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Förord

Vårt arbetsliv stöps om och blir inom många yrken mindre platsbe-
roende i en blandning mellan hybrid, digitalt och analogt. Branscher 
som service, transport och handel har genomgått en snabb digital 
transformation och nya beteenden har etablerats. I offentlig sektor har 
utbildning, men också en stor del av vården, genomförts digitalt. Hela 
yrkesgrupper behöver nu delvis andra kunskaper, kompetenser och 
kvalifikationer. 

Digital kompetens blir allt viktigare, på både bredden och djupet, 
och handlar om såväl beteenden som teknik för att kunna arbeta och 
verka i ett demokratiskt samhälle. Här finns skolans kärnuppdrag och 
mycket arbete kvarstår fortfarande för att nå en likvärdig utbildning för 
alla.

Det här ställer viktiga frågor till hela vårt utbildningssystem och till 
Sveriges som kunskapsnation. Hur ska vi, med start i förskolan, rusta 
för möjligheten för fler målgrupper att lära hela livet och utveckla digi-
tal kompetens? I Sverige har vi en unik mylla som våra edtechföretag 
vuxit fram ur, med trettio års erfarenhet av digitalisering av utbildning 
och lärande. De tjänster och produkter som våra medlemmar erbjuder 
är en avgörande pusselbit för ett hållbart samhälle med människor 
som både kan och vill ta ansvar för sin egen och andras utveckling och 
kompetens. 

Det här är tredje året som Swedish Edtech Industry ger ut en 
branschrapport för att bygga kunskap om sektorn. Den vänder sig 
till beslutsfattare, utbildare, företag och andra intresserade av den 
tekniska utvecklingen inom utbildning och lärande. I år ser vi trenden 
att flera av våra medlemsföretag nu tar steget ut på internationella 
marknader och vi ser också tendenser till en ökad konsolidering, att 
fler och fler företag går ihop, för att stärka sitt erbjudande. 

Som branschorganisation företräder vi hela edtechsektorn och 
verkar för att vi ska vara ledande i att använda och utveckla den di-
gitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och 
oss som kunskapsnation. 

För ett litet kunskapsintensivt land som Sverige är vår förmåga 
att utveckla kunskap, kompetens och kvalifikationer avgörande för vår 
konkurrenskraft och därför måste vi nu öka ambitionsnivån och tillsam-
mans göra de nödvändiga satsningar som krävs.

Jannie Jeppesen
Vd, Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen 
Vd, Swedish Edtech Industry

År 2022. Ett år som vi haft höga förhoppningar om att återgå till en mer normal vardag. 
Men den fortsatta pandemin och den geopolitiska oron i världen stärker insikten om att 
vi behöver ha en fortsatt hög förmåga för omställning och att utveckla nya kompeten-
ser. Vi måste oförtrutet, med än högre engagemang och driv, använda teknikens möjlig-
heter för livslångt lärande. 

Innehållsförteckning
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Edtech på fem minuter
Edtech, Educational Technology, är digitala verktyg och tjänster som används för 
att stärka utbildning och lärande, men också för att effektivisera administration 
av lärande i organisationer. Det är tjänster som används inom den offentliga ut-
bildningssektorn, från förskola till högre utbildning, liksom inom näringslivet och 
av den enskilde individen. Branschen omfattar en bredd av tjänster och produk-
ter, allt från hårdvara och administrativa tjänster till olika tjänster för undervis-
ning och lärande.

102 
medlemmar i  

Swedish Edtech 
Industry

7 av 10
företag har färre  
än 25 anställda

6 av 10
medlemsföretag  
levererar digitala  

lärresurser

Om Swedish Edtech Industry? 
Swedish Edtech Industry är en branschorganisation för företag 
som erbjuder edtech till den svenska marknaden. Föreningen 
verkar för en fri och sund marknad som säkerställer innova-
tion och tillväxt, driver kvalitetsfrågor och bygger kunskap. 
Branschföreningen vänder sig både till edtechföretag som har 
det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola 
upp till och med universitet som till företag som riktar sig mot 
näringsliv och konsument. Branschorganisationen omfattar 
på det sättet hela det livslånga lärandet. Våra medlemmar 
är alltifrån startups och utvecklare av appar till etablerade 
läromedelsförlag, hårdvaruleverantörer och kommunikations-
plattformar och representerar hela det utbildningsteknologiska 
ekosystemet. Föreningen finansieras av medlemsavgifter och 
som medlem bidrar man till att ta ansvar för en positiv, kvalita-
tiv utveckling och användning av edtech. 

Vårt arbete  
Swedish Edtech Industry driver både egna projekt och samver-
kar med aktörer som Skolverket, Myndigheten för yrkeshögsko-
lan (MYH), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), akademin 
och näringsliv. Vårt uppdrag handlar om att stärka förutsätt-
ningar för innovation och konkurrenskraft genom att säkerställa 
stabilitet och långsiktighet i den digitala infrastrukturen och en 
kvalitativ användning och utveckling av de digitala verktyg som 
erbjuds. 

• Edtechkartan – en översikt över skolans 
digitala ekosystem inkl. vägledningar och 
guider som bl.a. används av huvudmän 
som stöd vid inköp. Utökas i höst för det 
livslånga lärandet. 

• Swedish Edtest – den nationella testbädden 
för edtech som utvecklar lärares digitala 
kompetens och som ger företagen ökade 
möjligheter till förståelse av lärsituationen 
och därmed stärker en behovsnära produk-
tutveckling.

• European Edtech Alliance – en organisa-
tion som vi varit drivande i att etablera 
för att stärka europeisk edtech kring 
frågor om tekniska standarder, innova-
tion och tillväxt (läs mer på sid 9).

• Nationellt arbete med it-standarder 
inom ramen för FFIS (Forum för informa-
tionsstandardisering av skolväsendet) och 
SiS (Svenska institutet för standarder) för ett 
långsiktigt säkerställande av interoperabili-
tet, integritet och kvalitet.

Edtechkartan.se

Vårt arbete  i urval

Hälften av Sveriges 
befolkning använder 

edtech i offentlig 
utbildningssektor.
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Behovet av livslångt lärande 
är större än någonsin - svensk 
edtech kan bli ledande  
När coronapandemin drabbade världen och nådde Sverige i 
början av 2020, förändrades förutsättningarna för utbild-
ningssektorn i ett slag i och med den omedelbara övergången 
till distansundervisning. 

Även i den privata sektorn blev många branscher direkt påverkade av pande-
min, permitteringar, kompetensbrist och behoven av omställning blev akuta 
frågor att hantera.

