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Äntligen är den här!
En rykande färsk Utbildningsbarometer fylld
med de senaste nyheterna och trenderna från
utbildningsvärlden blandat med statistik från
utbildning.se. Vilka utbildningar är populärast?
Hur ser chefer på kompetensutveckling?
Och hur attraherar man egentligen på bästa
sätt nya kunder idag? Det och mycket annat
ger vi svar på i den hetaste rapporten i
utbildningsbranschen.
Madeleine Lindahl heter jag som tagit
över den spännande positionen som
kommunikationschef här på utbildning.se. Jag
har i många år arbetat som marknadschef
inom flera olika branscher samt har även varit
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kund till studentum.se. Jag förstår precis
hur du känner dig och vet hur svårt det
kan vara att sticka ut i en konkurrensutsatt
bransch.
Därför vill jag tillsammans med mina
kollegor här förmedla våra bästa tips på hur
du marknadsför utbildningar på webben
2017. Trevlig läsning!

Madeleine Lindahl,
Kommunikationschef

UTBILDNING.SE
Vi är i dagsläget 11 personer som
jobbar på utbildning.se
Madeleine Lindahl

Marie Forsberg

Kommunikationschef

Försäljningschef

Marcus Wilken

Annika Ekström

Hanna Flink

Kundansvarig

Kundansvarig

Kommunikatör

Andrea Ruiz

Sara Hellblom

Ludvig Nyström

Kundansvarig

Kundansvarig

Louise Ringheim Foss

Search Engine
Marketing Manager

Kommunikatör

Mathias Flink
Kommunikatör

Helle Schunnesson
Kommunikatör

utbildning.se Box 7165, 103 88 Stockholm. Tel: +46 (0)8 509 106 00 Mail: info@utbildning.se
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80 000
besökare
varje månad
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Användarstatistiken visar antalet personer som har använt utbildning.se för att hitta en utbildning. För att garantera
korrekt statistik ingår vi tillsammans med övriga siter i EMG-koncernen i KIA-index, Kommittén för Internetannonsering.
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OM UTBILDNING.SE
utbildning.se strävar efter att vara en komplett marknadsföringskanal för
dig som arrangerar utbildningar för personer i yrkeslivet. Läs mer om våra
grundstommar och hur vi jobbar för att få de nöjdaste kunderna!

1.

WEBB – utbildning.se med systersiter

Vi är störst i Sverige när kommer till att förmedla
yrkeskompetens och utbildning för yrkesaktiva personer.
Vi når 80 000 besökare varje månad och genom att
vara publicerad på utbildning.se ökar du dina chanser
att kunden ska välja just din utbildning. Vill du öka din
synlighet kan du välja till tilläggstjänster som reportage
eller mailutskick. Prata med din kontaktperson för att få
reda på vad som passar dig och ditt företag bäst!

2.

PRINT – Utbildningsbarometern

En gång om året ger utbildning.se ut Utbildningsbarometern för att informera och inspirera dig som
utbildningsarrangör. I rapporten kan du läsa allt om
trender i utbildningsbranschen och sitens statistik
från året som gått. Du kan även använda Barometern
som din go to-guide när du ska optimera din profil.
Lär dig allt om hur du följer upp intresseanmälningar, vilken information du behöver ha på dina
kursbeskrivningar och hur du jobbar med recensioner.
Spara den och plocka fram när det är dags att
uppdatera din profil!

3.

CHATT

Något som är unikt med utbildning.se är vår levande
chatt. Via chatten har vi dagligen kontakt med sitens
användare och fångar upp dem just i processen när
de funderar över vilken utbildning de bör välja. I ett
överväldigande flöde av information vill våra användare
idag ha en expert att rådfråga och servicen vi erbjuder är
därför mycket uppskattad. Läs mer om chattfunktionen
på sidan 16.
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PÅ GÅNG HOS UTBILDNING.SE
utbildning.se är Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling. För att behålla vår marknadsledande
position arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra siten. Vi har ett starkt och kompetent
kommunikationsteam som dagligen optimerar våra texter så att vi alltid rankar högt på Google med de
sökord som är relevanta för dina utbildningar. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla siten så att våra
användare får en trevlig och smidig vistelse och snabbt hittar vad de söker. 2017 blir inte något undantag
och nedan följer en sammanfattning av vad vi kommer att fokusera på under året.

Boka utbildning

Mobilsite

I takt med att e-handeln har ökat rekordartat

Vi är ivriga att fortsätta arbetet med att utveckla

har även efterfrågan på bokningsbara utbildningar

vår mobilsite. Hela 37 procent av våra användare

inom kompetensutveckling stigit. I september

besökte utbildning.se via mobilen under 2016.

lanserade vi därför en bokningsfunktion på

Fokus kommer under året därför att ligga på

utbildning.se efter att hela 89 procent av våra

att skapa fler möjligheter till exponering för er

användare efterfrågat möjligheten att boka

som kunder, att förbättra upplevelsen för våra

utbildningar direkt på siten. Vi kommer under

användare samt att optimera prestandan.

2017 att fortsätta utveckla den här tjänsten som
varit oerhört populär bland våra användare.

Face lift

Kundportalen

Vi står inför en uppfräschning av hela siten med

Vi ser en härlig trend i antalet besökare som är

nya logos, typsnitt och ett modernare uttryck.

intresserade av kompetensutveckling och slog

Denna uppdatering påverkar inte funktionaliteten

under januari 2017 rekordet på över 100 000

eller hur dina utbildningar lyfts fram. Syftet är att

besökare under en månad! Under 2016 ökade

siten ska upplevas som renare så att vi kan hjälpa

antalet besökare med 8 procent och intressean-

användaren att fokusera på det vi vill lyfta fram,

mälningar med 4 procent. Vi arbetar även med att

till exempel dina annonser och reportage.

förbättra och förenkla kundportalen och recensionsmallarna. Allt för att göra din upplevelse och
användning av vår tjänst så trevlig, effektiv och

Söket
Vi kommer under 2017 att utveckla och förbättra
vår sökfunktion för att användarna ska hitta exakt
den utbildning som bäst matchar sökningen.
Detta för att göra sökresultatet så relevant som
möjligt och låta utbildningarna presenteras på ett
sätt som våra användare är vana vid från större
sökmotorer som Google och Bing.
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enkel som möjligt.
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utbildning.se är en del av EMG – Educations Media Group
SVERIGE
studentum.se
gymnasium.se
utbildning.se
kurser.se
aktivitet.se
allastudier.se

NORGE
studentum.no

STORBRITANNIEN
Findcourses.co.uk

USA
Findcourses.com

FRANKRIKE
topformation.fr

28 miljoner besökare

från

världens alla hörn

2001

2004

2005

2006
2008
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FINLAND
koulutus.fi
studentum.fi

GLOBAL
educations.com
searchmba.com

DANMARK
studentum.dk
finduddannelse.dk
kuserforledige.com

TYSKLAND
kursfinder.de

NEDERLÄNDERNA
studentum.nl

Vi försåg 4000 utbildningsarrangörer
med

700 000 kursdeltagare

2016

2014

2011
2009

2010
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POPULÄRA UTBILDNINGSOMRÅDEN
Statistiken ger en överblick av 2016 års visningar och intresseanmälningar på
utbildningar inom respektive kategori/område och förändring mot förra året.
Område		

