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Før du starter
• Lag en plan 
• Presentasjonsnettside av deg selv? 
• Landingsside for et prosjekt? 
• Nettbutikk, blogg, portefølje? 
• Stjel fra andre 
• Hva er ambisjonsnivået mitt? 
• Begynn i det små



Noen tips
• Besvar de store spørsmålene (hvem, hva, hvor og 

hvorfor) kjapt.  
• Hva leseren skal få ut av siden skal styre innholdet 
• Umiddelbart vise hva siden handler om 
• Kontaktinformasjon må være lett tilgjengelig (og 

oppdatert). 
• Fungere på mobil. 
• Ha en plan for innhold og oppdatering.



Få et 
eget domene

• Hold deg gjerne til .no-domene 
• Kort og lett å stave – også over telefon 
• Representere det du holder på med 
• Unngå tegn utenom bokstaver 
• Bruk som e-post-adresse 
• Kan domenenavnet brukes som brukernavn/profil på 

sosiale medier?



Domeneleverandører
• ProISP 
• Domeneshop 
• One.com 
• Webhuset 
 
Stort sett samme pris og funksjonalitet 









Tekniske 
løsninger

• Publiseringsløsning (CMS) 
• Nettsidebyggere (Website builders)



WordPress og andre 
publiseringsløsninger
• Full fleksibilitet når det gjelder design og funksjonalitet 
• Ferdige designede maler er et godt utgangspunkt 
• Krever en del kompetanse 
• Kan ha det på egen webhotell (eller via 

wordpress.com) 
• Krever regelmessig oppdatering

http://wordpress.com


Nettsidebyggere
• Lar deg bygge nettsider på 5 minutter 
• Dette klarer de fleste selv, eventuelt med litt hjelp 
• Ikke noe styr med vedlikehold 
• Mindre fleksibelt design – ofte litt like sider 
• Mas om oppgraderinger og betalinger (er aldri gratis) 
• Litt styr å koble .no-domener (andre domener er 

inkludert)



Nettsidebyggere
• wix.com 
• Squarespace.com 
• sitebuilder.com 
• site123.com

http://wix.com


























Veien videre

• Sett av tid til produksjon og vedlikehold av innhold 
• Søk etter løsninger og bruk hjelpeinformasjon



Takk!
Per Steinar Moen 

Arc Giraff 
Mobil 916 24 694 

E-post psmoen@arcgiraff.no
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