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1. Förord

I ett internationellt perspektiv stod vi väl rustade, både med teknisk 
infrastruktur och kompetens. Coronakrisen har placerat leverantörer 
av utbildningsteknologi som samhällsbärande i en kritisk tid, då våra 
tjänster kom att spela en avgörande roll.

Digitala lösningar har varit en naturlig del av svensk skola under 
decennier.  I samhällsdiskussionen om skolans digitalisering har det 
blivit tydligt att det saknas sammanställd kunskap om hur vår bransch, 
branschen för utbildningsteknologi - edtech - ser ut och vad den gör. 
Debatten har i alldeles för hög grad präglats av okunskap, både kring 
vad den omsätter och hur de lösningar vi levererar till skolor kan använ-
das effektivt. Därför har vi tagit fram den här rapporten, som är tänkt 
att bli årligt återkommande. Vi hoppas att den ska bli ett referensverk 
såväl  för vår egen bransch, som för politiker, lärare, tjänstemän och 
andra som är intresserade av utbildningsfrågor i allmänhet och utbild-
ningsteknologi i synnerhet. 

Till grund för rapporten ligger dels en undersökning bland våra 
medlemsföretag som genomfördes i januari 2020,  dels den första 
ekonomiska kartläggningen av branschen samt, med anledning av 
coronakrisen, ytterligare företagsenkäter som genomfördes mars-april 
2020.

Rapporten visar att edtechbranschen är en liten bransch som hu-
vudsakligen består av små företag på en prispressad marknad, men som 
präglas av optimism. Coronakrisen har lett till att utbildningsteknologi 
aldrig varit mer efterfrågat, men kommunernas nu förväntade minskade 
köpkraft dämpar optimismen. Skillnaderna i tillgång till digitala verktyg 
har också synliggjorts under krisen. En skillnad som inte är accepta-
bel, speciellt i ljuset av den krisberedskap som behövs de kommande 
åren. Ett annat orosmoln är den konkurrensbegränsande verksamheten 
många huvudmän och aktörer ägnar sig åt, ett exempel på resursslö-
seri, okunskap och ett hot mot en fri och sund marknad och därmed 
innovation och utveckling. Det har vi inte råd med.

Swedish Edtechs medlemsföretag arbetar mot hela utbildnings-
systemet, från förskola till högre utbildning. I vår första branschrapport 
fokuserar vi dock på skolväsendet. Högre utbildning kommer vi att 
återkomma till.

Jannie Jeppesen
VD, Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen
VD, Swedish Edtech Industry

Utbildningssystemen har under våren upplevt den mest dramatiska om-
ställningen någonsin. Regeringar runt om i världen vidtog extraordinära 
åtgärder och undervisning har flyttat från klassrum, in i hem och ut på digi-
tala plattformar. Så även i Sverige. Digitala verktyg i händerna på flexibla 
lärare har möjliggjort fortsatt utbildning för våra elever och studenter. 
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2. Edtech på fem minuter

Edtech, Educational Technology, är digitala verktyg som används i utbildnings-
väsendet för att effektivisera administration samt stärka lärarnas under-
visning och elevernas kunskapsinlärning, från förskola till högre utbildning. 
Branschen omfattar en bredd av tjänster och produkter – hårdvara, läromedel, 
lärresurser, provverktyg, lärplattformar och administrativa system.

82
medlemmar i  

Swedish Edtech Industry

60
procent av branschen  

är medlemmar

3 av 10
bolag omsätter max  

5 miljoner kronor årligen

Vilka är Swedish Edtech Industry? 
Swedish Edtech Industry är en branschorganisation och fristående ideell 
förening. Vi vänder oss till edtech-bolag i Sverige som har det offentligt 
finansierade utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med 
universitet.

Swedish Edtech Industry verkar för en fri och sund marknad som sä-
kerställer innovation och tillväxt. Vårt mål är att Sverige ska bli det ledande 
landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i 
utbildningssystemet. Genom vår verksamhet bygger vi kunskap tillsammans 
och driver kvalitetsfrågor.

Branschorganisationen startade i januari 2017. Tre år senare representerar 
Swedish Edtech Industry 60 procent av branschen. Våra drygt 80 medlemmar 
omfattar alltifrån startups till etablerade läromedelsförlag.

Våra utvecklingsprojekt 
Swedish Edtech Industry driver flera utvecklingsprojekt för att öka kunskapen 
om och kvaliteten i utbildningssektorns digitala ekosystem. Vi driver egna 
utvecklingsprojekt och samverkar med aktörer som Skolverket, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och akademin.

Vi samarbetar även nordiskt och europeiskt med andra branschorganisa-
tioner, bland annat kring frågor om tekniska standarder, säkerhet och integri-
tet.

Digitaliseringen i skolan – en översikt
Sedan 2017 har Sverige en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, 
från förskola till gymnasium. Det övergripande målet med strategin är att det 
svenska skolväsendet ska vara världsledande i att använda digitaliseringens 
möjligheter. Strategin innehåller tre målområden:

 • Digital kompetens för alla i skolväsendet.
 • Likvärdig tillgång och användning.
 • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Skolverket har ansvar för att följa upp målen i den nationella digitaliserings-
strategin och vilket genomslag den får i verksamheterna1. 
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4 av 10
högstadie- och 

gymnasielärare använder 
digitala verktyg i stor 

utsträckning för att utveckla 
undervisningen. 

9 av 10
grundskole- och 

gymnasielärare tycker att 
digital teknik och digitala 

verktyg underlättar 
möjligheterna att anpassa 

undervisningen utifrån 
elevernas olika behov och 

förutsättningar. 

9 av 10
rektorer använder digital 

teknik och digitala verktyg som 
stöd för lärarsamarbeten och 

kompetensutveckling av skolans 
personal. 

Situationen före corona
I den uppföljning Skolverket gjorde 2019 framgår att digitaliseringen av 
svensk skola får ett allt större genomslag.

Datortätheten ökar, inte minst i mellanstadiet. Andelen mellanstadieele-
ver som uppger att de använder dator eller datorplatta i alla eller i de flesta 
ämnen har dubblerats sedan 20152.  

Framförallt har digitaliseringen fått genomslag i högstadiet och gym-
nasieskolan. Här är användningen av digitala verktyg vanligare och lärarna 
arbetar i större utsträckning med att utveckla elevernas digitala kompetens. I 
förskolan och de tidigare årskurserna är användningen lägre och kompetens-
behoven större3. 

Behoven av kompetensutveckling hos lärare har minskat något när det 
kommer till att källkritiskt söka information på internet enligt Skolverkets 
översikt. PISA-rapporten från 2018 visar samtidigt att endast 9% av 15-åring-
arna inom OECD kan skilja på en nyhet och en åsiktsartikel. För Sverige är 
siffran något högre, 13%4. I stort är behoven av kompetensutveckling för 
lärare fortsatt stora5. 

Många lärare upplever krånglande teknik som ett problem. Därtill anser 
ungefär hälften av rektorerna att det trådlösa nätverket på deras skola har en 
otillräcklig kapacitet för att strömma film. God nätkapacitet är en förutsätt-
ning för att exempelvis genomföra digitala nationella prov6.
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3. Edtech under corona

Efter regeringens beslut den 17 mars att stänga samtliga gymnasieskolor, 
vux-, yrkeshögskolor och universitet med ca 800.000 elever och studenter be-
hövde lärarna hitta olika sätt att fortsätta bedriva undervisning, men nu med 
eleverna på distans. Grundskolor och förskolor har varit öppna, men många 
grundskolor har haft en stor rapporterad frånvaro av elever och personal där 
undervisning därför genomförts helt eller delvis digitalt och på distans. Siffran 
på antalet elever som har eller haft undervisning på distans är därför sannolikt 
avsevärt högre.