Visningar

Andel visningar

Andel intresseanmälningar

1

Teknik

119558

18%

16%

2

Vård

64423

10%

13%

3

Ledarskap

58326

9%

9%

4

Ekonomi

40298

6%

6%

5

Hälsa

35172

5%

7%

6

IT - Avancerad

33970

5%

4%

7

Projektledning

30291

5%

4%

8

Arbetsmiljö

29098

4%

5%

9

Juridik

25004

4%

4%

10

Kommunikation

21896

3%

3%

11

HR

21215

3%

3%

12

Coaching

21125

3%

4%

13

Organisation / verksamhet

16612

3%

2%

14

IT- Microsoft Office

16336

2%

3%

15

Brandskydd

14896

2%

3%

16

Försäljning

14068

2%

2%

17

Säkerhet

13906

2%

2%

18

Inköp

12333

2%

2%

19

MBA

11518

2%

1%

20

Miljö / kvalitet / internrevision

10741

2%

1%

21

Språk

10168

2%

2%

22

Kundservice / administration

8435

1%

1%

23

Presentationsteknik / retorik

7318

1%

1%

24

IT- Webbdesign/grafik/layout

7098

1%

1%

25

Personlig effektivitet

5654

1%

1%

26

Pedagogik

3617

1%

0,5%

27

Rektorsprogrammet / skola

2083

0,5%

0,5%
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TOPP 10 UTBILDNINGSTYPER
Utbildningsområden med flest visningar under 2016
fördelat på utbildningstyp.
ÖPPEN UTBILDNING

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

1. Teknik

1.Teknik

2. Vård

2. Vård

3. Ledarskap

3. Ledarskap

4. Ekonomi

4. Säkerhet

5. IT - Avancerad

5. IT - Avancerad

6. Projektledning

6. Språk

7. Arbetsmiljö

7. Brandskydd

8. Hälsa

8. IT - Microsoft Office

9. Juridik

9. Hälsa

10. Coaching

10. Försäljning

FÖRELÄSARE

E-LEARNING/DISTANSUTBILDNING

1. Kommunikation

1. Hälsa

2. Hälsa

2. Vård

3. Personlig effektivitet

3. Teknik

4. Ledarskap

4. Ekonomi

5. Organisation / verksamhet

5. IT - Microsoft Office

6. Vård

6. IT - Avancerad

7. HR

7. MBA

8. Coaching

8. Projektledning

9. Kundservice / administration

9. Kommunikation

10. Presentationsteknik / retorik

10. Arbetsmiljö
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SITENS ANVÄNDARE
ÅLDERSFÖRDELNING
18–24

25–34

12 PROCENT

27 PROCENT

35–44

45–54

26 PROCENT

21 PROCENT

55–64

65+

10 PROCENT

3 PROCENT

VANLIGA BEFATTNINGAR
Account manager

Coordinator

Manager

Administratör

Ekonom

Projektledare

Ägare

Ingenjör

Säljare

Arbetsledare

HR

Sjuksköterska

Assistent

Konstruktör

Socionom

Chef

Konsult

Undersköterska

Coach

Kurator

Controller

Lärare

61%
Kvinnor

39%
Män

2%
Norrbotten
2%
Västerbotten

2%
Dalarna
40%
Stockholms län

BESÖKARE PÅ UTBILDNING.SE

15%
Västra Götaland

Nya besökare 75%
13%
Skåne
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Återkommande besökare 25%

SÅ HITTAR ANVÄNDARNA
ERA UTBILDNINGAR

67%
15%
ORGANISK TR AFIK
(SÖKMOTORER)

10%

GOOGLE
ADWORDS

DIREKT
TR AFIK

4%

3%

EMAIL/
UTSKICK

ANDR A
SITER*

*di.se, Svd.se, MyNewsDesk.se, Jobsafari,
Projekthantering, Dagensps.se, Superstart.
se, Chef.se m.fl.

1%
SOCIAL A
MEDIER**

**Facebook, Linkedin, Twitter

VILKA ENHETER ANVÄNDER
VÅRA BESÖKARE?

56
PROCENT

37

PROCENT

7

PROCENT

BAROMETERN
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VAD SÄGER ANVÄNDARNA?

Hur skapar man en så tydlig och lättnavigerad site som möjligt? Hur lotsar man
besökarna genom utbildningsdjungeln? Vi har frågat de som vet bäst – våra användare.
För att fortsätta vara Sveriges största söktjänst för

eller mycket enkelt att hitta rätt på utbildning.se.

vidareutbildning krävs att alla som använder sig av vår

Vi siktar självklart mot högre siffror än så och lanserar

tjänst hittar vad de söker. För att nå detta mål behövs ständig

under första hälften av 2017 en ny sökfunktion där resultatet

utveckling och framför allt, lyhördhet mot våra användares

presenteras likt de större sökmotorerna. En av skillnaderna i

önskemål och behov. Som ett led i detta genomförde vi i

det nya söket är att resultatet sorteras utifrån relevans istället

slutet av 2016 en omfattande undersökning där totalt 187

för, som tidigare, efter alfabetisk ordning.

personer delade med sig av sina synpunkter kring hur de
upplever utbildning.se.
RÅD FRÅN UTBILDNINGSEXPERTEN
GOOGLE VIKTIG KANAL

“Hej, hur kan jag hjälpa dig?”. Vår chattfunktion dyker upp

Undersökningen visade att majoriteten av besökarna,

i nedre högra hörnet ungefär 20 sekunder efter att en

72 procent, hittar in till oss genom en sökning på Google.

användare kommer in på utbildning.se. Chatten är en mycket

Vi jobbar löpande med innehåll, design och teknik för att

uppskattad service och vi ser en stadig ökning i antalet

optimera vår rankning i Googles sökresultat.

besökare som väljer att chatta med oss. Hela 49 procent av
respondenterna uppgav att de var mycket nöjda med hjälpen

SMARTA SÖKNINGAR
Att hitta in på siten är en sak, men väl därinne – hur lätt är det
att finna det man söker? 65 procent tycker att det är enkelt
14 BAROMETERN

de fick i chatten och resterande var nöjda eller ganska nöjda.

Hur hittade du till utbildning.se idag?

Skickade du intresseanmälan från någon
av arrangörerna på utbildning.se?

4+12+1371 35+65
4% Annan sökmotor

12 % Gick direkt
in på siten

35% Ja

13% Annat

65% Nej

71% Google

Hur lätt var det att hitta den typ av
utbildning du var ute efter?

2+7+262837
1% Väldigt svårt

37% Enkelt

Är du nöjd med de alternativ du hittade?

1+2+252745
1% Mycket missnöjd

8% Svårt

26%
Ganska
enkelt

2% Inte nöjd

25% Mkt nöjd

45% Nöjd

27% Ganska
nöjd

28% Mkt enkelt

MÅNGA VILL HA SVAR DIREKT

En annan framgångsfaktor är att användaren direkt får

70 procent av de tillfrågade besökarna är nöjda eller mycket

tillgång till all information de behöver. Ju mer utförlig

nöjda med alternativen de hittade. 35 procent uppger att

information på dina utbildningssidor, desto större chans att de

de valde att gå vidare och beställa mer information om den

bokar eller lämnar en intresseanmälan.

utbildning de hittat.
38 procent av dessa uppgav att de förväntar sig att få

EN NÖJD KUND KOMMER TILLBAKA

återkoppling på sin intresseanmälan redan samma dag. 46

64 procent av respondenterna uppgav att de definitivt

procent förväntar sig svar inom en vecka. Vanligtvis beställer

kommer återvända till utbildning.se. Dessutom kunde 36

besökaren information om en till tre kurser och fattar därefter

procent tänka sig att rekommendera utbildning.se till en vän

sitt beslut. Se därför till att vara snabb med återkoppling!

eller kollega.

