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och expertis inom digital marknadsföring! Varje dag
gör vi allt och lite till för att hjälpa alla i Sverige att
vidareutveckla sig. Vi finns till för att hjälpa dig som
utbildningsarrangör att marknadsföra dig på bästa
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Jag är så oerhört stolt över att säga att vi under
2017 för första gången i utbildning.se:s historia
haft över en miljon besökare på siten! Det är en
ökning på hela 25% jämfört med 2016.

Vi har tagit tempen både på våra användare och
kunder och frågat dem: “Vad är det som är viktigt i
valet av en utbildning idag?” Vi har dessutom listat
de hetaste trenderna inom kompetensutveckling just nu.
Vi delar självklart även med oss av våra bästa tips på
hur du maxar dina intresseanmälningar hos oss, hur
du arbetar mest effektivt med recensioner och hur
du ser till att boosta din egen webbsida med hjälp av
SEO. Allting säkerställt med rykande färsk statistik.
Trevlig läsning!
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TRÄFFA TEAMET

VÅRA PARTNERS

Vi är i dagsläget 8 personer som arbetar på utbildning.se. Tillsammans utgör vi ett
starkt team med en bred kompetens inom digital marknadsföring.

Mattias Säker

Madeleine Lindahl

Sara Hellblom

Louise Ringheim Foss

Founder/

Business Unit Manager/

Senior Account Manager

Digital Content Specialist /

Sales Manager

Communications Manager

Layout designer

utbildning.se:s partners:

DU VET VÄL OM ATT DINA UTBILDNINGAR ÄVEN
SYNS I VÅRA SKRÄDDARSYDDA PORTALER?
Är dina utbildningar publicerade på
utbildning.se? Då finns de även med i
våra skräddarsydda utbildningsportaler!
FindCourses PRO är den del av EMG
som skräddarsyr sökportaler efter våra
partners behov.

Mathias Flink

Lottie Elvin

Sam Ögren

Nina Johansson

Digital Marketing Specialist

Digital Content Editor

Digital Content Editor

UX Digital Designer

Syftet är att förenkla hantering och
inköp av utbildning. Chefer och
anställda kan smidigt söka, jämföra
och boka kurser enligt gällande
ramavtal och rabatter, få statistik,
lämna och dela recensioner.
Allt på en och samma plats och
med endast en leverantör för alla
utbildningsköp!

Ett urval av PRO:s samarbetspartners:
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FindCourses PRO i korthet:
Sök, jämför och boka all kompetensutveckling i en och samma portal
En leverantör för alla utbildningsköp
Tillgång till data, statistik och
recensioner

VARFÖR UTBILDNING.SE?
Det är inte våra hundra tusen

som utbildningsleverantör att fylla

för att varje dag vara den kraftfulla

månatliga besökare på siten vi är

varje stol i kurslokalen.

och nytänkande partner du som

allra mest stolta över. Inte heller
är det att vi förra året levererade
utbildningar till ett värde av 140
miljoner kronor åt våra samarbetspartners eller att vi i år firar
14 årsjubileum med många av
dem som varit trogna samarbetspartners sedan utbildning.se
tog sitt första andetag 2004.

Nordens största förmedlare av
kompetensutveckling

Nordens största site
med 100 000
besökare varje månad
utbildning.se har varit en stabil
utbildningspartner sedan 2004
och är med sina 100 000
besökare per månad Nordens
största site för att hitta,
jämföra och boka utbildningar
för yrkesverksamma.

utbildningsleverantör vill ha vid din
sida.

Vår tjänst används dagligen av

Men vi nöjer oss inte med att bara

tusentals privatpersoner och före-

leverera högaktuella leads.

tag både inom privat och offentlig
sektor i hela Sverige. Hos oss finns

Varje år trycker vi även vår

både kortare och längre utbild-

populära Utbildningsbarometer

ningar förlagda över hela landet

och bjuder in till frukost-

och inom de flesta branscher och

seminarium och afterworks.

områden. Just därför återkommer

Vi delar med oss av vår expertis

Allra stoltast är vi faktiskt över

våra besökare dag efter dag - de

och presenterar de senaste

våra hängivna medarbetare! Med

vet att det är här de hittar vad de

trenderna i utbildningsbranschen

genuin passion, innovation och

söker!

– allt för att hjälpa dig bli en ännu

expertis inom digital marknads-

Förmedlade utbildning
till ett värde av 140
miljoner kronor
Bara under 2017 levererade vi
ett värde på 140 000 000 SEK till
våra samarbetspartners genom
direkta bokningar och leads.

vassare utbildningsleverantör.

föring arbetar vi dedikerat för att

Som Nordens största förmedlare

hjälpa svenska folket att fortsätta

av utbildning för yrkesaktiva

utbilda sig. Och för att hjälpa dig

personer arbetar vi sedan 2004

Kom, och var med!
Tillsammans lyfter vi
utbildnings-Sverige!

"utbildning.se levererar rättvisande och
korrekt statistik som vi verkligen kan
använda. Därför har Tieto PPS valt att
samarbeta i över ett decennium."

"Ett självklart val för dem som

Elisabeth Erholt,
Marknadsansvarig Tieto PPS
Samarbetspartner sedan 2005

söker utbildning. Här ﬁnns allt
samlat på ett ställe!"
Bosse Brixeman,
VD Executive people
Samarbetspartner sedan 2008

Passionerade &
innovativa medarbetare
Vi är ett starkt team med genuin
passion, innovation och expertis inom
digital marknadsföring som dagligen
arbetar vid din sida för att hjälpa dig nå
ut med ditt varumärke till en målgrupp

"Det bästa med utbildning.se är att

som aktivt söker utbildning.

de ger oss nya kunder!"
Peter Ström,
VD Hjärtum Utbildning
Samarbetspartner sedan 2008
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MÖT DIN KURSDELTAGARE
Vilka är egentligen besökarna på utbildning.se? Var i Sverige beﬁnner de sig och
vilka enheter använder de sig av när de söker utbildning?
Här presenterar vi demograﬁ och statistik för våra besökare under 2017.

Underhållschef

Ägare

Controller

Produkttekniker

Enhetschef

Arbetsledare

Kurator

HR

Ekonomiansv.

Jurist

Sjuksköterska

Produktchef

Skyddsombud

Administratör

HR Chef

Kvalitetschef

Chef

Säljchef

Driftchef

1,6 %
Norrbotten

2%
Västerbotten

2,5 %
Uppsala län
38,2 %
Stockholms län
3,2 %
Östergötland

16,3 %
Västra Götaland
13 %
Skåne

Kartan visar vilka geograﬁska områden utbildning.se:s besökare beﬁnner sig inom.

Sociala medier

63%
Kvinnor

37%
Män

ÅLDERSFÖRDELNING
18-24
28 %

25-34
26 %

35-34
22 %

45-54
11 %

55-64
10 %

65+
3%

Hänvisningar

Email/Utskick

6%

8%

11

%

Ekonomichef

1,5 %
Örebro län

Direkt trafik

Säljare

Projektledare

1,8 %
Dalarna

Google Adwords

69

Konsult

���
Organisk trafik

VANLIGASTE YRKENA
BLAND BESÖKARNA
VD

SÅ HITTAR BESÖKAREN
DINA UTBILDNINGAR

%

4%

2%

VILKA ENHETER
ANVÄNDER BESÖKARNA?

53%

41%

6%

Källa: Google Analytics
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��+ �+�
��+
��+
45%

AV UTBILDNING.SE:S BESÖKARE
HAR TIDIGARE GÅTT EN
KOMPETENSUTBILDNING

90%

AV ALLA ANVÄNDARE
SÖKER UTBILDNING
TILL SIG SJÄLVA.

UNDERSÖKNING VISAR:
UTVECKLING VIKTIGARE
ÄN HÖJD LÖN!

10%

75%

AV BESÖKARNA VILL VIDAREUTBILDA
SIG FÖR ATT DE SER DET SOM EN
UTVECKLINGSMÖJLIGHET

ÄR CHEFER ELLER HR SOM
SÖKER UTBILDNING TILL
SINA ANSTÄLLDA

Skriv det användaren vill veta!
Här är kundernas önskelista:

Vem lämpar sig utbildningen för?