Denna exceptionella situation ställde stora krav på de företag som 
levererar digitala produkter och tjänster till skolan. Leverantörerna av digitala 
läromedel och plattformar gick upp på högvarv redan veckor före högskole- 
och gymnasieskolorna stängdes. De gjorde investeringar för att säkerställa 
den enorma kapacitetsökning som krävdes, vilket innebar att beredskapen 
var god. Flertalet leverantörer öppnade även upp sina läromedel och resurser 
kostnadsfritt terminen ut, då många skolor stod utan tillräcklig tillgång till 
pedagogiskt innehåll för att bedriva undervisning digitalt.

I ett internationellt perspektiv har Sverige stått väl rustat för omställning-
en med en väl utbyggd infrastruktur, en hög grad av tillgång till datorer och 
lärplattor, kommunikationsplattformar och uppkoppling i hemmen. 

Stora investeringar har klarat omställningen
Under första veckan med stängda skolor, ökade användningsgraden av tjäns-
ter som lär- och kommunikationsplattformar, digitala läromedel och lärresurser 
dramatiskt. Inom flera segment med 200-500%  och inom något segment upp 
emot 1000%. Andelen nya användare stod för en del av ökningen, framförallt 
inom digitala läromedel där lärare och elever inte haft tillgång. Under krisens 
andra vecka rapporterade nästan 7 av 10 företag ytterligare ökat tryck på sina 
tjänster, i några fall ökningar på mer än 200 procent. Detta från den redan 
höga nivån. Läget har varit extraordinärt, där företagen stått för kostnaden 
för den extremt ökade användningsgraden och supporten samt kompenserat 
för bristerna i tillgång till digitala läromedel på landets skolor. De tjänster som 
har haft den största ökningen är undervisningsnära tjänster och tjänster som 
underlättar kommunikation.

En stor del av företagen har investerat stora resurser för insatser som 
är ytterst tidsbegränsade - resurser i tid,  utveckling och kapacitetshöjning. 
Många av de små eller nystartade företagen, signalerar att de kommer ha 
svårt att överleva fram till sommaren för att de pressats så hårt. Utifrån ett 
innovationsperspektiv kan det få stora konsekvenser, där flera års utveckling 
riskerar att slås ut. Paradoxalt nog i en tid då tjänsterna aldrig varit mer efter-
frågade. 

Lärare har gjort en enorm insats
Aktiviteten i användning och andelen supportärenden liksom karaktären på 
vilken typ av stöd man behövt bekräftar att lärarna förändrat hela sitt arbets-
sätt över en natt. En hög andel ovana användare och nya användare behövde 
i början enklare komma-igång-stöd, som hur man loggar in och hanterar funk-
tioner i obekanta verktyg. Behovet ökar fortsatt en dryg månad in i krisen, då 
nya användare hela tiden strömmar till. Det stora behovet har varit stöd för 

Användningsgrad av tjänsterna 
under skolstängningens första 
veckor

9 av 10 företag rapporterar 
en ökad användning.

4 av 10 rapporterar en ökning 
på över 100%.

Källa: Edtechtempen mars 2020

”
Det har hänt mer med 
digitaliseringen av 

svensk skola på den här dryga 
veckan än det har hänt på 
fem år tidigare”
Peter Fredriksson, generaldirektör 
Skolverket i DN den 26 mars 2020

>100%
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Leverantörernas stöd under krisen

 • Förstärkt support och utökad teknisk kapacitet, till exempel kraftful-
lare servrar.

 • Tillgång till digitala tjänster kostnadsfritt terminen ut 
 • Produktion av filmer, guider och instruktioner som ett stöd för lärare 
som ska undervisa online.

 • Tips för att minska belastning och veckovis rapport

Stödet samlas på Edtechkartan.se och är en del av skolahemma.se, en 
nationell kraftsamling för att stödja skolorna under Coronapandemin. 
Skolverket, SKR, RISE, SPSM, Skolforskningsinstitutet, UR, Rädda 
Barnen, GR, Prinsparets stiftelse och Swedish Edtech Industry samverkar.

Edtechkartan.se

hur man kan bedriva undervisning online, där leverantörerna producerat en 
uppsjö guider och instruktionsfilmer. 

Krisen visar att lärarna snabbt anpassade undervisningen. Tidiga rappor-
ter bekräftar att man sett fördelar med undervisning på distans, framförallt 
för vissa grupper av elever, men också att man sett utmaningar med att möta 
andra grupper och svårigheter att genomföra vissa moment. Gedigna studier 
och analyser behöver göras för att utvärdera effekterna till fullo, speciellt vad 
gäller kvaliteten på undervisningen. Klart står att lärarna har fått en utökad 
verktygslåda och erfarenheter. Detta kommer att ställa frågor till fortsatt 
praktik och policyutveckling. I utvärderingarna framöver är det viktigt att vara 
försiktig med att använda vedertagna begrepp som fjärr- och distansunder-
visning för att beskriva den undervisning som nu behövt ske i denna kris- och 
nödsituation. En nödundervisning som inte ska förväxlas med en välplanerad 
och medveten fjärr- och distansundervisning, där möjligheter och utmaningar 
med medier och former tagits med i val och design av metoder.

Begreppen fjärr-, distans- och nödundervisning

 • Fjärrundervisning: undervisning som är interaktiv undervisning som 
bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och 
lärare är åtskilda i rum men inte i tid7. 

 • Distansundervisning: undervisning som kan vara såväl analog som 
digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsam-
mans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom 
utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som 
delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i 
både rum och tid8. 

 • Nödundervisning: undervisning som är framtvingad av en kris- eller 
nödsituation, utan framförhållning eller förberedelser. Denna nöd-
undervisning särskiljer sig från planerad undervisning som organi-
seras utifrån ordinarie förutsättningar. Inom delar av forskarvärlden 
problematiserar man nu begreppsanvändningen under coronakrisen 
och har introducerat ett alternativt begrepp: Emergency Remote 
Teaching9. 

”
Tidiga rapporter be-
kräftar att man sett 

fördelar med undervisning på 
distans, framförallt för vissa 
grupper av elever, men också 
att man sett utmaningar med 
att möta andra grupper och 
svårigheter att genomföra 
vissa moment. ”
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Edtechföretagen arbetar mot hela utbildningssystemet, från försko-
lor till högre utbildning, så kunderna är huvudsakligen kommuner 
och fristående huvudmän, liksom högskolor och universitet.

Många av Swedish Edtechs medlemsföretag erbjuder också 
produkter och tjänster utanför utbildningssystemet. Därför går 
det bara att göra ungefärliga beräkningar av hur mycket edtech-
branschen omsätter och hur mycket det svenska utbildningssys-
temet årligen investerar i utbildningsteknologi. I vår kartläggning 
tittar vi närmre på skolväsendet (läs mer i avsnittet Skolans digitali-
sering – hur ser den ut, och vad kostar den).

