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Vanliga frågor & svar 

 
I listan nedan hittar du de vanligaste frågorna och svaren. Om du inte kan hitta svaret på 
just din fråga hjälper vår kundtjänst gärna till. Kontakta vår kundtjänst på 
info@eduhouse.se  
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Inköpa av tjänsten 
 

1. Hur tar jag mig till väga för att införskaffa tjänsten till mig själv, mitt team eller 
min personal? 
- Om du köper tjänsten till dig själv kan du kontakta vår kundtjänst på 
info@eduhouse.se så hjälper vi dig att lägga upp ett konto. 
- Om du köper tjänsten till ditt team eller din hela din personal, boka ett samtal 
med vår sälj personal för att gå igenom vad just ni behöver för typ av licens. Boka 
in ett samtal här! 
 

2. Hur mycket kostar Eduhouse tjänst? 
- Vi hanterar varje kund individuellt och enligt vad kunden är ute efter och de 
utbildningspaket de vill använda sig av. Observera att vi gärna ger ut erbjudanden 
för beställningar som har mer än 1 användare. 
- Du kan boka ett kort möte för att gå igenom vad ni är ute efter och få en prisplan 
här: Boka in ett samtal här! 

 

Frågor gällande användarkonto 
 

1. Vad är mitt användarnamn? 
- Ditt användarnamn är din e-postadress som du registrerat dig med. 
 

2. Jag har glömt mitt lösenord, hur får jag ett nytt? 
- Du kan återställa ditt lösenord på vår hemsida genom att klicka på ”Logga in” 
och sedan ”Glömt lösenord”. Eller via länken: 
https://app.eduhouse.se/tjansten/nyalosenord 
 

3. Min e-postadress har ändrats, hur ändrar jag mitt användarnamn? 
- Kontakta vår kundtjänst på info@eduhouse.se. Ange din tidigare e-postadress 
samt din nya adress så uppdaterar vi ditt användarnamn åt dig. 
 

4. Kan samma användarnamn användas till flera personer? 
- Inloggningsuppgifterna är alltid personliga och bör endast användas av den 
person som äger e-postadressen. 
 

mailto:info@eduhouse.se
https://www.eduhouse.se/meetings/jon-berglund1?hsLang=sv-se
https://www.eduhouse.se/meetings/jon-berglund1?hsLang=sv-se
https://www.eduhouse.se/meetings/jon-berglund1?hsLang=sv-se
https://app.eduhouse.se/tjansten/nyalosenord
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5. Vad händer med mina användaruppgifter när tjänsten avslutas? 
- Dina uppgifter förblir sparade i vår tjänst och du har möjlighet att återanvända 
samma konto i framtiden. Även din prestationsinformation finns kvar på ditt 
konto och du kan logga in för att få tillgång till dessa (så som kursintyg) när du 
vill, även om din tillgång till onlineutbildningarna inte är giltig. 
 

Användning och funktioner i tjänsten 
 

1. Vilka utbildningar kan jag se i Eduhouse tjänst? 
- Du kan se alla de utbildningar som ingår i din eller din organisations 
prenumeration. På kurssidan kan du se om utbildningen ingår i din prenumeration 
längst ner på sidan. Utan en prenumeration har du bara möjlighet att se den första 
minuten av kursen, varefter videon stängs ner.  
 

2. Vart hittar jag de utbildningar som jag slutfört? 
- Du kan hitta alla dina slutförda utbildningar i din egen profil under ”Genomförda 
kurser”. Du kan filtrera bland dina genomförda kurser efter till exempel slutfört 
datum eller kategori.  
 

3. Varifrån kan jag ladda ner mitt kursintyg på avklarad och genomförd kurs? 
- Du kan ladda ner dina kurscertifikat och intyg under fliken ”Genomförda kurser” 
via din profil. I det högra hörnet på varje kurs finns ett diplom-ikon varifrån du kan 
ladda ner individuella intyget. Du kan också ladda ner ett certifikat som visar alla 
genomförda och avklarade kurser genom att klicka på knappen ”Ladda ner intyg”, 
på samma sida. Genom att använda filtreringsalternativen kan du begränsa och 
välja ut de kurser du vill att intyget ska innehålla. 
 

4. Hur länge kommer resultaten att finnas kvar på mitt konto? 
- Utbildningarna som du har genomfört kommer att finnas tillgängliga på ditt 
konto även om din prenumeration är avslutad. Du kan alltså logga inför att ladda 
ner dina kursintyg när som helst. 
 

