innkjøring fra Prinsens gate. 

Skulle du likevel ha problemer med å 
finne frem, ring oss på tlf. 454 75 000, så 
hjelper vi gjerne!ST
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<HTML>

GRATISKURS

SOSIALE MEDIER
Facebook introduksjonskurs
Facebook annonsering
Twitter introduksjonskurs

WEBUTVIKLING
HTML introduksjonskurs
Publiseringsløsninger (CMS)

SKRIVEKURS
Skriving for web

WEBDESIGN
Photoshop introduksjonskurs
Bildebruk introduksjonskurs
Dirty Design introduksjonskurs

Alle våre gratiskurs er korte, halvdags introduksjonskurs. Disse kursene fungerer som forkurs for våre vanlige 
kurs, eller kan tas alene.

For nærmere informasjon om når gratiskursene avholdes, se www.webgruppen.no/gratiskurs
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Tema Side

Intranett 25

Mobil 27

Strategi og analyse 29

Webutvikling 33

Webdesign 37

Dato Kurs Kursleder Pris Side

02.01 - 06.01 Nettredaktørskolen - grunnkurs Nina Furu 18500,- 8

10.01 Slik lager du egne Facebook-sider Nina Furu 4980,- 13

11.01 Facebook i salg og markedsføring Nina Furu 4980,- 14

12.01 og 13.01 Google Analytics Kenneth Eriksen 9750,- 32

17.01 Lynkurs for nettredaktører Nina Furu 4980,- 10

18.01 Slik blir du mer synlig på søkemotorer Roar Eriksen og Nina Furu 4980,- 24

19.01 Lynkurs i e-postmarkedsføring Nina Furu 4980,- 21

24.01 Lynkurs i sosiale medier Nina Furu 4980,- 12

25.01 Blogging Nina Furu 4980,- 17

26.01 og 27.01 Bestepraksis på web Jakob Thyness og Nina Furu 9750,- 35

31.01 Lynkurs i webdesign Jakob Thyness 4980,- 37

01.02 Kundeservice i digitale kanaler Nina Furu 4980,- 15

02.02 Slik får du 6 stjerner på DIFI Jakob Thyness 4980,- 34

14.02 Nettjournalistikk Nina Furu 4980,- 19

15.02 Research på nett Nina Furu 4980,- 31

16.02 og 17.02 Bildebehandling og Photoshop Jakob Thyness 9750,- 38

28.02 Selgende tekst Nina Furu 4980,- 20

29.02 Nettannonsering Nina Furu 4980,- 23

01.03 og 02.03 Hvordan lykkes med netthandel Karl Philip Lund 9750,- 22

11.04 Oppstart Mentorprogrammet Etter eget ønske 50000,- 7

17.04 Content Management Nina Furu 4980,- 11

18.04 LinkedIN Nina Furu 4980,- 16

24.04 Lynkurs for intranettredaktører Nina Furu 4980,- 25

25.04 og 26.04 Moderne internkommunikasjon Nina Furu 9750,- 26

02.05 Wordpress Nina Furu 4980,- 33

03.05 Blogging Nina Furu 4980,- 17

08.05 Lynkurs i epostmarkedsføring Nina Furu 4980,- 21

09.05 Lynkurs for nettredaktører Nina Furu 4980,- 10

10.05 Lynkurs i webdesign Nina Furu 4980,- 37

15.05 og 16.05 Digital strategi Nina Furu 9750,- 29

22.05 Slik lager du egne Facebook-sider Nina Furu 4980,- 13

23.05 Facebook i salg og markedsføring Nina Furu 4980,- 14

29.05 Web med bruker i sentrum Nina Furu 4980,- 36

30.05 og 31.05 Skriving for web og i sosiale medier Nina Furu 9750,- 18

05.06 Apps Jakob Thyness 4980,- 27

06.06 Webdesign for mobil Jakob Thyness 4980,- 28

07.06 og 08.06 Google Analytics Kenneth Eriksen 9750,- 32

12.06 Lynkurs i sosiale medier Nina Furu 4980,- 12

13.06 Content Management Nina Furu 4980,- 11

14.06 og 15.06 Strategi og analyse i sosiale medier Kenneth Eriksen 9750,- 30

18.06 - 22.06 Nettredaktørskolen - grunnkurs Nina Furu 18500,- 8

25.06 - 29.06 Nettredaktørskolen - videregående Nina Furu 18500,- 8
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Tema Side

Webgruppens Mentorprogram 7

Innholdsforvaltning 10

Sosiale medier 12

Skrivekurs 18

Salg og markedsføring 21



EFFEKT UTEN MÅLING ER PÅSTAND
Dersom man ikke måler den faktiske effekten, vet man ikke om verdien faktisk blir skapt. Man vet heller ikke 
hvor stor verdien er, hvilke tiltak som er de viktigste verdidriverne eller om man er på rett vei. Måling har til 
hensikt å øke verdien på de digitale satsningene, gjennom at den gjør det mulig å skille de effektive tiltakene 
fra de mindre effektive. Dette igjen gjør at man vet hvilke grep som bør videreføres og forsterkes, og hvilke 
som bør avsluttes. 

Når man gjør mer av det som virker og mindre av det som ikke virker, vil den dokumenterte verdien øke.3

VERDIEN SKAPES I TILTAKENE
Det som driver verdi i digitale kanaler er den konkrete utformingen og det konkrete innholdet.

Dersom man mislykkes i tiltakene, vil satsningen mislykkes, selv om den i utgangspunktet er godt tenkt, og 
selv om man har hatt en god hensikt og en gjennomtenkt strategi. Man kan fristes til å inngå kompromisser 
i de konkrete tiltakene fordi de mest effektive løsningene av og til ikke er de peneste eller de mest kreative 
og spennende. Da må man velge effekt framfor form, men det er mulig å få begge deler.

Å designe basert på de mest effektive elementene uten å gi avkall på den gode formen kalles ”dirty design”. 
Man sørger for å la det være så mye ”skitt” på nettstedet at det ”lukter” sterkt av informasjon (ref. teorien 
om ”lukten av informasjon”).  Utforming har til hensikt å nedfelle verdien i konkret effekt. Dirty design er 
derfor viktig, fordi det handler om å designe for maksimal verdi. 2

DIGITALE KANALER MÅ SKAPE VERDI
En digital kanal som ikke skaper verdi har ingen hensikt.

En digital kanal må skape verdi for bruker
Hvis brukeren ikke får verdi av kanalen, har han ingen grunn til å bruke den, og da vil den heller ikke bli 
brukt. Brukeren vil i stedet få behovene stilt på andre måter; enten ved å velge konkurrenter eller ved å velge 
andre kanaler.

En digital kanal må skape verdi for bedriften/organisasjonen
Hvis bedriften ikke får verdi av kanalen, er det ingen vits å drive den. Bedriften/organisasjonen må derfor ha 
et avklart strategisk forhold til hvordan kanalene skal bidra til verdiskapningen. 1
MANIFEST
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Våre mest erfarne og kunnskapsrike kunder har 
etterlyst mer skreddersydd oppfølging enn vi kan gi 
via vanlige kurs. Vi har derfor laget et mentorprogram 
som kombinerer samlinger over et helt år med faglig 
coaching mellom samlingene. Programmet går over 
12 måneder og inkluderer 5 fellessamlinger og 
oppfølging fra din mentor mellom hver av samlingene.