Besökaren undrar över vilka förkunskaper eller krav
det finns för att de ska få ut det mesta av kursen.
Passar din utbildning alla?

Vad kan de förvänta sig efter utbildningen?
Det finns ett stort behov av att veta hur denna

utbildning kan ta dem vidare i karriären och livet.

13%

AV BESÖKARNA VILL VIDAREUTBILDA
SIG FÖR ATT FÅ CHANS TILL
EN HÖGRE LÖN
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Certiﬁeringar och diplom?

Ett skriftligt bevis på genomförd utbildning kan vara
viktigt att ha som merit.

“Varför vill du vidareutbilda dig?” och “Vilka är de tre viktigaste faktorerna för dig
när du väljer en kompetensutveckling?” Det var några av de frågor vi ställt till våra
besökare på utbildning.se. Här har du svaren!

utbildning.se är idag nordens största söktjänst för

lönehöjning ligger endast på plats fem på en tiogradig

kompetensutveckling. Vår ambition är att ständigt

skala.

utvecklas och förbättra vår tjänst. Det är därför oerhört
viktigt för oss att vara lyhörda för vad våra användare har

DITT RYKTE AVGÖR

att säga; vilka är deras önskemål och behov?

Förutom att utbildningen är relevant och berör områden

90 PROCENT SÖKER PÅ EGET INITIATIV

som är intressanta, är det främst utbildarens eller utbildningens rykte som avgör vilken utbildning som besökaren

Den senaste undersökningen visar att 10% av dem som

väljer. Vi kan inte nog poängtera vikten av att använda

söker sig till utbildning.se är chefer eller personer som

recensionsverktyget som ger era kursdeltagare en chans

arbetar inom HR, medan övriga hela 90% är privatpersoner

att betygsätta utbildningen och ge er goda rekommen-

som på eget initiativ vill hitta ett sätt att utvecklas. De

dationer. Andra faktorer som spelade en viktig roll i val av

flesta gör det utan uppmuntran från varken chef eller

utbildning är ort och pris. Något förvånande betydde det

arbetsgivare.

inte lika mycket att avslutad utbildning leder till högre lön.

UTVECKLING VIKTIGARE ÄN LÖNEN
Majoriteten tycker inte att den viktigaste aspekten av en
avslutad utbildning är att den leder till högre lön. Högst
prioriteras istället möjligheten att utvecklas och få fördjupa
sig inom ett specifikt intresseområde. Drivkraften är
behovet av att fortsätta utvecklas och utmana sig själv!
Självklart finns alltid en tendens och en önskan om att
avancera i karriären, eller till och med byta jobb! Men

Endast 13% av svaranden uppgav
att de ville vidareutbilda sig för
att kunna höja lönen.

VIKTI

G

AST
i valet
av utb
ildn
att arr
angör ing är
e
gott ry n har
kte
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TOPP 10
UTBILDNINGSTYPER

POPULÄRA
UTBILDNINGSOMRÅDEN
Statistiken ger en överblick av 2017 års visningar och intresseanmälningar på
utbildningar inom respektive kategori/område och förändring mot föregående år.
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Statistiken ger en överblick av de utbildningsområden som ﬁck ﬂest visningar
under 2017, fördelat på utbildningstyp.

Område

Visningar

Andel visningar

Andel intresseanmälningar

1

Teknik

135 614

17,5%

17,4%

2

Vård

76 951

9,9%

13,5%

1. Teknik

1 Teknik

3

Ledarskap

73 554

9,5%

7,8%

2. Vård

2. Ledarskap

4

IT - Avancerad

42 454

5,5%

4,0%

3. Ledarskap

3. Vård

5

Ekonomi

41 771

5,4%

4,9%

6

Hälsa

40 925

5,3%

7,2%

4. Ekonomi

4. Språk

7

Arbetsmiljö

37 685

4,9%

4,6%

5. IT - Avancerad

5. Säkerhet

8

Projektledning

36 867

4,7%

4,4%

6. Projektledning

6. IT - Avancerad

9

Juridik

32 779

4,2%

3,9%

7. Arbetsmiljö

7. Arbetsmiljö

10

Kommunikation

27 541

3,5%

3,4%

8. Juridik

8. IT - Microsoft Office

11

HR

26 366

3,4%

3,6%

9. Hälsa

9. Brandskydd

12

Organisation / verksamhet

21 525

2,8%

2,4%

10. HR

10. Hälsa

13

Coaching

21 137

2,7%

3,6%

14

IT - Microsoft Ofﬁce

19 872

2,6%

2,9%

15

Brandskydd

16 905

2,2%

2,1%

16

Säkerhet

16 484

2,1%

1,8%

17

Försäljning

15 557

2%

1,7%

1. Hälsa

18

Miljö / kvalitet / internrevision

15 408

2%

1,4%

2. Vård

19

Språk

12 854

1,7%

1,7%

3. Teknik

20

MBA

11 179

1,4%

1,4%

21

Inköp

11 080

1,4%

1,4%

22

Kundservice / administration

9 272

1,2%

1,4%

23

Presentationsteknik / retorik

8 153

1,1%

0,7%

24

IT - Webbdesign/graﬁk/layout

7 791

1%

1,1%

25

Personlig effektivitet

7 096

0,9%

0,7%

26

Pedagogik

4 959

0,6%

0,5%

9. Projektledning

27

Logistik

2 988

0,4%

0,4%

10. Juridik

ÖPPEN UTBILDNING

FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

E-LEARNING / DISTANS UTBILDNING

4. Ekonomi
5. Ledarskap
6. IT - Avancerad

Tekni
k, vår
d&
Ledar
skap
högt
it
op
utbild p inom all
a
nings
typer

7. Arbetsmiljö
8. Kommunikation
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TOPP 99 FÖRETAG SOM
SÖKTE MEST UTBILDNING
Statistiken visar de företag och organisationer som ﬂitigast
sökte utbildningar inne på utbildning.se under 2017.