BAROMETERN
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LIVECHATT PÅ SITEN
Cirka 20 sekunder efter att du som besökare kommit in på utbildning.se
dyker ett litet chattfönster upp i högra hörnet av webbsidan – “Hej, hur kan
jag hjälpa dig?”. Det är vår livechatt där vi hjälper våra besökare att navigera
genom utbildningsdjungeln.

M

ånga som kommer in på utbildning.se vet

När besökare är mer osäkra på vilken utbildning

redan vad de är ute efter. Andra efterfrågar

de behöver försöker vi ställa så mycket frågor som

mer vägledning bland kursutbudet. Oavsett vilket är

möjligt om exempelvis önskad studieort, ungefärlig

chatten en uppskattad service bland våra besökare.

budget, kurslängd samt vad de har för tidigare

Under 2016 chattade vi med närmare

kompetens och hjälper dem sedan vidare därifrån.

8 000 personer! Chatten är öppen under kontorstid,
med undantag för lunch, och fungerar som ett

SNABB OCH DIREKT RESPONS

komplement till den utbildningsrådgivning vi ger via

Med chattfunktionen kommer användaren snabbt

mail och telefon.

och direkt i kontakt med sidans besökare, något som

ÄR DU EN BOT?
Vi får ibland frågan om vi är en robot, men det är det
flitiga teamet på utbildning.se:s kommunikationsavdelning som turas om att chatta med besökarna
utifrån ett rullande schema. De frågor som dyker upp

Hanna Flink, en av utbildning.se:s kommunikatörer
bakom chatten uppskattar:
– Chatten är ett smart och effektivt sätt att direkt
fånga upp och hjälpa våra besökare. Det är också
ett bra sätt att lära känna dem och deras behov,

är lika skiftande som kursutbudet:

samtidigt som jag genom att chatta får en bra

”Jag är intresserad av att ta en MBA.”

efterfrågan på utbildning. Detta är något som i sin

“Vi behöver certifikat i BasP/U för 6 personer på vårt
företag så snart som möjligt.”

övergripande koll på trender när det kommer till
tur hjälper oss att utveckla siten och se till att vi har
de utbildningar och den information våra besökare
faktiskt frågar efter.

”Are all the courses in Swedish?”
”Jag har arbetat två år som chef, vilken utbildning
skulle hjälpa mig att utvecklas?”
“Jag vill bli bättre på att prata inför en grupp och
hålla presentationer, finns det någon utbildning jag
kan gå?”
VET VAD DE VILL

VI CHATTADE MED
NÄRMRE
UTBILDNINGSSÖKANDE
UNDER 2016

8000

Hanna tror att det via chatten kommer in många

Vissa besökare är redan från början väldigt specifika

frågor och synpunkter som annars hade riskerat att

i sina önskemål och berättar till exempel att hon/han

falla mellan stolarna.

söker en tvådagars bokslutskurs i Stockholm i april
2017. Vi hjälper då personen genom att ta fram de

– Det är en sak att sätta sig ned och formulera ett

förslag som bäst matchar deras önskemål.

mail, men i en livechatt är det en lite mer direkt och
informell ton. Därför kan jag tänka mig att många
upplever det som ett mindre steg att kontakta oss
den vägen.

16 BAROMETERN

KORT OM CHATTEN
En chatt pågår i snitt i cirka
6 minuter och 30 sekunder
68% av besökarna som chattar
med oss kommer från Google
Cirka 25% av alla intresseanmälningar kommer in via
chatten

BAROMETERN
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TRENDER I BRANSCHEN
Vilka är de främsta framgångsfaktorerna för att nå ut i den konkurrensutsatta utbildningsbranschen? Hur lockar man idag nya kunder och kommer det spenderas mer pengar på
kompetensutveckling 2017? Det och mycket annat har vi fått svar på när vi tagit tempen på de
utbildningsföretag som marknadsför sig på utbildning.se.

Organisk söktrafik - 80%

ÖPPNA UTBILDNINGAR VIKTIGAST

DELADE MENINGAR OM FRAMGÅNGSFAKTORER

Öppna klassrumsutbildningar eller skräddarsydda lösningar?

Finns det någon magisk formel för att lyckas i utbildnings-

På frågan om vilken utbildningsform som är viktigast svarade

branschen? Av svaren i vår undersökning att döma råder

hela 53 procent att den öppna utbildningsformen är mest

det delade meningar kring detta. Rykte, starkt varumärke,

betydande för deras verksamhet. Detta ur såväl ett lönsam-

kvalité på kursledare samt kursinnehåll toppar listan av

hetsmässigt som varumärkesbyggande perspektiv.

vilka framgångsfaktorer som enligt utbildningsföretagen är
de viktigaste idag. Men nästan lika många anser att dessa

BLYGSAMMA OMSÄTTNINGSVISIONER 2017

egenskaper är de minst viktiga. Inte lika viktigt är det enligt
utbildningsföretagen att använda ny teknologi och erbjuda

De tillfrågade företagen har inte några höga förväntningar på

någon form av certifiering eller diplomering efter avslutad

sin omsättning inför 2017, vilket framgår av undersökningen.

utbildning. Även uppföljning av kursen anses mindre viktigt.

De allra flesta förväntar sig en omsättning på en liknande nivå
som föregående år, med en försiktig ökning. Besöks-

HUR LOCKAR MAN TILL SIG NYA KUNDER?

statistik från utbildning.se visar dock på en trafikökning med

Utbildningsbranschen fortsätter att ta allt större kliv i den

10 procent under hela 2016 och under hösten tog det fart och

digitala världen. 80 procent av företagen når idag ut till

ökade med hela 20 procent. Detta ser vi som en indikation på

nya kunder främst genom mailutskick och sociala medier.

ett ökande intresse för vidareutbildning i samhället i stort.

Traditionell marknadsföring såsom printannonser, mässor och

En trend som förhoppningsvis fortsätter under 2017.

företagskataloger har använts i mindre utsträckning under

18 BAROMETERN

2016, visar undersökningen. Endast 26 procent av företagen

att ta den första kontakten. Majoriteten av respondenterna

uppger att de använt sig av dessa marknadsföringskanaler

är överens om att telefonkontakten ofta innebär ett mer

under 2016.

personligt bemötande som i många fall också konverterar
bättre.

