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Inledning
Informationstekniken har successivt förändrat våra samhällen i grunden. Det gäller 
de flesta samhällsområden, inte minst bank- och finanssektorn. Borta är sedan länge 
bankböcker, postgiroblanketter och checkhäften. Finanssektorns processer har 
digitaliserats. Utbildningssektorn använder också en hel del digitala verktyg och pro-
gram, men processerna är fortfarande i hög grad desamma. På senare år har dock en 
utveckling påbörjats där inte bara analoga verktyg ersätts med digitala. Det sker även 
en digitalisering av olika processer. Denna utveckling sker i skärningspunkten mellan 
forskning, praktik och marknad.

Coronapandemin kom att drastiskt öka användningen av fjärr- och distansundervis-
ning både inom skolan och den högre utbildningen. I många fall var både individer 
och organisationer dåligt förberedda och ovana vid dessa undervisningsformer och 
det pågår många forskningsstudier som försöker kartlägga effekterna av denna nya 
verksamhet (Di Pietro m.fl., 2020). Det återstår att se vad den massiva övergången 
till fjärr- och distansundervisning kan komma att innebära i längden vad gäller både 
utbildningsorganisationers och individers digitala kompetens och förmåga att utveck-
la sin verksamhet med digital teknik. Utöver att påverka skolor, lärare och elever kom 
coronakrisen också att påvisa hur viktig edtechbranschen blivit för utbildningssektorn. 
Betydelsen av att företagens produkter och tjänster fungerar och finns tillgängliga för 
lärare, elever och studenter blixtbelystes.

Följande rapport beskriver dagens edtechsektor utifrån forskning, marknadssituation 
och framtidsfrågor. Den underliggande frågan är om edtech har förutsättningar att bli 
motsvarande svensk framgång som fintechsektorn är.

P O L I C Y S A M M A N F A T T N I N G  F R Å N  E N T R E P R E N Ö R S K A P S F O R U M
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Definition av edtech
Educational technology, är digitala verktyg som används inom utbildning för att effek-
tivisera administrationen samt stärka lärarnas undervisning och elevernas lärande.1  
Mycket av den teknik som utvecklats för utbildningsväsendet kan användas även i 
annat lärande, till exempel i kompetensutveckling inom företag eller i studiecirklar eller 
bildningsverksamhet.

Man brukar skilja mellan formellt lärande, informellt lärande och icke-formellt lärande. 
Det formella lärandet sker inom det reguljära utbildningsväsendet, från förskola till hög-
skolor och universitet. Det informella lärandet omfattar till exempel kompetensutveck-
ling inom företag, lärande på arbetsplatsen etcetera medan det icke-formella lärandet 
sker på folkhögskolor och i studieförbund. Det saknas statistik och överblick framför allt 
över det informella lärandet, därför behandlar denna rapport i huvudsak edtech inom 
det formella lärandet. Detta gäller i synnerhet den historiska genomgången av edtechs 
framväxt i Sverige samt forskningsgenomgången. När investeringsklimat och framtida 
investeringsmöjligheter diskuteras, vidgas dock perspektiven.

Edtechs utveckling och omfattning i Sverige
Sverige ligger över genomsnittet i kostnader för utbildning. Vi ligger på 15:e plats bland 
OECD:s länder och satsar 5,3 procent av vår BNP på årskurs 1–6.2 Som framgår av tabell 
1 har den totala kostnaden för utbildningsväsendet (omfattande förskola, grundskola, 
gymnasium och högskola men också komvux, sfi, yrkeshögskola, folkhögskola, studie-
förbund med mera) successivt stigit under perioden 2014–2019.3 Kostnadsökningen 
beror både på ett ökat antal elever och en ökad kostnad per elev (Skolverket, 2019).

TABELL 1. TOTAL KOSTNAD I 2018 ÅRS PRISER, I MILJARDER KRONOR

Källa: SCB.

Kostnaderna för de olika skolformerna fördelar sig procentuellt så att förskolan och 
grundskolan står för 65 procent av kostnaderna, gymnasieskolan för 13 procent, högsko-
lan för åtta procent och yrkeshögskolan för omkring en procent.