Det råder inget tvivel om att den svenska edtechbranschen 
huvudsakligen består av små företag. Swedish Edtechs största med-
lemskategori är företag som omsätter 1-5 miljoner kronor, och en 
klar majoritet av medlemsföretagen omsätter mindre än 15 miljoner 
kronor per år. Knappt en fjärdedel av Swedish Edtechs medlemmar 
har en årlig omsättning på över 50 miljoner kronor.

Av de större medlemsföretagen är det många som arbetar mot 
fler branscher än skola och utbildning. Det avspeglas tydligt i statis-
tiken över hur många anställda på företaget som specifikt arbetar 
inom segmentet utbildningssektor. Drygt en tiondel av medlemsfö-
retagen har fler än 50 anställda som arbetar med edtechverksamhet 
medan en majoritet – sex av tio medlemsföretag – har färre än tio 
anställda.

Sex av tio medlemsföretag har växt det senaste året
Tillväxten i den svenska edtechbranschen är stark. Sex av tio 
medlemsföretag uppger att företagets omsättning i utbildnings-
segmentet har ökat det senaste året, och det är nästan fyra gånger 
fler företag som har ökat antalet anställda sedan 2018 än som har 
minskat.

Och prognoserna framåt ser bra ut. Mer än nio av tio medlems-
företag bedömde  i januari 2020, dvs före coronakrisen, att deras 
omsättning inom utbildningssegmentet kommer öka de närmaste 
åren, och sju av tio att de kommer behöva rekrytera ytterligare 
personal. När samma frågor ställs i slutet på april, när skolstäng-
ningarna varit ett faktum i en och en halv månad,  sjunker andelen 
som tror på tillväxt till åtta av tio företag. Sex av tio företag tror då 
att de kommer behöva rekrytera de närmsta åren.

Så många anställda har edtechföretagen

Så mycket omsätter företagen i 
edtechbranschen

4. Branschbarometer 2020:  
Från stark optimism till ökad oro 
inför köpkraft
Medlemmarna i Swedish Edtech har en stor bredd, både i verksamhet och 
i storlek. I ena änden finns stora bolag som främst erbjuder hårdvara, som 
datorer och lärplattor. I andra änden finns små företag som är specialise-
rade på tjänster för exempelvis läsutveckling eller digitala hjälpmedel.

1-5 anställda: 
35%

6-10 anställda:
22%

11-25 
anställda: 
18%

26-50 
anställda:12%

51-100 
anställda: 8%

Mer än 100 
anställda: 5%

Källa: Swedish Edtech Industry 
medlemsenkät 2020

Mindre än en 
miljon kronor: 16%

1-5 miljoner 
kronor: 24%

5-15 miljoner 
kronor: 16%

15-25 miljoner 
kronor: 8%

25-50 miljoner 
kronor: 11%

50-100 miljoner 
kronor: 5%

Mer än 100 miljoner 
kronor: 19%
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Stark utveckling i branschen

Senaste året 2019

Förklaringen till de goda framtidsutsikterna företagen såg  i januari  2020 
varierar, men generellt vittnar medlemsföretagen om att den digitala mogna-
den ökar hos huvudmännen. De märker att allt fler ser möjligheterna att både 
utveckla och effektivisera verksamheten med hjälp av digitala verktyg och 
system, och huvudmännen är allt mer långsiktiga och uthålliga i sitt digitali-
seringsarbete.  Efterfrågan på standardisering och automatisering ökar. Det 
finns också, precis som i många andra delar av den offentliga sektorn, ett 
växande behov av att modernisera föråldrade it-system som står i vägen för 
att på allvar ta tillvara digitaliseringens potential. Mer om detta i avsnittet  
Så kan svensk skola ta tillvara digitaliseringens möjligheter. 

I april har  företagens framtidsoptimism minskat, med hänvisning till en 
ökad oro för kommunernas köpkraft. Man uppger att behovet av digitala 
verktyg och tjänster är större och har ökat markant som en effekt av corona-
pandemins skolstängningar. 

59% av medlemsföretagen 
uppger ökad omsättning

Företagens prognoser för 
ökad omsättning:
 - i januari 2020: 92%
 - i april 2020: 79%

13% av medlemsföre-
tagen uppger minskad 
omsättning

Företagens prognoser för 
minskad omsättning:
 - i januari 2020: 5%
 - i april 2020: 8%

44% av medlemsföretagen 
har fått fler anställda

Företagens prognoser för 
fler anställda:
 - i januari 2020: 70%
 - i april 2020: 60%

13% av medlemsföretagen 
har fått färre anställda

Företagens prognoser för 
färre anställda :
 - i januari 2020: 2%
 - i april 2020: 3%

Ökad omsättning Minskad omsättning Fler anställda Färre anställda

”
Digitaliseringen är 
inne i en transfor-

mation mot en mer mogen 
marknad där förhoppningar 
och planer är mer realistiska 
och beslut tenderar att bli 
mer rationella.”
Ur Swedish Edtech Industrys 
medlemsenkät januari  2020
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Producenter av pedagogiskt innehåll mer pessimistiska
Redan i vår medlemsenkät som genomfördes i januari, fanns ett stort oros-
moln hos medlemsföretagen – att kommunernas ekonomi har blivit märkbart 
sämre. Inte bara för att det generellt innebär att huvudmännen har mindre 
möjligheter att investera i digital utveckling, utan också för att det riskerar att 
förstärka obalansen mellan å ena sidan tekniska förutsättningar och infra-
struktur och å andra sidan pedagogiskt innehåll och utveckling. Det är främst 
medlemsföretag som producerar pedagogiskt innehåll som i januari rapporte-
rar att deras omsättning har sjunkit eller förväntas sjunka. Under coronakrisen 
har användningen av de olika tjänsterna som erbjudits kostnadsfritt på många 
håll flerdubblats, men framtidsutsikterna för omsättningen är lägre.

Stort investeringsbehov och investeringsvilja
I medlemsundersökningen från januari framgår att det finns ett stort investe-
ringsbehov och en stor investeringsvilja hos bolagen. Åtta av tio medlems-
företag bedömer att de kommer att öka sina totala investeringar de närmsta 
åren. I april finns investeringsviljan kvar, om än något dämpad, 7 av 10 företag 
gör bedömningen att de kommer öka sina investeringar.

Det företagen framför allt har behov av att investera i är:
 • Produkt- och tjänsteutveckling
 • Forskning och utveckling
 • Teknikutveckling
 • Kompetensförsörjning
 • Datadrivna processer

Även när det gäller investeringsbehoven lyfts kommunernas svaga ekonomi 
fram som en stor utmaning – tre av fyra medlemsföretag uppger att kunder-
nas sviktande ekonomi är ett hinder för att investera.

”
Fokus ligger mycket 
på teknik, mindre på 

innehåll. Det kommunerna 
lägger på pedagogiska läro-
medel är försvinnande litet… 
Det behöver ändras om all ny 
teknik och alla plattformar 
ska kunna göra verklig nytta.”
Ur Swedish Edtech Industrys 
medlemsenkät januari 2020

”
Skolvärlden kom-
mer inte få tillgång 

till de möjligheter som finns 
om de inte har resurser. 
Investeringar kommer gå till 
andra branscher och seg-
ment.”
Ur Swedish Edtech Industrys 
medlemsenkät januari 2020

5. Digitalisering i skolan – så ser 
den ut och så mycket kostar den
Digitaliseringen i det svenska skolväsendet har, precis som i andra delar av 
samhället, pågått under lång tid.