SNABBARE RESPONS ÄN VÄNTAT
De tillfrågade utbildningsföretagen är överlag snabba på att
ta hand som sina intresseanmälningar från utbildning.se.
Hela 73 procent av de responderande företagen svarar att de
ger återkoppling på intresseanmälningarna inom en dag. 22
procent uppger till och med att de svarar inom en timme och
ett fåtal, cirka 5 procent svarar redan inom 10 minuter. I den
användarundersökning* som vi genomförde under samma
tidsperiod tillfrågades användare på utbildning.se om hur
snabbt de förväntar sig svar på sina intresseanmälningar.
Majoriteten av respondenterna, 35 procent, förväntar sig svar
inom en vecka. Med andra ord: här överträffar utbildningsföretagen användarnas förväntningar med råge!
MAIL GER SNABBAST ÅTERKOPPLING, MEN TELEFON
KONVERTERAR BÄTTRE

ANTAL LEADS VÄGER TYNGST
Hur utvärderar utbildningsföretag sina marknadsföringskampanjer på utbildning.se? En klar majoritet av de tillfrågade
utbildningsföretagen uppger att de mäter resultatet av sina
marknadsföringsinsatser främst i antal nya leads. Andra
faktorer som företag värderar är antal exponeringar samt
givetvis totalresultat.
E-HANDELSLÖSNINGAR VANLIGT
Hela 76 procent av utbildningsföretagen uppger i
undersökningen att de erbjuder någon form av e-handelsfunktion. Detta oftast i form av att kunderna själva har
möjlighet att boka utbildningar online. Det är dock ett fåtal
företag som fortfarande inte har planer på att lansera någon

Ungefär hälften av de tillfrågade företagen använder mail
som primär kanal för att ta kontakt med potentiella kunder.
Mail är ett smidigt sätt att snabbt återkoppla till kunden,

form av e-handelslösning.
*Läs mer om användarsökningen på sidan 14.

menar dessa företag. Andra hälften använder telefon för

Vilken utbildningstyp är viktigast för ert företag?

3+7+3753
1+4+2273
3%
e-learning

53% Öppna

7%
Annat

37%
Företagsanpassade

Hur snabbt svarar ert företag på förfrågningar om
era utbildningar?
5% “Inom 10 min”

22% “Inom
1 timme”

73% “Inom en dag”

Ungefär hur stor del av er marknadsföringsbudget
utgörs av digital marknadsföring?

9+13+1959
8+10+1666
9%
“Mellan 21-30%”

13%
“Mellan 31-40%”

59%
“Mer än 50%”

19%
“Mindre än 20%”

Har er hemsida en e-handelsfunktion där besökarna
kan köpa era utbildningar?

66% “Nej,
men de kan
boka kursen
online”

8% “Nej, men har planer
på e-handelslösning”
10% “Ja,
användarna
kan betala
online”
16% “Nej,
och har inga
planer på att
erbjuda det“
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UTBILDNING = NÖJDARE CHEFER?
Under vintern genomförde utbildning.se sin årliga undersökning av
svenska chefers syn på sin egen och sina medarbetares
kompetensutveckling.
Bland de tillfrågade återfanns personer med ledande befattning från svenska bolag, såsom Fingerprint
Cards och Volvo, men även chefer inom statliga företag och myndigheter som Skatteverket och
Vattenfall. Majoriteten, 64 procent, av de tillfrågade hade ett personalansvar för mellan 1– 30 anställda.
Respondenterna i undersökningen representerade ett brett urval av företag i olika storlek, från
egenföretagare till koncerner med flera tusen anställda. Undersökningen omfattade ett tvärsnitt av
chefer på olika nivåer inom sin respektive organisation. Bland respondenterna ingick såväl vd:ar som
mellanchefer och gruppledare.

HÄLFTEN FÅR INDIVIDANPASSAD KOMPETENSUTVECKLING 1–2 GÅNGER PER ÅR

MÅNGA CHEFER STYR SJÄLVA ÖVER SIN EGEN
KOMPETENSUTVECKLING

Lite mer än hälften av de anställda får individ-

En stor del, 40 procent, av cheferna är ensamt

anpassad kompetensutveckling 1 - 2 gånger per år

ansvariga för sin egen kompetensutveckling.

och bäst på utbildning är företag med en fastslagen

Detta gäller på såväl större som mindre företag.

policy för personalens kompetensutveckling. Likt

Undersökningen visar dock att chefer som får stöd

tidigare år är även mindre företag bättre på att förse

av antingen HR-avdelningen eller någon högre upp

sina anställda med regelbunden utbildning. En

i hierarkin generellt sett är mycket nöjdare med sin

anledning till detta kan vara att chefer för mindre

kompetensutveckling. Skillnaden verkar dock inte

företag, enligt undersökningen, är mer involverade i

bero på mängden utbildning, då båda grupperna får

sina anställdas kompetensutveckling.

ungefär lika mycket kompetensutveckling.

MER UTBILDNING = NÖJDARE CHEFER

INTERNUTBILDNINGAR FORTFARANDE VANLIGAST

Sveriges chefer är någorlunda tillfredsställda med

På större företag är interna utbildningar det vanligaste

både sin egen och sina anställdas kompetens-

utbildningsinslaget för chefers kompetensutveckling.

utveckling. Föga överraskande är chefer med mest

Mindre företag förlitar sig i större utsträckning på

kompetensutveckling nöjdast, medan chefer som

externa utbildningar, men även på dessa arbetsplatser

får individanpassad kompetensutveckling mindre än

är interna utbildningar för chefer vanligt. Även

en gång per år är minst nöjda. Ett liknande samband

mentorprogram är en vanligare företeelse i större

kan skönjas även för chefers uppfattning om sina

företag än på mindre arbetsplatser.

anställdas kompetensutveckling. Chefer vars
anställda får mycket kompetensutveckling är mer
nöjda med resultatet av utbildningen än de chefer
vars anställda får mindre kompetensutveckling.
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82%
70%
Vem tar initiativ till dina anställdas

Hur ofta får dina anställda

51%

kompetensutveckling?

9%
Jag som
chef

Den
anställde
själv

64%
av cheferna uppgav
att deras arbetsplats
har en policy för
kompetensutveckling
idag.

HRavdelningen

Annat

47%
av cheferna får individanpassad kompetensutveckling 1-2 gånger
per år. 24 procent får
utbildning färre än 1 gång/
år och 14 procent får det 5
gånger eller mer.

kompetensutveckling?

25%

25%

18%

individanpassad

13%
Färre än
1 gng/år

11%
1-2
gng/år

60%
av cheferna svarade
att deras företag delvis
använder sig av interna
utbildningar för de
anställdas kompetensutveckling, på frågan vilken
typ av utbildningar deras
organisation använder för
kompetensutveckling.