Første samling er 11. og 12. april, mens 2. samling er 
deltakelse på Nettredaktørskolen - videregående kurs 
i juni. De 3 neste samlingene holdes 21. september, 
3. - 4. januar, og 1. mars 2013. Alle samlingene er i 
Webgruppens lokaler i Strandgaten 19 i Oslo.

På fellessamlingene blir det både faglig oppdatering 
sammen med Webgruppens fagpersoner, case-
gjennomganger og diskusjoner med studentene i 
sentrum. Hver enkelt deltaker vil få anledning til å 
drøfte sine konkrete utfordringer på fellessamlingene. 
I oppfølgingen mellom samlingene legges det vekt 
på at hver deltaker skal få coaching i forhold til sine 
personlige kompetansebehov og veiledning i forhold til 
konkrete problemstillinger i sin organisasjon.
 
Det legges opp til ca. 3-5 timers veiledning pr. person 
i snitt mellom samlingene, noe som tilsvarer 15-25 
timer totalt sett gjennom året. Noe av denne tiden kan 
benyttes til vanlig konsulentbistand, eventuelt som 
bistand til internskolering eller dialog med ledere og 
ledergrupper.

Mentorprogrammet gir deg en fast mentor gjennom 
hele året. Du velger selv om dette skal være Nina Furu, 
Jakob Thyness eller Kenneth Eriksen.

I mentorprogrammet inngår det flere fagbøker, som 
tilpasses samlingene og individuelle behov. Andre 
kurs fra Webgruppen kan også inngå. Tanken er at 
du som deltaker i mentorprogrammet skal være vår 
høyest prioriterte kunde. Mentorprogrammet skal være 
eksklusivt og tilbys bare til mellom 5 og 10 personer pr. 
år. Kommer det færre enn 5 kvalifiserte deltakere vil 
programmet ikke bli gjennomført.

Deltakelse på mentorprogrammet krever et visst 
kunnskapsnivå, og opptak skjer derfor bare etter 
søknad. Vi vurderer hver søknad individuelt. 
Nivået vi forventer av våre studenter er tilsvarende 
Nettredaktørskolen - grunnkurs pluss praktisk erfaring. 
Dersom du ikke allerede har gjennomført grunnkurset 
på nettredaktørskolen, kan du fortsatt søke om opptak, 
dersom du kan dokumentere tilsvarende kompetanse, 
eller erfaring.

Oppstart 11. april og søknadsfrist 1. mars

Mentorprogrammet koster kr 50.000 eks mva og 
varer 12 måneder. (Dersom du allerede har tatt 
Nettredaktørskolen - videregående blir deltakeravgiften 
redusert med kr. 10.000 eks mva.)

MENTORPROGRAM
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NETTREDAKTØRSKOLEN
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Nettredaktørskolen er et komplett undervisningsopplegg for deg som har ansvar for en 
bedrifts- eller organisasjonsweb. Nettredaktørskolen er først og fremst et tilbud til deg som 
er operativ, altså som sitter med konkrete arbeidsoppgaver innen oppdatering og vedlikehold 
av en webside for en bedrift, organisasjon eller etat. Også personer med mer strategisk 
ansvar kan imidlertid ha nytte av Nettredaktørskolen, for å få større innblikk i hvordan 
webkommunikasjon foregår i praksis.

NETTREDAKTØRSKOLEN GRUNNKURS
På dette kurset lærer du alt det grunnleggende rundt 
det å vedlikeholde innhold på et nettsted. Kursleder 
Nina Furu suppleres av flere spesielt inviterte 
gjesteforelesere. 

Her får du praktisk trening i nettredaktørfaget, kom-
petanse på de mest sentrale emnene innen det å drive 
et nettsted og påfyll av teori og praktiske eksempler til 
inspirasjon i egen jobb. 

NETTREDAKTØRSKOLEN VIDEREGÅENDE KURS
Lær deg mer om å drive et nettsted. Nettredaktørskolen 
videregående er påbyggingen av Nettredaktørskolen 
grunnkurs. 

Kurset gir deg mer praktisk trening i nettredaktørfaget, 
samt påfyll av teori og praktiske eksempler til inspira-
sjon i egen jobb. I tillegg er det videregående kurset 
mer strategisk vinklet, og omhandler blant annet digital 
strategi og multikanal-problemstillinger.

“...Nettredaktørskolen skulle vært obligatorisk for alle nettredaktører.”
Wenche Opsata, webredaktør, Renovasjonsetaten, Oslo Kommune

“Jeg opplevde Nettredaktørskolen som veldig relevant, inspirerende og ikke minst, bevisstgjørende.”
Anne Marit Havnaas, Internettansvarlig, Mills DA

“Man kan gå rett tilbake på jobben og sette i verk det man lærer.”
Dorthe Birch, Informasjonssjef, NOKUT

SAGT OM NETTREDAKTØRSKOLEN:



Tema Kursleder

Dag 1 Grunnleggende webkommunikasjon. Skriving for web. Hva er 
innhold på web? Strategiske valg ved etablering/redesign og endring, 
prosjektering og planlegging.

Nina Furu

Dag 2 Todelt tema: 
1) Visuell webkommunikasjon. Webdesign, visuell findability og 
bildebehandling for web. Hva er “Dirty design”, og hvorfor er det viktig? 
2) Utvikling og forbedring av nettstedet, CMS og kommunikasjons-
plattformer. 

Nina Furu og 
Jakob Thyness

Dag 3 Sosiale medier. Hvordan kan disse inngå som del av kommunikasjons- 
og markedsstrategien på web? Hvilke muligheter finnes, og hvordan 
kan hver enkelt kanal i de ulike flatene utnyttes? Skriving for 
forskjellige kanaler.

Nina Furu

Dag 4 Ekstern og intern findability. Hvordan bli funnet på søkemotorer. 
Hvordan sikre at brukeren finner riktig innhold på ditt nettsted.

Roar Eriksen, 
SEO-ekspert, Red Performance

Dag 5 Todelt tema: 
1) Brukertesting, brukerorientering, brukervennlighet og brukerfokus. 
2) Google Analytics, webanalyse og hvordan webstatistikk kan brukes til 
løpende forbedring av nettstedet. Oppsummering og avslutning.

Nina Furu og
Kenneth Eriksen

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  5 dager fra Kl 09.00 - 15.30
Kursperioder:  Vinterskolen (grunnkurs): 02.01 - 06.01
   Sommerskolen (grunnkurs): 18.06 - 22.06
   Videregående: 25.06 - 29.06
   Høstskolen (grunnkurs): 19.10 - 16.11
Pris:   kr 18500,- eks. mva, inkl. lunsj, og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Nina Furu m/ gjesteforelesere
Påmelding:  www.nettredaktorskolen.no
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Tema Kursleder

Dag 1 Strategiske og innholdsstyrte utviklingsprosesser. Hvordan drive en 
innholdsstyrt prosess? Hvordan sikre stadig forbedring? Praktisk 
gjennomgang av metode med case.

