
Nettredaktørskolen videregående,  
 
Sommer 2013 
 
 
 
Gang 1 
 
24. juni 2013 
 
 



Praktisk   

•  Nettverk: Webgruppen gjest 
•  Passord: webkurset  

•  Kurstid 9-15.30 
•  Lunsj 11.45 – 12.30 



Denne uken … 

•  Vi jobber mer praktisk og konkret enn på grunnkurset 
•  Vi løser faktiske utfordringer og faktiske oppgaver 



Dagene 

•  Strategisk webutviklingsmetode – praktisk case 
•  Diagnostikk og forbedring - praktisk 
•  Markedsføring og markedsstrategier – mest praktisk 
•  Content management/innholdsforvaltning – mest 

teoretisk 
•  Digital multikanal – teoretisk og praktisk 



Case: NINA 



Mål: 

•  Få inn flere prosjekter 
–  Rekruttere X nye prosjekter ila 2013 

•  Dele kunnskap 
–  Ha X antall unike brukere per mnd innen utgangen av 2013 



Målgrupper 

•  Offentlig forvaltning/oppdragsgivere 1 
•  Samarbeidspartnere/forskere i fagmiljøene 2 
•  Naturinteresserte (”vanlige folk”) 1 
•  Media 2 
•  Politikere 1 
•  Studenter (fremtidige arbeidstakere) 2 















Triggerord til 
Menypunkter

  

Forside-
element 



Søk 

Språk – kontakt oss – om NINA 

Prosjekter 

Rapporter 

Nyheter 
Viltkamera 

Våre eksperter 
Per Hansen – Villrein 
Bente Larsen – Flyvefisk 
Lise Jensen – Lakselus  
se alle … 

Velg sted > 

Publikasjoner 



Å lage Personas 

•  Se på hvilke transaksjoner som gjøres på din web 
•  Hva kjennetegner de som gjør de ulike 

transaksjonene? 
•  Hva slags erfaring har en slik bruker med web? 
•  Hva kan en slik bruker om ditt fagområde? 
•  Hvordan vil de ulike personasene ønske å benytte 

din web til å gjennomføre de ulike transaksjonene? 



Å lage Personas (1) 

Fredrik Flittig	
 Klara 
Klok	


Espen 
Egenrådig	


Nina Nøysom	


Proffbruker	
Jevnlig bruker	

Utenlandsk bruker	


Nybegynner	


Kompetanselinje - + 



Å lage personas (2) 

•  Ta utgangspunkt i de forskjellige brukergruppene 
nettstedet har 

•  Lag stiliserte brukergrupper basert på dette 



Å lage personas (2) 

•  Ta utgangspunkt i de forskjellige brukergruppene 
nettstedet har 

•  Lag stiliserte brukergrupper basert på dette 

Harald Håndverker	


Bestemor Brita	


Kreative Kåre	




Å lage personas (3) 

Kilde: http://wiki.openusability.org/kivio/index.php/Personas	




Kilde: Webcredible.co.uk	




Sees i morgen! 
 
 
 
Nina Furu 
www.webgruppen.no   
Mobil 92208015 
nina@webgruppen.no  
 