Kompetensbehoven är inte nya, men pandemin har påverkat efterfrågan 
dramatiskt. Företagens behov av relevant och tillgänglig utbildning och fort-
bildning har varit tydliga länge, både att finna relevant offentligt finansierad 
utbildning och att hitta redan utbildad arbetskraft har varit en utmaning. Före 
pandemin uppgav endast 5% av Företagarnas medlemmar att de använde 
offentligt finansierad utbildningssektor för sin kompetensutveckling1. En un-
dersökning2 gjord av arbetsgivarorganisationen för små och medelstora före-
tag, Sinfs, visar att 58% av små och medelstora underleverantörer har problem 
med att hitta utbildad arbetskraft för att kunna möta tillväxten.

Brister i kompetens hos små och medelstora företag påverkar i sin tur 
hela värdekedjan ända upp till storföretagen. Små och medelstora företag 
har större utmaningar med att utveckla och upprätthålla kunskap hos befintlig 
personal, än stora företag som har större möjligheter att avsätta resurser för 
sin kompetensförsörjning. Dagens kompetensbrist är det största hindret för fö-
retagens tillväxt oaktat om de är små, medelstora eller stora. Sveriges konkur-
renskraft är beroende av att vuxnas lärande sker löpande, inom olika områden, 
under hela livet utifrån företagens kompetensbehov.

5% av Företagarnas med-
lemmar uppgav att de 

använde offentligt finansie-
rad utbildningssektor för sin 

kompetensutveckling

I början av 2022 tillsatte regeringen ett samver-
kansprogam där Swedish Edtech Industry tillsam-
mans med aktörer från näringsliv, fackförbund, 
myndigheter och akademi ingår, för att identifiera 
innovativa lösningar på vår stora samhällsutma-
ning med kompetensförsörjning. Som ett resultat 
av detta presenterades det under våren 2022 en 
“Gemensam agenda för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande”. I agendan föreslås att samverkan 

mellan olika parter måste öka för att tillgängliggöra 
utbildningssystemet, med ett relevant utbud av 
utbildningar för att möta näringslivets kompetens-
behov och nå fler målgrupper. Utbildningssystemet 
ska bidra till individers utbildning och utveckling 
under hela yrkeslivet, samtidigt som det behöver 
bli mer flexibelt och anpassat till arbetslivets behov 
av kompetens.

5%

Regeringens Samverkansprogram för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande3
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Utbildningsplatser för vuxna ökar kraftigt 
Flera åtgärdspaket har presenterats för att öka antalet studieplatser inom hela 
vuxenutbildningen. Det är förslag på kortare och mer flexibla studiemodeller 
för att underlätta för vuxna att mitt i livet kunna studera, bland annat genom 
reformen Omställningsstudiestödet. Ett stöd som i sig förväntas öka antalet 
studenter från helt nya grupper med upp till 44 000 per år. 

Efterfrågan på kurser, lärande och kompetensutveckling för yrkesverksam-
ma ökar även inom den privata sektorn. Utbildningsföretagens erbjudanden 
av flexibla, skräddarsydda och digitala kurser till näringsliv och offentlig sektor 
ökar stadigt, liksom lärande som individen själv investerar i. 

Behoven är inte unika i Sverige, marknaden för digitala tjänster som möter 
behoven av digitalt och flexibelt lärande för vuxnas lärande, växer snabbt även 
internationellt.

Svensk edtech har unika förutsättningar att  
vara ledande
Sverige ligger långt fram när det gäller digitaliseringsgraden i utbildnings-
sektorn, både hos utbildningsanordnare och våra edtechföretag, med unika 
trettio års erfarenhet. Redan för 120 år sedan “uppfanns” distansutbildning 
i Sverige, genom Hermods korrespondenskurser4 och för tjugo år sedan var 
Sverige ledande genom satsningen Nätuniversitetet, som fyra år efter start 
hade 77 000 studenter som slutförde en utbildning varje år5. Andra länder 
vallfärdade hit på studiebesök fram till 2008 då Nätuniversitetet avvecklades. 
Även inom näringslivet ligger vi långt fram, e-learning slog igenom så tidigt 
som vid millennieskiftet hos svenska företag som Ikea, Tetra Pak och ABB. 
Storföretag som idag har lång erfarenhet av digitalt lärande på distans.

I denna mylla har svensk edtech vuxit fram och idag präglas den av att 
användaren står i centrum och tjänsteutveckling sker med fokus på lärande, ef-
fektivitet och likvärdighet, vilket gör den attraktiv även utanför Sveriges grän-
ser. Sverige är erkänt bra på innovation, teknologi och snabbväxande tjänster, 
både inom spel-, finans- och musikbranschen. Det gör att det inom svensk 
edtech finns en outnyttjad potential som behöver en mer marknadsdriven 
utveckling för att frigöras och ge kraft åt produkter och tjänster att växa både 
nationellt och internationellt. Med de ökade behoven av livslångt lärande ökar 
också investeringarna i edtech globalt.

”
I denna mylla har 
svensk edtech vuxit 

fram och idag präglas den 
av att användaren står i 
centrum och tjänsteut-
veckling sker med fokus 
på lärande, effektivitet 
och likvärdighet, vilket gör 
den attraktiv även utanför 
Sveriges gränser. 
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Så kan edtech bli Sveriges nästa 
exportsuccé

I en rapport6 från Entreprenörskapsforum 
hösten 2021 framkommer att det finns 
en jämförelsevis mogen hemmamarknad 
med hög konkurrens för edtech. Det finns 
också bred evidens för att digital teknik 
kan bidra till goda utbildningsresultat. 
Förutsättningarna för att svensk edtech kan 
bli vår nästa exportsuccé finns alltså på plats. 
Rapportförfattaren Jan Hylén, Fil dr, föreslår 
fyra policyförslag för framgång:

1. Hjälp med testning och evidensmätning. 
Skolor, universitet och edtechföretagen 
har små utvecklings- och testresurser. Det 
behövs ett närmare samarbete i skär-
ningspunkten mellan forskning, praktik 
och marknad, gärna i form av Triple 
helix-samarbeten och inkubatorer.

2. Fokuserat exportstöd. En samordnad 
satsning behövs för att marknadsföra 
svenska edtechföretag utomlands, både 
för edtech till skola, företag och konsu-
ment.

3. Upphandlingsstöd till offentlig utbild-

ningssektor för ökad innovationskraft. 
Företagen lyfter ofta fram en bristande 
beställarkompetens i offentlig sektors 
upphandlingar som hindrar utveckling och 
införande av nyskapande lösningar. 

4. Bristen på it-kompetens måste adresse-

ras. Fler elever måste intressera sig för 
teknikutbildningar, kompetensutveckling 
för lärare behövs och fler möjligheter för 
utbildning av personer i yrkesverksam 
ålder.