5. Hur skapar jag en studieplan? 
- Det är enkelt att skapa en studieplan: Tryck på ikonen som liknas vid en flagga i 
kursens övre högra hörn och välj till vilken studieplan du vill lägga till kursen. 
Därifrån kan du lägga till kurser (både enskilda kurser och hela kursprogram) till en 
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befintlig studieplan eller skapa en ny studieplan. 
 

6. Tjänsten verkar inte fungera ordentligt; sidan laddas inte eller vyn är konstig, 
vad är det för fel? 
- Vår tjänst fungerar bäst med den senaste webbläsarversionen. Se till att du har 
den senaste versionen av din webbläsare eller uppdatera din webbläsare till den 
senaste versionen. Om problemet kvarstår kan du prova att använda dig av en 
annan webbläsare om du har möjlighet till det, eller kontakta vår kundtjänst på 
info@eduhouse.se.  
 
 
 
Tips! Via länken kan du se en introduktionsvideo om användningen av vår tjänst 
och dess funktioner. Länk till demovideo: Till demovideon 

 

Kursrelaterade frågor 

1. Vad är skillnaden mellan kurser och kursprogram? 
- Kurser är enskilda inspelningar eller direktsändningar som varar mellan 5–60 
minuter.  
- Kursprogrammen består av flera kurser och kursdelar. 
 

2. Vad är skillnaden på en inspelad kurs och en direktsänd kurs? 
- En inspelad kurs är en pedagogisk video som är filmad i vår studio och har lagts 
upp i vår tjänst efter inspelning. 
- En direktsänd kurs sker live från vår studio och du kan ställa dina frågor via en 
chatt till föreläsaren som svarar på dessa under sändningen. Även denna 
utbildning spelas in kommer att publiceras i vår tjänst som en inspelning efter 
direktsändningen. 
 

3. En provknapp kommer fram och blir aktiv under kursvideon, vad betyder det? 
- Kursprovet är ett sätt att verifiera dina färdigheter efter du har tittat på kursen. 
Du kommer att få ditt intyg om genomförd kurs efter avklarat kursprov. Om det 
inte finns något kursprov efter att du har sett kursvideon, kommer det finnas en 
knapp ”Bekräfta genomförd kurs” att dyka upp istället, genom att klicka på 

mailto:info@eduhouse.se
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4318930/20200227_Demovideo_Nya%20tja%CC%88nsten.mp4
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knappen får du ditt intyg. 
 

4. Hur slutför jag en kurs? 
- Du kan få ditt intyg för genomförd kurs genom att titta på en direktsändning eller 
en kursvideo och ta det slutgiltiga kursprovet. Om det inte finns något slutprov i 
kursen behöver du klicka på ”Bekräfta genomförd kurs” för att få ditt intyg och 
klara av kursen. 
- Notera! Om det är viktigt för dig att få intygen rekommenderar vi inte att hoppa 
fram/tillbaka i videoinnehållet, utan att titta på hela innehållet så att kursprov-
knappen aktiveras och laddas upp som den ska. 
 

5. Varför finns det inte kursprov på alla kurser? 
- Vi strävar efter att ha ett kursprov för så många kurser som möjligt. Detta är dock 
inte möjligt i alla fall och kanske inte ens är vettigt i några fall. Anledningen kan till 
exempel vara att ett specifikt ämne i en utbildning där test typen med 
flervalsalternativ ”rätt eller fel” inte är lämplig. 
 

6. Hur många testfrågor innehåller ett kursprov? 
- Antalet frågor varierar beroende på kursämnets omfattning och kursens längd. 
Det finns dock minst en fråga i varje kursprov. 
- Notera! Det finns utbildningar där det inte finns något kursprov och här baseras 
det slutgiltiga intyget enbart på visning och uppspelning av kursinnehåll. 
 

7. Hur många gånger kan ett kursprov tas? 
- Du kan ta ett kursprov tre (3) gånger. Om du inte klarar av provet på det tredje 
försöket behöver du vänta 15 minuter innan nästa försök. Ett tips är att använda 
denna tid för att gå tillbaka i kursinnehållet och se över de frågorna som du inte 
klarade. 
 