1.  Definitionen är hämtad ur Swedish Edtech Industrys branschrapport för 2021.
2.  Se https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/

befolkningens-utbildning/kostnader-for-utbildningsvasendet/pong/statistiknyhet/kostnader-for-
utbildningsvasendet-20142018/

3.  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-
utbildning/kostnader-for-utbildningsvasendet/pong/tabell-och-diagram/total-kostnad-per-
skolformverksamhet/

År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019

304,5 Md kr 318,8 Md kr 335,4 Md kr 349,8 Md kr 360,4 Md kr 373,2 Md kr
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Den totala kostnaden för offentligt finansierad utbildning på omkring 370 miljarder 
kronor kan jämföras med de uppgifter som finns om kostnader för arbetsplatsförlagt 
lärande inom den svenska privata sektorn. Enligt EU:s Adult Education Survey 2016 
deltar cirka 60 procent av alla anställda i någon form av personalutbildning årligen. 
Kostnaden för detta uppges endast vara cirka 2,6 miljarder kronor. Kostnaderna för 
arbetsplatsförlagt lärande inom den offentliga sektorn är okänt. Om offentliga sektorn 
satsar ungefär lika mycket som den privata på kompetensutveckling skulle det innebära 
att det arbetsplatsförlagda lärandet kostar mellan 1–2 procent av vad den formella 
utbildningen kostar.

Den svenska branschorganisationen Swedish Edtech Industry räknar att hårdvara, 
mjukvara och administration av utbildningsteknologi i den svenska grund- och gym-
nasieskolan kostade cirka 1 717 kronor per elev 2020. Som en jämförelse kan nämnas 
att The EdTech Genome Project räknar med att skolsektorn i USA före pandemin 
årligen spenderade omkring 13 miljarder USD på edtech.4 Under coronapandemin 
ökade utgifterna märkbart. 13 miljarder delat på cirka 64 miljoner elever i grundskola 
och gymnasium innebär en utgift på 1 747 kronor per elev och år. Det tycks alltså som 
att svenska och amerikanska utbildningsaktörer spenderar ungefär lika mycket på olika 
edtechsatsningar, åtminstone före pandemin.

Edtech i skolan – från COMPIS till AI
Under 1980-talet förekom en del tidiga satsningar på undervisning i huvudsak om dato-
rer, inte med datorer, i skolan (Hylen, 2011). Den första edtechsatsningen i Sverige är 
utvecklingen av en speciell skoldator, kallad COMPIS (COMPuter I Skolan). Produktionen 
av COMPIS pågick 1984–1988. Den var framtagen som skoldator och såldes aldrig till 
privatpersoner, vilket bidrog till att försäljningen stagnerade.

Internet kom till Sverige i början av 1980-talet men det var först omkring tio år senare som 
nätet nådde utanför forskningsgrupper. 1994 skickade statsminister Carl Bildt e-post 
till Bill Clinton för att demonstrera teknikens möjligheter. Samma år fick Skolverket i 
uppdrag att utveckla en tjänst kallad Skoldatanätet (Groth och Olausson, 1998). Våren 
1995 var två procent av det svenska folket internetanvändare men 17 procent av grund-
skolorna och 59 procent av gymnasieskolorna hade någon form av internetanslutning, 
vanligen via modem (Teldok, 1997). Skolverket fick inte använda pengar till att köpa 
datorer till skolor utan skulle istället utveckla innehåll och tjänster för lärare och elever. 
Tre–fyra år efter att Skoldatanätet startades hade det ungefär lika många besökare per 
dag som de stora dagstidningarna.

4.  Edtech Genome Project. Se även Bart Epsteins (President och CEO för EdTech Evidence Exchange) 
förklaring till hur siffrorna tagits fram: https://www.linkedin.com/pulse/we-have-clue-how-much-us-
spends-edtech-its-least-2x-what-bart-epstein/
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Nästa stora skolsatsning var ”IT i skolan” (ITiS). Under 1998–2001 avsattes omkring 1,7 
miljarder kronor. Den ekonomiskt mest omfattade delen var utdelningen av en dator 
till de 75 000 lärare som deltog i kompetensutveckling (700 miljoner kronor). Detta 
kom också att bli den mest omdiskuterade delen av ITiS. Andra stora utgiftsposter var 
statsbidrag till kommunerna för internet och e-post (540 miljoner kronor) samt kompe-
tensutveckling av lärare (300 miljoner kronor).