3-4
ggr/år

5 ggr/år
eller mer

40%
av cheferna uppger att de
själva är ansvariga för sin
egen kompetensutveckling på frågan
“Vem tar initiativ gällande
din egen kompetensutveckling?”
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TOPP 99 FÖRETAG SOM
SÖKER MEST UTBILDNING
Statistiken visar de företag och organisationer som flitigast
sökte utbildningar på siten under 2016.
FÖRETAG

BRANSCH

FÖRETAG

BRANSCH

1. VGREGION

Kommuner & landsting

22. KAROLINSKA

Hälsovård

2. SKANSKA

Industri

23. LÄNSSTYRELSEN

Myndigheter

3. SVENSKA KYRKAN

Myndigheter

24. VÄSTERÅS

Kommuner & landsting

4. SLL

Kommuner & landsting

25. BRAVIDA

Industri

5. STOCKHOLM

Kommuner & landsting

26. HUMANA

Hälsovård

6. VOLVO

Industri

27. IKEA

Detalj, hotell & fastighet

7. SWECO

Industri

28. LERNIA

Utbildning

8. MALMÖ

Kommuner & landsting

29. ARBETSLIVSRESURS

Utbildning

9. SEABB

Industri

30. MIDROC

Industri

10. MIL

Myndigheter

31. POLISEN

Myndighet

11. VATTENFALL

Industri

32. SANDVIK

Industri

12. TRAFIKVERKET

Myndigheter

33. SCANIA

Industri

13. DLL

Finans & försäkring

34. VOLVOCARS

Industri

14. PEAB

Industri

35. WSP GROUP

IT

15. HELSINGBORG

Kommuner & landsting

36. ALERIS

Hälsovård

16. LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Finans & försäkring

37. CAPIO

Hälsovård

17. REGION ÖSTERGÖTLAND

Kommuner & landsting

38. GE

Industri

18. ERICSSON

Industri

39. NACKA

Kommuner & landsting

19. ARBETSFÖRMEDLINGEN

Myndigheter

40. SWEDAVIA

Transport

20. EON

Industri

41. SWEDBANK

Finans & försäkring

21. FÖRSÄKRINGSKASSAN

Myndigheter

42. BOLIDEN

Industri
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FÖRETAG

BRANSCH

FÖRETAG

BRANSCH

43. LUL

Hälsovård

71. AKZONOBEL

Hälsovård

44. RAMBOLL

Industri

72. COMBITECH

IT

45. CAVERION

Industri

73. COWI

IT

46. ELECTROLUX

Industri

74. FORTUM

Industri

47. GK

Teknik

75. FRESENIUS-KABI

Hälsovård

48. ICA

Detalj, hotell & fastighet

76. PREVIA

Hälsovård

49. KI

Hälsovård

77. SCA

Industri

50. LINKÖPING

Kommuner & landsting

78. PWC

Finans & försäkring

51. LUND

Kommuner & landsting

79. SIEMENS

IT

52. MIGRATIONSVERKET

Myndighet

80. SIGMA

IT

53. NCC

Industri

81. SÖDERSJUKHUSET

Hälsovård

54. ATLAS COPCO

Industri

82. SU

Utbildning

55. SKF

Industri

83. TETRA PAK

Industri

56. SLU

Utbildning

84. ALFA LAVAL

Industri

57. UPPSALA

Kommuner & landsting

85. BAE SYSTEMS

Teknik

58. ASTRAZENECA

Hälsovård

86. BILLERUD KORSNÄS

Industri

59. ATEA

IT

87. DB SCHENKER

Transport

60. COOR

Detalj, hotell & fastighet

88. DEKRA

Transport

61. HANDELSBANKEN

Finans och försäkring

89. FORSMARK VATTENFALL

Industri

62. HSB

Detalj, hotell & fastighet

90. H&M

Detalj, hotell & fastighet

63. IKANO

Finans och försäkring

91. HUSQVARNAGROUP

Industri

64. KRIMINALVÅRDEN

Myndigheter

92. LIU

Utbildning

65. KTH

Utbildning

93. LTV

Kommuner & landsting

66. LFV

Myndigheter

94. PREEM

Detalj, hotell & fastighet

67. NORDEA

Finans & försäkring

95. SECURITAS

IT

68. NORRKÖPING

Kommuner & landsting

96. FUJITSU

IT

69. SAAB GROUP

Industri

97. SEMCON

IT

70. STORA ENSO

Industri

98. SKANDIA

Finans & försäkring

99. SKATTEVERKET

Myndigheter
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TOPP 30 FÖRETAG
Bolag				
		
Bolag			
				
				

Omsättning
OmsättningTillväxt
Tillväxt
2014		
2015		
i2013
%

Omsättning
Omsättning
2012
2014
2014
2013

ResultatResultat
(MSEK) (MSEK)
2013
2012
2015
2014
2013

1. Lernia

1099

-3 %

1134

1278

101

101

214

2. BTS Group

1044

34 %

781

688

109

83

70

3. Mercuri International Group

463

-9 %

510

518

20

4

-62

4. Lexicon

290

12%

260

254

26

10

11

5. SSE Executive Education (fd IFL)

223

-1 %

226

226

15

-3

14

6. IHM

175

10 %

159

152

9

3

9

7. Training Partner

169

14 %

148

139

9

5

3

8. Far Akademi

157

-1 %

159

157

5

8

11

9. Hyper Island

132

15 %

115

97

-5

-9

-

10. Medlearn

123

-3 %

127

101

5

15

16

11. SIPU International

118

-16 %

141

147

2

3

6

12. Mindset

108

11 %

97

102

3

-2

0

13. Karnov Group Sweden AB

80

3%

78

73

0

15

-5

14. Berghs School of Communication

79

10 %

72

72

2

6

5

15. Addskills Cornerstone Group AB

78

5%

74

89

4

0,6

1

16. Informator Utbildning

72

-1%

73

61

0

0

-10

17. STF Ingenjörsutbildning

68

6%

64

67

2

-1

2

18. Blendow Group

67

0%

67

61

4

7

2

19. Kompetensutvecklingsinstitutet

62

-17 %

75

71

6

19

-12

20. Teknologisk Institut AB Sverige

60

-8 %

65

58

4

6

2

21. Psykologpartners

58

16 %

50

58

6

1

3

22. Företagsuniversitetet

57

2%

56

54

2

2

0

23. Confex Sverige

57

-12 %

65

64

-1

5

2

24. FEI

56

27%

44

41

9

4

3

25. Mgruppen

52

4%

50

49

4

9

13

26. Gällöfsta Perlan

45

-10%

50

22

0

-1

-1

26. Move Management AB

45

13 %

40

33

4

3

2

28. Insights Sweden (fd IBC Euroforum)

40

-17 %

48

57

-1

0

3

29. Chalmers professional education

40

25 %

32

34

0

-2

0

30. Learning Tree

36

-16 %

43

43

3

3

1

Totalt

5153

90 %

4903

4866

347

294,6

303

Om tabellen:
Omsättning: MSEK. För företag med brutet räkenskapsår har vi angivit siffrorna från de 3 senaste årsredovisningarna		
Resultat: Resultat efter finansiella poster MSEK				
Källor: UC Ekonomipublikationer B525 Utbildningsföretag, allabolag.se samt medverkande utbildningsföretag			
Vid frågor eller önskan om att synas på listan, kontakta: Marie Forsberg, marie.forsberg@utbildning.se, 08-509 106 60
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Jag är stolt över att jobba här varje dag!
Marie Forsberg, försäljningschef på utbildning.se vill tillsammans med utbildningsföretagen bygga ett Sverige rustat för att möta framtidens tuffa krav på kompetens.
– Det roligaste med att jobba på utbildning.se är att man
får möta så många inspirerande och passionerade
människor som verkligen brinner för det de gör.
Jag har aldrig jobbat med en mer träffsäker tjänst där vi
verkligen hjälper våra samarbetspartners att nå rätt
personer, samtidigt som vi hjälper dem som letar efter
kompetensutveckling att hitta rätt utbildning för just
deras behov. Jag är stolt över att jobba här varje dag och
ser fram emot vad vi kan skapa tillsammans med våra
kunder framöver och lyfta frågan om kompetensutveckling. Tillsammans är vi en stark röst som kan driva
på utvecklingen i branschen samtidigt som vi genom
utbildning bygger ett Sverige som är rustat att möta
framtidens krav på kompetens.
Marie är försäljningschef på utbildning.se sedan 1 mars
2016. Hon kommer närmast från Mynewsdesk där hon i
rollen som chef för deras Account Managers ansvarade
för plattformens befintliga kunder på den svenska
marknaden och jobbade med digital PR och kommunikation. I sitt arbete på utbildning.se värnar hon mycket om
våra samarbetspartners och har alltid ett långsiktigt

– Mitt mål är att utbildning.se ska vara det självklara

perspektiv. Hon vill hela tiden utvecklas och tillsammans

valet för alla som erbjuder företagsutbildningar eller

med resten av teamet på utbildning.se ständigt driva

söker utbildningar. Vi ser oss som experter inom digital

branschen och siten framåt.

kommunikation och vet vad som fungerar just nu.
På det viset är vi den förlängda armen inom marknadsföring för dem som väljer att samarbeta med oss.