FÖRETAG

BRANSCH

FÖRETAG

BRANSCH

FÖRETAG

BRANSCH

FÖRETAG

BRANSCH

43. HÄRRYDA KOMMUN

Kommuner & landsting

72. NORDEA

Finans & försäkring

44. HALMSTADS KOMMUN

Kommuner & landsting

73. VARBERGS KOMMUN

Kommuner & landsting

45. ESKILSTUNA KOMMUN

Kommuner & landsting

74. LUNDS KOMMUN

Kommuner & landsting

46. SUNDSVALLS KOMMUN

Kommuner & landsting

75. UMEÅ KOMMUN

Kommuner & landsting

47. VÄXJÖ KOMMUN

Kommuner & landsting

76. KRISTIANSTADS KOMMUN

Kommuner & landsting

48. FOLKUNIVERSITETET

Utbildning

77. SEB

Finans & försäkring

49. KARLSBORGS ENERGI

Industri

78. HUDDINGE KOMMUN

Kommuner & landsting

50. UMEÅ UNIVERSITET

Utbildning

79. SKELLEFTEÅ KOMMUN

Kommuner & landsting

1. STHLMS LÄNS LANDSTING

Kommuner & landsting

22. UPPSALA KOMMUN

Kommuner & landsting

51. E.ON

Industri

80. H&M

Detalj, hotell & fastighet

2. VÄSTRA GÖTALAND

Kommuner & landsting

23. BANVERKET

Industri

52. KUNGSBACKA KOMMUN

Kommuner & landsting

81. BOTKYRKA KOMMUN

Kommuner & landsting

3. GÖTEBORGS STAD

Kommuner & landsting

24. ÖREBRO KOMMUN

Kommuner & landsting

53. JÖNKÖPINGS KOMMUN

Kommuner & landsting

82. UPPSALA UNIVERSITET

Utbildning

4. SLL

Kommuner & landsting

25. PEAB

Industri

54. EVRY SWEDEN

IT

83. SVENSKA HANDELSBANKEN

Finans & försäkring

5. S:T ERIK KOMMUNIKATION

Kommuner & landsting

26. VATTENFALL

Industri

55. VÄSTMANLANDS LANDSTING

Kommuner & landsting

84. LANDSTINGET I HALLAND

Kommuner & landsting

6. MALMÖ STAD

Kommuner & landsting

27. ICA

Detalj, hotell & fastighet

56. GÖTEBORGS UNIVERSITET

Utbildning

85. NORRBOTT. LÄNS LANDSTING

Kommuner & landsting

7. ARBETSFÖRMEDLINGEN

Myndigheter

28. TRYGGHETSRÅDET

Myndigheter

57. IKEA

Detalj, hotell & fastighet

86. BORLÄNGE KOMMUN

Kommuner & landsting

8. ACADEMEDIA SUPPORT

Utbildning

29. GÄVLE KOMMUN

Kommuner & landsting

58. LANDSTINGET I SÖRMLAND

Kommuner & landsting

87. LINKÖPINGS KOMMUN

Kommuner & landsting

9. LUNDS UNIVERSITET

Utbildning

30. SANDVIKEN ENERGI

Industri

59. SCANDIC HOTELS

Detalj, hotell & fastighet

88. FÖRSÄKRINGSKASSAN

Finans & försäkring

10. SVENSKA KYRKAN

Myndigheter

31. SWEDBANK

Finans & försäkring

60. KALMAR KOMMUN

Kommuner & landsting

89. LULEÅ KOMMUNALA SKOLOR

Utbildning

11. BORÅS ENERGI

Industri

32. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

Kommuner & landsting

61. JÖNKÖPINGS LANDSTING

Kommuner & landsting

90. GMS INTERNATIONAL

Utbildning

12. TIETO SWEDEN

Industri

33. KRIMINALVÅRDEN

Myndigheter

62. LANDSTINGET I KALMAR LÄN

Kommuner & landsting

91. GÖTEBORGS STAD

Kommuner & landsting

13. MKB FASTIGHETS AB

Detalj, hotell & fastighet

34. ERICSSON

Industri

63. VÄRNAMO ENERGI

Industri

92. KARLSKRONA KOMMUN

Kommuner & landsting

14. SAAB AB

Industri

35. KAROLINSKA INSTITUTET

Utbildning

64. MEDELPADS HÄLSO/SJUKVÅRD

Kommuner & landsting

93. STOCKHOLMS UNIVERSITET

Utbildning

15. SKANSKA IT NORDIC SWEDEN

Industri

36. HÖGLANDSFÖRBUNDET

Kommuner & landsting

65. MIGRATIONSVERKET

Myndigheter

94. HSB STOCKHOLM

Detalj, hotell & fastighet

16. NORRKÖPINGS KOMMUN

Kommuner & landsting

37. ÖREBRO LANDSTING

Kommuner & landsting

66. SVENSKT NÄRINGSLIV

Finans & försäkring

95. KRONOBERGS LANDSTING

Kommuner & landsting

17. SCANIA

Industri

38. ÖSTERGÖTLANDS LANDSTING

Kommuner & landsting

67. BOLLNÄS ENERGI

Industri

96. SÖDERTÄLJE KOMMUN

Kommuner & landsting

18. VOLVO PERSONVAGNAR

Industri

39. WSP EUROPE

Industri

68. GÄVLEBORGS LANDSTING

Kommuner & landsting

97. MÖLNDALS KOMMUN

Kommuner & landsting

19. TELIASONERA FINLAND OYJ

Industri

40. THEORELLS ING.BYRÅ

Industri

69. KARLSTADS KOMMUN

Kommuner & landsting

98. SSAB TUNNPLÅT

Industri

20. LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Finans & försäkring

41. V. GÖTALANDS LÄNSSTYRLESE

Kommuner & landsting

70. VÄSTERBOTTENS LANDSTING

Kommuner & landsting

99. ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

Kommuner & landsting

21. SKATTEVERKET

Myndigheter

42. RIKSPOLISSTYRELSEN

Myndigheter

71. FUJITSU

IT
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TOPP 30 UTBILDNINGSFÖRETAG
Om tabellen:
Omsättning: MSEK. För företag med brutet räkenskapsår har vi angivit siffrorna från de 3 senaste årsredovisningarna.
Resultat: Resultat efter finansiella poster MSEK. Vid frågor eller önskan om att synas på listan, kontakta: mattias.saker@educations.com.
Källor: UC Ekonomipublikationer B525, Utbildningsföretag, allabolag.se samt medverkande utbildningsföretag.

Bolag
Bolag

Omsättning Tillväxt
Omsättning Omsättning
Resultat (MSEK)
Omsättning
Tillväxt
Resultat (MSEK)
2014
2012
2014
2013
2016
i2013
%
2015
2014
2016 2012
2015
2014

1. BTS Group

1107

6%

1044

781

111

109

83

2. Lernia Utbildning

917

- 17 %

1099

1134

-30

101

101

3. Mercuri International Group

431

-7%

463

510

38

20

4

4. Lexicon

370

28 %

290

260

17

26

10

5. SSE Executive Education (fd IFL)

204

-1%

207

208

11

17

1

6. IHM

192

10 %

175

159

6

9

3

7. Far Akademi

145

-8%

157

159

-9

5

8

8. Training Partner

136

- 20 %

169

148

0

9

5

9. Hyper Island

131

-1%

132

97

-9

-5

-9

10. Medlearn

129

5%

123

127

12

5

15

11. Mindset

119

10 %

108

97

5

3

-2

12. Addskills Cornerstone Group AB

115

47 %

78

74

10

4

0,6

13. SIPU International

114

-3%

118

141

2

2

3

14. Karnov Group Sweden AB

89

11 %

80

78

4

0

15

15. FEI

88

57 %

56

44

15

9

4

16. Teknologisk Institut AB Sverige

84

40 %

60

65

2

4

6

17. Berghs School of Communication

81

3%

79

72

1

2

6

18. Kompetensutvecklingsinstitutet

75

21 %

62

75

12

6

19

19. Blendow Group

70

4%

67

67

4

4

7

20. Informator Utbildning

69

-4%

72

73

0

0

0

21. Psykologpartners

63

9%

58

50

4

6

1

22. STF Ingenjörsutbildning

62

-9%

68

64

-2

2

-1

23. Företagsuniversitetet

55

-4%

57

56

0

2

2

24. Mgruppen

52

0%

52

50

6

4

9

25. Move Managment AB

46

15 %

40

33

4

4

3

26. Confex Sverige

45

- 21 %

57

65

0

-1

5

26. Insight Events Sweden

43

8%

40

48

3

-1

0

28. Axelssons Gymnastiska Institut AB

43

- 10 %

48

57

-2

-9

0

29. Gällöfsta Perlan

38

- 16 %

45

50

0

0

-1

30. Chalmers professional education

38

-5%

40

32

-3

0

-2

Totalt

5 151

0,13 %

5 144

4 874

212

337

295,6

POPULÄRASTE SÖKORDEN
UNDER 2017
Statistiken visar de sökord som mest frekvent söktes på utbildning.se under 2017.
Källa: Google Analytics.

SÖKORD

SÖKORD

1. Lean

11. Motorsåg

2. Mäklare

12. PLC

3. Trädgård

13. Psykologi

4. Undersköterska

14. Bokföring

5. Familjerätt

15. PPS

6. Marknadskoordinator

16. Sjuksköterska

7. Fastighetsmäklare

17. Terapeut

8. GDPR

18. Adobe

9. Arbete på väg

19. BAM

10. Certifierad coach

20. Auto CAD

se, 08-509 106 60
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PÅ GÅNG HOS UTBILDNING.SE

Att vara innovativa och ständigt
ligga i framkant inom digital
marknadsföring är en självklarhet
för oss på utbildning.se.
Under 2017 implementerade vi ﬂera
nyheter och omarbetade även äldre
koncept. Detta för att fortsätta följa
framtidens utveckling och möta våra
användares och samarbetspartners
höga förväntningar. Under 2018
fortsätter vårt hängivna arbete med
att utveckla siten och att introducera
ännu ﬂer spännande nyheter:
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Priority listing

Kundportalen – Nya videoguider

Nu kan du garantera att synas överst i

Vi arbetar ständigt med att ge dig en

sökresultatet på utbildning.se! Konkurrensen är

ännu bättre och smidigare upplevelse av

hård om topplaceringarna på utbildning.se. Vill du

kundportalen. Nu hittar du dessutom helt

knipa plats ett, två eller tre i sökresultatet? Köp

nyproducerade videoguider i kundportalen!

en sponsrad plats och var säker på att du alltid

Under våren kommer vi successivt att lägga

syns med företagsnamn och utbildning för rätt

upp allt fler guider så att du enkelt ska kunna

målgrupp direkt.

navigera i vår kundportal. Behöver du hjälp
med kundportalen? Maila info@utbildning.se.