Under åren 1986–1999 pågick ett nordiskt samarbete för att initiera och producera med-
ieproduktioner för utbildningsområdet. Länderna bytte rättigheter till medieproduktio-
ner som sedan översattes och anpassades till respektive land. Samarbetet rörde nästan 
uteslutande cd-rombaserat material. Enligt en utvärdering från 1998 var samarbetet inte 
bara en unik företeelse i världen, det ansågs också framgångsrikt (Sinko, 1998).
Under andra hälften av 1990-talet gjordes två stora satsningar i Sverige för att stimulera 
produktion av digitala läromedel genom KK-stiftelsen och Telia. Telia ville stimulera 
skolan till ökad internetanvändning, vilket långsiktigt antogs öka trafiken i telenätet och 
generera inkomster. Omkring 50 läromedel tillgängliggjordes för gratis användning. 
Satsningarna överskred med råge den uppskattade marknaden. Utvärderarna menade 
att det i efterhand var svårt att förstå hur en marknad för elektroniska läromedel på 
omkring 25 miljoner kronor förväntades kunna absorbera ett tillskott för utveckling 
och produktion i storleksordningen 40 miljoner kronor per år under en treårsperiod 
(Andresen m.fl., 2002).

Under 2000-talets första årtionden förekom ytterst få statliga satsningar. Initiativet 
gled istället över till enskilda kommuner och privata huvudmän, vilket dels innebar att 
det försprång Sverige haft mot många andra länder tappades, dels att den inhemska 
situationen blev ojämlik. Vissa huvudmän satsade både tid och resurser på att fortsätta 
sin digitaliseringsresa medan andra inte följde med i utvecklingen. Det är först under 
2017 som staten åter blir en aktör att räkna med. Då lade regeringen fram en nationell 
strategi för skolans digitalisering och kom sedan överens med Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) att de ska ansvara för att utveckla en handlingsplan fram till 2022. Men 
inte heller denna strategi innehöll några pengar till huvudmännen. Därmed kan staten 
inte heller ställa krav på lokala utvecklingsinsatser. Den drivande kraften kom istället 
från beslutet att införa digitala nationella prov. Proven var tänkta att sjösättas 2022 men 
har kommit att försenas främst på grund av GDPR-direktivet och Schrems II-domen.5

Den nationella strategin och pandemin med den hastiga omställningen till fjärr- och 
distansundervisning har haft det goda med sig att den skapat ett nytt samarbetskli-
mat där många aktörer möts – Skolverket, SKR, edtechbranschen via den relativt nya 

5.  ttps://www.gdprsummary.com/sv/schrems-ii-en-sammanfattning-allt-du-behover-veta/
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branschorganisationen Swedish Edtech Industry, Internetstiftelsen, RISE med flera. 
Synliga tecken på detta är till exempel FFIS6 och sajten Skola Hemma.7

Edtech i högskolan
Det finns tre stora tekniksprång som förändrat förutsättningarna för lärande inom den 
högre utbildningen.8 Det första kom när allt fler lärare inom högskolan på 1980-talet fick 
tillgång till persondatorer vilket förenklade på många sätt, i synnerhet planeringen av 
det pedagogiska arbetet. Nästa tekniksprång kom när persondatorerna på 1990-talet 
kopplades samman i nätverk externt mot internet, eller internt i intranät. Detta språng 
hade större inverkan på högskolepedagogikens utveckling än införandet av personda-
torer. Språnget innehöll innovationer som e-post, hemsidor och videoteknik som kom 
att få stor betydelse för distansutbildning inom högskolan. Under 1998–2008 fanns det 
olika statliga myndigheter med uppgift att stötta framväxten av distansutbildning och 
en ökad digitalisering av högre utbildning. Nyman (2020) menar att den på senare år 
mest använda nätbaserade innovationen är lärplattformen som idag kompletterar den 
traditionella undervisningen och har kommit att bli näst intill oundgänglig. Det tredje 
tekniksprånget kom när de digitala verktygen som lärosätena använde sig av blev mobila, 
först genom mobiltelefoner och appar, där många har direkt relevans för lärande. Men 
att datorerna blev mobila hade sannolikt större betydelse. Genom samarbetet Eduroam 
kan europeiska forskare, lärare och studenter utan kostnad använda samma mobila digi-
tala verktyg oavsett på vilket universitet eller andra anslutna platser man befinner sig.