Nina Furu

Dag 2 Webdiagnostikk, målinger og sporbarhet. Hvordan måler man adferd på 
et nettsted og tilpasser forbedringsstrategier ut fra dette?

Nina Furu og
Kenneth Eriksen

Dag 3 Web som kommersiell kanal, selgende tekster og e-post markeds-
føring. Hva er potensialet for inntjening på web, og hvordan kan du 
utnytte det?

Nina Furu

Dag 4 Content governance og samarbeidet i organisasjonen. Hvordan organiserer 
vi arbeidet med de digitale flatene? Hvordan bør ansvars- og oppgavefor-
delinger være? Hvordan fungerer ting i andre bedrifter og etater?

Nina Furu

Dag 5 Digital multikanal. Strategisk bruk og måling av aktiviteter i forskjellige 
digitale kanaler. Hvilke fallgruver bør du unngå? Hvordan få de ulike 
tiltakene til å henge sammen? Hvordan kan du evaluere og forbedre 
resultatene?

Nina Furu
m/ gjester

NETTREDAKTØRSKOLEN GRUNNKURS

NETTREDAKTØRSKOLEN VIDEREGÅENDE KURS



Må du raskt opp å stå med kompetanse som 
nettredaktør? Ta dette lynkurset som inneholder alt du 
trenger å vite for å drive et effektivt nettsted, 
formidlet på en høyst konsentrert og matnyttig måte.

Målgruppen for kurset er deg som har ansvar for å drive 
et nettsted for bedrift eller organisasjon i dag, eller som 
kommer til å få slikt ansvar i nærmeste fremtid. Kurset 
dekker innholds- og kommunikasjonsaspekter, og ikke i 
vesentlig grad tekniske eller designmessige emner. 

Kurset vil gi deg praktiske innspill som du kan 
iverksette på eget nettsted med det samme - og som vil 
gi deg målbart bedre resultater på nettstedet ditt.

Kurset dekker blant annet:

Hva må nettredaktøren kunne?• 
Hvordan få bedre søkemotorsynlighet?• 
Hvordan skrive for web?• 
Kort om sosiale mediers rolle• 
Grunnleggende måling og webstatistikk• 
Brukerorientering og brukervennlighet• 
Grunnleggende om menyer• 
Grunnleggende om plassering av innhold og • 
elementer

LYNKURS FOR NETTREDAKTØRER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  17. januar (kurskode 1111)
   9. mai (kurskode 1115)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Ingen
Påmelding:  www.webgruppen.no/lynkurs
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Kjært barn har mange navn: Nettredaktør, informasjons-
medarbeider, intranettansvarlig, webmaster eller 
vevkoordinator ... det handler om content management.

En content manager har ansvar for innholdet på et 
nettsted eller intranett, og har ofte en svært travel 
hverdag. I dette kurset får du en rekke praktiske verktøy 
som hjelper deg å strukturere arbeidet og fordele 
relaterte oppgaver. 

Vi går også gjennom relevante regler og rutiner for 
praktisk innholdsforvaltning i bedriften eller etaten.

Kurset dekker blant annet:

Årshjulet• 
Redaksjonsplanen• 
Informasjonseiermatrisen• 
Kanalplanen• 
Regler og rutiner• 
Content Governance• 
Innholdsmaler• 
Organisering av roller og arbeidsflyt• 

CONTENT MANAGEMENT

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  17. april (kurskode 1144)
   13. juni (kurskode 1146)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper:  Tilsvarende Lynkurs for nettredaktører 
   eller Lynkurs for intranettredaktører
Påmelding:  www.webgruppen.no/content
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De sosiale mediene som Facebook, Twitter, Linkedin, 
YouTube og andre er i ferd med å forandre grunn-
reglene for webkommunikasjon. I dette heldagskurset 
lærer du å forholde deg til disse mediene som naturlige 
supplementskanaler.

Hva betyr dette for oss som webkommunikatører? –Du 
trenger å kjenne de forskjellige sosiale mediene, vite 
hvordan de fungerer, hva som egner seg for hvilken 
kanal, hvordan du skal svare på tiltale - og ikke minst: 
Vite når du skal la det være.

Kurset gir deg overblikket over de sosiale mediene.

Noen stikkord om innholdet:

Hvordan følge med på hva som sies om deg i sosiale • 
nettverk?
Hvilke sosiale medier egner seg for hva?• 
Hvilket innhold egner seg for hvilke sosiale medier?• 
Hvordan vekke interesse og fenge i sosiale kanaler?• 
Hvordan utforme og formulere relevante budskap?• 
Hvordan svare relevant på tiltale og henvendelser?• 
Hvordan møte kritiske tilbakemeldinger og negativ • 
omtale?
Hvordan måle effekt i sosiale medier?• 
Relevante praktiske tiltak for forskjellige kanaler• 

LYNKURS I SOSIALE MEDIER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  24. januar (kurskode 1311)
   12. juni (kurskode 1316)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper, 
   men vi anbefaler at du har grunnleggende
   kompetanse tilsvarende våre gratiskurs i 
   Facebook og Twitter
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Ønsker du å bruke Facebook som plattform for 
kommunikasjon med brukerne dine, eller for å sikre 
deg et nærvær i Norges største sosiale nettverk? Da 
trenger du en egen Facebookside. Facebooksider er 
gratis, og på dette kurset lærer du hvordan du opp-
retter og vedlikeholder en slik side selv.

Når du publiserer noe på din Facebookside, vil det 
kunne komme opp i nyhets-feeden til alle som har 
klikket for at de liker din side. Dermed får du en meget 
kraftfull push-kanal. 

I løpet av dette heldagskurset lærer du blant annet:

Hva er forskjellen på profiler, sider og grupper, og • 
hva bør benyttes når?
Hvordan opprette egne sider• 
Hvordan lage egne menypunkter og undersider• 
Hvordan legge inn eget design på siden• 
Hvordan definere velkomstside• 
Hvordan hente inn saker automatisk fra andre kilder• 
Hvordan komme i gang med å få “likes” på siden• 
Hvordan få din egen Facebook-webadresse• 

EGNE FACEBOOK-SIDER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  10. januar (kurskode 5211)
   22. mai (kurskode 5215)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19  
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Gratis Facebook 
   introduksjonskurs
Påmelding:  www.webgruppen.no/fbsider
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Facebook er verdens største sosiale nettverk, men 
hvordan kan og bør man egentlig benytte denne 
kanalen som salgs- og markedsføringsverktøy?

For markedsførere er Facebook blitt en svært 
viktig og interessant arena. I dette kurset tar vi et 
litt mer overordnet perspektiv og ser på hvordan 
Facebook best kan passe inn i bedriftens  salgs- og 
markedsføringsarbeid.

Vi diskuterer også noen av risikoelementene rundt 
sosiale medier, og hvilke feller det er viktig å unngå.