Nya Leadership – Nå hundratals
svenska beslutsfattare!

Fortsatt fokus på mobilen

GDPR - Har du koll på nya lagen?

Det mobila användandet breder ut sig i rask takt.

Den nya europeiska dataskyddslagen, GDPR

Leadership är eventet som sedan 2009

Nära hälften, 41 procent av alla våra besökare

träder i kraft 25 maj 2018. Har du koll på

arrangeras av utbildning.se i samarbete med

letar idag utbildning via mobilen! Trots detta

vad den innebär för dig och ditt företag?

fackförbunden Jusek, Sveriges Ingenjörer och

optimerar många företag först för webben och

Lagändringen innebär en fundamental

Civilekonomerna. Leadership har nu uppdaterats

för mobilen i andra hand. Vi trycker därför på

förändring i sättet de flesta svenska företag,

till ett helt nytt koncept; en serie webbinarier och

vikten av att du som samarbetspartner tänker

myndigheter och organisationer handskas

frukostseminarier där du står som exklusiv

mobilt redan när du bygger och publicerar ditt

med personuppgifter. I Sverige är det Data-

utbildningsleverantör. Eventets deltagare utgörs

innehåll på nätet. Läs mer på sidan 30 om våra

inspektionen som håller koll på att reglerna

av förbundens chefsmedlemmar - några av

bästa tips när du vill mobilanpassa ditt innehåll

efterföljs, men det ﬁnns även en central data-

Sveriges mest inflytelserika chefer från privat

på webben.

skyddsstyrelse i EU som tar fram riktlinjer och

och offentlig sektor. Missa inte chansen att

fattar beslut om tolkningar. Läs på om GDPR

föreläsa för hundratals svenska beslutsfattare!

och försäkra dig om att ni har ert på det torra.
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80%

av alla inlägg i sociala medier
kommer om två år att utgöras
av rörlig bild, spår Facebook.

This one also
works great on
images

HETA TRENDER
I BRANSCHEN
Digitala plattformar för lärande
blir allt vanligare. Men ett ﬂippat
klassrum, botar och Moocs - vad är
det? utbildning.se listar de hetaste
trenderna i utbildningsvärlden just nu.
FLIPPED CLASSROOM – LÄR DIG TVÄRTOM
Att ensam ta sig an arbetsuppgifter är något många
kursdeltagare medger är svårt. Och som kursledare
saknas det ofta tid och möjlighet till handledning och
frågor under traditionella klassrumsföreläsningar.
Av den anledningen har vissa utbildningsföretag valt
att vända på den traditionella undervisningen – ett
flipped classroom.
Föreläsningen kan kursdeltagaren streama hemifrån
och uppgifterna görs sedan på plats med kursledaren
tillgänglig för handledning och fördjupningsfrågor.
Fördelarna med denna undervisningsform är många.
När kursdeltagaren väljer att streama en föreläsning
kan hon stoppa, spola tillbaka, googla och ta till
sig informationen i sin egen takt. Undervisningen
blir på så sätt mer individanpassad än traditionella
föreläsningar.
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THE RISE OF THE BOTS
Alla känner väl igen robotarna från George Lucas
Star Wars filmer. Men det har hänt en hel del med
robotarna sedan 70-talet. Idag använder vi oss mer
och mer av färdigprogrammerade botar. Och de
flesta av oss har en kär robot bara en knapptryckning
bort - vi talar såklart om Siri. Men hur får vi då in
robotar i utbildningssyfte? Ett lysande exempel är Jill
Watson, lärarassistenten som skapades i syfte att
assistera studenter i Artificial Intelligence vid Georgia
Tech. Efter bara ett par månaders träning kunde hon
besvara studenternas frågor. Och trots att eleverna
studerade just AI lyckades de aldrig avslöja hennes
riktiga identitet.
MOOC – DAGS ATT SKALA UPP?
MOOC (Massive Open Online Course) är en avgiftsfri
distanskurs på nätet där undervisningen
finansieras av tilläggstjänster, exempelvis examination. Användaren streamar föreläsningen som är
kostnadsfri, närhelst hon önskar. Fenomenet är ännu
störst i USA och Asien, men även i Sverige har bland
annat Karolinska Institutet och Lunds Universitet
anammat denna undervisningsform. MOOCs har
funnits i ett par år och blivit så populärt att vissa
kurser har tiotusentals besökare. Undervisningsmetoden går hand i hand med vårt mer individanpassade samhälle, där vi själva vill styra över när
och var vi konsumerar något.

VÅGA VIDEO!
Våra medievanor är under stor förändring.
De traditionella medierna såsom print, TV och radio
tappar varje år marknadsandelar och bygger därför
digitala upplagor och videoplattformar. Faktiskt har
den totala mediekonsumtionen inte ökat så mycket
under det senaste decenniet. Vi har bara flyttat
mediekonsumtionen till nya kanaler, såsom YouTube
och Facebook.
Facebook säger att år 2020 kommer 80% av allt som
publiceras i nätverket vara rörligt material.
Vi har sagt det förut och säger det igen, våga video!
ALLT ÄR MOBILT
Nära hälften av alla våra besökare använder redan
mobilen när de söker utbildning. Google:s sökalgoritmer har flyttat fokus från desktop till mobil.
Den stora sociala mediejätten Facebook får in ca 80
procent av sina annonsintäkter från mobilannonsering!
LinkedIn har sedan länge fått in den största andelen
av sin trafik från mobilen.

och anpassas
till mobilen, utan
att du faktiskt
tänker mobilt när du
bygger och publicerar
ditt innehåll på nätet.

https
Skaffa en säker webb!

HTTPS - GOOGLE VILL HA EN SÄKER WEBB
HTTPS, eller “Hypertext Transfer Protocol Secure”
som det står för, är en säker version av HTTP. Eftersom vi är på väg mot en ny standard där det gamla
HTTP håller på att ersättas av HTTPS premierar
sökmotorer som Google de hemsidor som anammar det nya sättet och “straffar” dem som inte bytt.
Att ha en säker site, med ett så kallat SSL-certifikat,
är alltså idag en faktor som ökar möjligheten att
ranka bra på Google.
Har din hemsida inte HTTPS idag behöver du göra
följande: Skaffa ett SSL Certifikat (Det finns gratis,
sök på Google eller prata med din webmaster).

Vill du inte förlora all din trafik till de amerikanska
jättarna behöver du ha en mobiloptimerad webbupplevelse. Då menar vi inte att det innehåll som
du publicerar på webben bara skall vara responsivt
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FÅ KOLL PÅ PUBLICERINGEN
MED KUNDPORTALEN

LIVE CHATT
– MÖT OSS DIREKT

Som kund till oss på utbildning.se får du en egen inloggning till
vår kundportal. Här kan du när som helst logga in och få full
kontroll över din publicering och statistik. Snabbt, smidigt
och ﬂexibelt!

I kundportalen kan du:
Hantera
kontot
Välj vem som
ska ha tillgång till
kundportalen och vem
som får redigera dina
utbildningar.

Ladda ner
statistik
I kundportalen har du
tillgång till all statistik över
dina bokningar, sidvisningar,
intresseanmälningar
och klick. Statistiken kan du
exportera till Excel & PDF.