8. Du kan skapa en studieplan i tjänsten, vad menas med det? 
- En studieplan är en funktion som du kan skapa för att utveckla dina egna 
färdigheter eller ditt teams färdigheter. Det är enkelt att skapa en studieplan: Tryck 
på ikonen som liknas vide en flagga i kursens övre högra hörn på kurssidan och välj 
till vilken studieplan du vill lägga till kursen. Du kan skapa flera olika studieplaner 
och namnge dem fritt. Du kan också skapastudieplaner genom din egen profil, 
under fliken studieplan. 
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9. Vilka är föreläsarna? 
- Föreläsarna är främst experter inom sitt område, på grund av till exempel 
föreläsarens utbildnings-, arbets- och/eller forskningsbakgrund och även erfarna 
utbildare. 
- Du kan läsa mer om våra föreläsare genom att klicka på fliken ”Föreläsare” under 
kursvideon på kurssidan för att lära dig mer om föreläsaren som håller i kursen. 
 

10. Hur ofta släpps nya utbildningar och kurser till tjänsten? 
- Vårt kursbibliotek förnyas ständigt. Vi erbjuder nya utbildningar och kurser varje 
månad, exklusive juli. 
 

11. Hur utformas det pedagogiska innehållet? 
- Vi övervakar och kartlägger branschens utveckling och dess kompetensbehov 
och plockar upp det mest intressanta och aktuella ämnena. Dessutom får vi tips 
från experter och implementerar kursönskningar från våra kunder. Målet är att 
förse våra kunder med information som upprätthåller, utvecklar och uppdaterar sin 
kompetens på ett snabbt och koncist sätt med hänsyn till nuvarande och framtida 
kompetensbehov. 
 

12. Hur ser ni till att kursinnehållet är uppdaterat? 
- Vi kontrollerar innehållet i kurserna med jämna mellanrum.  
- Om utbildningen inte är uppdaterad kommer den att avbrytas efter 30 dagar 
eller senast när utbildningen ursprungligen tillkännagavs att avbrytas, dvs. 
vanligtvis i slutet av juni eller december varje år. 
- Vi kan även korrigera felaktiga avsnitt och/eller föreläsningsmaterial, så att 
kurserna inte behöver tas bort helt. 
- Notera! Utgångsdatumet hos en kurs kan hittas på kurssidan. När träningen går 
ut om minde än 30 dagar kommer det att meddelas på söksidan i kursbiblioteket 
och kursen kommer att vara markerat med ”Utgår snart”.  
 

13. När försvinner en kurs? 
- Utgångsdatumet för en kurs är markerat på kurssidan. 
- Utbildningar försvinner vanligtvis i slutet av juni eller december varje år. 
- Utgångsdatumet för en kurs påverkas av kursens ämne. Snabbare åldrat innehåll 
(till exempel kurser som tar upp aktuella frågor) kanske bara är tillgängliga under 
ett år, men mer tidskrävande ämnen (t.ex. kurser inom välbefinnande) visas längre. 
- Det finns dock undantag utöver snabba föråldrande av ämnen, vilket kan vara 
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avtalsenliga skäl eller liknande faktorer. I dessa fall kan kursen vara aktiv under ett 
halvår. 
- Notera! Utgångsdatumet hittas på kurssidan. När träningen går ut om minde än 
30 dagar kommer det att meddelas på söksidan i kursbiblioteket och kursen 
kommer att markeras som ”Utgår snart”. 
 

14. Hur lång är en utbildning? 
- Vi på Eduhouse tror på mikroinlärning, det vill säga kursprogram och utbildningar 
som består av korta videos som kan ses enkelt var och när du själv vill. De kortaste 
kurserna i tjänsten är cirka 2 minuter och de längsta kurserna cirka 60 minuter, 
vilket gör det möjligt för dig att utveckla din kompetens mellan möten, på bussen, 
på semestern eller hemma från soffan. 
 

15. Kursen försvann ej från kursbiblioteket på det angivna utgångsdatumet, i 
stället förlängdes tiden. På vilka grunder förlängs ett utgångsdatum för en 
kurs? 
- Om, baserat på våra resultat, informationsinnehållet i en kurs är uppdaterat och 
det inte finns några hinder för en förlängning av visningstiden av kursen, kan vi 
komma att förlänga utgångsdatumet för kursen. 
- Om å andra sidan kursen tas bort beror det oftast på föråldrat 
informationsinnehåll eller föråldrat kontrakt. I dessa fall förnyar vi de utgångna 
kurserna, dvs vi producerar nya kurser med liknande innehåll, så länge ämnet varit 
tillräckligt populärt baserat på vår visningsstatistik. 
 