Vi är experterna
inom digital
kommunikation och
vet vad som
fungerar

Oavsett om vi hjälper mindre nystartade företag eller
större etablerade så är vi det bollplank som många
behöver för att kunna lägga sitt krut på rätt saker.
Vi har koll på såväl marknaden som trender och den
senaste tekniken, samtidigt som vi har en nära dialog
med våra kunder och tar hänsyn till deras behov och
önskemål. Detta är också ett sätt för oss att hela tiden
utveckla oss och våra tjänster.
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SÅ SYNS DU – VÅRA BÄSTA TIPS
En bra text eller hemsida ska inte bara vara informativ och intresseväckande. Den ska även
vara anpassad för sökmotorerna. Men hur hamnar du i toppen av träffresultaten? Det finns
tyvärr ingen universell formel på exakt hur man ska göra för att knäcka Googles algoritmer...
...men det finns flera parametrar som vi vet är viktiga.
Sökmotoroptimering är en av vår tids mest omdebatterade och underliga former av marknadsföring. Vissa
kallar det informationsmanipulation, andra menar att de gör sökaren en tjänst genom att tillhandahålla rätt
information till rätt person. I slutändan kan vi enas om en sak. För att få trafik från Google får man betala för
sig eller se till att faktiskt förtjäna att synas högst upp i det organiska, obetalda, sökresultatet.

1

Ett budskap per sida
En sida fullspäckad av information är varken begriplig för
besökaren eller för sökmotorn. Informera om en sak i taget;
en beskrivning av utbildningen på en sida, om företaget på
en annan och FAQ:s (vanliga frågor) på en tredje.

3
5

2

Skapa en metabeskrivning per sida
Metabeskrivningen syns precis under URL:en i Googles träfflista och är
som ett skyltfönster till din butik – den ska på ett snabbt och spännande
sätt locka dina besökare att öppna dörren och ta del av dina erbjudanden.
Alla sidor på din hemsida bör ha en metabeskrivning på max 150 tecken.

Baka in relevanta nyckelord
Är det en Excelutbildning ni bedriver ska du använda relevanta nyckelord som “Kurs i Excel”, ”gå en
Excelkurs” eller ”Lär dig Excel” i huvudrubriken, ingressen, mellanrubriker, brödtext eller bildtext.
Med spamma inte texten med nyckelordet utan försök istället att på ett naturligt sätt väva in det i
texten. Använd Googles sökordsplanerare för att hitta ett relevant nyckelord.

4

Mobile first
Google kommer att lägga ännu mer fokus på på den mobila
användarupplevelsen i år. Se därför till att all den information du
presenterar på din sites desktopversion även finns med på den mobila
versionen.

Skriv för webben
Att läsa text på en skärm tar längre tid än i print. Många läser dessutom på sina telefoner. Håll dig därför
till grundreglerna för hur man skriver för webben: En tydlig och intresseväckande rubrik, kortfattad
ingress, flera mellanrubriker och korta texter om max fem rader per stycke. Bryt gärna upp texten med
hjälp av punktlistor och blankrader för att skapa mer luft på sidan. Det är inte bara era besökare som
kommer att tacka er – sökmotorerna älskar tydlighet och relevans!
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6

HTTPS
Google vill ha en säker webb. Att ha en säker site, med ett så kallat SSLcertifikat, är idag en faktor som ökar möjligheten att ranka bra på Google.

2,6
En besökare på
utbildning.se besöker
i snitt 2,6 sidor

Varje dag görs
cirka 40 miljoner
sökningar
på Google

01:53
En besökare på
utbildning.se stannar
i genomsnitt 01:53
minuter

Besökstiden är ofta
en aning kortare då
besökaren läser på sin
mobil eller surfplatta.
Från en dator är besökstiden något längre
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DIN KUNDPORTAL
– EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER
Som kund till oss på utbildning.se får du en egen inloggning till vår
kundportal. Där kan du när som helst logga in och få full kontroll över din
publicering och statistik. Snabbt, smidigt och flexibelt!
Inloggningsuppgifterna får du direkt av oss när du blir kund. Om ni är flera på ditt
företag så går det bra att lägga till flera konton. Det finns inga begränsningar.
Maxa din profil med recensioner!
Genom att arbeta med recensioner sticker du ut i sökresultatet samtidigt som du

KUNDPORTALEN
INGÅR
I DITT BASPAKET

ökar din trovärdighet. Vi ser att våra användare är mer benägna att klicka på
företag som blivit recenserade och fler och fler av våra kunder arbetar idag med
recensioner.

I kundportalen kan du:
Lägga till nya utbildningar
Uppdatera kurstexter
Lägga in bilder
Pausa utbildningar
Uppdatera och lägga in kursdatum
Göra recensionsutskick
Ladda ner fullständig statistik över sidvisningar, klick och intresseanmälningar
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HANNAS 7 HETA TIPS
FÖR BÄSTA RESULTAT
Gör det så lätt som möjligt för besökaren att förstå vad
utbildningen handlar om. Det råder Hanna Flink, kommunikatör
på utbildning.se. Här delar hon med sig av sina hetaste tips för
att nå bästa resultat med dina utbildningssidor.

1.

Tydlig information

2.

Dela upp innehållet

Se till att informationen är uppdaterad och ger svar på alla tänkbara frågor som en potentiell kursdeltagare kan behöva; såsom “när är nästa tillfälle i Göteborg? Krävs det några förkunskaper? Vad
ingår i priset?” osv.

Dela upp texten, gärna genom att använda de färdiga fälten (målgrupp, kursinnehåll, kostnad, tid
och plats etc). På så vis blir det lättare för användaren att snabbt navigera sig fram till just den
information de söker. Punktlistor kan vara ett tydligt och bra sätt att stycka upp större mängder
information.

3.

Tala klarspråk

4.

Använd snygga bilder

5.

Lockande rubriker

6.

Ha aktuell information

7.

Tjusiga ord, invecklade meningar och avancerade termer i all ära – men försök att använda ett
klart, enkelt och lättbegripligt språk som så många som möjligt kan ta till sig. Det vinner du på!

En bra, högupplöst bild är ett smart sätt att sticka ut bland dina konkurrenter och hjälpa dem att
minnas dina sidor. Välj bilder som du tycker illustrerar ditt företag och det du vill förmedla med
dina utbildningar. Breda header-bilder (642 pixlar) fyller ut hela textfältet och blir också snyggast i
mobilversionen av utbildning.se.

