Kursprogram för höstens utbildningsprogram Affärsnytta & Sociala medier.
1. Hur skapa och använda en företagsblogg och Twitter?
Frågor att ta ställning till vid start av blogg i Wordpress. Hur startar man, hur använder man bloggen

.XUVSURJUDPI|UK|VWHQVXWELOGQLQJVSURJUDP
och vad betyder de olika rubrikerna inne i verktyget? Viktiga features att vara uppmärksam på. länkar
$IIlUVQ\WWD
6RFLDODPHGLHU
Hur göra det lätt för
andra att prenumerera på innehållet? Vad är Twitter, hur skapa ett Twitterkonto
och varför? Deltagarna får konkret hjälp att utforma sina konton och göra sina första twitterinlägg.

+XUVNDSDRFKDQYlQGDHQI|UHWDJVEORJJRFK7ZLWWHU"
Datum: 18 augusti
)UnJRUDWWWDVWlOOQLQJWLOOYLGVWDUWDYEORJJL:RUGSUHVV+XUVWDUWDUPDQKXUDQYlQGHUPDQEORJJHQ
RFKYDGEHW\GHUGHROLNDUXEULNHUQDLQQHLYHUNW\JHW"9LNWLJDIHDWXUHVDWWYDUDXSSPlUNVDPSn+XU
J|UDGHWOlWWI|UDQGUDDWWSUHQXPHUHUDSnLQQHKnOOHW"9DGlU7ZLWWHUKXUVNDSDHWW7ZLWWHUNRQWRRFK
YDUI|U"'HOWDJDUQDInUNRQNUHWKMlOSDWWXWIRUPDVLQDNRQWRQRFKJ|UDVLQDI|UVWDWZLWWHULQOlJJ

'DWXPDXJXVWL
)|UHOlVDUH9LFWRULD$KOpQZZZYLFWRULDDKOHQVH

+XUVNDSDHWWNRQWRRFKKDQWHUD)DFHERRNRFK/LQNHG,Q"
Föreläsare: Victoria Ahlén www.victoriaahlen.se

)UnJRUDWWWDVWlOOQLQJWLOOYLGVWDUWDYNRQWRQSn)DFHERRNRFK/LQNHG,Q"9DUI|UQlUYDUDRFKYDGlU 9LFWRULD$KOpQ
VNLOOQDGHUQD"'HOWDJDUQDYLVDVVWHJI|UVWHJKXUPDQVWDUWDUNRQWRQVDPWKXYXGVDNOLJDIHDWXUHVDWW
YDUDXSSPlUNVDPSn

2. Hur skapa ett konto och hantera Facebook och LinkedIn?
'DWXPDXJXVWL
Frågor att ta ställning till vid start av konton på Facebook och LinkedIn? Varför närvara och vad är
)|UHOlVDUH9LFWRULD$KOpQ
skillnaderna? Deltagarna visas steg för steg hur man startar konton samt huvudsakliga features att
vara uppmärksam på.
+XUOlJJDXSS¿OPHU
<RX7XEH RFKELOGHU )OLFNU "
+XUSURGXFHUDUPDQHQ¿OPL´VPDOOPHGLXPODUJH´SURFHVVHURFKKXUNDQRFKE|UPDQNRPSUL
Datum: 25 augusti
PHUDI|UHQNODUHKDQWHULQJRFKXSSODGGQLQJ"2OLNDYLGHRVDMWHUIRUPDWRFKFRGHFVWDVXSSRFK
Föreläsare: Victoria Ahlén
MlPI|UV(WWSUDNWLVNWH[HPSHOJ|UVSnSODWVRFKODGGDVXSSLROLNDVWRUOHNDU9DGVNDPDQWlQNDSn
I|UElVWDUHVXOWDWQlUPDQWDUVWLOOELOGHURFKODGGDUXSSSn)OLFNU"+XUJnYLGDUHRPPDQJLOODUDWW
¿OPDRFKYLOOXW|NDVLQDNXQVNDSHU"
3. Hur lägga upp filmer (YouTube) och bilder (Flickr)?
%UDSULVYlUGDKnUGRFKPMXNYDUXO|VQLQJDUI|UROLNDEXGJHWDUVPDOOPHGLXPODUJH

Hur producerar man en film i ”small, medium, large” processer och hur kan och bör man komprimera