Men det är viktigt att skilja på olika typer av digitalisering. Den har skett 
vid olika tider, och har i vissa fall bara precis börjat.

1. Digitaliseringen av skolans fysiska infrastruktur, det vill säga allt från tråd-
lösa nätverk till att lärarna har datorer som arbetsredskap. Digitaliseringen av 
skolans fysiska infrastruktur skedde framför allt under 1990-talet och 00-talet, 
men det finns fortfarande skolor med bristande infrastruktur.

2. Digitaliseringen av skolans processer och rutiner, från närvarorapportering 
och schemaläggning till lärardokumentation och skolskjutsplanering. Här har 
digitaliseringen skett främst under 2000-talet, och har drivits på av inte minst 
ökade krav på dokumentation och uppföljning, förändrade styrdokument och 
vårdnadshavarnas ökade förväntningar på kommunikation och insyn.
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3. Digitalisering som eget kunskapsområde. Den nationella digitaliseringsstra-
tegin för skolväsendet antogs av riksdagen 2017. Året därpå skrevs läropla-
nerna för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning om för att säkerställa 
att alla utvecklar en digital kompetens. Målen i den nationella digitaliserings-
strategin för skolväsendet ska vara uppnådda till 2022 och syftar även till att 
tillvarata digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och 
likvärdighet.

4. Digitaliseringen av skolans mjuka infrastruktur. Med mjuk infrastruktur men-
as regelverk, standarder, begreppsanvändning och tekniska protokoll som gör 
det möjligt för olika program och plattformar att fungera tillsammans och ut-
byta data. Frånvaro av nationell samordning har medfört brister på området. 
Utvecklingen är ännu bara i sin linda, men det är här de stora nyttorna och 
potentialen för effektivisering och minskad arbetsbelastning finns. På området 
pågår nu flera insatser.

5. Digitalisering under en samhällskris. Regering och myndigheter fattar 
beslut som gör att hela samhället, skolväsendet inkluderat, från en dag till 
en annan behöver förlita sig till olika digitala verktyg, oavsett förutsättningar 
och kompetens. Det blir skarpt läge för såväl användare som edtechföretag, 
där investeringar görs för att användningen ökar dramatiskt. Sverige stod väl 
rustat för omställningen med en väl utbyggd infrastruktur, en hög grad av till-
gång till datorer och lärplattor, kommunikationsplattformar och uppkoppling i 
hemmen, med vissa undantag. 

Den svenska edtechmarknaden – en översikt
I den skolpolitiska diskussionen ställs ibland frågan vad digitaliseringen i sko-
lan kostar, och om de investeringar som digitaliseringen innebär riskerar att 
tränga ut andra viktiga satsningar.

Frågan får sällan kvalificerade svar, eftersom det saknas officiell statistik. 
I de redovisningar för skolans kostnader som Skolverket begär in från kom-
munerna varje år finns inga specifika poster för digitaliseringen. De kostnader 
för it som kommunerna rapporterar in till SCB omfattar hela den kommunala 
verksamheten, från skola till socialtjänst och samhällsplanering.

Men i brist på officiell statistik går det att göra kvalificerade uppskattning-
ar. Genom att kartlägga vad de företag som levererar tekniska produkter och 
tjänster har för intäkter i de affärsområden som vänder sig till skolväsendet, 
från förskola till vuxenutbildning, går det att få en översikt av den delen av 
marknaden för utbildningsteknologi i Sverige. (En beskrivning av metoden för 
marknadsöversikten finns på sidan 23)

Skolans totala kostnader
2018 var antalet barn och elever i förskola, grundskola, gymnasium och vux-
enutbildning drygt 2,2 miljoner. Antalet har ökat sedan 2012, och förväntas 
fortsätta öka – den förväntade ökningen på förskole-, grundskole- och gymna-
sienivå fram till 2027 är nästan 350 000 personer10. 

Enligt Skolverkets statistik var samma år den totala kostnaden för förskola 
och skola (inkl. fritidshem) 291 miljarder kronor. Det är 9,6 miljarder kronor 
mer än 201711.

”
En oro för kommu-
nernas ekonomiska 

läge och möjlighet att inves-
tera i edtech. Redan innan 
corona var kommunernas 
läge ekonomiskt ansträngt 
och lär bli ännu mer så i spå-
ren av pandemin.”
Ur Swedish Edtech Industrys 
företagsenkät  april 2020
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Resultatet av vår marknadsöversikt 
Vår kartläggning av de utbildningsteknologiska företagens ekonomi visar att 
de 2018 hade intäkter kopplade till skolväsendet på 3,7 miljarder kronor, vil-
ket motsvarar drygt en procent av det svenska skolsystemets totala kostnader.

Intäkterna kan delas in i tre segment:

1. Hårdvara 
Datorer och lärplattor till barn, elever och pedagogisk personal. Här ingår 
också den service, support och utbildning som hårdvaruleverantörerna ge-
nomför.

2. Administration
Produkter och tjänster som krävs för att bedriva verksamheten i enlighet med 
lagar och förordningar och som stöttar verksamheten i sin helhet, från skolval 
och resurshantering till faktiskt pedagogiskt genomförande. Det handlar om 
barn- och elevregister, schemaläggning, statistik och uppföljning, myndig-
hetsrapportering, skolskjutshantering, med mera, men också pedagogisk 
administration som planering, uppföljning och bedömning. Den pedagogiska 
administrationen görs ofta i så kallade LMS (Learning Management Systems 
eller lärplattformar).

I segmentet administration ingår också installation av tjänsterna, såsom 
integration, synkronisering, kostnader för skolportaler och olika kringkost-
nader kopplat till kostnadsfria kommunikations- och samarbetsplattformar.  
Administration är ett brett segment eftersom tjänsterna inte bara nyttjas av 

Även kostnaderna per barn och elev har ökat stadigt det senaste decenniet. 
Kostnaderna per inskrivet barn i kommunala förskolor har exempelvis ökat 
med drygt 20 procent, och kostnaderna per elev i grundskolan med mellan 
25 och 30 procent. En orsak till de ökade kostnaderna är bland annat ökade 
lärarlöner. 

Om vi tittar på hur kostnaderna fördelar sig i grund- och gymnasieskola 
ser vi inte oväntat att undervisning – huvudsakligen lärarlöner – utgör mer än 
hälften.

I posten Lärverktyg redovisas bland annat kostnader för läromedel och 
digital utrustning, men också skolbibliotekarielöner, förbrukningsmaterial, in-
ventarier till slöjd-, hemkunskaps- och idrottssalar, kostnader för friluftsdagar 
och andra aktiviteter. Service, underhåll och kapitalkostnad för utrustning som 
används i undervisning ingår också.

Undervisning: 
55,6%

Undervisning: 
52,3%

Lokaler:
16,5%

Lokaler:
17,5%

Skolmåltider: 
5,9%

Skolmåltider: 
4,8%

Lärverktyg: 
4,2%

Lärverktyg: 
8%

Elevhälsa: 
3%

Elevhälsa: 
2,5%

Övrigt:
14,8%

Övrigt:
14,2%

Kostnadsfördelning grundskola 
2018

Kostnadsfördelning 
gymnasieskola  2018

Källa: Skolverket

Utbildningsteknologi står 
för 1% av det svenska 
skolsystemets totala 

kostnader

 Så mycket kostade skolan 2018, miljarder kronor

Förskola: 78, 7

Grundskola (inkl. förskoleklass):   129,3

Fritidshem & annan pedagogisk verksamhet: 20,3

Gymnasieskola: 43,8

Vuxenutbildning: 9,6

Grund- och gymnasiesärskola: 8,3

1%
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skolan, utan också av andra delar av kommunen. Tillsammans täcker leveran-
törerna kommunens skoladministrativa behov i sin helhet.