Stikkord for innholdet:

Hvilke saker eller tema passer for Facebook?• 
Hvor mange sider bør bedriften ha på Facebook? • 
Hvem bør egentlig engasjere seg på vegne av  • 
bedriften på Facebook?
“Tone of voice” på Facebook• 
Hvordan kan Facebook benyttes, og hvordan kan de • 
ulike tiltakene kombineres med andre aktiviteter?
Regelverk på Facebook• 
Hva kan du gjøre, og hva bør du absolutt ikke gjøre? • 

FACEBOOK
I SALG OG MARKEDSFØRING

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  11 januar (kurskode 1221)
   23. mai (kurskode 1225)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Slik lager du egne Facebook-
   sider eller Lynkurs i sosiale medier 
Påmelding:  www.webgruppen.no/fbsalg
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Dette er et kurs for deg som driver kundeservice, og 
ønsker å ta de digitale flatene som web, Facebook og 
epost i bruk på en gjennomtenkt måte.

Kunderserviceaspektet er kanskje en av de viktigste 
sidene ved internett. Ved å ta Facebook, epost, web og 
andre kanaler i målrettet bruk, kan bedriften yte en 
bedre kundeservice. 

I tillegg kan kundeservice-arbeidet effektiviseres 
gjennom gjenbruk og automatisering. Det handler om å 
være tilgjengelig der kunden ønsker kontakt med deg.

Kurset omfatter blant annet:

Kundeservice på Facebook• 
Hvor raskt forventer brukerne svar? • 
Hvordan skal man takle kritikk og negative • 
tilbakemeldinger? 
Hvordan formidle skriftlige svar enkelt og effektivt? • 
Relevante verktøy for kundeservice på epost • 
Er Twitter en relevant kanal for ditt firma? • 
Hvordan lage en god ”tone of voice”• 
Skikk og bruk på Facebook • 
Relevante regler og rutine• r 

KUNDESERVICE
I DIGITALE KANALER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  1. februar (kurskode 1342)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende lynkurs i sosiale medier 
Påmelding:  www.webgruppen.no/kundeservice
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Akkurat som Facebook har fått en dominerende 
posisjon som privat sosial plattform, er Linkedin i ferd 
med å bli den foretrukne plattformen for profesjonell 
faglig diskusjon.

Dette betyr blant annet at Linkedin gir store muligheter 
for effektiv business-to-business kommunikasjon, noe 
som ellers kan by på utfordringer i sosiale medier. 
Både forretningsforbindelser og jobbsøkere bruker 
Linkedin til research. Søkeverktøyene som tilbys 
gjennom Linkedin gir også gode muligheter til å finne 
beslutningstakerne i hver enkelt bedrift.

Kurset dekker blant annet:

Firmaprofil på Linkedin• 
Hvordan finne mulige nøkkelpersoner på Linkedin?• 
Gratismuligheter og oppgraderingsmuligheter• 
Annonseadministrasjon i Linkedin• 
Statusoppdateringer på Linkedin• 
Segmenteringsmulighetene• 
Faggrupper• 
Resultatmonitorering og analyse• 

LINKEDIN

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  18. april (kurskode 1334)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs i sosiale medier
Påmelding:  www.webgruppen.no/linkedin
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Det er over 450 millioner blogger i verden, og tallet 
stiger stadig. Det finnes mange grunner til å supplere 
et “vanlig” nettsted med en blogg.

Det finnes også mange forskjellige tilnærminger til 
blogging, og mange typer av blogger. Hva slags blogg 
du velger å lage legger klare føringer for oppdatering,  
innhold og antall brukere. Her er det lurt å tenke seg 
om.

Eksempler på relevante blogger kan være firmablogger, 
lederblogger, fagblogger, saksblogger, meningsblogger 
og personlige blogger. Dette kurset dekker alt du 
trenger å vite for å drive blogging på profesjonelt nivå. 

Kurset dekker blant annet:

Hva slags blogg skal du lage?• 
Blogge på eget nettsted eller ha separat blogg?• 
Vanlige kategorier av blogger• 
Forhold mellom målgruppe og blogg-konsept• 
Valg av relevant tematikk• 
Hvordan inspirere til kommentering og deltakelse?• 
Løpende oppdatering av innhold• 
Ulike bloggverktøy• 
Hvordan skrive for blogg• 

BLOGGING

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  25. januar (kurskode 1321)
   3. mai (kurskode 1325)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs i sosiale medier
Påmelding:  www.webgruppen.no/blogging
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Ønsker du å bli enda bedre til å skrive tekster som 
effektivt formidler informasjon eller utløser handling i 
digitale medier? Da er dette en workshop for deg!

I denne praktiske workshop’en kan du strekke 
skriveferdighetene og forbedre deg innenfor skriving og 
tekst for de digitale flatene - både intranett, web, blogg, 
Facebook, Twitter, Linkedin og andre relevante medier.

Kurset dekker å skrive for pushkommunikasjon og for 
pullkommunikasjon; å skrive relevant for Facebook og 
Twitter, å skrive fengende for websider og søkemotorer, 
og å bygge “persuasive path” med tekst og lenker.

Kurset omfatter blant annet:

Hvordan skrive knallgode overskrifter for web• 
Mer utdypende om triggerord og hvordan de kan • 
brukes aktivt i teksten
Hvordan tilpasse relevante budskap for sosiale medier• 
Hvordan formulerer du deg overbevisende på web • 
med retoriske virkemidler?
Hvordan lager du handlingsutløsende tekster?• 
Hvordan frister du brukeren med innhold han ikke • 
visste han var interessert i?
Hvordan kan og bør teaserne lages for å fungere • 
best mulig?
Hvordan skrive for aktivitet i sosiale medier• 

SKRIVING FOR WEB OG 
SOSIALE MEDIER
2-DAGERS WORKSHOP

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30 (2 dager)
Kursdato:  30. og 31. mai (kurskode 1165)
Pris:   kr 9750,-  eks. mva, inkl. lunch og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs i sosiale medier 
   og gratiskurs i skriving for web
Påmelding:  www.webgruppen.no/skriving
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Journalistikk på nett er relevant både for deg som 
arbeider i en nettavis og for deg som skriver på en 
firmaweb eller et intranett.

Dette kurset dekker journalistisk metode på nett, 
tekststrukturering og god webtilpasning av tekst. På 
nett er det viktig å tilrettelegge for at bruker raskt 
og effektivt skal kunne tilegne seg hovedpunktene i 
teksten. Kurset gir deg en rekke praktiske tips for å 
tilrettelegge for vertikal lesning. 

Du lærer også hvordan du skal få tak i historiene som er 
verd å fortelle, og å finne riktig måte å fortelle dem på.

Kurset dekker blant annet:

Hvordan finne de gode historiene?• 
Hva er riktige og relevante vinklinger?• 
Hvem er gode kilder?• 
Vær Varsom-plakaten• 
Dramatisk oppbygging av en fortelling• 
Karakterbygging i historien• 
Hvordan gjøre teksten mer lettlest?• 
Hvordan formatere tekst for skumlesning?• 
Bruk av titler og mellomtitler• 
Riktig bruk av lenker og lenketekster• 

NETTJOURNALISTIKK 

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  14. februar (kurskode 1122)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunch og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs for nettredaktører
Påmelding:  www.webgruppen.no/nettjournalistikk
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I dette kurset lærer du å skrive tekster som selger og 
overtaler for nettsted og nettbutikk, e-post, Facebook 
og andre sosiale medier.