'DWXPVHSWHPEHU
för enklare hantering och uppladdning? Olika videosajter, format och codecs tas upp och jämförs. Ett
)|UHOlVDUH.DUO-RKDQ/DUVVRQZZZOLIHLQWKHFLW\FRP
.DUO-RKDQ/DUVVRQ
praktiskt exempel görs på plats och laddas upp i olika storlekar. Vad ska man tänka på för bästa
resultat när man tar stillbilder och laddar upp på Flickr? Hur gå vidare om man gillar att filma och vill
+XUKLWWDROLNDV|NPRWRUHURFKV|NRUGVRSWLPHUD
utöka sina kunskaper? Bra prisvärda hård och mjukvarulösningar för olika budgetar small, medium,
WH[WHURFKLQQHKnOO"
large.
+XUVNDPDQWlQNDVRPSURGXFHQWDYWH[WHUELOGHURFKDQQDQPHGLD
Datum: 1 september
±*HQRPJnQJDYJUXQGHUQDL6(2´6HDUFK(QJLQH2SWLPL]DWLRQ´

6|NPRWRURSWLPHULQJ.RQVWHQDWWV\QDVRFKKDPQDK|JWXSSSnV|NPR
WRUHUIUDPI|UDOOW*RRJOH9DGlUVDWHOLWVLGRURFKKXUNDQPDQPHGKMlOS
DYGHVVDGUDWUD¿NWLOOVLQKXYXGVLGD"*HQRPJnQJDYVlNHUKHWVEULVWHU
EODL6(29DGlU´3DJHUDQN´RFKKXUNDQVRFLDODPHGLHUGUDWUD¿NRFK
IXQJHUDVRPVDWHOLWVLGRUI|UDWW|NDGHQVnNDOODGHSDJHUDQN"+XUDUEHWD
PHGHWLNHWWHUWDJJDUUXEULNHURFKWH[WHUI|UDWWGHVNDYDUDVn6(2DQ
SDVVDGHVRPP|MOLJW"

'DWXPVHSWHPEHU
Föreläsare: Karl Johan Larsson www.lifeinthecity.com
)|UHOlVDUH2OOHRFK-RQDV%U|PVZZZHZHEE\UDQVH
-RQDV%U|PV

2OOH%U|PV
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Kursprogram för höstens utbildningsprogram Affärsnytta & Sociala medier.
'ULYDWUD¿NRFKInUlWWEHV|NDUH"
1. Hur skapa och använda en företagsblogg och Twitter?

6DMWHUI|UVRFLDODERNPlUNHQ566VDPWDQGUDEUDNQHSI|UDWWJHQHUHUDWUD¿NIUnQH[WHUQDZHE
Frågor att ta ställning till vid start av blogg i Wordpress. Hur startar man, hur använder man bloggen
SODWVHUXWDQDWWEHWDODHQPHGLHSHQJI|UWUD¿NHQ+XUGULYDWUD¿NYLDH[*RRJOHVVSRQVUDGHOlQNDU
och vad betyder de olika rubrikerna inne i verktyget? Viktiga features att vara uppmärksam på. länkar
)DFHERRNDQQRQVHUEDQQHUVPP"
,QWHUDNWLRQVWHPDQ
Hur göra det lätt för andra att prenumerera på innehållet? Vad är Twitter, hur skapa ett Twitterkonto
9DGlUGHWVRPInUQnJRQDWWSXVKDHOOHUGHODPHGVLJDYQnJRQVLQQHKnOO"
och varför? Deltagarna får konkret hjälp att utforma sina konton och göra sina första twitterinlägg.
+XUJnUGHWWLOODWWMREEDPHGIDQWDVLI|UDWWWlQNDDQQRUOXQGD"
Datum: 18 augusti
9DGlUGHWVRPJ|UDWWYLNOLFNDUSnHQYLVVW\SDYDQQRQV"
1lUlUGHWWUROLJWDWWYL´IDOOHU´I|UHQYLVVDQQRQVRFKDJHUDU"