Investeringar i europeisk edtech 
på rekordnivåerInvesteringar möjliggör utveckling

Den tekniska utvecklingen går fort. Redan 
etablerade företag återinvesterar delar av sitt 
överskott i vidareutveckling. Vid teknikskif-
ten uppstår möjligheter för nya idéer och 
företag att skapas, ofta drivna ur forskning 
eller användarnas behov. Innovationskraften 
som dessa entreprenörsföretag, startups, 
tillför är viktig för alla branscher och hela 
Sverige. Utbildning är inget undantag. För 
att en startup ska utvecklas behövs externt 
kapital från investerare. En investering i 
en startup kräver både kunskap och lång-
siktighet, särskilt i utbildningssektorn där 
försäljningscyklerna är långa och kraven på 
stabilitet och integritet höga. Att gå från en 
idé till ett hållbart företag är en utmaning 
och risken är hög, alla når inte hela vägen. 
Klart är att innovationskraften som kommer ur 
dessa startups är avgörande för branschens 
utveckling och investeringarna driver en 
högre innovationstakt i branschen som över 
tid höjer kvaliteten. 

$3

$2

$1

2020 2021

Källa: Brighteye Ventures European Edtech 
Funding Report 20227
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Swedish Edtest - där teknik och 
pedagogik utvecklas tillsammans 
Den första svenska testbädden för edtech, Swedish Edtest8, 
har efter dryga två år övergått från utvecklingsprojekt till en 
etablerad testbädd som ska vidareutvecklas och skalas upp 
av Ifous9, Innovation Forskning och utveckling i skolan, med 
Swedish Edtech Industry som partner.

Triple helix - en bas i arbetet
Swedish Edtest är en hybrid mötesplats där lärare/utbildare och edtechföretag 
möts för att värdera och utveckla digitala lärresurser utifrån en vetenskapligt 
förankrad metod. Lärarna ökar sin digitala kompetens och företagen sin kän-
nedom om lärandesituationen och kan utifrån det designa bättre tjänster som 
ger effekt och skapar värde i klassrummen. Swedish Edtest bygger på tanken 
om triple helix, där näringsliv möter verksamhet och forskning. Inom ramen 
för Edtest har några av de deltagande edtechföretagen också fått möjlighet 
att delta i en forskningsaccelerator, Educate, för att utveckla sin förmåga att 
arbeta evidensbaserat. Något som de deltagande företagen vittnar om har 
ökat kvaliteten på deras arbete, både utifrån hur de designar sina tjänster och 
hur de kan arbeta mer evidensbaserat. 

Swedish Edtest fortsätter nu utvecklas och anpassas för fler deltagare. 
Testbädden kan enkelt skalas upp och vara en testbädd inte bara för hela 
skolväsendet utan även för det livslånga lärandet, som har samma behov av 
att utveckla såväl användningen av edtech som produktutveckling för att möta 
behoven.

Stort intresse för testbäddar internationellt
Intresset för testbädden är stort runt om i Europa, där flera liknande projekt är 
i uppstart med finansiering från myndigheter. Inom European Edtech Alliance 
skapas förutsättningar för samverkan mellan testbäddarna. Testbäddar be-
höver byggas utifrån nationella förutsättningar och behov, men det är också 
viktigt att samverka över landsgränser eftersom vissa edtechföretag opererar 
på flera marknader och det finns mycket kunskap och lärande att hämta hos 
varandra.  

”
Att digitalisera lä-
rande och utbildning 

är ingen quick fix, det är lite 
det som är tjusningen. För 
att skapa verklig förändring 
måste arbetet fortsätta 
länge än. Jag är stolt över 
att Sverige gått före och att 
vi i Swedish Edtest har fått 
möjlighet att dela med oss 
av våra lärdomar globalt. Nu 
hoppas jag att vi får möjlig-
het att skala upp och nå ut 
till fler. Vi vet ju att arbetet 
har effekt för både bolag 
och testande skolor.
Hanna Elving, projektledare Swedish 
Edtest

”
För oss på Eddler 
har det här varit ett 

mycket värdefullt sätt att 
ta tid att diskutera hur vi 
utvecklar vårt digitala läro-
medel i matematik och fysik 
på ett evidensbaserat sätt. 
Vi har fått teori och metoder 
för att göra ett forsknings-
arbete i litet format kring 
frågan hur elever på ett 
effektivare, relevantare och 
hållbart sätt kan nå sina mål 
genom ett smart sätt att 
träna uppgifter.
 
Simon Rybrand, vd Eddler

”
Ett av våra syften är att individanpassa för så många 
elever som möjligt, därför är det intressant att höra 

hur lärarna har arbetat och hur de skapat sitt innehåll. 
Användarvänlighet är ett av våra ledord, det ska vara inter-
aktivt och lätt att använda våra verktyg. Vi fick fantastisk 
bra feedback från läraren. 

Myrto Pitsava, utbildningsteknologicoach på NUITEQ
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2400 europeiska edtechföretag 
samarbetar för tillväxt och 
innovation 
European Edtech Alliance10 (EEA), är en paraplyorganisation 
för nationella edtechorganisationer som tillsammans repre-
senterar över 2400 europeiska edtechföretag för att stärka 
innovation och tillväxt av utbildningsteknologi och lärande. 
Målet är att bidra till en stark, öppen och effektiv marknad för 
edtech och att vi genom ett stärkt samarbete får till en kors-
befruktning av europeisk utbildningsinnovation. 

Att främja tillväxten av europeisk edtech bidrar till att locka talanger och finan-
siering till sektorn, vilket leder till ökad kvalitet, konkurrenskraft och prisvärda 
digitala verktyg. Paraplyorganisationen bidrar också till att sprida erfarenheter 
mellan länder, vilket är viktigt inte minst i policyutveckling och politiska sats-
ningar.  

Europa består av många mindre marknader och digitala tjänster är kost-
samma att utveckla, samtidigt är tillväxten nödvändig för att utveckla mer 
effektiva och hållbara digitala tjänster. I samarbetet finns det möjlighet att 
fördela kostnader för utveckling av tjänsterna på flera marknader vilket bidrar 
till en ekonomisk hållbarhet för både företag, skolor och användare. 

Samarbetet i Europa startade några år före pandemin och konstituerades 
i oktober 2021. Arbetet har redan gett konkreta resultat som stöd under pan-
demins inledning och nu även med pågående insatser för att tillgängliggöra 
digitala lärresurser under Ukrainakriget. 

”
Att främja tillväxten 
av europeisk edtech 

bidrar till att locka talanger 
och finansiering till sektorn, 
vilket leder till ökad kvalitet, 
konkurrenskraft och prisvär-
da digitala verktyg.”