Publicera
utbildningar

Redigera
företagsproﬁl
Här kan du byta logotyp,
text och bilder. Lägg till
utbildningsorter och
kontaktuppgifter.

Lägg upp och
publicera utbildningar.
Videoinstruktioner
kommer i vår att finnas till
din hjälp i kundportalen.

Länka till din
webbsida
SEO-boosta dig själv genom
att länka till utbildning.se på
din hemsida. I kundportalen
finns färdiga koder att
kopiera och lägga in i din
egen webbsida.

Hantera
Autosvar
Autosvar är det mail
som skickas ut direkt
till alla som gör en
intresseanmälan till dina
utbildningar. Här kan du
aktivera och redigera dem.

Skapa/hantera
utskick
Skapa utskick som går
automatiskt till alla dina
kursdeltagare när de
lämnar sin recension efter
avslutad kurs.

Redigera/pausa
utbildningar
Här kan du välja att pausa
eller redigera befintliga
utbildningar. Uppdatera
texter, priser, bilder m.m.

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 användare.
Har du glömt ditt lösenord? Maila till info@utbildning.se så hjälper vi dig.

3581 intresseanmälningar
via chatten
Varje vardag kan du möta någon i
utbildning.se:s team via livechatten
på hemsidan! Där hjälper vi
våra besökare navigera rätt i
utbildningsdjungeln.
Under 2017 vägledde vi 5604 personer via vår chatt!
Livechatten fungerar som ett komplement till den
utbildningsrådgivning vi ger via mail och telefon och
är bemannad varje arbetsdag under kontorstid.
– Chatten är ett användbart verktyg för oss i flera
aspekter. Bara under 2017 fick vi in 3581 intresseanmälningar via chatten och det är fint att kunna
hjälpa till, berättar Sam Ögren, en av våra kommunikatörer på utbildning.se. Han fortsätter:
– Det allra bästa är ändå att vi får direktkontakt med
användarna. På så sätt märker vi vad som är viktigt
för dem, vilka frågor de har och vilka utmaningar de
möter när de söker utbildning. Det är ovärderlig data
för oss i vårt kontinuerliga arbete med att utveckla
siten.
Frågorna som kommer in via chatten varierar men
några av de absolut vanligaste är följande:
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När, var och hur mycket? – de vanligaste frågorna
Även om frågorna som kommer in via chatten
varierar i stor grad, är det några frågor av mer
praktisk karaktär som är särskilt frekventa:
”Vad kostar utbildningen?”
Frågor om utbildningens totala kostnad är vanliga.
Se till att hålla dina utbildningar uppdaterade med
aktuella priser och eventuella rabatter eller merkostnader på ett tydligt sätt så ökar du chansen att
få in relevanta intresseanmälningar!
”Var äger utbildningen rum någonstans?”
Det är inte bara utbildningens ort som är viktig.
Många vill även ha information om den specifika
adressen. Speciellt viktigt är detta i större städer
som tar in många personer från andra orter.
Andra vanliga frågor
Utbildningens specifika tider är också en fråga vi
ofta behandlar, liksom frågor som kursens omfattning och vilka jobbmöjligheter som finns efter
fullföljd utbildning. Många frågor rör även vilken
behörighet/certifiering utbildningen ger.
Så sammanfattningsvis, tänk på att alltid hålla
dina kurser aktuella och uppdaterade med relevant
information!
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6 knep för att maxa din publicering!

1
2
3
SÅ SYNS DU MED DINA
UTBILDNINGAR
Din företagspresentation och dina utbildningar är grunden till din publicering.
Genom ditt digitala skyltfönster är du sökbar och jämförbar dygnet runt.
När du väl har fått besökarens uppmärksamhet, är det inte bara vad du säger som
är viktigt utan också hur du säger det. Här är de hetaste tipsen på hur du maxar din
publicering hos oss!
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4
5
6

Fatta dig kort
Kortfattat, målgruppsanpassat och lättläst. Här är checklistan för den ultimata publiceringen:
•

Texten har en engagerande och beskrivande rubrik

•

Du har valt att optimera din text utifrån bra nyckelord som tydligt beskriver
utbildningen ex. “Excelutbildning”

•

Texten är uppdelad i flera stycken med mellanrubriker

•

Du svarar på de vanligaste frågorna du fått från tidigare kursdeltagare

•

Texten är skriven och anpassad utifrån vad målgruppen har för förkunskaper
(anpassa språket efter nivån)

Säg det med en bild!
Varje företagspresentation och utbildning ska innehålla minst en snygg och högupplöst
bild. Det gör informationen mer lättläst och med rätt bild förstärker du känslan som
förmedlas i texten. Snyggast blir bilden om den är 642 pixlar bred.

Satsa på video

70% av alla svenskar tittar på rörligt material på nätet varje dag. Och besökarna på är
inte sämre. Lägg upp en video på dina utbildningar och din företagspresentation så
stärker du ditt varumärke och ökar chanserna till konvertering.

Samla recensioner
utbildning.se är Sveriges största jämförelsesite för kompetensutveckling. Recensioner
på din publicering ökar både din exponering i våra sökresultat, men även på Google.
Uppmana dina kursdeltagare att tycka till om dig och dina utbildningar!

Följ upp!
En bra publicering leder ofta till både intresseanmälningar och bokningsförfrågningar.
Se till att följa upp alla som kontaktat dig inom max 1-2 dagar.

Berätta mer i ett reportage
Får all information inte plats i din företagspresentation? Ett reportage ger dig möjlighet
att berätta mer om vem du är och om dina utbildningar. Här kan du till exempel göra
en intervju med en tidigare kursdeltagare som får berätta om sina erfarenheter och
upplevelser av utbildningen. Reportaget äger du självklart och kan även användas som
landningssida för kampanjer och extratjänster eller varför inte på din egen hemsida?
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RECENSIONER
– VÅRA BÄSTA TIPS

Var inte rädd –
kursdeltagaren är inget nättroll!
Var inte rädd för att fråga om dina kursdeltagares åsikter,
de är inga anonyma nättroll! Recensioner är till för att hjälpa
besökarna att välja rätt utbildning. Därför vill vi se till att den
information som återfinns i recensionerna är användbar för
våra besökare. Irrelevanta, oseriösa och elaka recensioner
tas bort av Admin.

4

Utbildningar med recensioner får ﬂer intresseanmälningar och bokningar jämfört
med utbildningar som saknar recensioner. Vi på utbildning.se vill därför uppmuntra
dig att i ännu högre grad använda dig av detta fantastiska verktyg.
Här följer våra bästa tips på hur du kan öka dina resultat med hjälp av de berömda
stjärnorna.

Arbeta transparent

Samla in kontinuerligt

2

5
Vi hjälper dig gärna att publicera de kursutvärderingar

Våra besökare fäster stort värde vid recensioner, och då gärna

som du samlar in själv, på utbildning.se. Men tänk då på

så färska som möjligt. En recension som kom in förra veckan

att arbeta transparent och ta med alla dina utvärderingar,

kommer alltid att vara mer intressant än den som legat uppe i

såväl positiva som mindre positiva utvärderingar.

tre år. Se därför till att samla in recensioner löpande för bästa

Våra användare riskerar att uppfatta det som oseriöst

effekt!

när en arrangör uteslutande har femmor i betyg.
Du har självklart alltid möjlighet att lägga in kommentarer
i anslutning till alla recensioner, där du kan tacka för och
bemöta eventuella synpunkter.

3

Besvara era recensioner
Oavsett om du fått in en positiv eller negativ recension bör
du alltid tacka för synpunkterna. Bemöt gärna eventuell kritik
men håll huvudet kallt och gå aldrig till motangrepp. Om
personen framför ett sakligt argument om varför utbildningen
inte hållit förväntad standard, framför din ursäkt, men förklara
även gärna vilka åtgärder som gjorts för att situationen inte

Fråga och du skall få svar

1
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ska uppstå i framtiden.