I en uppföljning av högskolans pedagogiska utvecklingsarbete lyfter 75 procent av de 
intervjuade rektorerna den fortsatta digitaliseringen av utbildningen som en utmaning 
(UKÄ, 2019). De menar att digitaliseringen behöver bli ett naturligt inslag för alla lärare. 
Den nuvarande variationen i digital kompetens mellan högskolesektorns lärare kom-
mer kräva kompetensutveckling och nya incitamentsstrukturer för att få lärare att delta 
och utveckla sin undervisning. Lärosätena behöver också förhålla sig mer strategiskt till 
utmaningar och möjligheter som digitaliseringen medför som open access-publicering, 
användning av studentdata för learning analytics med mera.

Nyman (2020) försöker ge en bild av var den högre utbildningen står idag vad gäller 
digitaliseringen. Han konstaterar att lärosätena investerat stora belopp i digital teknik 
men inte lika stora summor som andra statliga myndigheter. Vissa högskolor, men långt 
ifrån alla, har upprättat en digitaliseringsplan och omkring hälften har inrättat cen-
trala funktioner med uppdrag att driva och koordinera lärosätets högskolepedagogiska 
utvecklingsarbete och stödja lärare i digitala frågor och bistå vid problem.

6.  https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/
forum-for-informationsstandardisering-i-skolvasendet

7.  https://www.skolahemma.se/
8.  Avsnittet bygger i hög grad på Nyman (2020).
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Den omskrivna företeelsen Massive Open Online Course, MOOC, har inte fått någon 
stor spridning i Sverige. Eftersom högskolestudier är avgiftsfria i Sverige finns inte 
den incitamentsstruktur som gjort dessa kurser så omfattande i till exempel USA. Det 
utvecklades totalt 61 MOOC:s vid svenska lärosäten under 2019. De flesta i teknik, juridik 
och samhällsvetenskap.

Digitaliseringen inom den högre utbildningen har skapat större möjligheter att utveckla 
högskolepedagogiken så att både kvaliteten och effektiviteten ökar. Den har vidare ökat 
möjligheterna att rekrytera nya grupper till högre studier. Samtidigt menar över hälften 
av lärosätena att de inte kommit särskilt långt i sin strävan att utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. De främsta hindren som anges är traditionsbundenhet, tid och resursbrist 
samt statusskillnaden mellan forskning och undervisning.

Forskning om edtech
Forskare närmar sig edtech från en lång rad olika utgångspunkter. Eftersom utbildning 
är en stor och viktig samhällssektor kan man studera den ur en lång rad aspekter. Den 
kan till exempel studeras – inte bara av pedagoger – utan även av ekonomer och stats-
vetare (styrningsfrågor, ekonomi), sociologer (skolval eller utbildningsval på högskolan), 
historiker (utbildningshistoria), etnologer (ungdomskulturer), psykologer, kognitions-
vetare och medicinare (kognitiva processer, elevhälsa) bara för att ta några exempel. 
Motsvarande variation i perspektiven finns inom edtech. Några exempel på forsknings-
områden inom fältet som ligger relativt nära de mer tekniska aspekterna av edtech är:

 – Skapande av teoretiska ramverk för att förstå hur teknik bör användas i undervis-
ningen för att ge bäst resultat, ibland med fokus på specifika ämnen eller elev-/
studentgrupper (särskilda åldrar eller elever med särskilda behov).

 – Empiriska studier av vilka digitala verktyg som används och hur de används i 
undervisningen. 

 – Empiriska beskrivningar (och ibland jämförelser) av situationen i olika länder.

 – Studier av hur ekosystemet runt utbildning och edtechindustrin ser ut, hur man bäst 
gynnar nya innovationer, alternativt kritiska studier av hur ekosystemet runt edtech 
förändrar utbildningssektorn och påverkar lärare och studenter eller elever.

 – Studier av nya tekniska lösningar (som AR/VR, AI eller IoT) och hur de kan användas 
i undervisning.