I hjertet av internett ligger teksten. Det er teksten 
som vekker vår interesse, sikrer treff på søkemotorer, 
lokker til klikking og leverer innhold. Den selgende 
teksten er ditt kanskje viktigste virkemiddel for å drive 
markedsføring, salg og trafikkgenerering på nett.

I dette kurset dekker vi forskjellige prinsipper for 
overtalelse på nett, og ser på hvordan teksten kan drive 
trafikk og konvertering i de forskjellige digitale flatene.

Kurset dekker blant annet:

Retorikk – overtalelsens kunst• 
Hva kjennetegner en god salgstekst?• 
Hvordan formulere fengende overskrifter?• 
Hvordan skrive for kommentering og “likes” på • 
Facebook?
Hvordan lage selgende calls-to-action?• 
Hvordan imøtegå brukernes motforestillinger?• 
Hvordan bygge ”persuasive paths” på tvers av • 
kanaler

SELGENDE TEKST 

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  28. februar (kurskode 1132)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs for nettredaktører 
   og gratiskurs i 
   skriving for web
Påmelding:  www.webgruppen.no/webtekst

20

KURSNIVÅ: MIDDELS

SK
R

IVEK
U

R
S



Bevisst bruk av en e-postliste vil beviselig øke salgs- 
og markedsføringseffekten av et nettsted vesentlig. På 
dette kurset kan du lære alt grunnleggende du trenger 
å vite for å bruke e-postmarkedsføring effektivt.

E-postmarkedsføring gir ofte større ROI (Return On 
Investment) enn andre markedsføringskanaler. I dette 
konsentrerte 1-dags kurset lærer du alt du trenger å 
vite om å drive etisk og effektiv e-post markedsføring. 

Målsettingen for kursdagen er å gi deg grunnleggende 
kunnskap slik at du umiddelbart etter endt kurs kan 
etablere og/eller forbedre bedriftens kommersielle 
satsning på e-post. 

Kurset dekker blant annet:

Hvordan bygger man opp en omfattende e-postliste?• 
Hvor ofte bør man sende ut e-post?• 
Når bør man etablere redaksjonelle nyhetsbrev?• 
Når bør man satse på rene salgshenvendelser?• 
Hvordan øke sannsynligheten for at e-posten blir • 
åpnet?
Hvordan øker man responsraten på sine utsendelser?• 
Hvordan bør tekstene utformes?• 
Hvordan unngår du at e-post oppfattes som spam?• 
Hva slags verktøy trenger du?• 

LYNKURS I E-POST 
MARKEDSFØRING

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  19. januar (kurskode 1721)
   8. mai (kurskode 1725)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj, 
   kursmateriell og bonusbok
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Ingen, men vi anbefaler vårt gratiskurs 
   i skriving for web
Påmelding:  www.webgruppen.no/epost
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Stadig flere kjøper på nett og de kjøper stadig mer. 
Enkelte undersøkelser sier at 95% av alle med tilgang 
på nett i Norge har handlet på nett det siste året.
 
Det å starte nettbutikk krever ikke veldig mye. Men for 
å lykkes må du kunne mer, for eksempel å håndtere 
synlighet i søkemotorer, brukervennlighet og internsøk.

Kurset gir en fullstendig gjennomgang av hva som kreves 
for å lykkes med en nettbutikk, med eksempler både fra 
Norge og det store utland. I tillegg blir det gjennomgang 
av hvordan man kan bruke en rekke Google-verktøy for 
å øke nettsalget.

Til dette kurset har vi spesielt hentet inn Karl Philip Lund, 
som er en av Norges aller fremste eksperter på netthandel. 
Kurset er meget praktisk, og deltakerne vil gå fra kurset 

med kunnskap som kan øke nettsalget, redusere 
kostnader og forbedre kundeservicen på kort tid. 
 
 Kurset dekker blant annet:

Produktpresentasjoner i nettbutikk• 
Utforming av nettbutikk• 
E-postmarkedsføring• 
Remarketing• 
Optimalisering av konverteringsrate• 
Social shopping• 
Webanalyse for nettbutikker• 

 

NETTHANDEL

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  1. og 2. mars (kurskode 9743)
Pris:   kr 9750,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Karl Philip Lund
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs for nettredaktører
Påmelding:  www.webgruppen.no/nettbutikk
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Nettet byr på en rekke forskjellige annonseringsmulig-
heter. Dette kurset gir deg kunnskap slik at du kan fatte 
gode valg om hvordan din bedrift kan utnytte de betalte 
flatene på nett.

For de fleste vil det være stor forskjell på lønnsomheten 
når det gjelder de forskjellige annonseformene, mediene 
og utformingene.

Hvilke kanaler egner seg for hva? Hvordan beregne 
riktig pris for Pay-Per-Click-annonsering? Hvordan skal 
man sikre lønnsomhet for kampanjen?

På kurset får du lære mer om:

Søkemotorannonsering - Google AdWords• 
Katalogannonsering• 
Annonser på Facebook• 
Affiliateannonsering - Pay-Per-Action og nettverk• 
Annonseutforming• 
Landingssider• 
Segmentering og målretting• 

LYNKURS I 
NETTANNONSERING 

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  29. februar (kurskode 1732)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Ingen
Påmelding:  www.webgruppen.no/nettannonsering
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Lær av landets ledende søkemotorekspert hvordan 
dine sider kan få gode plasseringer på Google og andre 
søkemotorer - uten å jukse.

Søkemotorer er nøkkelen til synlighet, trafikk, økono-
misk suksess og annen måloppnåelse på nett. Men å bli 
synlig i det organiske søketreffet på søkemotorer kan 
ikke kjøpes - det må fortjenes.

På dette kurset kan du lære hvordan ditt nettsted kan 
oppnå slike plasseringer, uten å jukse og uten å måtte 
betale for oppføringene. Du får vite om en rekke grep 
du selv kan gjøre, som altså kan sikre deg plassering på 
første treffside på Google og andre søkemotorer. 

Innholdet i kurset dekker blant annet:

Hvilke prinsipper styrer rekkefølgen av søketreff?• 
Hvordan kan du sikre at ditt nettsted rangerer best • 
mulig?
Hvilken rolle spiller den tekniske kvaliteten?• 
Hvilke grep skal til for å forbedre denne?• 
Hvordan påvirker sosiale medier synligheten?• 
Hva bør du kreve av din tekniske leverandør?• 
Hva er forskjellen på nettsøk og mobile søk?• 
Hva kan du gjøre selv?• 
Hva bør du absolutt ikke gjøre?• 

SLIK BLIR DU MER SYNLIG
PÅ SØKEMOTORER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  18. januar (kurskode 9711)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Roar Eriksen, Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs for nettredaktører
Påmelding:  www.webgruppen.no/seo

24

KURSNIVÅ: MIDDELS

SA
LG

 O
G

 M
A

R
K

ED
SFØ

R
IN

G



Lær å bygge opp og vedlikeholde et intranett som 
effektiviserer ansatte i jobben, bygger bedriftskultur, 
bidrar til kunnskapsdeling, er bedriftens sentrale 
nyhets- og informasjonskanal, og som blir brukt.
Dette er kurset som lærer deg å drive et effektivt 
intranett på bare én dag!