De allra flesta människor har inget emot att dela med sig av
sina erfarenheter till andra och lämnar gärna en recension.
Men du måste våga be om det! Så sätt igång och fråga!
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FRÅN INTRESSEANMÄLAN
TILL KURSDELTAGARE
– 5 ENKLA STEG

1

Enkla kontaktformulär
På utbildning.se har vi uppmärksammat att
ju färre fält användaren har att fylla i, desto
mer benägen är besökaren att skicka in en
intresseanmälan. Så gör processen så enkel
som möjligt för dina potentiella kursdeltagare och fråga alltid bara om det absolut
viktigaste, såsom namn och mailadress och
eventuellt även telefon. Resten får du veta
när du återkopplar!

Du följer väl upp dina intresseanmälningar? Förutom att vara en ypperlig möjlighet
till konvertering är de också en viktig del i att bygga goda relationer med dina
potentiella kunder. Men hur tar du bäst tillvara på intresseanmälningarna som
kommer in? utbildning.se tipsar om fem enkla och effektiva steg!

På utbildning.se har vi uppmärksammat att ju färre fält

Ort: Det kan vara bra för dig att veta på vilken geografisk

användaren har att fylla i, desto mer benägen är besökaren

plats personen befinner sig, men det bör inte vara ett

att skicka in en intresseanmälan. Så gör processen så

krav då det ibland kan uppfattas som lite för utlämnande

enkel som möjligt för dina potentiella kursdeltagare och

för användaren och inte heller nödvändigtvis är relevant.

fråga alltid bara om det absolut viktigaste, såsom namn

Personen kan ju vara intresserad av att gå en kurs på en

och mailadress och eventuellt även telefon. Resten får du

helt annan ort än sin egen.

veta när du återkopplar!

Sammanfattningsvis, be endast om den information du
absolut behöver för att kunna besvara den intresserade
personens frågor. Blir kontaktformulären för tunga eller

Gör ditt kontaktformulär mer effektivt
Det viktigaste med ett kontaktformulär är att den allra nödvändigaste informationen
kommer med.

Bra men inte nödvändigt:
Telefonnummer: Att ta kontakt

25%

omständliga riskerar du istället att gå miste om
intresseanmälningar.

av de intresseanmälningar
som kommer in på
utbildning.se leder till
bokad kurs

direkt via telefon är ofta mest
effektivt ur ett säljperspektiv. Ha därför
gärna med telefonnummer som ett fält i
kontaktformuläret, men låt det vara frivilligt att
fylla i eller inte. Många av sitens användare föredrar att bli
kontaktade via mail.
Företag: Även om användaren ofta är villig att skriva

Bör alltid vara med:
Namn: Självklart ska du veta för- och
efternamn på personen.
Mailadress: Mailadressen är förmodligen det
allra viktigaste. Mail är också ett enkelt och snabbt

sätt att återkoppla till kunden.
Meddelande: Även om användaren inte skriver mer än
någon mening så är det en viktig indikation på vad hon
vill. Ibland skriver de inget alls och då behöver du möta
personen med det i åtanke.

namnet på sin arbetsplats, är det inte säkert att det är
nödvändigt eller relevant. Fundera över vilken information
du verkligen behöver för att på bästa sätt kunna svara på

Behöver du hjälp? Fråga gärna teamet på utbildning.se!

2

Bekräfta!
Ett automail hjälper dig att direkt
återkoppla till den som gjort en intresseanmälan. Det automatiska meddelandet
bekräftar att du mottagit förfrågan och
är särskilt värdefullt under perioder då
du inte har möjlighet att fånga upp alla
mail. Autosvaret ställer du enkelt in i din
kundportal på utbildning.se. Glöm bara
inte att följa upp personligen också!

3 4

Smid medan
järnet är
varmt!
Hugg direkt! Kontakta kunden så
snart du kan och starta en dialog.
Ju längre tid du väntar desto
större risk är det att användaren
hinner tappa suget eller väljer en
konkurrent.

5

Bygg
förtroende
Kunden vill bli försäkrad om att din utbildning
verkligen är det bästa alternativet. Skapa
trygghet, vårda din kontakt med dina potentiella
kunder och hjälp dem att känna att de valt rätt!

Våga
återkoppla
Har du kontaktat personen men sedan inte hört
något mer? Följ upp! Maila eller ring gärna och
fråga hur det går med beslutsprocessen. Kanske
behöver personen ytterligare information eller
hjälp för att kunna fatta rätt beslut? Våga vara lite
obekväm! Visa att du ﬁnns till hands och gärna
svarar på frågor.

den potentiella kursdeltagarens frågor.
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ÄR DINA SIDOR
MOBILANPASSADE?
Under 2017 sökte hela 41 procent utbildning via mobilen på utbildning.se. I takt
med att mobiltraﬁken växer måste också innehållet i möjligaste mån anpassas
efter mobilsurfaren. Därför är det viktigt för oss som vill nå nya kursdeltagare att vi
har ett "mobile ﬁrst"– tänk i allt vi skapar och försöker nå ut med.

FÅR DU FRAM DITT BUDSKAP?

coachutbildning det är och vem kursen riktar sig till vara

När du kommunicerar mobilt bör budskapet vara tydligt,

aktuella.

snabbt och överskådligt för mottagaren. Gör det enkelt för
användaren att hitta rätt och gå vidare i processen. Många
användare hinner tröttna om det är långa formulär att fylla i
som är svåra att förstå.

TJATA INTE!
Sökordet ska helst användas på olika sätt i huvudrubrik,
ingress, mellanrubriker, brödtext och bildtext. Notera dock
att du inte ska överanvända ordet (t.ex. coachutbildning) i

Något som också brukar irritera mobilsurfaren, som

texten. Försök att variera texterna med olika formuleringar

använder fingrarna som muspekare, är svårklickade länkar.

som "coach i Stockholm" och "utbilda dig till livscoach" etc.

All text som skapas ska också vara i en bra storlek för
mobilen, en liten text där användaren måste zooma skapar

Hur du än arbetar med ditt innehåll - kom ihåg att alltid ha

lätt frustration.

målgruppen i fokus, det är i slutändan användaren som ska
inspireras till att gå din utbildning.

Checklista för
mobilanpassning

1
2
3

Stor text
Stor text som är läsvänlig i mobilen,
16 p är den rekommenderade textstorleken.

Länkar i ﬁngerstorlek
Stora länkar eller knappar som är
enkla att trycka på med ett finger.

Översiktliga listor
Använd punktlistor för att ge läsaren
en snabb överblick.

BILDER VIKTIGT
För att ge en visuell upplevelse för användaren är det viktigt

4

att komplettera en kursbeskrivning med bilder. En bild
säger ofta mer än ord och kan, framförallt till mobilsurfaren, inspirera på kort tid. Se dock alltid till att ha text
med relevant information för kurserna - bilder kan inte
ersätta text helt och hållet.

VÄLJ RELEVANTA SÖKORD
Sökmotorernas algoritmer älskar tydlighet och relevans.
De är utvecklade för att hitta det som användaren faktiskt
söker efter.
I många fall sorterar de ut vissa sidor som de uppfattar
som spam. Vilket är ett tydligt tecken på att det är viktigt

41 % söker
utbildning via
mobilen

5

Korta formulär
Få fält att fylla i – det tar längre tid att
skriva på en mobil än på ett tangentbord.

Mobilanpassad bildstorlek
Mobilanvändare vill gärna se hela bilden utan att behöva
scrolla, så se till att din hemsida är mobilanpassad, så att
bilderna alltid kommer till sin rätt.

att välja bra och relevanta sökord för dina kurser. Googles
sökordsplanerare (AdWords) är ett verktyg som kan guida
dig i vilket sökord som passar. Se även till att undersöka
relaterade sökord som stödjer det huvudsakliga sökordet.
Använder du till exempel coachutbildning som sökord
kan relaterade ord som staden kursen hålls i, vilken typ av
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TA DIN WEBBSIDA
TILL NYA HÖJDER MED
SMART SEO

This one also
works great on
images

Hur går du tillväga när du vill öka den organiska traﬁken till din sida?
Hur hjälper du din webbsida att ranka högre i sökmotorernas träfﬂistor och hur får
du ut bäst effekt av din sökmotoroptimering?
utbildning.se guidar dig genom några av SEON:ns grundprinciper.