Den kanske vanligaste forskningsfrågan inom detta område är om användningen av 
digitala verktyg förbättrar elevernas eller studenternas resultat eller i något avseende 
effektiviserar lärandet. Denna forskning kan i breda drag, vad gäller skolan, sägas vara 
uppdelad i två kategorier: dels studier som syftar till att hitta samband mellan digitalt 
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lärande och studentprestationer med hjälp av tvärsnittsdata, särskilt storskaliga under-
sökningsdata, dels studier som främst behandlar effektiviteten hos digitala applika-
tioner för elevers/studenters resultat genom att jämföra innovativ digital undervisning 
med traditionell undervisning.

De storskaliga studierna visar ofta (men inte alltid) positiva resultat, men använder samti-
digt data från till exempel PISA 2012, som är tio år gammal och i dagsläget av begränsat 
värde (Agasisti m.fl., 2019; Ferraro, 2018). Andra studier är ofta småskaliga (De Witte och 
Rogge, 2014) och bygger vanligen på jämförelser mellan grupper som sällan är större än 
100–200 elever. Studierna är intressanta men småskaligheten försämrar möjligheterna 
att dra slutsatser till andra sammanhang än de där studierna gjorts.

För högskolans del är forskningen i hög grad koncentrerad till amerikanska univer-
sitet medan europeisk högre utbildning fortsatt är relativt outforskad vad gäller 
resultatfrågan.

Förutom resultatförbättringar finns en växande grupp av kritiska forskare som undersöker 
andra typer av effekter, som långsiktiga sociala, politiska eller kulturella effekter. Det kan 
gälla ett påstått ökat inflytande för företag över utbildningssektorn (Regan och Khwala, 
2019; Komljenovic, 2020) eller att undervisning anpassas efter tekniken snarare än tvärt om 
(Grimaldi och Ball, 2021; Williamson och Hogan, 2020; Veletianos och Moe 2017).

Ett relativt nytt fenomen är att det, som en följd av pandemin, finns en stor mängd 
forskningsartiklar och rapporter som beskriver hur den hastiga övergången till fjärr- och 
distansundervisning påverkat elever, studenter och lärare (Vourikari m.fl., 2020).

Internationella organisationer ägnar också mycket resurser åt edtech. OECD och UNESCO 
har till exempel publicerat en mängd rapporter (mestadels positiva) om effekter av edtech 
i undervisningen. Världsbanken bygger upp en resultatdatabas för hur låg- och medelin-
komstländer kan utveckla sina utbildningssystem med edtech som en viktig komponent.9 
EU-kommissionen har lanserat en Digital Education Action Plan för 2021–2027 (Europeiska 
kommissionen, 2018) samt tillsatt en expertgrupp som ska ge medlemsstaterna evidens-
baserade råd kring vilka satsningar och investeringar de bör genomföra för att bäst 
utveckla sina utbildningssystem.10 Ett av tre områden som granskas är edtech.

Forskningen om edtech är med andra ord enormt omfattande, både i fråga om olika 
aspekter som undersöks och mängden aktiva aktörer. Samtidigt sker en snabb teknik-
utveckling där det dagligen lanseras nya produkter och tjänster för utbildningssektorn. 

9.  https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/world-bank-education-technology-innovation-
saber-ict-technical-paper-series

10.  https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/quality-investment-
education-and-training_en



8 

ÄR EDTECH SVERIGES NÄSTA STORA EXPORTBRANSCH?

I juni 2021 släppte till exempel OECD en stor publikation om hur AI, blockkedjor och 
robotar kan användas i utbildningssektorn (OECD, 2021).

En följd av fältets bredd och snabba utveckling är att kunskapsuppbyggnaden blir frag-
mentarisk och svåröverskådlig. Det görs nu olika försök att förbättra kunskapsläget. Så 
till exempel det brittiska forskningscentret Educate Ventures, som menar att det finns 
betydande utmaningar för att identifiera robusta bevis i stor skala på teknikens effekter 
i utbildningssammanhang (Cukurova, Luckin och Clark-Wilson, 2020). I sitt Educate 
Accelerator Programme förs forskare samman med lärare och edtechföretag för att 
gemensamt dels bygga en bättre kunskapsbas, dels försöka få fler lärare och företag att 
använda den kunskap som finns.11 Ett annat ambitiöst försök att skapa bättre besluts-
underlag för inköp och användning av teknik i utbildningssektorn är det amerikanska 
The EdTech Genome som i första hand berör skolsektorn (EdTech Evidence Exchange, 
2021). Här eftersträvas större konsensus kring begrepp och resultat och det har utveck-
lats standardiserade sätt att mäta förhållanden som påverkar edtechimplementering, 
som lärarinflytande, infrastruktur och verksamhet, kompetensutveckling, konkurrerande 
prioriteringar med mera. På högskolesidan finns till exempel den amerikanska organisa-
tionen Educause12 och i Sverige Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU)13 som genom 
erfarenhetsutbyte mellan forskare, lärare och administratörer inom universitetsvärlden 
försöker höja kunskapsnivån och förbättra beslutsunderlagen.