Time for action: making Edtech a key driver in 
the European digital education system

I mars 2022 presenterades visionsdokumentet 
“Time for action: making EdTech a key driver in 
the European digital education ecosystem”11 på 
EU-kommissionens Education Stakeholder Forum. 
Visionen har tagits fram av edtechbranschen som ett 
resultat av de dialogforum som utbildningskommissi-
onären har haft med sektorn om målen i The Digital 
Education Plan.

Utvecklingen av europeiska edtechtjänster spelar 
en viktig roll i ett högpresterande digitalt ekosystem 
för utbildning och livsvillkoren för små och medel-
stora edtechföretag på en komplex marknad som 
Europa behöver ta hänsyn till. 

För att nå visionen och öka innova-
tionstakten föreslås:

 – Ett stärkt samarbete mellan offentlig 
sektor och företagen

 – En ökad beredskap och kapacitet hos 
utbildningsinstitutioner att samarbeta 
med små och medelstora företag 

 – Ökade möjligheter till testmiljöer och 
behovsnära utveckling och utvärdering 
av tjänsternas effektivitet och kvalitet. 
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The European Edtech Map 

I maj 2022 lanserar EEA den första samman-
ställningen över edtechföretag i Europa. En 
sökbar karta över den mångfald av edtech-
tjänster och produkter som finns på den euro-
peiska marknaden. Kartan ska göra det lättare 
för både nystartade och etablerade företag 
att hitta varandra liksom för kunder att hitta 
lösningar och för investerare att hitta intres-
santa företag att investera i. Över tid kan den 
också användas för att följa utvecklingen över 
trender, samt utveckling av företagen. 

Copyright © Free Vector Maps.com

EU - Digital Education Plan för 2021–
202712

EU-kommissionen lanserade sin strategi för digital 
utbildning för att säkra EU:s medborgares kom-
petens, företagens konkurrenskraft och förmåga 
att utveckla välfärden genom digital utbildning. 
Strategin har satt upp mål för hur medlemsländer-
nas utbildningssystem ska anpassas till den digitala 
tidsåldern. Coronapandemin tydliggjorde hur 
central digital utbildning är och att möjligheterna 
till ett livslångt lärande ser ljusare ut än på länge. 
Strategin omfattar både de som är långt ifrån en 
digital delaktighet idag eller har en låg utbildnings-
grad och för vidareutbildning av spetskompetens. 
Frågor som ses som avgörande för Europas konkur-
rensförmåga.
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Branschbarometer 2022: 
Internationell tillväxt och ökad 
konsolidering 
Sedan förra årets branschrapport har föreningen vidgat fokus 
och våra medlemmar vänder sig till såväl utbildningssektorn 
som direkt till konsument och näringsliv. 
Bland medlemmarna finns både små och stora aktörer som är verksamma 
inom flera olika områden och segment. Allt från hårdvara till administrativa 
och pedagogiska tjänster och tjänster för att tillgängliggöra kompetensförsörj-
ning och livslångt lärande. Antalet användare av tjänsterna är avsevärt fler än 
hälften av alla invånare i Sverige.

Trots det stora antalet användare är branschen liten. Hälften av våra 
medlemsföretag har färre än 10 anställda och klassas som mikroföretag eller 
start-ups. Nästan 40% har färre än 5 anställda. 20% av de svenska edtechföre-
tagen har en omsättning på över 100 MSEK, men majoriteten, 6 av 10 företag, 
har en omsättning under 15 MSEK/år. 

Framtidsutsikter, trender och utmaningar
Optimismen är fortsatt stor inom branschen. I princip samtliga medlemsföre-
tag (97%) anger att de tror på en ökad tillväxt för sitt företag under kommande 
år. Hela 6 av 10 företag prioriterar att utöka sina marknadsandelar inom sina 
befintliga marknadssegment, medan närmare 3 av 10 vill utöka till andra mark-
nadssegment och vända sig till fler och andra målgrupper. 

Majoriteten av våra medlemsföretag tror att den största ökningen av ed-
tech i Sverige kommer ske inom skola (fsk-gy) och inom B2B, i tjänster kopplat 
till näringslivets kompetensförsörjning och det livslånga lärandet. 

Det följer även de behov som näringslivet uttrycker, där en effekt av 
pandemin varit ett ökat förändringstryck som i sin tur leder till behov av att 
kompetensutveckla och förändra sin kompetensplanering.

Mindre än en miljon kronor: 28%

1 - 5 miljoner kronor: 15%

5 - 15 miljoner kronor: 15%

15 - 25 miljoner kronor: 9 %

25 - 50 miljoner kronor: 9%

50 - 100 miljoner kronor: 9% 

Mer än 100 miljoner kronor: 20%

Fortsatt stark  utveckling i branschen

 – 69% av medlemsföre-
tagen uppger en ökad 
tillväxt under 2021.

 – 4% av medlemsföreta-
gen uppger en minskad 
tillväxt under 2021.

 – 97% av medlemsföre-
tagen förväntar sig en 
ökad tillväxt.

 – 68% av medlemsföre-
tagen uppger en ökad 
tillväxt på den utländska 
marknaden 2021

 – 6% uppger minskad 
tillväxt på utländska 
marknaden

Svenska marknaden
Ökad tillväxt

Minskad  
omsättning

Prognos de  
närmsta åren

Utländska  
marknaden

Källa: Swedish Edtech:s medlemsenkät 
januari 2022

Så mycket omsätter 
företagen i edtechbranschen
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”
Det finns en ökad 
medvetenhet om 

behovet för kontinuerligt 
lärande för att bibehålla 
sin konkurrenskraft som 
individ och företag.”
Källa: Swedish Edtech:s medlemsen-
kät 2022 

”
Vi tror på expansion 
utanför den svens-

ka marknaden. Sveriges 
marknadsplats står stilla.”

Källa: Swedish Edtech:s medlems- 
enkät 2022 

”
En ökad konsoli-
dering och mindre 

fragmenterad marknad. 
Fler standarder. Men också 
fler spjutspetstjänster, 
mer nischade. Vad gäller 
grund-och gymnasiesko-
lan kommer marknaden att 
växa starkt tack vare det 
ökade fokuset på lärome-
del som regeringens läro-
medelsutredning medfört, 
det ser vi redan tecken på.”

Källa: Swedish Edtech:s medlems- 
enkät 2022 

Rekrytering - en växande utmaning
Allt fler medlemsföretag anger att rekrytering är en utmaning och ett hinder 
för tillväxt. Man vill anställa de bästa utvecklarna, de bästa ux-designers och 
de bästa it-arkitekterna, men nu syns allt tydligare det TechSverige larmade 
om i sin rapport 202013: “ett förväntat underskott på 70 000 personer år 2024 
om inte kraftfulla åtgärder vidtas”. Den digitala transformationen inom många 
branscher, som handel och tillverkningsindustrin, men också inom offentlig 
sektor gör bristen av försörjning av it-kompetens till en av de största utma-
ningarna för att lyckas rekrytera rätt.