Sökmotoroptimeringens huvudsakliga syfte är att öka den

Se även över sidornas tekniska struktur; kan sökmotorer

organiska trafiken, det vill säga antalet besökare som hittar

effektivt söka sig igenom allt? Med hjälp av Google Search

LÄNKAR – EN VIKTIG NYCKEL

in till din webbsida via sökmotorer, såsom Google. För att

Console kan du snabbt ta reda på hur Googles sökmotorer

Den kanske mest utmanande delen i att optimera din

nå bästa resultat finns några viktiga faktorer att ta hänsyn

upplever din webbsida.

webbplats för sökmotorer är att få externa länkar. Om och

till.

om igen har länkarnas betydelse bevisats. Även om ditt
innehåll är bra och väl genomtänkt, kan länkar ändå avgöra

VILKA MÅL HAR DU?

HITTA OCH SKRIV RELEVANTA SÖKORD

Ditt första steg är att bestämma vad målet med din webb-

Det finns en mängd bra verktyg där ute, såsom Ahrefs,

sida är. Vill du att besökaren ska köpa en produkt? Fylla i ett

Keywordtool.io, Moz och Keyword Planner som kan hjälpa

formulär? Dela ett inlägg? Vad dina specifika mål än är, se

dig att hitta nya bra nyckelord till din hemsida! Leta upp ett

Det finns en mängd metoder för att öka antalet webb-

till att lägga in dem i Google Analytics, eller det webbanalys-

sådant verktyg, ta reda på vilka ord man söker på just nu

platser som länkar till dig. Det mest effektiva sättet är att

program du använder idag. Då kan du lättare utvärdera hur

i din bransch och gör en lista över användbara nyckelord.

bygga relationer. Det vill säga att du förser en webbplats

din organiska trafik har ökat och hur den konverterar, det

Sedan är det dags att skapa innehåll till din hemsida utifrån

med bra innehåll, värt att länka till och får i utbyte en länk

vill säga hur stor andel av besökarna som faktiskt gör det

din nyckelordsinventering. Skriv nytt innehåll med relevanta

till din webbsida. Det kan till exempel vara en intressant

du vill att de ska göra på din webbsida.

nyckelord som du idag saknar på din site och optimera ditt

graf du gjort, en undersökning, en användbar widget eller

nuvarande innehåll så att det riktar sig mot de sökord som

en spännande och aktuell debattartikel.

ANALYSERA MERA!

om din webbplats kommer att ranka bra i sökresultaten
eller inte.

har högst sökvolym inom ämnet.
Du kan även öka antalet externa länkar genom att göra

Nu är det dags att titta på dagsformen. Hur väl fungerar
din hemsida utifrån dina mål idag? Kliv i din besökares skor

Är det till exempel en Excelutbildning du vill sälja, bör

och klicka dig igenom alla dina sidor. Går det att följa en

du använda relevanta nyckelord som “kurs i Excel”, “gå

logisk struktur i information och länkar? Håller ditt content

en Excelkurs” eller “lär dig Excel” på sidans huvudrubrik,

en genomgående hög kvalitet? Får man som besökare

i ingressen, mellanrubriker, brödtext och bildtext. Men

en tillräcklig tydlig bild av vilka tjänster du erbjuder och

“spamma” inte texten med nyckelordet utan försök att på

vad du vill förmedla? Om inte, vad behöver du göra för att

ett naturligt sätt väva in ordet i texten.

personliga mailutskick till dem du vill ska länka till dig,
skapa intressanta inlägg i sociala medier eller publicera
pressmeddelanden. Oavsett vilken metod som fungerar
bäst för dig, kom ihåg att nyckeln är att skapa något

Tänk också på:
Att din site är säker (HTTP Säker/Skyddad),
särskilt om du hanterar personlig
information och/eller transaktioner.
Att lägga tid på att göra så att din webbsida
fungerar snabbare, det kommer att göra stor
skillnad för både sökmotorerna och dina
besökare.
Att din hemsida fungerar bra i mobilen.
En stor del av traﬁken kommer från våra
smartphones idag. Fungerar inte din site i
mobilen kommer du att tappa många
potentiella kunder.

användbart för andra, och att sedan hitta rätt kanal för att
sprida ditt content vidare.

förtydliga?
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BRANSCHENS SYN PÅ FRAMTIDEN

För att vi på utbildning.se ska kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt har vi bett
alla våra kunder att berätta om framgångsfaktorer under året som gått och om vad
ni önskar av framtiden. Kombinationen av insikter från både kunder och användare
hjälper oss att bli ännu bättre matchmakers.

VILKEN UTBILDNINGSFORM ÄR MEST
VÄRDEFULL FÖR ERT FÖRETAG?
1%

63+22+1031O
Annat

3%
BRA RYKTE OCH HÖG KVALITET VIKTIGAST

sökmotorer, nyhetsbrev och sociala medier. Även Google:s

Viktiga framgångsfaktorer för att lyckas i utbildnings-

sökordsplanerare (AdWords) är på framfart.

branschen är enligt utbildning.se:s kundundersökning: att
ha ett bra rykte och hålla hög kvalitet på utbildning och
kursledare. Under samma tidsperiod gjorde vi också en
användarundersökning som visade att det detta är precis
vad användarna baserar sina val av utbildare efter. Mindre

Enligt tidigare års undersökningar har kunderna uppgivit
att antalet leads väger tyngst när de mäter effekten av en
marknadsföringskampanj. I år har det förändrats något
och kunderna anser att kvaliteten på leads är viktigare än

ÖPPNA UTBILDNINGAR POPULÄRAST

visningar, som i sin tur leder till ökad varumärkes-

Majoriteten (63 %) av utbildning.se:s kunder anser att den

igenkänning, fortsatt vara viktiga mätfaktorer.

föredras därmed framför både e-learning och företags-

antalet. Däremot har mängden bokningsförfrågningar och

58% av kunderna som svarade på undersökningen

ÖKAT ANTAL KURSDELTAGARE UNDER 2017

form av att deras besökare själva har möjlighet att boka

Många av kunderna hade inte särskilt höga förhoppningar

utbildningen online och sedan få en faktura skickad. Ett

inför 2017, men det visade sig bli ett framgångsrikt år.
Av de kunder som ökat sitt kursutbud med en eller ett par
kurser från 2016 till 2017 har hela 68 % sett en stor ökning
i antalet kursdeltagare. Även de med ett oförändrat kursutbud har sett en generell ökning i antalet kursdeltagare
under 2017. Det stämmer överens med den positiva trend
av besökare som utbildning.se har haft under året.

TV OCH PRINTANNONS ETT MINNE BLOTT
Det skiljer sig markant hur mycket utbildning.se:s kunder
väljer att spendera på extern marknadsföring. 56 % av
kunderna har en årlig marknadsbudget på mellan 5 000 kr
och 150 000 kr, medan 28 % har en marknadsbudget på
upp till 500 000 kr. Endast 17 % av kunderna har en årlig

fåtal kunder använder även andra betalningsalternativ som
direktbetalning med kort, internetbank eller Klarna. Sedan
lanseringen av utbildning.se:s bokningsfunktion i sep-

2018 att ge användarna möjlighet att boka och betala sina

98%

Direktbetalning
via bankkonto

15%

Swish, Klarna el likn.

16%
22%

5000 25 000 kr

20%

Kontanter

4%

26 000 75 000 kr

23,6%

Annat

4%

76 000 150 000 kr

12,7%

150 000 200 000 kr

Förhoppningarna inför 2018 är höga och 72 % av de
tillfrågade kunderna tror på ett ökat antal kursdeltagare
under året. Hela 79% tror dessutom på en ökad omsättning. Många av kunderna satsar på att öka sitt kursutbud

just ökade priser.

Antalet klick till
er hemsida

Kreditkort VISA/
Mastercard el likn.