'DWXPVHSWHPEHU
)|UHOlVDUH$QGHUV7XIYHVVRQZZZWZRVH
)|UIDWWDUHWLOO:HEEVWUDWHJLERNHQRNWREHU

$QGHUV7XIYHVVRQ

+XUVNDSDRFKGULYDHQIUDPJnQJVULNZHEEXWLN"
Föreläsare: Victoria Ahlén www.victoriaahlen.se
9DGlUHKDQGHOYLONDlUE\JJVWHQDUQDVRPLQJnUYLONDlUSURFHVVHUQD"6RFLDODPHGLHUYLOND
YHUNW\JlUUHOHYDQWDI|UHQHKDQGHOKXUVNLOMHUGHWVLJnWPHOODQ%&RFK%%KXUVNLOMHUGHWVLJ
PHOODQNRQVXPWLRQRFKNDSLWDOYDURU"9DGWLOOI|UORNDOLVHULQJVEDVHUDGHWMlQVWHUVRP*R:DOODRFK
)RXUVTXDUHWLOOPLQDDIIlUVP|MOLJKHWHU"7LOOEDNDEOLFN±WUDGLWLRQHOOHKDQGHOKXUKDUGHWIXQJHUDWI|UU
2. Hur skapa ett konto och hantera Facebook och LinkedIn?
YDUWlUYLSnYlJ"3UDNWLNIDOO±JHQRPJnQJDYHWWDQWDONUHDWLYDVlWWDWWYlYDLQVRFLDODPHGLHULVLQ
Frågor att ta ställning till vid start av konton på Facebook och LinkedIn? Varför närvara och vad är
HKDQGHO(WWDQWDOKMlUWOLJDWLSVSnYlJHQ

skillnaderna? Deltagarna visas steg för steg hur man startar konton samt huvudsakliga features att
'DWXPVHSWHPEHU
vara uppmärksam på.
)|UHOlVDUH'DQLHO6ROYLQJZZZGHDUIULHQGVVH
Datum: 25 augusti
Föreläsare: Victoria Ahlén
+XUVWUDWHJLVNWIRUPDEXGVNDSRFKLQQHKnOOI|UDWWEOLYDOGDY

NXQGHQ"
+XUHQGnOLJQDYLJHULQJVWMlOSHUHQZHEESODWVRFKHQEUDKMlOSHU
3. Hur lägga upp filmer (YouTube) och bilder (Flickr)?

'DQLHO6ROYLQJ

,QWHUDNWLRQVWHPDQ
Hur producerar man en film i ”small, medium, large” processer och hur kan och bör man komprimera
2SWLPDOQDYLJHULQJI|UGHOWDJDQGHI|UHWDJ
för enklare hantering och uppladdning? Olika videosajter, format och codecs tas upp och jämförs. Ett
9LOND8QLTXH6HOOLQJ3RLQWVRFK(PRWLRQDO6HOOLQJ3RLQWVKDUGHOWDJDQGHI|UHWDJ"
praktiskt exempel görs på plats och laddas upp i olika storlekar. Vad ska man tänka på för bästa
([HPSHOSn´YHWDNlQQDJ|UD´I|UYDUMHI|UHWDJ

'DWXPVHSWHPEHU
resultat när man tar stillbilder och laddar upp på Flickr? Hur gå vidare om man gillar att filma och vill
)|UHOlVDUH$QGHUV7XIYHVVRQZZZWZRVH
utöka sina kunskaper? Bra prisvärda hård och mjukvarulösningar för olika budgetar small, medium,
large.

+XUDQYlQGDVRFLDODPHGLHUWLOOVDPPDQVPHGWUDGLWLRQHOO
Datum: 1 september
PDUNQDGVI|ULQJRFKUHNODP"
6RFLDODPHGLHUWUDGLWLRQHOOUHNODPLQWHUQHWPDUNQDGVI|ULQJRFKZHEESODWVHQEOLUPHURFKPHU
LQWHJUHUDGH+XUJ|UDI|UDWWLQWHGHQHJQDPDUNQDGVI|ULQJHQODQGDUSUHVXPWLYDNXQGHUSnNRQNXU
UHQWHUQDVZHEESODWVHU"
,QWHUDNWLRQVWHPDQ
9DGlU2.PDUNQDGVI|ULQJYLDVRFLDODPHGLHU"
9LNRPPHUPDQLKnJHIWHUDWWKDVHWWHQUHNODP¿OP"
+XUVHUXQJGRPDUQDSnWUDGLWLRQHOOUHNODP"

'DWXPRNWREHU
Föreläsare: Karl Johan Larsson www.lifeinthecity.com
)|UHOlVDUH$QGHUV7XIYHVVRQZZZWZRVH
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Kursprogram för höstens utbildningsprogram Affärsnytta & Sociala medier.
+XUE\JJDVLWWYDUXPlUNHSnZHEEHQ"
1. Hur skapa och använda en företagsblogg och Twitter?