Expansion utomlands är nödvändigt
Runt 50% av våra svenskgrundade företag verkar idag på flera marknader 
än den svenska. Internationell tillväxt är en självklarhet även för de små och 
nystartade företagen. Principen “Born Global” är en av förklaringarna till flera 
av våra exportsucceéer inom andra branscher, som Spotify, King, Klarna och 
iZettle. Marknaden i Sverige är liten och internationell utblick är ett måste för 
varje nystartat företag. Efterfrågan i mindre digitaliserade länder är dessutom 
stor och möjligheterna för tillväxt är goda, jämfört med den svenska där flera 
områden anses som mättade. Drygt 3 av 10 medlemsföretag anger internatio-
nell expansion som ett prioriterat område för tillväxt och så många som 7 av 
10 anger att deras tillväxt har ökat internationellt det senaste året. 

Konsolidering - en tydlig trend
Samtidigt som vi ser ett ökat antal små, nya aktörer på marknaden ser vi också 
en ökad konsolidering, d.v.s. att ett företag köper ett annat företag och stär-
ker sitt erbjudande eller sin position. Flera av våra medlemsföretag nämner 
just konsolidering som en tydlig trend framåt och närmare hälften (47%) anger 
förvärv som ett prioriterat område för tillväxt. 

Norden: 
50%

Europa/EES: 
42%

Americas: 
25%

APAC- AsiaPacific: 
19%

MEA- Middle Eastern Africa: 
24%

Andel medlemmar som verkar på andra marknader än 
den svenska

Källa: Swedish Edtech:s medlemsenkät 2022
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Ökade krav på smart teknik
I företagens trendspaningar för kommande teknologiska genombrott inom 
utbildningsområdet nämns fortsatt Artificiell intelligens (AI), Virtual Reality (VR) 
och Augmented Reality (AR), men också det lite nyare Metaverse som är ett 
socialt nätverk av 3D-världar. Företagen tror också att användarna kommer att 
ställa fler krav på smart, ny teknik och att man vill arbeta mer datadrivet. Med 
nya relevanta tekniker och verktyg kommer det att kunna realiseras.  

Hinder för tillväxt och nyttiggörande
Offentliga utbildningssektorn
Förra året såg vi något som verkade vara en tillfällig optimism bland företagen 
då de ansåg att den digitala strategiska kompetensen på nationell nivå ökat 
inom den offentliga utbildningssektorn. I år har det svängt tillbaka. Närmare 
6 av 10 medlemsföretag anger bristande digital kompetens på nationell nivå 
som en av de största utmaningarna för utbildningssektorn att ta tillvara digita-
liseringens möjligheter. 

Hinder som nämns för tillväxt inom den offentliga utbildningssektorn är 
bland annat fortsatt bristande kunskap om upphandling, att fokus ligger på 
lågt pris snarare än funktionalitet och att upphandlingarna har alltför många 
skall-krav och därmed blir omöjliga att svara upp till. Nya företag upplever att 
upphandlingarna stänger ute nya aktörer och innovationer genom att ställa för 
stora krav på referenskunder och åratal av erfarenhet. Några av våra medlem-
mar säger att de höga trösklarna gör att man söker sig till andra marknader, 
bland annat direkt till konsument, som en följd av det. Detta kan i förlängning-
en bidra till att offentlig sektor inte får ta del av ny innovation, vilket i sig är 
problematiskt för likvärdigheten. 4 av 10 medlemsföretag anger att de upplevt 
konkurrensbegränsande verksamhet av offentliga aktörer som går långt utan-
för det kärnuppdrag de har, när de bygger egna tjänster och plattformar. Det 
är en minskning sen förra året.

Näringsliv och privat utbildningsmarknad
Behoven av relevant kompetensutveckling är stora hos landets 1.2 miljoner 
små- och medelstora företag. För många är det svårt att veta vad man behö-
ver för kompetens, vilka utbildningsmöjligheter som finns, var man hittar dem 
och hur man arbetar strategiskt med frågan. Finansiering är en utmaning för 
de mindre företagen. 

Under de senaste tio åren har det skett en förskjutning mot större inter-
nationella leverantörer av edtech riktad till företag och högre utbildning, som 
tagit en stor del av den växande marknaden. Med fördelarna av att ha en 
internationell kundbas har de haft möjlighet att investera mer i utveckling av 
ny funktionalitet och marknadsföring, jämfört med sina svenska konkurrenter. 
Tillväxt och internationell tillväxt för svenska företag blir avgörande för att 
kunna utveckla konkurrenskraftiga tjänster.

Så tycker medlemsföretagen

Stora brister i offentliga 
upphandlingar

Strategisk digital 
kompetens på nationell nivå 

Endast 3,5 av 10 medlemsföre-
tag tycker att de är ok.

6 av 10 medlemsföretag 
tycker att den brister

”
Inom utbildningssektorn minskar resurserna medan 
behovet ökar, vilket innebär ett hinder för tillväxt då 

det även är en stor kostnad att utveckla och ta fram program 
och funktioner som möter marknadens behov.
Källa: Swedish Edtech:s medlemsenkät 2022 
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Digitalisering i skolan – så ser 
den ut och så mycket kostar den
Digitaliseringen i den svenska skolan har pågått i trettio år. Den 
har gått igenom flera olika faser, från investering i den fysiska 
infrastrukturen, som datorer och uppkoppling, till framtagan-
de av regelverk, standarder, begreppsanvändning och teknis-
ka protokoll och från att ses som en isolerad del till ett eget 
kunskapsområde14. 

Vi har en unik utgångspunkt, med en bra bas att stå på för att på olika sätt ta 
vara på möjligheterna med digitaliseringen på ett effektivt och ändamålsen-
ligt sätt. Erfarenheterna gjorda under pandemin har också lett till en bredare 
kunskap och erfarenhet, där lärarnas verktygslådor utökats. År 2017 antogs för 
första gången en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet15 med mål 
som ska vara uppnådda under 2022. Skolverket har gjort en uppföljning av 
strategin16 som visar att skolan är på god väg, att hygienfaktorer som hårdva-
ra och uppkoppling i princip är på plats, men att det finns utmaningar kvar, 
framför allt gällande den digitala kompetensen. Oroväckande är att använ-
dandet av digitala provtjänster inte är så pass utbrett som det borde vara, 
med tanke på att digitala nationella prov knackar på dörren och delvis redan 
ska genomföras digitalt (skrivproven sedan 2018). Användningen av digitala 
läromedel har ökat sen Skolverkets senaste uppföljning, men från låga nivåer. 
Läromedelsutredningen som presenterades hösten 202117 lyfter några goda 
förslag på hur en likvärdig tillgång till läromedel ska säkras. Tillgången till läro-
medel, såväl digitala som analoga, måste fortsatt öka i svensk skola.