Intranettet er kanskje din viktigste kanal for internkom-
munikasjon. Et godt og velfungerende intranett gir direkte 
uttelling både på effektivitet og trivsel i bedriften, og kan 
hjelpe hver enkelt ansatt til å gjøre en enda bedre jobb. 

Her ser vi på praktiske og konkrete forbedringer som 
kan gjøres for å gi intranettet maksimal effekt i din 
organisasjon/bedrift.

På kurset får du lære mer om:

Hva slags innhold bør finnes på intranettet?• 
Hvordan bør menyer og navigasjon legges opp?• 
Hva slags nyhetssaker bør legges ut og når?• 
Hva slags kjerneinformasjon bør alltid være • 
tilgjengelig på intranettet?
Hvem i organisasjonen bør bidra med innhold til • 
intranettet, og hvordan?
Hvordan sikrer man at intranettet blir brukt?• 
Hvordan sikrer man at kolleger faktisk leverer  • 
tekster og annen informasjon til intranettet?
Hvordan får man forankring og støtte i ledelsen?• 

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  24. april (kurskode 1144)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Ingen, men vi anbefaler vårt gratiskurs 
   i skriving for web
Påmelding:  www.webgruppen.no/intranett

LYNKURS FOR INTRANETT-
REDAKTØRER
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Internkommunikasjon er et viktig virkemiddel for å 
bygge bedriftskultur, lojalitet og samhold, foruten å nå 
de forretningsmessige målene for virksomheten.

I moderne internkommunikasjon er intranettet sentralt, 
og sosiale medier gir helt nye rammer for omdømme-
bygging og speiling til internkulturen.

Dette kurset er for deg som arbeider med intern-
kommunikasjon til daglig, og som ønsker å ta de nye 
mulighetene i aktiv bruk. 

Kurset dekker blant annet:

Hvordan finne de gode historiene internt i bedriften?• 
Hyppighet, frekvens og segmentering for internnyheter• 
Intranettet som verktøykasse• 
Retningslinjer for bruk av sosiale medier• 
Internkommunikasjon under nedbemanning• 
Krisehåndtering• 
Hvordan forhindre lekkasjer til pressen?• 
Trygg og tydelig ledelse• 

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  25. og 26. april (kurskode 1154)
Pris:   kr 9750,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs for intranett-
   redaktører
Påmelding:  www.webgruppen.no/internkommunikasjon

MODERNE INTERN-
KOMMUNIKASJON
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Mobile applikasjoner kan tilføre stor verdi til nettsted 
og bedrift. Men hvilket innhold er det egentlig som egner 
seg for utvikling av apps? Og hvordan kan applikasjoner 
mest effektivt utvikles, selges og markedsføres?

Apps er blitt “big business”. Her hjemme har vi hatt 
en rekke suksess-caser med mobilapplikasjoner, bl.a. 
bysykkel-app’en i Oslo, Trafikant-app’en til #Ruter og 
populære apps fra Matprat og Yr. 

Det er fullt mulig å gjøre suksess med app’er for både 
web og mobil - men som det meste annet digitalt 
innhold skal også dette håndteres riktig.

Kurset omfatter blant annet:

Hva slags innhold egner seg for apps?• 
Når kan du ta betalt for en app, og hvor mye?• 
Plattformkrigen - gjør du app’en tilgjengelig for • 
iPhone, Android eller andre?
Hva er suksesskriteriene for en vellykket app?• 
Hvordan håndtere brukervennligheten i applikasjonen?• 
Hvordan bruke apps som del av en flerkanalstrategi • 
for informasjonsformidling eller markedsføring?
Relevante leverandører og prisnivå• 

APPS - NÅR OG HVORDAN?

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  5. juni (kurskode 2456)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Jakob Thyness
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs i sosiale medier 
   eller Lynkurs i webdesign
Påmelding:  www.webgruppen.no/apps
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Hvilke grep kan og bør du ta med sidene dine for at de 
skal fungere godt på mobiltelefoner, iPads og andre 
nettbrett?

Det er foreløpig bare en beskjeden andel av trafikken på 
et nettsted som kommer fra mobiler og nettbrett. Dette 
er imidlertid en meget raskt voksende prosentandel, og 
et bruksmønster man trenger å designe for, blant annet 
gjennom “responsive design”.

Etter endt kurs vil du være i stand til å fatte gode bes-
lutninger om design, utvikling og innhold, basert på at 
nettsted og innhold skal være tilgjengelig for brukere 
som surfer med mobiltelefoner og nettbrett.

Kurset omfatter blant annet:

Hvordan tilpasse websiden for mobil• 
Hvilke milepæler må du gjennom i prosessen?• 
Hva trenger leverandøren å få vite, og hvorfor?• 
Hvor detaljert er du nødt til å beskrive funksjon-• 
aliteten du ønsker deg?
Hvordan kan du spare titusener ved å skille mellom • 
“need-to-have” og “nice-to-have”?
Hvilke faktorer har en tendens til å fordyre leveransen?• 
Hvordan kan du sammenligne forskjellige løsnings-• 
forslag?
Hvilke fallgruver bør du være oppmerksom på?• 

WEBDESIGN FOR MOBIL

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  6. juni (kurskode 1855)
Pris:   kr 4980,- eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Jakob Thyness
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs i webdesign
Påmelding:  www.webgruppen.no/mobildesign
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Hvordan kan vi sikre at websiden henger sammen med 
virksomheten forøvrig? Hvordan kan og bør en digital 
strategi utformes i praksis?

Svært mange norske bedrifter mangler fremdeles en 
gjennomtenkt strategi for web og andre digitale kanaler. 
Selv i bedrifter som har drevet et nettsted i flere år kan 
det hende at den strategiske forankringen av nett-
satsningen mangler.

Dette kurset er spesielt ment for nettredaktører, 
kommunikasjonssjefer og andre som skal lede arbeidet 
med å utvikle, utforme og forankre en slik strategi i 
organisasjonen.

Kurset dekker blant annet:

Hvilken rolle kan og bør nettstedet fylle i • 
organisasjonen?
Hvordan skal nettstedet bidra i verdiskapningen?• 
Er web en informasjonskanal, en markedskanal eller • 
en servicekanal? Eller kanskje en kombinasjon?
Hvordan kan sosiale medier inngå i webstrategien?• 
Hvilke andre planer og strategidokumenter legger • 
føringer for den digitale strategien?
Hvem skal få påvirke den digitale strategien?• 
Hvilke elementer bør inngå?• 
Hvordan må strategien forankres?• 

DIGITAL STRATEGI

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30 (2 dager)
Kursdato:  15. og 16. mai (kurskode 1855)
Pris:   kr 9750,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Nettredaktørskolen grunnkurs 
   el. tilsvarende
Påmelding:  www.webgruppen.no/strategi

29

KURSNIVÅ: AVANSERT

PRAKTISK

in

in

in

STR
ATEG

I O
G

 A
N

A
LYSE



Vil du ha oversikt over hvilken effekt det har når du 
gjør forskjellige tiltak på Facebook, Twitter og i andre 
sosiale medier? Ønsker du å skreddersy tiltakene på et 
mer strategisk grunnlag? Dette kurset hjelper deg som 
ønsker å måle hva du oppnår ved ditt aktive engasje-
ment i sosiale medier.