9DGlUHWW´VWDUNWYDUXPlUNH´YDUI|UlUYDUXPlUNHWYLNWLJWI|UHWWI|UHWDJ±lUGHWROLNDYLNWLJWI|UROLND
Frågor %&NRQWUD%%
att ta ställning ",YLONDNDQDOHURFKPHGYLONDYHUNW\JE\JJHUPDQYDUXPlUNH"9LONHQ
till vid start av blogg i Wordpress. Hur startar man, hur använder man bloggen
EUDQVFKHU
och vad betyder de olika rubrikerna inne i verktyget? Viktiga features att vara uppmärksam på. länkar
UROONDQLQWHUQHWVSHODLE\JJDQGHW±SRVLWLYWRFKQHJDWLYW"([HPSHOSnKXUGHWNDQJnEUDRFKGnOLJW
EHURHQGHSnKXUPDQKDQWHUDWVLWWYDUXPlUNHRQOLQH%UDQGLQJEDWWOHPHOODQ%&RFK%%
Hur göra det lätt för andra att prenumerera på innehållet? Vad är Twitter, hur skapa ett Twitterkonto

'DWXPRNWREHU
och varför? Deltagarna får konkret hjälp att utforma sina konton och göra sina första twitterinlägg.
)|UHOlVDUH0DUWLQ3ODQWLQZZZGHDUIULHQGVVH
Datum: 18 augusti

+XUE\JJDHQIUDPJnQJVULNZHEEVWUDWHJLRFKPlWDUHVXOWDW"
(QIUDPJnQJVULNZHEESODWVlUQDYHWLGLQOnQJVLNWLJDLQWHUQHWPDUNQDGVI|ULQJRFKMREEDUPHGDWW
UDJJDUlWWEHV|NDUHWLPPDURPG\JQHWGDJDULYHFNDQ+XUWlQNDLQQDQPDQE\JJHUHQZHEE
SODWVKXUWDKDQGRPEHV|NDUQDRFKKXUMREEDPHGZHEEDQDO\VRFKWHVWHUI|UDWWI|UElWWUDRFK
XWYHFNODZHEESODWVHQ"
,QWHUDNWLRQVWHPDQ
Föreläsare: Victoria Ahlén www.victoriaahlen.se
9DGSnGHOWDJDUQDVZHEESODWVHUJHQHUHUDUNXQGHU"
9LONHWI|UWURHQGHVNDSDUZHEESODWVHQ"
9DGVDNQDVSnGHOWDJDUQDVZHEESODWVHUXWLIUnQHWWZHEEVWUDWHJLVNWSHUVSHNWLY"

0DUWLQ3ODWLQ

'DWXPRNWREHU
2. Hur skapa ett konto och hantera Facebook och LinkedIn?
)|UHOlVDUH$QGHUV7XIYHVVRQZZZWZRVH
Frågor att ta ställning till vid start av konton på Facebook och LinkedIn? Varför närvara och vad är
skillnaderna? Deltagarna visas steg för steg hur man startar konton samt huvudsakliga features att
vara uppmärksam på.

Datum: 25 augusti
Föreläsare: Victoria Ahlén
3. Hur lägga upp filmer (YouTube) och bilder (Flickr)?

$QGHUV7XIYHVVRQ

Hur producerar man en film i ”small, medium, large” processer och hur kan och bör man komprimera
för enklare hantering och uppladdning? Olika videosajter, format och codecs tas upp och jämförs. Ett
praktiskt exempel görs på plats och laddas upp i olika storlekar. Vad ska man tänka på för bästa
resultat när man tar stillbilder och laddar upp på Flickr? Hur gå vidare om man gillar att filma och vill
utöka sina kunskaper? Bra prisvärda hård och mjukvarulösningar för olika budgetar small, medium,
large.

Datum: 1 september

Föreläsare: Karl Johan Larsson www.lifeinthecity.com
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