Vilken av rubrikerna gör dig mest inspirerad? ”Kurs i personlig effektivitet” eller ”Vill du jobba
smartare, istället för mer?” Föreställ dig att du talar direkt till den som läser. Hur skulle du sammanfatta nyttan och värdet av din utbildning i en mening? Vad gör just din utbildning unik? Skriv det
högst upp på utbildningssidan!

Se till att det inte ligger kvar inaktuell information på utbildningarna. Håll koll på din sida löpande
och uppdatera kursdatum, bilder och liknande så att den är fräsch och up to date. Det ökar trovärdigheten och gör det enklare för den som söker att hitta den information hon behöver.

Få en extra push med recensioner

Arbetar du med recensioner? Om inte – börja redan idag! Recensioner visas som stjärnor i anslutning till dina utbildningar och ökar såväl din trovärdighet som synlighet i sökresultatet. Importera
dina gamla utvärderingar genom vår mall för import av recensioner eller skapa nya recensionsutskick till kursdeltagare. Båda funktioner hittar du i din kundportal. Fråga oss på kommunikationsavdelningen så hjälper vi dig gärna att komma igång.
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STICK UT UR
MÄNGDEN MED
RÄTT BILD!
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HAR DU KOLL PÅ DET VISUELLA?
Vill du väcka och behålla intresset för dina sidor på utbildning.se?
Här är tipsen som hjälper dig lyfta fram ditt budskap med hjälp av bilder.

TÄNK PERSONLIGT, PROFESSIONELLT OCH RELEVANT
Bilder tagna av en professionell fotograf är givetvis alltid att föredra men när tid, resurser eller
talang saknas är räddningen professionella bildbanker som det finns flera av på nätet. Tänk
bara på att välja en bild som känns personlig. Generiska bilder och stock photos kan ibland
stjälpa mer än de hjälper då de återanvänds av många företag och riskerar att bli uttjatade.
Satsa på högupplösta bilder tagna i bra ljus, i studio eller i dagsljus. Och försäkra dig om att
motivet är relevant för sammanhanget genom att ställa dig följande fågor: Hur relaterar denna
bild till texten? Och hur lyfter den intrycket av mitt företag eller utbildning?

VÄLJ RÄTT BILDSSTORLEK
Skala ner din bild i önskad storlek innan du laddar upp den på utbildning.se. Då går det
snabbare och du behöver inte lägga tid på att beskära den i webbpubliceringsverktyget. Breda
header-bilder (642 pixlar) fyller ut hela textfältet och blir också snyggast i mobilversionen av
utbildning.se. Försök att vara konsekvent i storlek och bildspråk, till exempel genom att
använda samma format på alla bilder på kursledare o.s.v.

BILDENS PLACERING
Försök att ha en enhetlig struktur där exempelvis varje kurssida har en bred header-bild
högst upp och en mindre bild, till exempel till höger i andra textstycket. Det skapar igenkänning och harmoni för ögat. I en kortare text kan det räcka med en bild, men använd
gärna flera bilder om texten är lite mer omfattande, då blir den lättare att ta till sig.

SÖKMOTOROPTIMERA BILDEN
Genom att döpa bildfilen till en kort beskrivande text till exempel ”brandvarnare.jpg”
berättar du för sökmotorerna vad bilden föreställer. Förutom att kommunicera till Google
vad bilden föreställer, får din bild och sidan den ligger på bättre placering i sökmotorer.
Döper bilden gör du i samband med att du laddar upp den i bildbanken inne i din
kundportal.

FILFORMAT– JPEG, PNG ELLER GIF?
Jpeg är det vanligaste bildformatet för webben och också det du bör använda.
Det komprimerar bilden på ett bra sätt, innehåller många färger och fungerar överallt. PNG
använder du om du behöver frilagd bakgrund, till exempel för din logotyp. GIF används
sällan numera och fungerar inte i alla enheter och webbläsare och bör därför undvikas.

BILDER PÅ NYCKELPERSONER
I din kurspresentation är en bild på kursledarna tillsammans med kortfattad information
om deras bakgrund, expertis etc. ett bra sätt att hjälpa den sökande att fatta beslut kring
din utbildning. Överväg även gärna att ha med en så kallad ‘testimonial’ i texten, det vill
säga en bild på en kursdeltagare tillsammans med ett kort citat om utbildningen.

Behöver du hjälp med bilder? Kontakta info@utbildning.se för råd och tips!
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FÖLJER DU UPP DINA
INTRESSEANMÄLNINGAR?
Se till att aktivt ta tillvara på de intresseanmälningar som kommer in via utbildning.se med hjälp av dessa tips:

1
2
3
4

Vem bör ta emot intresseanmälan?
Välj i din kundportal vilken mailadress intresseanmälan ska gå till. Du kan välja olika
mailadresser till olika orter och olika utbildningar. Var noga med att välja en mailadress
som kollas dagligen, för att inte missa några viktiga leads!

Följ upp intresseanmälan
Har personen angett telefonnummer i sin intresseanmälan – ring alltid upp! Ett
personligt bemötande inger trovärdighet och ökar sannolikheten till en ansökan.
Vissa föredrar att få information via mail och anger i sådana fall bara en mailadress.
Se oavsett vad till att din kontakt är personlig och att du kan ge svar på ytterligare
frågor kring utbildningen som den intresserade kan tänkas ha.

Ett frågeformulär skickas ut!
Två veckor efter att en användare fyllt i en intresseanmälan skickas ett automatiskt uppföljningsmail ut från utbildning.se. I mailet ställer vi fyra frågor, där han eller hon ombeds
svara på hur uppföljningen från utbildningsleverantören har gått till. Detta gör vi för att
hjälpa dig utvärdera hur du kan förbättra din uppföljning av intresseanmälningar.

Vad står det i ditt autosvar?
Autosvaret skickas automatiskt till den som gjort en intresseanmälan. Detta är din
första kontakt med din framtida kursdeltagare. Se till att fånga hans/hennes intresse
direkt! Du kan välja att ha ett generellt autosvar för alla dina utbildningar eller ett specifikt autosvar för varje enskild utbildning, vilket utbildning.se rekommenderar. Här kan
du länka vidare till er hemsida, till ansökningssidan eller varför inte bifoga en PDF med
er kurskatalog!