Om man mycket schematiskt ska försöka beskriva forskningsläget kan det sägas ha gått 
från att undersöka om informationsteknik bör användas i undervisningssammanhang, 
till att handla om hur olika tekniker kan och bör användas för att uppnå bästa resultat. 
Det finns en stor mängd bevis för att användning av tekniken kan ge goda resultat, det 
avgörande är hur tillämpningen sker i den enskilda situationen. Det är med andra ord 
implementering och processfaktorer som är avgörande. Det är i den enskilda undervis-
ningssituationen, i mötet mellan lärare, elev, undervisningsstoff och teknik som det avgörs 
om teknikanvändningen ger positiva, negativa eller nollresultat. Genomgående är ett 
genomtänkt, förberett och systematiskt användande mer framgångsrikt än att osystema-
tiskt eller slumpvis ta in teknik i lärandesituationen (Agelii Genlott och Grönlund, 2016).

Forskningshorisonten
Edtechbranschens företrädare ser i huvudsak positivt på framtiden och räknar med 
fortsatt tillväxt. Men hur ser forsknings- och utvecklingsläget för edtech ut?

För att hitta den senaste forskningen behöver ord som digital eller edtech finnas 
med i söksträngen, eller speciella tekniker som AI, VR, AR eller liknande. De olika 

11.  https://www.educateventures.com/
12.  https://www.educause.edu/
13.  https://www.ithu.se/
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kombinationerna med ordet reality förändras också i takt med teknikutvecklingen. MR 
eller merged reality är just nu det senaste och betecknar alltså en teknik där virtuella 
världar och den fysiska världen möts.

Flera av dessa tekniker används nu för att skapa bättre närvarokänsla vid undervisning 
på distans, ett område som under pandemin dragit till sig stort intresse. MR gör det till 
exempel möjligt att använda vanliga fysiska föremål i den virtuella världen. Det finns 
exempel på VR-teknik (virtual reality) som används i realtid för att hjälpa en elev på dis-
tans att känna närvaro i ett klassrum.

Av OECD:s stora Digital Education Outlook framgår att AI redan används i en rad olika 
avseenden för att individualisera lärandet (Baker, 2021). Men olika applikationer har växt 
fram parallellt och utan samarbete, snarare har det rått konkurrens mellan olika företag 
och deras produkter. Genom en samordning mellan applikationerna i ett sammanhållet 
ekosystem där olika typer av AI-användning samordnas skulle kunna öka studieresul-
taten väsentligt. Den rimligaste framtidsvisionen för AI-användning i utbildningssyfte 
är därför att ökade ansträngningar kommer att läggas på att samordna olika typer av 
AI-applikationer, parallellt med att dessa fortlöpande utvecklas.

Ett annat område av AI-forskningen, learning analytics, som under många år utlovat 
stora resultat, har ännu inte helt infriat förväntningarna. Bristerna är knappast tekniska 
utan handlar snarare om att det dels saknas stora systematiska datakällor att utgå ifrån, 
dels att integritetsfrågor av olika slag begränsar användningsområdena. Användningen 
av data för att skapa olika former av varningssystem när elever eller studenter är på väg 
att misslyckas eller hoppa av, är dock vanliga i USA.

Sakernas internet, eller Internet of things, är ett annat område som sannolikt kommer 
att beröra utbildningssektorn framöver. Hittills har små uppkopplade sensorer mest 
använts för att samla miljödata av olika slag i lokaler och utomhus, men mer verksam-
hetsnära applikationer är under testning.14 Det finns en outvecklad forskningspotential i 
att använda IoT för verksamhetsutveckling.