HÖGA FÖRVÄNTNINGAR INFÖR 2018

tror att den önskade ökningen av omsättning kommer från

38+24+18164O

38%
Kvaliteten på
era leads

VILKET ALTERNATIV BESKRIVER BÄST ER
MARKNADSFÖRINGSBUDGET 2017?

är intresserade av den lösningen.

Det är intressant att se att våra kunder är rörande överens
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Faktura

utbildningar direkt på siten hos de utbildningsföretag som

ytterligare med ett oförändrat kurspris (54 %) medan 36 %

ett minne blott. Idag satsar utbildningsbranschen istället på

Öppen

18%
Antalet leads

VILKA BETALNINGSALTERNATIV
ERBJUDER NI ERA KUNDER?

tember 2016 har vi varje månad sett en rekordökning i
antalet bokningsförfrågningar. Vi kommer även under

63%

Visningar/
branding

24%

använder sig idag av en egen e-handelslösning. Oftast i

marknadsbudget på 500 000 kr eller mer.

om att traditionella medier som TV och printannonsering är

22%

Internutbildning/
företagsanpassad

E-HANDELSLÖSNING ALLT VANLIGARE

anpassade utbildningar.

16%
Annat

E-learning egen takt & flexibelt

KVALITET FÖRE KVANTITET

viktigt är pris och på vilken ort utbildningen ges.

öppna utbildningsformen är den mest värdefulla. Den

10%

4%

1%

E-learning schemalagt &
digitala föreläsningar

Blended learning

VILKEN ÄR DEN VIKTIGASTE FAKTORN
FÖR ER NÄR NI MÄTER EN EXTERN
MARKNADSFÖRINGSKAMPANJ?

POPULÄRASTE KANALERNA ATT SPENDERA
MARKNADSBUDGETEN PÅ:

1

Sökmotorer

2

Mail

3

Sociala medier

3,6%

200 000 500 000 kr

23,6%

500 000 1 miljon kr

7,3%

1 miljon kr
eller mer

9%
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VILKEN TJÄNST PASSAR
DIG BÄST?

NYA LEADERSHIP

RIKTAT MAILUTSKICK

Leadership arrangeras av utbildning.se i samarbete

Nå en specifik målgrupp med riktad marknadsföring.

med fackförbunden Jusek, Sveriges Ingenjörer och

Lyft upp ett kommande evenemang eller utbildningar

Civilekonomerna. Här erbjuds du ett unikt koncept av

med lediga platser. Vid ett riktat utskick står du som

webbinarier och eller frukostseminarier där du står som

ensam annonsör och bestämmer själv vad utskicket

exklusiv utbildningsleverantör. Eventets deltagare utgörs

ska innehålla.

av förbundens chefsmedlemmar – några av Sveriges
mest inflytelserika chefer från privat och offentlig sektor.

Varje månad besöks utbilding.se av i genomsnitt 100 000 personer som aktivt
söker utbildning. Genom att satsa på rätt tjänster ökar du din synlighet hos oss och
har större chans att nå dina potentiella kursdeltagare.

Missa inte chansen att föreläsa för hundratals svenska
beslutsfattare!

BANNERS

PRIORITY LISTING

NYHETSBREV

KATEGORISPONSRING

Sätt ditt varumärke i fokus! Bannerannonsering är vår

Syns överst i sökresultatet! Konkurrensen är hård om

För snabba resultat! Nyhetsbrevet ger en unik

Skilj dig från mängden! Denna populära tjänst

bredaste exponeringstjänst. Det är det bästa sättet

topplaceringarna på utbildning.se. Vill du knipa plats

möjlighet att nå en bred publik som redan är

säkerställer ett exklusivt annonsutrymme, lyfter fram

att stärka ditt varumärke, visa dina utbildningar och

ett, två eller tre i sökresultatet? Köp en sponsrad plats

intresserad av kompetensutveckling och som vill ha

och särskiljer dina utbildningar från konkurrenternas

lyfta speciella kampanjer eller erbjudanden.

och var säker på att du alltid syns med företagsnamn

information om olika alternativ för vidareutbildning.

och driver extra trafik till dina sidor inom den kategori

Välj mellan flera olika format, och om du vill synas på

och utbildning för rätt målgrupp direkt.

Det här är en av utbildning.se:s populäraste tjänster

som du väljer på utbildning.se.

och nyhetsbrevet går ut en gång i månaden.

hela siten eller enbart i utvalda utbildningskategorier.

FILM

REPORTAGE

FÖRSTASIDESANNONS

ARTIKELLÄNKAR

Förmedla en känsla med rörlig bild! Rätt film

Din chans att övertyga i beslutsporcessen!

Exponera din verksamhet direkt på utbildnings.

Content marketing är en oerhört viktigt del av digital

ger den som söker utbildning ännu ett verktyg i

Öka din synlighet och inspirera nya kursdeltagare

se:s mest besökta sida - startsidan. Syftet med att

marknadsföring och på utbildning.se producerar vi

beslutsprocessen. Visa upp dina utbildningslokaler,

med ett skräddarsytt reportage. Lyft fram en nöjd

synas på förstasidan är att driva besökaren vidare

varje månad spännande artiklar som skapar intresse,

låt kursdeltagare eller kursledare inspirera – du väljer

kursdeltagare, framhäv dina kärnvärden och ge

till dina utbildningar eller företagspresentation

driver trafik och konverteringar. Dessa artiklar kan du

själv vad du vill lyfta fram. Koppla filmen till vissa

besökaren en tydligare bild av vad du erbjuder.

samtidigt som ditt varumärke exponeras för över

sponsra med länkar direkt till dina utbildningssidor.

100 000 unika besökare i månaden.

Artiklarna lever vidare långt efter publiceringsdatum,

utvalda utbildningar eller till samtliga.

så var beredd på att fortsätta se resultat av din
investering under en längre tid framöver.

Har du frågor om våra tjänster? Vill du ha hjälp att hitta rätt tjänst för dig? Kontakta din kundansvariga eller maila info@utbildning.se!

30 miljoner människor från 221 länder vände sig till
EMG för att hitta rätt utbildning förra året.
4000 utbildningsarrangörer
1.6 miljoner konverteringar*
Över 70 miljoner sidvisningar
* bokningar, intresseanmälningar, klick

UTBILDNING.SE
– EN DEL AV EDUCATIONS
MEDIA GROUP
2017 har varit ett bra år för EMG och vi vill tacka alla våra

Recensionerna publiceras på vår sida och du kan också

kunder som gör vår resa möjlig! Under året har vi

publicera dem på din egen webbplats genom vår recensions-

välkomnat tusentals nya utbildningsleverantörer till

widget - läs mer om det på sidan 22.

EMG-familjen och tar oss ett steg närmare vår vision
att hjälpa alla i världen att hitta rätt utbildning.

Vi har två STORA nyheter för 2018:

Idag har vi 3 000 kunder från 40 olika länder och våra

Priority listing - En ny tjänst som gör det möjligt för dig att

sökmotorer för utbildning har aldrig varit bättre.

få dina program och kurser till toppen av söklistan. Läs mer

Ett återkommande ämne under de senaste åren har varit

Boka och betala direkt - möjligheten att sälja dina kurser

på ett tidigt stadium, men det är ingen tvekan om att

direkt på våra webbplatser. Vårt utvecklingsteam har

förändringen kommer.

arbetat hårt i över ett år för att skapa den bästa lösningen

att digitalisera sin marknadsföring och för några år sedan

18 000 000
besökare

om det på sidan 36.

digitaliseringen av utbildningsbranschen. Det är fortfarande

Tillbaka i 2001 började vi hjälpa utbildningsleverantörer

1000
besökare

för att sälja kurser online.
Vi ser fram emot 2018 tillsammans med dig!

skapade vi ett verktyg för digitala recensioner och
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2017

2016

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

Partners:

2001

utvärderingar. Idag har vi över 196 000 recensioner!
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EMG – EDUCATIONS MEDIA GROUP WWW.UTBILDNING.SE TEL: 08 – 509 106 60

MAIL: INFO@UTBILDNING.SE