DET HÄR SÄGER ANVÄNDARNA
Svaren nedan baseras på 6311 svar i vårt uppföljningsmail under perioden jan 2016–dec 2016.
Har redan anmält mig
/kommer att anmäla mig till
utbildningen

Har inte bestämt mig än
/funderar fortfarande

Jag har ännu inte blivit kontaktad

Utbildningen var inget för mig

44%

17%

15%

15+U
44+U 100+
100+
24+U 100+
17+U 100+
24,5%
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INTRESSEANMÄLNINGAR PÅ UTBILDNING.SE

JAN 2016 – DEC 2016

Under 2016 gjordes över 23 000 intresseanmälningar/bokningar på utbildning.se. I september 2016 lanserade vi vår nya bok-

b+88+89+77+86+81+64+36+67+86+81+75+67N

ningsfunktion. En intresseanmälan motsvarar i snitt två personer. Totalt fick vi in förfrågningar för över 40 000 personer.
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HUR JOBBAR ANDRA?
Hur tar man bäst tillvara på de intresseanmälningar som kommer in
via utbildning.se? Vi har pratat med Nina Spegel från Mindset som
ser värdet i att ta kontakt direkt.
Vad är det första du gör när en intresseanmälan kommer in?
– Blir glad och fördelar den rappt till en av våra utbildningsrådgivare.
Som alltid så förbereder vi oss och tar reda på väsentlig historik för
att möta kunden på ett proffsigt sätt. Därefter ser vi till att kontakta
kunden så snart som möjligt.
När tar du en första kontakt med personen?
– Samma dag som intresseanmälan kommit in. Vi föredrar alltid
att kontakta via telefon om kunden har lämnat sitt nummer, annars
mejlar vi.
Hur följer du upp efter den första kontakten?
– Det beror på det första samtalet och vad vi kommer överens om då.
När vi ringer gör vi det för att säkerställa att kundens behov matchar
vårt innehåll på efterfrågad utbildning genom en behovsanalys.
Vi vill så klart sälja våra kurser och utbildningar men vi månar om ett
långsiktigt samarbete och att våra deltagare ska vara nöjda. Därför är
detta en viktig del i processen.
Vad tror du är framgångskonceptet med intresseanmälningar?
– Att värdera alla intresseanmälningar högt! Vi kontaktar alla kunder
direkt och månar om att förvalta förfrågan så att kunden verkligen får
det som han eller hon behöver. Våra utbildningsrådgivare är kunniga på
vårt utbud och innehåll men inte minst på att ”borra” i kundernas behov
och matcha in dem på rätt kurs.

Nina Spegel, Affärsområdeschef Mindset

– Ett exempel var en kund som frågade efter en
utbildning inom Grundläggande Projektledning men som efter en behovsanalys visade
sig ha större behov av ledarskap och som därför
rekommenderades att gå vår kurs för ledare
utan formellt personalansvar, “Leda utan att vara
chef”.
BAROMETERN
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VIKTEN AV RECENSIONER
Användargenererade omdömen spelar en allt viktigare roll i
konsumenters beslutsprocesser på nätet. Detta gäller inte minst
för utbildningsbranschen, visar undersökningar från utbildning.se
och BrightLocal.

Hur bör DU arbeta med recensioner?
Be och du skall få
En intressant del av BrightLocals undersökning är att konsumenter i regel är väldigt villiga att lämna recensioner,
om de blir tillfrågade. Så många som 7 av 10 säger att de skulle lämna en recension om de blev ombedda.
En siffra som visar på att människor i regel är angelägna om att dela med sig av sina erfarenheter till andra.
Varför är recensioner viktiga?
Folk väljer utbildning på liknande sätt som de väljer en ny tv. De läser på om sina alternativ innan de slutligen
bestämmer sig. Står valet mellan två snarlika utbildningar är det ofta recensionerna som avgör vilken besökaren
bestämmer sig för.
Besökarna läser och läser
I snitt tittar 90 procent av besökarna på en utbildnings betyg innan de bestämmer sig. Majoriteten av besökarna
läser 6–10 recensioner innan de bestämmer sig för en utbildning, men redan efter 2–3 recensioner har de flesta
bildat sig en tydlig uppfattning.
Litar folk verkligen på recensioner?
Kort sagt: ja. Ungefär 80 procent (!) anser att de är lika pålitliga som
personliga rekommendationer.
Recensioner är ett kontinuerligt arbete
Recensioner är en färskvara, ju äldre de är desto mindre kommer de att
påverka besökaren. Enligt BrightLocal räknas en recension som aktuell
om den inte är äldre än tre månader.

Utbildningar med recensioner
har dubbel konverteringsgrad*
jämfört med utbildningar
utan recensioner

Hur visas recensionerna
Recensionerna visas på ett antal olika platser. Dels i våra sökresultatlistor, på kurssidorna och i er företagspresentation. Recensionerna visas
även direkt i Googles sökresultat. Ni kan också visa upp era recensioner
på er egen hemsida med vår recensionswidget, som du kan hitta i kundportalen.

Logga in på kundportalen och klicka på fliken ”recensioner - Beta”

Gör ett e-postutskick till era kursdeltagare efter avslutad kurs
med hjälp av mallen med frågor
Invänta recensioner som sedan publiceras på era kurser på
utbildning.se och er egna hemsida

* Konvertering = visning av kurssida som leder till en intresseanmälan eller bokning. Resultatet baseras på en undersökning av 750 utbildningar under 6 månader.
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FÖLJ MED PÅ RESAN IN I DEN
OFFENTLIGA VERKSAMHETEN
FindCourses PRO tillhandahåller skräddarsydda HR- och inköpslösningar för hantering av utbildning till
företag och organisationer. Under 2016 har FindCourses PRO hjälpt sina kunder att köpa in utbildning för
över 31 MSEK. Till största del har dessa utbildningar köpts från samarbetsparters till utbildning.se och
PRO-kunders avtalsleverantörer.
FindCourses PRO designar skräddarsydda

FindCourses PRO är fortfarande marknadsledande

utbildningsportaler och specifika företags-

i Norden och ser flera intressanta samarbetsmöj-

lösningar. Portalen kan kopplas ihop med kundens

ligheter på den svenska marknaden.

befintliga processer och system såsom intranät,
HR- och inköpssystem. Portalen hjälper kundens

På kunders efterfrågan har de utvecklat ett nytt

medarbetare att enkelt söka, jämföra och boka

system för att smidigt hantera bokning och

utbildningar. För att ytterligare underlätta bokning

uppföljning av internutbildningar. Systemet kan

och uppföljning sköter PRO all support och

till stor del administreras av kunden själv och det

administration av inköpen. PRO tar hand om såväl

ersätter för många behovet av ett LMS (Learning

interna som externa utbildningar och skapar på så

Management System). Självklart är systemet

sätt en helhetslösning som täcker alla former av

kompatibelt med utbildningsportalerna och intern-

utbildningsbehov.

utbildningar bokas från samma plattform som
externt hållna utbildningar.

Genom att använda portalen för att boka och
jämföra utbildning får kunden en helhetsbild av sina
inköp. Det ger en bättre koll på vilka leverantörer som
används samt hur de utnyttjar tillgängliga rabatter,

Om FindCourses PRO

erbjuder kunder via utbildning.se.

• Hjälper företagets anställda att söka,
jämföra och boka utbildning samt med
hantering, support och administration av
alla inköp och bokningar.

Vad har hänt under 2016?

• Tillhandahåller en skräddarsydd
utbildningsportal utifrån kundens
behov och önskemål.

dels från ramavtal men även rabatter leverantörer

Under 2016 har FindCourses PRO tagit klivet in i
offentlig verksamhet. En spännande sektor där
de ser en stor potential och ett tydligt behov för
sin produkt. De har även vuxit på den globala
marknaden. Genom expansion av befintliga kunder

• Portalen samlar alla företagets avtalsleverantörer på ett och samma ställe.
• Uppföljning och statistik av utbildningsinköp till HR- och inköpsavdelningar.

finns PRO numera i Kanada, Tyskland och Norge.

Ett urval av PROs samarbetspartners
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EMG – EDUCATIONS MEDIA GROUP

TEL: 08 – 509 106 60

MAIL: INFO@UTBILDNING.SE