Statistik saknas
Att kartlägga och följa upp vad digitaliseringen kostar är inte enkelt eftersom 
det saknas officiell statistik. I de uppgifter Skolverket begär in från huvudmän-
nen finns inga specifika poster för digitalisering. I den enda post där digitala 
verktyg redovisas, Lärverktyg, ingår även kostnader för skolbibliotekarielöner, 
förbrukningsmaterial, inventarier till slöjd-, hemkunskaps- och idrottssalar, 
friluftsdagar och andra aktiviteter, service, underhåll och kapitalkostnad för 
utrustning som används i undervisning. 

För att trots det kunna göra en uppskattning av vad digitaliseringen 
kostar, tar vi fram en årlig översikt av marknaden för edtech i skolväsendet. Vi 
kartlägger vad de företag som levererar tekniska produkter och tjänster har 
för intäkter inom affärsområdet skola (från förskola till vuxenutbildning). Det 
ger långt ifrån en heltäckande bild, men en fingervisning om vad det svenska 
utbildningssystemet årligen investerar i edtech.

Skolans totala kostnader 2020
Enligt Skolverkets statistik för 202018 uppgick den totala kostnaden för försko-
la, skola (inkl fritidshem) och kommunal vuxenutbildning till 308,5 miljarder 
kronor.  Det är en ökning med 4,8 miljarder kronor jämfört med 2019. (2018-
2019 var ökningen 5,7 miljarder kronor). Antalet barn och elever var cirka 2,4 
miljoner. Att kostnaderna per barn och elev ökar stadigt är inte konstigt och 
beror till största delen på ökade lärarlöner. 

”
Att kartlägga och 
följa upp vad digi-

taliseringen kostar är inte 
enkelt eftersom det sak-
nas officiell statistik.”
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Totalt sett rapporterar 9 av 10 ed-
techföretag en ökad användningsgrad 
sedan utbrottet av Covid-19, i några 
fall ökningar på mer än 500%. Mer 
än hälften av företagen rapporterar 
en ökning på 50% eller mer, främst 
de som tillhandahåller tjänster som 
används för kommunikation och 
undervisning, som lärplattformar, 
digitala läromedel och lärresurser. 

Källa: Swedish Edtech:s Edtechtem-
pen mars 202020

Rekordhögt användande 
under skolstängningar

2020 2021

Posten Lärverktyg, där digitala verktyg ingår, har minskat jämfört med 2019, 
både inom grund- och gymnasieskola med 4,3 respektive 2,6%. Men eftersom 
posten innehåller flera olika områden är det omöjligt att dra några slutsatser 
om varför den har minskat. 

Resultat marknadsöversikt 2020
Kartläggningen av edtechföretagens omsättning visar att de 2020, mitt under 
pandemin med nedstängda skolor och distansundervisning i stor skala, hade 
intäkter kopplade till hela skolsektorn på 4 miljarder kronor. Det här motsvarar 
drygt 1,3 procent av det svenska skolsystemets totala kostnader. Procentuellt, 
i jämförelse med skolans kostnader, ökade de totala investeringarna i edtech 
inte alls under 2020. Siffrorna visar att de ökade behoven lett till ökad använd-
ning av befintliga tjänster, inte investeringar i nya. Ett tecken på att skolan är 
relativt välutrustad digitalt, men inte arbetat tillräckligt med implementering 
och användning.

Intäkterna i marknadsöversikten delas in i tre segment: hårdvara, adminis-
tration och undervisning. Mer om marknadsöversiktens segment, resultat och 
hur vi tog fram den hittas i bilaga 1 på sid 21. 

Fördelat på segmenten står hårdvara för den största delen med 2706 
MSEK, administration 882 MSEK och undervisning 504 MSEK. Som konstate-
rats även tidigare år, är det främst investeringarna i undervisningsnära tjänster 
som ökat, men det är marginellt och från redan låga nivåer. 

Lärplattformar - ett missvisande samlingsnamn 
Inom segmentet Administration gör vi en särredovisning av omsättningen för 
lärplattformar/LMS. Lärplattformar är en något missvisande översättning av 
Learning Management System (LMS) vilket bättre beskriver vad de gör: system 
för hantering av de administrativa delarna runt lärprocessen. Särredovisningen 
är inte helt enkel, eftersom funktionaliteten i de olika systemen skiljer sig åt. 
Några system är allt-i-ett, medan andra fokuserar enbart på funktionalitet som 
bedömning, uppföljning, utvecklingsplaner etc. Företagen som levererar de 
här systemen vittnar om en fortsatt prispressad marknad som påverkar deras 
investering i utveckling av tjänsterna. Företagen levererar ibland även delar 
av sina tjänster till kommunala plattformsprojekt, ofta kostnadskrävande i 
förhållande till den nytta som skapas och som påverkar såväl marknaden som 
utveckling av funktionalitet.

Digitala lärresurser fortsatte att öka, men från låga nivåer
Det är under segmentet Undervisning vi fortsatt ser en ökad omsättning och 
en ökad investering (från 438 MSEK 2019 till 504 MSEK 2020). Under pande-
miåret 2020 blev det akut behov av tillgång till digitala läromedel och digitalt 
innehåll, vilket gjorde att flera företag erbjöd sina tjänster kostnadsfritt under 
den mest kritiska perioden. Fler lärare och elever använde sig av digitala lärre-
surser vilket troligen är en bidragande faktor till att fler sedan valt att investera 
i dem. Men det råder fortsatt en olikvärdig tillgång till läromedel i landets 
skolor, vilket bland annat Läromedelsutredningen19 visar och de ökade investe-
ringarna i digitala lärresurser är marginella och stiger från låga nivåer. 

Edtech står för 1,3 % av det svens-
ka skolväsendets totala kostnader

1,3%
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2022 - är skolan klar med 
digitaliseringen nu? 

I år ska målen i skolans digitaliseringsstrategi21 vara uppnådda. 
Det betyder att alla ska utveckla en digital kompetens, alla ska 
ha en likvärdig tillgång till och användning av digitala verktyg, 
forskning och uppföljning ska genomföras för att bidra till ökad 
måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens. En digital 
kompetens som ska hållas uppdaterad och “adekvat”. Dessut-
om knackar de digitala nationella proven på dörren. Hur ligger 
vi till så här i slutspurten? Har vi nått målen? 