16. På vilken grund produceras inspelningar igen från ett utgående kursregister? 
Varför förnyas inte alla utbildningar? 
- Som regel producerar vi inspelningar av ett ämne som varit populärt baserat på 
vår visningsstatistik. Om visningsstatistiken på utgående utbildning varit väldigt 
låg kommer vi troligen inte att förnya kursen. 
 

17. Hur vet jag vilken utbildning som kommer att förnyas eller inte? 
- Vi meddelar förnyelsen av en kurs i kursbiblioteket när vi vet inspelnings- och 
publiceringsdatum för förnyelsen av kursen. 
 

18. Kan jag ställa frågor till föreläsaren? 
- Under direktsända live föreläsningar kan du ställa dina frågor till föreläsaren via 
chatt. Det går inte att ställa frågor till föreläsaren genom redan inspelade kurser. 
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- Om du är intresserad av en anpassad utbildning för din egen organisation hjälper 
vi gärna till. Du kan begära en offert genom att kontakta vår kundtjänst på 
info@eduhouse.se.  
- Om du är i behov av rådgivning direkt från föreläsaren är du välkommen att 
kontakta föreläsaren direkt: föreläsarens kontaktinformation finns i början av 
kursmaterialet som du hittar på kurssidan. 
- Om du till exempel upptäcker ett fel i utbildningen uppskattar vi självklart om du 
kontaktar vår kundtjänst info@eduhouse.se direkt, och vi kommer att ta upp felet 
med föreläsaren och korrigera det vid behov. 
 

19. Varför svarade tränaren inte på min fråga under direktsändningen? 
- Det finns en viss tid som är avsatt för direktsändningen och frågor från 
deltagarna. På grund av detta och antal mottagna frågor, kan det vara så att 
föreläsaren inte alltid har tid att gå igenom alla frågor från deltagarna. 
 

20. Det finns ett tekniskt fel med kursen, fel i kursens innehåll, i kursprovet eller i 
kursmaterialet. Vem kontaktar jag? 
- Kontakta vår kundtjänst på info@eduhouse.se så kommer vi att undersöka 
situationen och återkomma till dig när felet är löst.  
 

21. Hur vet jag vilka kurser som är nya eller vad som kommer att publiceras? 
- Du kan använda filtreringsfunktionen för att filtrera ut och se nya och kommande 
kurser. Gå till det kursämne du är intresserad av och välj ”Visa…”, välj ”Ny” eller 
”Kommande” för att filtrera och se information om nya eller kommande kurser. 
- Vi går även igenom nya och kommande utbildningar i vår kundkommunikation. 
Till exempel genom våra nyhetsbrev som skickas ut en gång per månad, får du 
alltid den senaste informationen och nyheterna om vad som är nytt inom vår tjänst. 
- Signa upp dig för att ta del av våra nyhetsbrev via länken: 
https://www.eduhouse.se/eduhouse-nyhetsbrev 
 
 
 
 
 

22. Det finns ingen utbildning som passar mina behov. Vart kan jag lägga till en 
kursönskan? 
- Utbildningsförfrågningar och kursönskemål är mycket uppskattade! Du kan 

mailto:info@eduhouse.se
mailto:info@eduhouse.se
mailto:info@eduhouse.se
https://www.eduhouse.se/eduhouse-nyhetsbrev
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skicka in dessa till vår kundtjänst info@eduhouse.se och märk ämnesraden med 
”Kursönskemål”. 
 

23. Hur kan jag ladda ner kursmaterialet? 
- Kursmaterial kan laddas ner via kurssidan där kursmaterialet finns. 
 

24. På vilka olika sätt visas utbildningarna på? 
- Du kan se en utbildning antingen live eller i inspelat format. Om du inte deltar i 
en direktsändning kommer inspelningen av den direktsända kursen att publiceras 
efteråt på tjänsten som en inspelad variation. Observera att alla kurser inte är live. 
 