Blockkedjetekniken tilldrar sig också visst intresse inom utbildningssektorn. Det handlar 
framför allt om teknik för att utfärda och verifiera utbildningsbevis, betyg, studenters 
kompetenser eller prestationer som arbetsgivare kan ha intresse av (Bhaskar m.fl., 2021).

Sammantaget följer forskningen och teknikutvecklingen i utbildningssektorn övrig tek-
nikutveckling. Den utgör inget separat spår även om användningsområdena kan skifta 
något.

14.  https://iothub.se/
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Edtechbranschens utveckling
I januari 2017 startades branschföreningen Swedish Edtech Industry. I samband med 
detta publicerades en första branschöversikt som byggde på 75 i Sverige grundade och 
verksamma bolag (EdTech Sweden, 2017). Branschen var ung, omkring två tredjedelar av 
bolagen var grundade efter 2010, och bolagen var små – en beskrivning som fortfarande 
gäller. Enligt 2021 års branschrapport har 48 procent av bolagen en till fem anställda 
men tillväxttakten är hög. Enligt rapporten från 2017 ökade den totala omsättningen 
med över tio procent årligen. I rapporten från 2020 sägs sex av tio bolag ha växt under 
det senaste året och 2021 rapporterar sju av tio bolag ökad omsättning (Swedish Edtech 
Industry, 2020).

Enligt branschorganisationens beräkningar var företagens totala intäkter från skolvä-
sendet under 2018 3,7 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt en procent av det svenska 
skolsystemets totala kostnader (Swedish Edtech Industry, 2020). 2019 hade branschens 
intäkter ökat till 3,95 miljarder kronor, det vill säga en ökning med cirka sju procent 
(Swedish Edtech Industry, 2021). I båda fallen står hårdvara för cirka två tredjedelar av 
intäkterna. I den siffran är alltså inte inkomsterna från högskolan inräknade, men den 
ger ändå en fingervisning dels om branschens relativt begränsade storlek, dels att den 
växer. Av undersökningen framgår vidare att det finns ett stort investeringsbehov hos 
kunderna och en stor investeringsvilja hos företagen. Mer än åtta av tio medlemsföretag 
bedömer att de kommer att öka sina totala investeringar de närmaste åren.

Den internationella utvecklingen är likartad. Enligt en prognos från 2016 skulle bran-
schen globalt omsätta 252 miljarder USD år 2020.15 Denna prognos uppfylldes nästan. 
Enligt en beräkning från analysföretaget HolonIQ spenderades 227 miljarder USD 
under 2020.16  Den förväntade ökningen till 2025 är över tolv procent per år till drygt 
400 miljarder USD. Det bör påpekas att dessa siffror inte enbart omfattar medel från 
det offentliga utbildningsväsendet, utan även privata inköp (B2C), företagsutbildningar 
(B2B) och liknande.

Enligt samma analysföretag har den övervägande delen av riskkapitalet i branschen 
kommit från Kina under perioden 2010–2020. Drygt 26 miljarder USD har kinesiska före-
tag investerat, medan amerikanska företag sammantaget investerat hälften så mycket 
och europeiska bolag en tiondel. Det är framför allt de senaste fem åren som de kine-
siska investeringarna växt. Frågan är dock om den kinesiska dominansen kommer att 
fortsätta eftersom den kinesiska staten sedan sommaren 2021 tycks strama åt tyglarna 
för sina techföretag. I augusti 2021 rapporterade Svenska Dagbladet att den kinesiska 
ledningen inför regleringar som förbjuder aktörer att bedriva vinstgivande utbildning, 

15.  https://www.prnewswire.com/news-releases/global-report-predicts-edtech-spend-to-reach-252bn-
by-2020-580765301.html

16 . https://www.holoniq.com/markets/edtech
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med miljardförluster som följd (Kireeva, 2021). Utbildningsministern har meddelat att 
staten kommer att genomföra ytterligare åtgärder för att stoppa kommersiella utbild-
ningstjänster. Den förändrade politiska attityden har också påverkat investeringsviljan 
som minskat från 10,2 miljarder USD för hela 2020 till endast 1,9 miljarder USD under 
första halvåret 2021.17 Investeringarna inom EU (inklusive Storbritannien) var blygsamma 
under 2020, totalt 0,8 miljarder USD. De har ökat kraftigt under första halvåret 2021 
och visar högre investeringsnivåer än för hela 2020, 1,4 miljarder USD för de första sex 
månaderna av 2021.