Johanna Karlén, som är kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och 
involverad i flera frågor som rör den kvalitativa aspekten av digitalisering i 
skolan, håller med om det Skolverkets färska uppföljningsrapport22 visar: att vi 
är på god väg, men har en del kvar att göra.

– Digitaliseringen är sedan många år en självklar del av skolans 
infrastruktur och tusentals lärare över hela Sverige använder varje dag 
digitala verktyg för att de, utifrån sitt eget professionella kunnande, ser 
att det kan utveckla undervisningen. Skolverkets uppföljning visar att vi 
har god tillgång till digitala verktyg, men fortfarande är det alltför många 
elever och lärare som står utan, särskilt när det gäller digitala läromedel. 
Det råder ingen likvärdig tillgång. 

Sedan strategin antogs 2017 har Johanna varit delaktig i flera nationella 
samarbeten, bland annat gällande den digitala infrastrukturen och här har 
arbetet tagit kliv framåt. Men hon menar att det finns flera utmaningar och att 
det behöver satsas mer på lärarna, på de skolor som halkat efter och på att 
säkra hygienfaktorer som en likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärome-
del liksom att fortsatt förbättra interoperabiliteten, d.v.s. att de olika systemen 
“pratar”med varandra, vilket minskar administration och tekniska problem. 
Hon menar också att den strategiska ledningen är viktigare än någonsin, att 
det är nu mycket av arbetet startar med att, utifrån en gemensam målbild, 
jobba för en ökad kvalitet, måluppfyllelse och utveckling av undervisningen 
och av de digitala verktyg som används. 

– Alla ska ha möjligheten att utveckla en digital kompetens som rus-
tar för framtiden och en gemensam målbild är viktig. Vi behöver absolut 
en förnyad strategi för att ta fortsatta kliv framåt, nu när nuvarande löper 
ut. En som är omsättningsbar i praktiken och som utgår från att hygien-
faktorerna mer eller mindre är på plats, med större fokus på kvalitet och 
användning. Satsningar på lärarnas fortbildning behövs, där Swedish 
Edtest är ett lysande bra exempel på samarbete, utveckling och lärande 
i ett. Samtidigt måste vi fortsätta att förbättra den digitala infrastruktu-
ren. Utan gemensam målbild och strategi riskerar vi att det arbete som 
återstår att göra, avstannar.

”
Utan gemensam 
målbild och strategi 

riskerar vi att det arbete 
som är kvar att göra, av-
stannar”

Johanna Karlén, kvalitetschef på 
Swedish Edtech Industry
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Så blir vi ledande på att använda 
digitaliseringens möjligheter för 
lärande 

Våra stora samhällsutmaningar som den digitala transfor-
mationen, den gröna omställningen och utvecklingen av vår 
välfärd har en gemensam nämnare: kompetensförsörjning. Det 
är nyckeln för att lyckas. För ett litet kunskapsintensivt land 
som Sverige är vår förmåga att utveckla kunskap, kompetens 
och kvalifikationer avgörande för vår konkurrenskraft.

När 80 % av den svenska industrins storföretag har avsevärt svårt att hitta 
rätt kompetens inom it, mjukvara och systemvetenskap och med den stora 
kompetensbristen även inom flera andra områden, borde nu den skolpolitiska 
debatten handla om vilka kunskaper som behövs för att rusta barn och ungdo-
mar för sitt kommande arbetsliv och det livslånga lärandet.

Att bidra till en bättre och likvärdig utbildning för barn, elever och studen-
ter är det grundläggande syftet med digitaliseringen i utbildningssektorn. Rätt 
genomförd skapar den stora möjligheter. Förutom ökad digital kompetens, 
kan den minska lärarnas arbetsbelastning, utveckla undervisningen och öka 
möjligheten till ett flexibelt lärande under hela livet, i hela landet samt tillgo-
dose samhällets och företagens behov av kompetens, både idag och imorgon.

Därför är det hög tid att höja ambitionsnivån om hur vi tillsammans skapar 
förutsättningar för ökad kvalitet, innovation och utveckling av digitala tjäns-
ter och produkter för det livslånga lärandet. För det krävs en väl fungerande 
marknad och ett innovationsekosystem där olika aktörer bidrar. 

Sverige behöver en nationell strategi för kompetensförsörjning 
och livslångt lärande 
Sverige saknar en sammanhållen strategi för att öka möjligheterna till livslångt 
lärande som möter arbetsmarknadens behov. Både utbildnings-, arbetsmark-
nads- och näringslivspolitiken samt delar av civilsamhället och näringslivet är 
centrala aktörer för att åstadkomma en lyckad gemensam plan för hur vi ska nå 
dit och få full effekt av satsningarna. 

En nationell strategi skulle ange en gemensam riktning och stärka utveck-
lingen framförallt inom området digital kompetens och hur vi bäst tillvaratar 
digitaliseringens möjligheter. 

Idag saknar universiteten en nationell digitaliseringsstrategi för att effekti-
visera processer och utöka förmågan att tillgängliggöra flexibel utbildning för 
fler. För skolans del har Sverige en nationell digitaliseringsstrategi sedan 2017 
som löper ut i år. Där är det dags att spänna bågen med en uppdaterad stra-
tegi som fortsätter driva utvecklingen. Skolans digitalisering är långt ifrån klar.  

I vår branschrapport har vi gett exempel på hur svenska edtechföretag 
blickar utanför Sveriges gränser. Företagen behöver rätt förutsättningar för att 
våga investera i Sverige. Investeringar som ger oss de bästa och mest effek-
tiva tjänsterna. Även användarna av edtech måste ha rätt förutsättningar och 

”
Att bidra till en 
bättre och likvärdig 

utbildning för barn, elev-
er och studenter är det 
grundläggande syftet med 
digitaliseringen i utbild-
ningssektorn. Rätt ge-
nomförd skapar den stora 
möjligheter.”

”
En nationell stra-
tegi skulle ange 

en gemensam riktning 
och stärka utvecklingen 
framförallt inom området 
digital kompetens och hur 
vi bäst tillvaratar digitali-
seringens möjligheter.”
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kunskap för att ta vara på teknikens möjligheter. För detta behövs ett starkt 
ekosystem för innovation och utveckling i gränssnittet teknik och lärande.

Digital infrastruktur - en hygienfaktor
Ett fortsatt arbete med den digitala infrastrukturen är nödvändig, och därför är 
det glädjande att DIGG har fått i uppdrag att samordna ett nationellt arbete 
tillsammans med 12 myndigheter. Det skapar viktiga förutsättningar för fortsatt 
utveckling och innovation. Här är det avgörande att med fortsatt intensiv 
samverkan och konkreta samarbeten över de politiska områdena, mellan olika 
myndigheter, organisationer och andra aktörer, bland annat för att stärka be-
ställar- och leverantörskompetensen.

En nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande som sträcker sig över 
flera politikområden behövs för att peka ut en gemensam riktning för hela det livslånga 
lärandet. Inom ramen för den behöver satsningar göras för att tillgängliggöra lärande 
för fler och större målgrupper, där digitalisering kan ge ökad flexibilitet. 

Inom ramen för strategin bör:

en nationell digitaliseringsstrategi för högre utbildning och forskning tas fram där högsko-
lepedagogikens roll ges utrymme. 

en förnyad digitaliseringsstrategi för skolväsendet med höjd ambitionsnivå tas fram med 
ökat fokus på kvalitet, likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg och att 
utveckla digital kompetens.

satsningar på samarbetsmiljöer för att stärka testning och evidensmätning göras. 
Testmiljöer och samarbeten i skärningspunkten mellan användning och teknik för att 
säkerställa fortsatt utveckling och användning av edtech som ger effekt i lärandet och 
skapar grogrund för svensk innovationskraft.

kraftfullare satsningar på den digitala infrastrukturen för det livslånga lärandet, från för-
skola till universitet, göras. Utbildningsområdet behöver prioriteras i arbetet med en 
gemensam digital infrastruktur och i Sveriges arbete med öppna data och datadriven 
innovation. Då behöver investeringar göras på kommun-, region- och nationell nivå.

Swedish Edtech Industry anser att: 
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Vi är Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen
Vd, Swedish Edtech Industry

Christer Carlberg
Head of Digital Solutions 
Primary Education, Sanoma 
Learning, ledamot

Örjan Johansson
Affärsområdeschef skola 
Atea, styrelseordförande

Samuel Henningsson
Vd Netport Science Park, 
ledamot

Anna Tranell 
CTO Natur & Kultur, ledamot

Anna Kraft
Chief Experience Officer, 
Lexplore, ledamot

Bo Kristoffersson
VP Nordic Customer Deve-
lopment, Unikum, ledamot

Joel Hörnkvist
Vd Tempus Information  
Systems, ledamot

Sara Zetterberg
Vd Haldor, ledamot

Pernilla Wikman
Försäljnings- och utvecklings-
chef, Systematic ledamot

Ronald Bernette
Vd Collegial, adjungerad 
ledamot

Hernan Ruiz
Vd Schoolsoft, 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 2020 för Swedish Edtech:s medlemsföretag, som utgör 
huvuddelen av leverantörerna på den svenska edtechmarknaden, har häm-
tats från Bolagsverket.

• Edtechföretag som inte är medlemmar i Swedish Edtech har identifierats, 
och uppgifter om deras omsättning har hämtats in. 

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

• Företag som levererar till fler områden än skolväsendet har identifierats, 
liksom hur stor andel av deras omsättning som går till förskola-vuxenutbild-
ning.

Företagen har sorterats utifrån huvudsakligt verksamhetsområde enligt tre 
segment; administration, hårdvara och undervisning, samt undersegment 
som redovisas särskilt. I dessa fall har företagen blivit ombedda att lyfta fram 
hur stor del av intäkterna som rör undersegmenten. Statistik för den digi-
tala läromedelsförsäljningen 2020 har hämtats från branschorganisationen 
Läromedelsföretagen.

Om segmenten: 

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

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, skolbibliotekstjänster med mera, men 
också pedagogisk administration som planering, uppföljning och bedöm-
ning. Den pedagogiska administrationen görs ofta i så kallade LMS (Learning 
Management Systems) eller det svenska begreppet 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 
skolan, utan också av andra delar av kommunen. Tillsammans täcker leverantö-
rerna kommunens skoladministrativa behov i sin helhet.

Bilaga 1:  
Marknadsöversikt skolväsendet

20SWEDISH EDTECH INDUSTRY — BRANSCHRAPPORT 2022



3. Undervisning
Tjänster som används i undervisning. Tjänsterna kan i sin tur delas in i fyra 
undersegment:
 – Digitala läromedel. Definieras genom att det finns en tydlig koppling till läro- 
kurs- och ämnesplaner. Det är främst sådana resurser som är anpassade för 
undervisning och som likt en lärobok täcker ett större kunskapsområde eller 
ett helt ämne. 

 – Digitalt innehåll. Material som är digitalt och till nytta i undervisning och 
lärande. Innefattar material som inte är explicit relaterat till skolans läro-, 
kurs- och ämnesplaner. Ett vanligt exempel är film som inom ramen för 
undervisning blir en lärresurs. Ett annat exempel är spel vilka både kan vara 
pedagogiska lärspel och spel som skapats i syfte att underhålla. 

 – 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 särskilt inriktade på elever i behov av särskilt stöd och anpass-
ningar. 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 var-
andra. Men kartläggningen ger en fingervisning om vad marknaden för edtech 
omsätter i Sverige, och hur den är fördelad mellan olika områden.

Omsättning per segment inklusive  
särredovisning  

Segment Totalt (MSEK) 2020

Hårdvara 2 706

Administration 882 

Undervisning 504

Totalt 4 092

Omsättning administration  
per undersegment

Administration Totalt (MSEK) 2020

Lärplattform/LMS 205 

Totalt hela 
segmentet 

882 

* Totalsiffran för undersegmentet LMS inkluderar 
integrationskostnader mot elevadministrativa system, 
schemaprogram, utbildningar och andra konsultkost-
nader. Vissa leverantörer i undersegmentet erbjuder 
även tjänster som barn- och elevregister, schema och 
frånvaro, vilket finns med i totalsumman.
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Omsättning undervisning  
per undersegment

Undervisning Totalt (MSEK) 2020

Digitala läromedel 162* 

Digitalt innehåll 186

Prov- och bedömningstjänster 54 

Digitala hjälpmedel 102 

Totalt: 504 

*Summan anger omsättningen för helt digitala läromedel, d.v.s. ej de 
som säljs i en kombination av analoga och digitala läromedel.

Avgränsningar och förbehåll
Kartläggningen innefattar endast edtechföretagens rapporterade intäkter 
kopplade till skolväsendet. Detta innebär att en avgränsning 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 lösningar23, både lokalt och i regional 

samverkan.
• huvudmännens egen outsourcing av drift, underhåll och service.
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Bilaga 2:  
Underlag till branschbarometern

Branschbarometern baseras dels på den medlemsundersökning som ge-
nomförs varje år i januari, dels på  en företagsenkät som genomfördes 
under sommaren 2021 inom ramen för Kartläggning av innovationssys-
temet i Regeringens samverkansprogram24, där även icke-medlemmar 
svarade. Resultatet på den kartläggningens lyfts även här i vissa delar. 
Medlemsundersökningen hade i år en svarsfrekvens på 76%. 
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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 utbildningssystemet.

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