3. Undervisning
Tjänster som används i undervisningen. Tjänsterna kan i sin tur delas in i fyra 
undersegment:

 • Digitala läromedel.  
Definieras av att det finns en tydlig koppling till nationella läroplaner, 
kursplaner och andra styrdokument, att det har en innehållslig struktur 
och är avsett att användas i ett pedagogiskt sammanhang, och att det 
omfattar ett större område, som ett ämne, ett tema eller ett moment inom 
ett ämne. Materialet ska ha en viss grad av interaktivitet och så kallad 
multimodalitet, och inte enbart vara ett analogt läromedel i digital form 
(till exempel PDF).

 • Digitala lärresurser.  
Material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande. Det kan 
vara stort som en hel webbplats eller litet som en bild eller en ljudfil. 
Sociala medier, en video, ett spel eller en app kan vara exempel på digita-
la lärresurser.

 • Digitala prov- och bedömningstjänster.  
Tjänster som används för färdiga eller egenkonstruerade prov, diagnoser 
och tester anpassade för undervisningen.

 • Digitala hjälpmedel.  
Tjänster för ökad tillgänglighet som kan användas av alla, men som är sär-
skilt inriktade på elever i behov av särskilt stöd och anpassningar. Det kan 
till exempel handla om inlästa läromedel, talsyntes och andra tjänster som 
kompenserar för läs- och skrivsvårigheter. 

Uppdelningen i segmenten administration, hårdvara och undervisning är grov. 
Många företag har produkter och tjänster som ligger i gränslandet mellan 
varandra. Men kartläggningen ger en fingervisning om vad marknaden för 
utbildningsteknologi omsätter i Sverige, och hur den är fördelad mellan olika 
områden.

Omsättning per segment, 2018

Segment Totalt (msek)

Hårdvara 2 500

Administration 798 

Undervisning 405

Totalt 3 703

Fördelningen speglar att digitaliseringen av själva kunskapsinnehållet och 
pedagogiken ännu är i sin linda. Hårdvara är en förutsättning för att kunna 
arbeta digitalt, men siffrorna visar att investeringar i pedagogiskt innehåll är 
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eftersatt. Om den svenska skolan ska ta tillvara digitaliseringens pedagogiska 
potential behöver investeringen i undervisningsnära innehåll öka.

Omsättning administration per undersegment, 2018

Administration Totalt (msek)

Lärplattform/LMS 254*

Totalt hela segmentet 798

*Kostnaden för användarlicenser för elever och lärare i genomsnitt ca 30-80 kr/
år. Vårdnadshavare ingår i elevens licenspeng. Totalsiffran för undersegmentet LMS 
inkluderar integrationskostnader mot elevadministrativa system, schemaprogram, 
utbildningar och andra konsultkostnader. Vissa leverantörer i undersegmentet erbjuder 
även tjänster som barn- och elevregister, schema och frånvaro, vilket finns med i 
totalsumman.

Omsättning undervisning per undersegment, 2018

Undervisning Totalt (msek)

Digitala läromedel 139

Digitala lärresurser 153

Prov- och bedömningstjänster 31

Digitala hjälpmedel 82

Totalt: 405

”
De tekniska förut-
sättningarna för 

utbildning finns sedan många 
år, men att ändra beteen-
de tar tid och där finns det 
mycket förbättring att uppnå 
framöver.”
Ur Swedish Edtech Industrys 
medlemsenkät januari 2020
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6. Tema utveckling
Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete i edtechbranschen – i skolorna, på fö-
retagen och olika utvecklingsprojekt. Allt för att digitala verktyg ska bli ännu mer 
användbara i skolans vardag. Ett par exempel är Swedish Edtech Industrys egna 
utvecklingsprojekt och den nationella testbädd för utbildningsteknologi som star-
tade hösten 2019.

Så minskar vi arbetsbelastningen och  
förenklar för lärare och elever

SWEDISH EDTECH INDUSTRY - UTVECKLINGSPROJEKT

I dag finns en mångfald av digitala system och verk-
tyg inom utbildningsområdet. Swedish Edtech Indu-
strys kvalitetschef Johanna Karlén driver en rad ut-
vecklingsprojekt med målet att förenkla och förbättra 
det digitala ekosystemet.

Johanna Karlén, Kvalitetschef  
Swedish Edtech Industry

Johanna leder flera arbeten som ska effektivisera arbetsuppgifter och göra 
vardagstillvaron smidigare för personal, lärare och elever. Med en bakgrund 
som lärare, digitaliseringsstrateg och programansvarig för skolans digitalise-
ring på Sveriges Kommuner och Regioner, har hon förståelse för alla delar i 
processen. Hon förklarar:

– Jag har arbetat med skolans digitala ekosystem under flera år och det 
är lite som ett pusselbygge, där olika pusselbitar behöver passa ihop och 
enkelt kunna bytas ut när behoven förändras.

Det handlar om allt från administrativa tjänster till klassrumsnära under-
visningstjänster, där lärares förmåga att välja och värdera bra digitala lärre-
surser är central. En utmaning är att överföra information mellan tjänsterna. 
Det uppstår lätt dubbelarbete när information ska matas in flera gånger, vilket 
också är en säkerhetsrisk. Därför arbetar Swedish Edtech intensivt för att se 
till att de tekniska standarder som behövs tas fram, beställs och används. På 
sikt kommer arbetet att skapa stor skillnad för lärare och personal i skolan.

– Den digitala kompetensen varierar i skolorna och på förvaltningarna, 
även om vi nu förmodligen kommer se ett uppsving i användning av digitala 
verktyg efter coronapandemin. En hake är att det finns flera som sitter kvar 
med äldre it-tjänster som stjäl tid och kraft från det som egentligen ska göras, 
säger Johanna. 

För att hjälpa till att förenkla och utveckla det digitala arbetet i skolor-
na samt se till att leverantörerna får kunskap om skolornas behov och den 
kompetens de behöver för att utveckla och anpassa sina tjänster har Swedish 
Edtech bland annat tagit fram etiska riktlinjer för branschen att följa.

– Våra riktlinjer med kompletterande avsiktsförklaringar,  gör att vi kan 
snabba på omställningen till ny teknik med ett bättre, effektivare och säkrare 
informationsflöde mellan tjänsterna som används. Ett pusselbygge där bitarna 
passar in i varandra, avslutar Johanna. 

Swedish Edtechs 
utvecklingsprojekt
Swedish Edtech Industry 
projekt för att utveckla det  
digitala ekosystemet:
 • Edtechkartan – översikt för 
beställare, den första över-
skådliga bilden i sitt slag 
över skolans processer

 • Inköpsstöd för att stärka 
huvudmännens it-beställar-
kompetens

 • Stöd för införande av 
it-standarder för säker och 
effektiv informationsöver-
föring

 • Etiska riktlinjer för bran-
schen
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De ska få lärare och edtechbolag 
att hjälpa varandra

TESTBÄDD FÖR EDTECH

Genom att låta lärare och edtechbolag mötas kan di-
gitala lärresurser bli ännu bättre och mer användbara 
i skolans vardag. Det är grundtanken bakom Sveriges 
första nationella testbädd för edtech.