Kurset fokuserer på hvordan man gjennom målinger 
kan gå aktivt inn i sosiale medier med en plan for 
markedsføring og salg.

Kurset gir kompetanse på hvordan man kan måle effekt. I 
tillegg får du klare anbefalinger på metode, og konkrete 
innspill til din plan om hvordan din bedrift bør opptre i 
de forskjellige digitale kanalene.

Noen stikkord om innholdet:

Metodeverk for strategisk tilnærming til sosiale medier• 
Hva er målingspotensialet i de ulike sosiale mediene? • 
Hva er inntektsdrivende markedsføring i sosiale medier?• 
Hvordan måle salgseffekt fra sosiale trafikk-kanaler?• 
Hvordan måle merkevarebyggende effekt fra sosiale • 
medier?
Smakebiter på Facebook Analytics og Facebook • 
CRM

 

STRATEGI OG ANALYSE 
I SOSIALE MEDIER

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30 (2 dager)
Kursdato:  14. og 15. juni (kurskode 3846)
Pris:   kr 9750,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Kenneth Eriksen
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs i sosiale medier og 
   enkelte fordypningskurs på middels kursnivå 
Påmelding:  www.webgruppen.no/sosialstrategi
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Her er kurset som lærer deg å finne fram til relevant 
informasjon på nett, og dessuten å følge med på hva 
som sies om deg og dine merkevarer i den digitale 
sfæren.

Som research-verktøy er nettet uovertruffent! Her finner 
du det meste av den informasjonen du trenger og ganske 
mye du ikke trenger. Men hvordan skiller du egentlig det 
ene fra det andre? Og hvordan forhindrer du at du går 
glipp av de viktigste hendelsene?

Kurset egner seg både for nybakte journalister og for de 
som arbeider bedriftsinternt med å skaffe informasjon, 
fakta og beslutningsgrunnlag på nett.

Kurset dekker blant annet:

Relevante informasjonskilder på nett• 
Søk og søkeverktøy• 
Avansert bildesøk• 
Søk på Twitter inkludert hashtags• 
Firmasøk og personsøk på Linkedin• 
Datatilsynets anbefalinger• 
Gjeldende lover og regler• 
Overvåking av egen merkevare• 
Kildekritikk• 

RESEARCH 

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  15. februar (kurskode 1632)
Pris:   kr 4980,- eks. mva, inkl. kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Ingen
Påmelding:  www.webgruppen.no/research
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Dette er kurset for deg som vil lære å bruke Google 
Analytics skikkelig. Du får først en introduksjon til 
verktøyet, deretter går vi ganske nøye igjennom all 
viktig funksjonalitet.

Gratisverktøyet Google Analytics er ett av verdens beste 
analyseverktøy, og kan benyttes helt kostnadsfritt 
på både interne og eksterne nettsider. Med Google 
Analytics har du grunnlag for å fatte beslutninger om en 
rekke aspekter ved nettstedet ditt.

Kurset forutsetter at du har tilgang til bedriftens Google 
Analytics-konto, og du må påregne at du skal arbeide 
med dine egne tall og rapporter i løpet av kurset. (Du vil 
naturligvis ikke bli pålagt å opplyse bedriftens faktiske 
tall eller målinger for medelevene.)

DAG 1:
Hva er de viktigste tallene og rapportene?• 
Hvordan setter du opp egne oversikter?• 
Hvordan setter du opp egne mål?• 
Hva er bra og hva er dårlig?• 
Hva betyr de ulike tallene? • 

DAG 2: 
Hvordan segmentere statistikken på en relevant og • 
meningsbærende måte?
Hvordan sette opp egne kriterier for segmentering?• 
Hvordan sette opp filter?• 
Hvordan lage egne skreddersydde rapporter?• 
Kampanjemåling på web og i sosiale medier• 

GOOGLE ANALYTICS 
2 DAGERS WORKSHOP

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  12. og 13. januar (kurskode 3621)
   7. og 8. juni (kurskode 3626)
Pris:   kr 9750,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Kenneth Eriksen
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs for nettredaktører
Påmelding:  www.webgruppen.no/analytics
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Vurderer du gratisverktøyet Wordpress som alternativ 
til betalte publiseringsløsninger? I dette heldagskurset 
får du en grundig innføring i bruk av Wordpress som 
verktøy for webpublisering i bloggformat eller på eget 
domene.

For mange seiler nå Wordpress opp som en meget 
aktuell kandidat til kommersielle løsninger. Wordpress 
er gratis, utvalget av designmaler er tilnærmet 
ubegrenset, og Wordpress har en rekke integreringer 
med moderne funksjonalitet som RSS-feeds, 
anbefalinger i sosiale medier osv.

Etter endt kurs skal du være i stand til å installere 
Wordpress på eget domene, opprette og tilpasse design 
og gjøre nettstedet klart for innlegging av innhold.

Kurset dekker blant annet:

Hva slags nettsteder kan lages med Wordpress?• 
Hvordan fungerer Wordpress?• 
Hva trenger du for å drive Wordpress på eget domene?• 
Hvordan bruker du funksjonaliteten i Wordpress?• 
Hvordan velger du designmaler?• 
Tilpassing av eget design • 
Oppretting og vedlikehold av sider• 
Installering av tilleggsfunksjonalitet via widgeter• 
Hvilke “plug-ins” finnes, og hvilke bør du installere?• 
Bruk av skjemaer i Wordpress• 

WORDPRESS

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  2. mai (kurskode 9835)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu/Jarle Bergersen
Forkunnskaper:  Ingen
Påmelding:  www.webgruppen.no/wordpress
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Nettsteder i offentlig sektor blir vurdert av DIFI med 
henblikk på å vurdere kvalitet, innhold, tilgjengelighet 
og annet. Dette er kurset som går gjennom kriteriene 
og hva som skal til for å oppfylle dem, og hjelper deg å 
rangere bedre i kåringen.

DIFI følger strenge kvalitetskriterier når de 
vurderer norske nettsteder. Kriteriene går på både 
tilgjengelighet, brukertilpasning og innhold. Til 
gjengjeld henger også stjernevurderingen høyt, og det 
skal mye til å oppfylle kriteriene så godt at man oppnår 
6 stjerner.

Etter kurset skal du kunne forbedre nettstedet på en 
slik måte at det forbedrer stjernerangeringen for din 
web. 

Kurset dekker blant annet:

Hvordan oppnå konsekvente menystrukturer?• 
Hvilken rolle spiller “brødsmulesti”?• 
Hva menes med en “forenklet informasjonsflyt”?• 
Hva ligger i at informasjon skal være “strukturert • 
om  kjerneoppgaver”?
Hvordan bør søkeresultat presenteres?• 
Hvordan oppfyller du WAI-standarden?• 
Hva utgjør en lettlest tekst?• 

SLIK FÅR DU 
6 STJERNER PÅ DIFI

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  2. februar (kurskode 2432)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Jakob Thyness
Forkunnskaper: Ingen
Påmelding:  www.webgruppen.no/difi
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Hvordan bør websiden se ut og hvorfor? Hvilke elementer 
bør finnes? Hvordan bør elementene utformes? 
Hvordan bør menyer og strukturer bygges opp? Hvorfor 
trenger vi skriveregler, og hvordan bør slike regler 
være?