25. Vad är skillnaden på en direktsänd och en inspelad kurs? Hur kan jag identifiera 
dessa? 
- En direktsändning är en kurs som sänds i realtid där du kan delta som registrerad 
och inloggad användare. Efter direktsändningen redigeras kursen och läggs upp på 
tjänsten som en inspelning. Du kan känna igen en live kurs då kursen är markerad 
med ”LIVE”. 
 

26. En direktsänd kurs håller på att starta men jag kommer inte in på kursen. Vad 
ska jag göra? 
- Du kan först prova att använda dig av en annan webbläsare. Uppdatera och 
ladda om sidan (stäng ner webbläsaren och starta upp den igen) om kursen inte 
startar inom några minuter efter den angivna tiden. Om kursen fortfarande inte 
öppnas, kontakta vår kundtjänst på info@eduhouse.se, så kan vi hjälpa dig med 
sändningen. 
 

27. Hur snart efter en direktsändning kommer kursen att hamna på hemsidan? 
- Inspelningen av direktsändningen publiceras i kursbiblioteket inom cirka 3–7 
arbetsdagar efter direktsändningen. Men oftast direkt efter sändningen är klar. 
 
 

Administration 

1. Hur öppnar jag upp mitt Eduhouse konto? 
- Det är enkelt att komma i gång med vår tjänst. När du har mottagit 
beställningsbekräftelsen av vår försäljare, skickar du en lista över de personer som 
ska använda tjänsten till oss. Listan ska innehålla e-postadresser samt för- och 

mailto:info@eduhouse.se
mailto:info@eduhouse.se
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efternamn på alla användarna. 
- När vi har mottagit listan på alla användarna kommer dessa få ett mejl med en 
registreringslänk och instruktioner om hur man kommer i gång med tjänsten. Varje 
användare registrerar sig själv. Användarna kan sedan logga in på tjänsten och 
börja titta på utbildningarna. 
- En introduktion kick-off av vår tjänst ingår i påbörjandet av tjänsten (mötet tar ca 
30 minuter och görs via Teams). Målet med mötet är att se till så att alla 
användare kommer i gång och får ut så mycket som möjligt av tjänsten. Du kan 
boka ett möte genom den länk som säljaren kommer att skicka dig efter inköpet av 
tjänsten är gjort. Om du har några önskemål om innehållet och strukturen i 
introduktionsmötet så kan du kontakta försäljaren eller vår kundtjänst på 
info@eduhouse.se.  
 

2. Kan vi ändra användare som har tillgång till tjänsten? 
- Kontakta din Eduhouse-kontaktperson eller info@eduhouse.se om du behöver 
göra några ändringar av användarna inom din organisation som har tillgång till 
tjänsten. Vi genomför ändringarna efter dina behov. Ange namn och e-postadress 
på de användarna som ska tas bort/läggas till, samt önskad tid för överföringen av 
rättigheterna. 
 

3. Vi vill lägga till användare i vårt företagskonto, hur gör vi? 
- Du kan göra detta genom att kontakta din Eduhouse-kontaktperson eller vår 
kundtjänst på info@eduhouse.se.  
 

4. Hur avbryts tjänsten och vad är villkoren för att annullera beställningen? 
- Beställningen kan annulleras genom att kontakta din Eduhouse-kontaktperson 
eller vår kundtjänst. Enskilda användare kan avslutas inom en organisations licens 
om det behövs. Uppsägningstiden är en full månad om inget annat är avtalat. 
 

5. Var kan jag se användarstatistiken för organisationen? 
- Som administratör kan du se statistik över användarna och användaraktiviteten 
(inklusive påbörjade och avslutade kurser) som är kopplade till företagslicensen 
genom att klicka på fliken ”Organisationsrapport” i din profil. Om 
organisationsrapporten inte visas fast du är administratör, kontakta vår kundtjänst 
på info@eduhouse.se.  
 

mailto:info@eduhouse.se
mailto:info@eduhouse.se
mailto:info@eduhouse.se
mailto:info@eduhouse.se
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6. Kan flera personer vara administratör för en organisation? 
- Ja, det går bra. Varje användare måste ha ett konto i tjänsten. Kontakta vår 
kundtjänst info@eduhouse.se om du vill göra ändringar för ert företags 
administratörer. 
 

7. Organisationsrapporten visar en översikt över de mest populära kurserna och 
kategorier, vad betyder detta? 
- Här samlas data över din organisations mest populära kurser och kategorier för 
genomförda utbildningar bland alla era användare. 

mailto:info@eduhouse.se