Både projektledaren Hanna Elving och forskaren Anna Åkerfeldt har träffat 
många lärare som känner en osäkerhet att använda digitala lärresurser. De 
upplever att funktionerna är statiska, att verktygen inte går att utveckla, och 
att det är svårt att påverka anpassningen av dem. Samtidigt möter Hanna och 
Anna edtechbolag som vill utveckla sina produkter och få feedback på sina 
idéer.

Mot den bakgrunden har Nacka kommun tagit initiativ till en nationell 
testbädd för edtech, det Vinnovafinansierade projektet Swedish Edtest. Målet 
är att utveckla lärarnas förmåga att välja och värdera digitala lärresurser, sam-
tidigt som edtechbolagen får utveckla sina produkter. Hanna Elving, projekt-
ledare för Swedish Edtest, förklarar:

– Edtechbolagen beskriver vad de har för produkter och tjänster, och vad 
de vill testa och få för typ av feedback på tjänsten. Huvudmännen beskriver 
sina utmaningar och vad som framkommit i exempelvis kvalitetsutvärderingar. 
Sedan matchar vi utbudet mot de faktiska behoven i klassrummen eller före-
läsningssalen, och testar tjänsterna där.

– Testbädden är alltså inte en enda fysisk plats, utan verkliga lärmiljöer i 
olika utbildningsformer. Det kan till exempel vara ett klassrum på Kattegatt-
gymnasiet i Halmstad, förtydligar Hanna.

Metodik och systematik
Konceptet har inspirerats av liknande projekt i Storbritannien och Finland. 

Tanken är att stödja elever och lärare som behöver bra digitala verktyg, 
utveckla huvudmännens möjligheter att beställa bättre produkter, och ge 
företagen bättre förutsättningar att utveckla sina produkter. Allt sker genom 
en metodik med tydlig forskningsanknytning, som tas fram av utbildningsfors-
karen Anna Åkerfeldt. Hennes forskningsområde är införande och användning 
av teknologier inom utbildning.

– Ur mitt perspektiv som forskare ser jag att det behövs ett mer ordnat 
och systematiskt arbete med edtech i skolorna. Samtidigt ser jag att bolagen 
behöver utveckla digitala verktyg utifrån de faktiska behoven som finns i 
klassrummen, säger Anna.

Låter lärare och edtech mötas
Målet med projektet är att förenkla för både huvudmän, lärare och företag. 
Utmaningar som huvudmännen har kan exempelvis vara att matematikunder-
visningen inte ger det resultat som en viss skola vill, eller att en hög andel av 
eleverna på komvux inte tar sina poäng i tid.

– Idag sitter alla aktörer hemma på varsin kammare, och det har vi inte 
råd med. Testbädden ska skapa möten mellan lärare, skolhuvudmän och 

Hanna Elving, projektledare för Swedish 
Edtest och forskaren Anna Åkerfeldt

”
Ur mitt perspektiv 
som forskare ser jag 

att det behövs ett mer ordnat 
och systematiskt arbete med 
edtech i skolorna. Samtidigt 
ser jag att bolagen behöver 
utveckla digitala verktyg uti-
från de faktiska behoven som 
finns i klassrummen.”
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bolag. Alla har ett intresse av det: lärarna vill kunna göra sin röst hörd, och 
edtechföretagen vill veta vilka behov som finns i klassrummen, säger Anna.

– Med hjälp av testbädden vill vi att lärare bättre ska kunna förstå vilka 
digitala läromedel och lärresurser de ska välja, och vad de ska värdera när de 
står inför att beställa digitala lärresurser, fyller Hanna i.

Inkluderar hela utbildningskedjan
I projektet involveras allt ifrån förskola, grundskola och gymnasium, till kom-
vux, yrkeshögskola och högskola.

– Det är väldigt givande att projektet inkluderar hela utbildningskedjan. 
Jag är i grunden förskollärare men har också jobbat på universitet. De didak-
tiska frågorna går igen i hela utbildningssystemet, så det är värdefullt att alla 
nivåer är med, avslutar Anna.

 
Swedish Edtest
I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och 
hela utbildningskedjan från förskola till högskola. Vinnova medfinansie-
rar projektet.

Medverkande huvudmän är Nacka kommuns kommunala skolor, 
Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, 
Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad 
kommun, Högskolan i Halmstad, ABB-gymnasiet i Västerås, Lilla 
Nackas skolor och förskolor.

Regionala aktörer som medverkar är NetPort Science Park i 
Blekinge och Region Halland.

Projektet har en referensgrupp bestående av Linnéuniversitetet, 
Sveriges Kommuner och Regioner, brittiska innovationsstiftelsen 
Nesta, RISE (Research Institutes of Sweden), Helsingfors stad och 
Lärarnas Riksförbund.

Swedish Edtech Industry sitter i projekt- och styrgruppen som 
representant för företagen.
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”
Förutom ökad digital 
kompetens, kan den 

minska lärarnas arbetsbe-
lastning, utveckla undervis-
ningen, öka tiden för lärande 
i klassrummen och förbättra 
utbytet och samarbetet mel-
lan skolan och hemmet. ” 

7. Så kan svensk skola ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter
Skolans digitala infrastruktur är komplex. Dels ska den stödja huvudmännens 
och skolornas processer – skolplacering, närvarorapportering, skolskjuts, sche-
maläggning och klass- och gruppindelningar.

Dels ska den underlätta lärarens arbete med dokumentation, bedömning 
och kommunikation med hemmen, liksom stödja själva undervisningen. Från 
förskolan till gymnasiet rör det sig om drygt två miljoner barn och elever och 
hundratusentals medarbetare. Många av it-tjänsterna ska dessutom användas 
av vårdnadshavare. 

Komplexiteten i skolans verksamhet ställer stora krav på både säkerhet 
och att olika system fungerar tillsammans. Men också på att skolans vardags-
nära it-tjänster (digitala läromedel, lärresurser, prov- och bedömningstjänster 
med mera) utvecklas och anpassas så att måluppfyllelsen och lärandet förbätt-
ras. 

Att åstadkomma en bättre skola för både elever, barn och lärare är det 
grundläggande syftet med digitaliseringen. Rätt genomförd skapar digitalise-
ringen enorma möjligheter. Förutom ökad digital kompetens, kan den minska 
lärarnas arbetsbelastning, utveckla undervisningen, öka tiden för lärande i 
klassrummen och förbättra utbytet och samarbetet mellan skolan och hem-
met. 

I branschbarometern med Swedish Edtechs medlemsföretag syns dock 
tydligt att skolan har svårt att fullt ut ta tillvara digitaliseringens potential. 
Problemen kan sammanfattas i fyra områden – föråldrad teknik, brist på stra-
tegisk kompetens, ekonomisk kortsiktighet och dåligt fungerande upphand-
lingar. Nödundervisningen i samband med coronapandemin har tydliggjort 
skillnader i likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg och resurser 
liksom betalningsvilja.

1. Många skolor har föråldrad teknik
Som konstaterats i bland annat rapporter från Riksrevisionen, Göteborgs uni-
versitet och Swedish Center for Digital Innovation har den offentliga sektorn 
generellt en låg digital mognad. En viktig anledning till det är att man bär på 
en ”digital skuld” i form av föråldrad teknik12. Detta gäller också i hög grad 
för skolan.