Fordi resultater på nett er enkelt å måle, vet vi ganske 
mye om hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer 
så bra. Dette kurset oppsummerer en del av rådene fra 
denne erfaringen. Gjennom faktiske eksempler fra 
eksisterende nettsteder lærer du mer om hvordan ting 
bør gjøres ut fra et bestepraksis-perspektiv.

Kurset gjennomgår også noen av kvalitetskriteriene 
som Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) benytter 
når de deler ut stjerner til offentlige nettsteder.

Kurset vil demonstrere oppdatert bestepraksis innen 
forskjellige sider av webkommunikasjon, blant annet:

Brukstyper og bruksmønstre• 
Menyer og informasjonsarkitektur• 
Webdesign og layout• 
Tekster, overskrifter og lenker• 
Søkemotortilpasning og internsøk• 
Teknisk kvalitet• 
WAI (tilgjengelighet)• 
“Responsive design”• 

BESTEPRAKSIS PÅ WEB

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  26. og 27. januar (kurskode 4421)
Pris:   kr 9750,-  eks. mva, inkl. lunsj, og 
   kursmateriell
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Nina Furu, Jakob Thyness
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs for nettredaktører
Påmelding:  www.webgruppen.no/bestepraksis
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Dette kurset gir deg teknikker og metoder for å 
forbedre brukerorienteringen på nettstedet ditt, blant 
annet  personas og scenarier.

De fleste som driver et nettsted vet at det å holde fokus 
på bruker og brukers behov er en forutsetning for å lage 
god webkommunikasjon. I dette kurset lærer du metoder 
for å gjennomføre brukerorienteringstiltak med egen web.

Kurset er for webkommunikatører som selv skal 
gjennomføre brukerforankringsprosesser; workshops, 
brukertestinger, brukerundersøkelser og lignende.

Kurset dekker blant annet:

Hvordan gjennomføre en brukerundersøkelse?• 
Hvordan gjennomføre en praktisk brukertest?• 
Hva er relevante spørsmål og formuleringer?• 
Åpne vs lukkede spørsmål• 
Personas – hvem og hvor mange?• 
Scenarier og prioritering• 
Hvordan skille mellom A-, B- og C-scenarier?• 
Heuristisk metode• 
WAI-kriteriene• 
Morville-modellen og kvalitetsanalysen• 

WEB MED BRUKER I SENTRUM

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdato:  29. mai (kurskode 1865)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. kursmateriell
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Nina Furu
Forkunnskaper: Tilsvarende Lynkurs for nettredaktører 
Påmelding:  www.webgruppen.no/bruker
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Ønsker du å komme raskt opp og stå med kompetanse 
om webdesign? Her får du grunnprinsippene i løpet av 
en enkelt dag.

Innholdet dekker forskjellen på tradisjonelt design og 
webdesign, hva digitalisering og skjermbaserte medier 
betyr for utformingsrammene og hvordan du holder 
fokus på å skape en god brukeropplevelse.

På kurset får du også en gjennomgang av webdesigner-
ens “verktøykasse”; relevante fonter, fargebruk, bilde-
regler og så videre.

Kurset dekker blant annet:

Design for søkemotoroptimalisering - hvilke hensyn må • 
tas for ikke å skade nettstedets søkemotorrangering?
Design for offentlige nettsteder - hvilke hensyn må • 
tas for at nettstedet skal oppfylle lovens tilgjengelig-
hetskriterier?
Fonter på nett - hva kan brukes og hva kan ikke • 
brukes?
Hvilke føringer legger de tekniske kodingsstandardene? • 
Grunnprinsippene for transaksjonsdesign og • 
interaksjonsdesign

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30
Kursdatoer:  31. januar (kurskode 2411)
   10. mai (kurskode 2415)
Pris:   kr 4980,-  eks. mva, inkl. lunsj og 
   kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19
Kursleder:  Jakob Thyness
Forkunnskaper: Ingen
Påmelding:  www.webgruppen.no/webdesign

LYNKURS I WEBDESIGN
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2-dagers praktisk workshop for deg som vil bli mer 
profesjonell på valg og bruk av bilder, og på redigering 
av bilder og grafiske elementer i Photoshop.

Blir du stadig mer bevisst på hvor viktige bildene 
er på nettstedet ditt? Ønsker du å ta bildevalg, 
bildebehandling og bildebruk på alvor? Skulle du ønske 
du var mer øvet i bruk av Photoshop? - Da er dette 
kurset for deg.

Kurset er en praktisk workshop med undervisning, 
konkrete øvelser under veiledning og gjennomgang av 
løsningsalternativer i plenum.

Kurset dekker blant annet:

Bildelegging - hvilket bilde bør brukes til hvilke saker?• 
Hvordan gjøre gode søk i bildebaser?• 
Fargekorrigering - hvordan sikre god fargegjengivelse• 
Frilegging av motiver mot hvit bakgrunn• 
Sammenkopiering - hvordan kombinere ulike bilder?• 
Bruk av grafiske elementer i bilder• 
Hvordan lage grafiske effekter• 
Hvordan lage knapper og ikoner• 

BILDEBEHANDLING OG PHOTOSHOP 
2 DAGERS WORKSHOP

PRAKTISK INFORMASJON

Varighet:  Kl 09.00 - 15.30 (2 dager)
Kursdato:  16. og 17. februar (kurskode 2442)
Pris:   kr 9750,-  eks. mva, inkl. lunsj og kursmateriell 
Kurssted:  Webgruppens lokaler, Strandgt. 19 
Kursleder:  Jakob Thyness
Forkunnskaper: Tilsvarende Gratis Photoshop introduksjons-
   kurs og Gratis introduksjonskurs i bildebruk 
Påmelding:  www.webgruppen.no/photoshop

NB! Egen bærbar PC eller Mac med Photoshop eller Photoshop 
Elements installert må medbringes. Husk mus!
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Årets Webforum-keynote er Dan Zarella som er kjent for sitt banebrytende arbeid om viral 
spredning av tanker og ideer. Zarella er ingen vanlig synser, men bruker tall og analyse til å gjøre 
vitenskap av det som normalt fortoner seg som heksekunst.

Zarella er mannen bak b.la. “Hierarchy of Contagiousness: The Science, Design, and 
Engineering of Contagious Ideas” og “Twitter-science”. Svært få ideer sprer seg viralt, og her har 
du sjansen til å skaffe informasjon om hva som kjennetegner de som gjør det.

Meld deg på Webforum 2012 nå for å få med deg dette 
unike foredraget og flere andre. 

15. og 16. mars 2012 Quality Hotel 33, Oslo 
www.web-forum.no

LA DEG SMITTE 
av “The Social Media Scientist”



Årets viktigste konferanse for deg som jobber med
kommunikasjon, salg og markedsføring på nett!

15. og 16. mars 2012
Quality Hotel 33, Oslo

www.web-forum.no
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