Många huvudmän har en teknisk infrastruktur som byggdes under 
1990-talet. Den är inte gjord för att information ska kunna överföras mellan 
olika program och tjänster.

Att program och tjänster inte fungerar smidigt tillsammans är ineffektivt 
och kostsamt. Det ökar risken för dubbelarbete och säkerhetsincidenter. I 
förlängningen leder det till frustration, brist på tillit och digital stress. I sin 
rapport Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering skriver 
Riksrevisionen att ”föråldrade system gör det svårt eller omöjligt att utveck-
la nya tjänster eller funktionalitet eller att förändra och utveckla befintliga 
verksamhetsprocesser. Därmed påverkar it-systemen också̊ verksamhetsut-
vecklingen13.”  

Problemet är direkt akut när det gäller skolornas möjligheter att genom-
föra digitala nationella prov. Regeringen beslutade 2017 att de nationella 
proven skulle digitaliseras under 2022, men genomförandet har redan skjutits 
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upp ett år bland annat för att många kommuner inte har den tekniska infra-
strukturen på plats.

Swedish Edtech ser behov av att:
 • Kommunerna får finansiellt stöd för att genomföra det tekniksprång som 
är nödvändigt för att genomföra digitala nationella prov. I dagsläget fi-
nansierar staten bara Skolverkets arbete med att utveckla proven och den 
tekniska plattformen. Risken finns att kommunernas investeringar i digitala 
nationella prov sker på bekostnad av det viktiga pedagogiska innehållet.

 • Nationella insatser kring it-standarder, som är en förutsättning för att 
tjänsterna ska fungera tillsammans, måste intensifieras ytterligare och ske 
i samarbete myndigheter, huvudmän och bransch. Målbilden behöver bli 
tydlig för alla aktörer. Kompetens och resurser måste tillföras för att finan-
siera utveckling och implementering av it-standarder. 

2. Den strategiska kompetensen brister
Digitaliseringen av det svenska skolväsendet har pågått under lång tid, men 
först 2017 antog riksdagen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsen-
det. 

Strategin ställer stora krav på huvudmännens strategiska kompetens att 
leda digitaliseringsarbetet. Den kompetensen brister för ofta idag. 

4 av 5 medlemsföretag i Swedish Edtech anser att bristande strategisk 
digital kompetens på huvudmanna- och skolnivå förhindrar utbildningssektorn 
från att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Huvudmännen behöver för-
ändra arbetssätt och kompetens och det är fortfarande vanligt med tekniska 
lösningar och digitala verktyg som inte utgår från verksamhetens behov.

Swedish Edtech ser behov av att:
 • Fler konkreta samarbeten och överenskommelser mellan myndigheter, 
huvudmän och bransch etableras inom områden som gemensamt kompe-
tens- och leveransstöd, data som strategisk resurs, kompetensförsörjning 
och innovation. Detta skulle öka it-beställarkompetensen och verksam-
hetsnyttan.

3. Kommunernas ekonomi skapar kortsiktighet,  
obalans och oro
7 av 10 företag planerar att göra investeringar för att utveckla sina produkter 
och tjänster. Detta skulle innebära en långsiktig kostnadsbesparing för kom-
munerna. Kommunernas ekonomiska situation riskerar dock att leda till att de 
investeringar som krävs uteblir. 

 I internationell jämförelse lägger den svenska skolan redan idag små 
resurser på läromedel, analoga som digitala. I dagsläget finns ingen statis-
tik eller uppföljning på hur väl huvudmännen tillgodoser likvärdig tillgång 
till läromedel. Vi vet dock att tillgången varierar kraftigt. När gapet mellan 
kommunernas behov och resurser nu växer14  finns en överhängande risk för 
att kostnaderna för läromedel används som en budgetregulator. I skenet av 
effekterna coronapandemin förväntas ha på samhällsekonomin och därmed 
kommunernas ekonomi, så ser bilden idag än mörkare ut.

En lägre läromedelsbudget skulle också minska företagens investeringar 
i utveckling av dessa produkter och tjänster. Men framför allt riskerar det att 
leda till en ännu större obalans mellan hårdvara och pedagogiskt innehåll – 
skolorna får inte utväxling på tidigare investeringar i teknisk infrastruktur och 
hårdvara.

7 av 10 
företag planerar att göra 

investeringar för att utveckla 
sina produkter och tjänster. 
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I kölvattnet av lärarnas arbetsbelastning och lärarbristen, är detta ett 
orosmoln. Vi vet att läromedel är ett gott stöd för planering och genomför-
ande av undervisning. Det sparar både tid och säkerställer kopplingen till 
läroplanens innehåll. 

Swedish Edtech ser behov av att:
 • Skolverket får i uppdrag att årligen hämta in mer detaljerad statistik om 
huvudmannens kostnaderna för digitala verktyg och lärresurser, för att 
kunna följa upp likvärdigheten. 

4. Osund konkurrens och dåliga upphandlingar hämmar 
utvecklingen
För att svenska edtechföretag ska kunna bidra till utvecklingen i den svenska 
skolan krävs att marknaden fungerar – att det finns en mångfald av aktörer 
som verkar i fri konkurrens och på rättvisa villkor. En fungerande edtechmark-
nad skapar förutsättningar för hög kvalitet bland varor och tjänster, för nya 
innovationer och för att priserna hålls på rätt nivå.

För att marknaden ska fungera krävs att de offentliga upphandlingarna av 
utbildningsteknologiska produkter och tjänster håller hög kvalitet.

Så är ofta inte fallet. 6 av 10 bolag anger att endast hälften eller till och 
med mindre än hälften av alla upphandlingar håller hög kvalitet.

”
Offentlig sektor läg-
ger på många ställen 

stora resurser på att utveckla 
egna läromedel som används 
kostnadsfritt av skolväsen-
det.”
Ur Swedish Edtech Industrys 
medlemsenkät 2020

Stora brister i offentliga upphandlingar

4 av 10
medlemsföretag har upplevt 

konkurrensbegränsande offentlig 
verksamhet

Källa: Swedish Edtech Industry  
medlemsenkät 2020

0%

Fyra av tio medlemsföretag i Swedish Edtech Industry har upplevt konkurrens-
begränsande offentlig verksamhet. Det kan till exempel röra sig om att kom-
muner bygger egna tekniska lösningar, eller att offentliga aktörer erbjuder 
kostnadsfria läromedel och utbildningsinsatser till skolorna.

Många medlemsföretag vittnar också om stora brister i offentliga 
upphandlingar. Det kan handla om kommuner som sitter kvar på avtal med 
leverantörer som egentligen löpt ut, eller upphandlingar som är utformade 
på ett sätt att de gynnar en specifik produkt, tjänst eller leverantör. I andra fall 
ställs skallkrav som är omöjliga att leva upp till, och som den upphandlande 
kommunen i slutändan väljer att bortse ifrån.

Sammantaget leder osund konkurrens, egenutvecklade lösningar och 
brister i upphandlingar till högre kostnader för kommunerna och att innova-
tion och utveckling av både befintliga och nya edtechtjänster hämmas

Swedish Edtech ser behov av att:
 • Konkurrensverket särskilt granskar förekomsten av konkurrensbegränsan-
de offentlig verksamhet i utbildningssektorn.

6 av 10 bolag anger att endast 
hälften eller till och med mindre än 
hälften av alla upphandlingar håller 
hög kvalitet.

anger att samtliga 
håller hög kvalitet
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 • Lagen om offentlig upphandling efterlevs och följs upp i högre utsträck-
ning. 

 • Kommunerna i högre grad använder sig av direktupphandling och inno-
vationsupphandlingar, som fokuserar på att upphandla lösningar utifrån 
problemställning och behov

5. Erfarenheterna från coronakrisen måste tas tillvara
Det svenska skolväsendet stod i ett internationellt perspektiv, väl rustat för 
den snabba omställningen av undervisningen till distansundervisning som 
coronapandemin innebar, med en väl utbyggd och robust infrastruktur, en 
hög grad av tillgång till datorer och lärplattor, kommunikationsplattformar 
och uppkoppling i hemmen. Detta har varit en förutsättning för att upp-
rätthålla undervisningen i stor skala. Vad krisen har synliggjort nationellt är 
skillnaden i de som har, respektive de som inte har, förutsättningarna på plats 
för att bedriva undervisning digitalt, framförallt när det gäller grundläggande 
infrastruktur, digitalt innehåll och kompetens. Att en förhållandevis liten del 
av läromedelsmarknaden är digital, tydliggjordes då antalet nya användare 
mångdubblades under krisen genom de förlängda prova-på erbjudandena.

Krisen visar att lärarna snabbt anpassade undervisningen, som gick att 
genomföra online i stor skala. Gedigna studier och analyser behöver nu göras 
kring hur nödundervisningen sett ut, hur man kan utvärdera effekterna av den 
och ställa fruktbara frågor för att framåt kunna utveckla undervisningen. Klart 
står att lärarna har fått en utökad verktygslåda och erfarenheter. Detta kom-
mer att ställa frågor till fortsatt praktik, forskning och policyutveckling.

De nystartade innovationsdrivna företagen, startups på området, har 
hamnat i kläm på en marknad som exploderade i ökat behov och kostnads-
drivande användningsgrad, men där betalningsförmåga saknades.. Det har 
inneburit en enormt ansträngd ekonomisk situation för många företag, med 
risk för att flera års innovation på området slås ut. Detta under en tid, då 
innovation på området är efterlängtat och behoven av tjänsterna aldrig varit 
större. Regeringens stödpaket till mindre företag har inte varit tillämpbara för 
den här unika situationen.

Swedish Edtech ser behov av att:
 • Stärka kommunernas köpkraft för att öka likvärdigheten i tillgång och 
användning, ge förutsättningar för lärare att utveckla sina nyvunna digitala 
erfarenheter, men framför allt för att ha en högre krisberedskap på plats 
inför ännu ett osäkert läsår.

 • Regeringen, genom stödpaket för små företag, tar särskild hänsyn till 
startups inom edtech, som varit med och delat ansvaret för nödundervis-
ningen.

 • Forskning, utvärdering och analys av hela situationen genomförs på 
nationell nivå så att lärdomar och erfarenheter kan användas konstruktivt 
framåt.

”
Många medlemsföre-
tag vittnar också om 

stora brister i offentliga upp-
handlingar. Det kan handla 
om kommuner som sitter 
kvar på avtal med leveran-
törer som egentligen löpt ut, 
eller upphandlingar som är 
utformade på ett sätt att de 
gynnar en specifik produkt, 
tjänst eller leverantör. ”
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8. Vi är Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen
vd, Swedish Edtech 
Industry

Christer Carlberg
vd Sanoma Utbildning AB, 
ledamot

Örjan Johansson
Affärsområdeschef skola 
Atea, ledamot

Samuel Henningsson
vd Netport Science Park, 
ledamot

Bo Kristoffersson
Nordenchef Lexplore, 
ledamot

Peter Mattison
vd för Cimon,  
styrelseordförande

Per Almgren
vd Natur & Kultur,  
ledamot

Anna Settman
vd Liber AB,  
ledamot

Torvid Hafström
vd Learnox,  
suppleant

Andreas Selling
vd, Vklass,  
ledamot

Swedish Edtech Industry leds strategiskt av en styrelse med tio ledamöter, som ska spegla 
branschens bredd. Styrelsen väljs av årsstämman. Vd utses av styrelsen. Verksamheten finansie-
ras genom medlemsavgifter. För att både stora och små företag ska kunna vara med baseras 
avgiften på medlemsföretagets senast fastställda årsomsättning.
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För att få en bild av den svenska edtechmarknadens storlek har Swedish 
Edtech Industry kartlagt de företag som levererar teknologiska tjänster och 
produkter för att stödja lärande och administration av lärande. Det handlar 
om intäkter avseende affärsområden som är inriktade mot skolväsendet, från 
förskola till vuxenutbildning.

 • Årsomsättningen 2018 för Swedish Edtechs medlemsföretag, som utgör 
huvuddelen av leverantörerna på den svenska edtechmarknaden, har 
hämtats från Bolagsverket.

 • Edtechleverantörer som inte är medlemmar i Swedish Edtech har i möjli-
gaste mån identifierats, och uppgifter om deras omsättning har hämtats 
in. 

 • I fall där uppgifter saknats har konkurrerande bolag uppskattat markna-
dens storlek. 

 • Bolag som levererar till fler områden än skolväsendet har identifierats, 
liksom hur stor andel av deras omsättning som går till förskola-vuxenut-
bildning.

Bolagen har sorterats utifrån huvudsakligt verksamhetsområde enligt tre 
segment; administration, hårdvara och undervisning, samt undersegment 
som redovisas särskilt. I dessa fall har bolagen blivit ombedda att lyfta fram 
hur stor del av intäkterna som rör undersegmenten. Statistik för den digi-
tala läromedelsförsäljningen 2018  har hämtats från branschorganisationen 
Läromedelsföretagen.

Avgränsningar och förbehåll
Kartläggningen innefattar endast de utbildningsteknologiska företagens rap-
porterade intäkter kopplade till skolväsendet. Detta innebär att en avgräns-
ning gjorts mot andra affärsområden som högre utbildning, YH-utbildning, 
företagsutbildning och ”direkt till konsument-lösningar”.

Intäkter för följande områden redovisas därmed inte:
 • grundläggande infrastruktur som bredband och nätverk på förskolor och 
skolor, vilket i regel ingår i hyreskostnader hos hyresvärden. 

 • huvudmannaövergripande verksamhetssystem och affärssystem. Istället 
är inriktningen på de system vars kärnområde antingen är administration 
eller lärande inom skola/utbildning.

 • journalsystem som används av skolhälsovården. 
 • huvudmännens egenutvecklade lösningar15, både lokalt och i regional 
samverkan.

 • huvudmännens egen outsourcing av drift, underhåll och service.

Appendix:  
Så gjorde vi marknadsöversikten
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Fotnoter
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Swedish Edtech Industry är en ideell 
branschorganisation som samlar leverantörer 
inom den svenska edtechbranschen för att 
bidra till innovation och utveckling, till nytta 
för svensk förskola, skola, vuxenutbildning 
och högre utbildning.

Vi vill bidra till att Sverige blir det ledande 
landet i världen på att utnyttja digitalisering-
ens möjligheter och effekter för att skapa 
fantastiska resultat i hela utbildningssyste-
met.

Swedish Edtech Industry ideell förening  
Org. nummer: 802506-4661

Swedish Edtech Industry AB  
Org. nummer: 559099-9248

Telefon: +46 702 244 865
Email: info@swedishedtechindustry.se