Investeringsklimat och framtidsutsikter
I slutet av maj 2021 skickade Swedish Edtech Industry ut en enkät till sina medlemsföre-
tag. Syftet var att undersöka investeringsklimat och framtidsutsikter. 50 företag besva-
rade enkäten, det äldsta grundat 1922 och de nyaste 2020. Över hälften av företagen 
är grundade 2014 eller senare. Som framgår av diagram 1 är det framför allt skolsektorn 
från grundskola till och med gymnasiet (i diagrammet kallat K-12) och tjänster och pro-
dukter för andra företag (B2B) som lockar. Ett skäl till detta kan vara att det vanligen 
handlar om större affärer än i högre utbildning där det till största delen är enskilda 
studenter som är kunderna.

FIGUR 1. VILKA MARKNADSSEGMENT VÄNDER NI ER TILL IDAG?

Källa: Swedish Edtech Industry.

Mönstret är detsamma vad gäller vilka segment företagen avser att vända sig till om fem 
år. Sett till geografiska marknader dominerar inte oväntat Sverige (98 procent) följt av 
Norden (52 procent) och Europa (48 procent).

Det går inte att utläsa någon entydig bild av hur investeringsklimatet uppfattas av 
respondenterna. Svaren fördelar sig helt jämnt mellan de som menar att det är svårt 
att få investeringar och de som inte tycker så. Det finns en liten tendens att företag som 
vänder sig till grund- och gymnasieskolan anser sig ha något svårare att få investeringar 
än de som riktar sig till företag. Av kommentarerna framkommer att många investerare 
uppfattar edtechmarknaden som trög och ekonomiskt pressad och det anses svårt att 

17.  https://europeanedtechnews.substack.com/p/number-2-july-2021-european-edtech
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vinna upphandlingar. Andra menar att det finns gott om villiga investerare, men att det 
gäller att hitta rätt matchning mellan investerare och det egna företaget.

Samma jämna svarsbild ger frågan om Sverige har en mättad marknad och hård konkur-
rens. Däremot framkommer ur kommentarerna att situationen sannolikt varierar inom 
branschen beroende på om företaget erbjuder välkända produkter som lärplattformar 
eller läromedel, medan det kan se annorlunda ut för nyare produkter och tjänster.

Många delar uppfattningen att marknaden är trög. Som framgår av diagram 2 instäm-
mer åtta av tio bolag helt (svarsalternativ 4 och 5) i påståendet att långsamheten i 
marknaden är en utmaning.

FIGUR 2. DET ÄR EN UTMANING MED LÅNGSAM MARKNAD/UPPHANDLING

Källa: Swedish Edtech Industry.

Av kommentarerna framgår också att det framför allt är små och nystartade företag som 
har problem med de upphandlingskrav som kommunerna ställer. Kraven kan innebära 
att ha flera års erfarenhet eller referenser till andra kunder, att kommunerna undviker 
att genomföra upphandlingar och fatta beslut så länge som möjligt på grund av brist 
på kompetens, rädsla att göra fel etcetera. Högteknologiska produkter, till exempel 
med inslag av AI, har också svårt att få genomslag på grund av osäkerhet hos kunderna.

En fråga som ofta lyfts fram när tekniksektorns framtid diskuteras är kompetensbristen. 
IT&Telekomföretagen genomför vart tredje år en undersökning. I den senaste rappor-
ten från 2020 larmar de om ett förväntat underskott på 70 000 personer 2024 om inte 
kraftfulla åtgärder vidtas (IT&Telekomföretagen, 2020). I edtechbranschens enkät är 
svaren inte lika entydiga. Omkring en tredjedel av företagen uppger sig inte ha några 
större problem med rekrytering medan nära hälften instämmer i att kompetensförsörj-
ningen är en utmaning. Enligt kommentarerna är det framför allt IT-utvecklare av olika 
slag som det är svårt att rekrytera, exempelvis back-end och front-end developers, UX 
designers och data scientists, vilket är samma grupper som IT&Telekomföretagen lyfter 
fram som särskilt problematiska.

En möjlig orsak till att marknaden upplevs som trög och långsam skulle kunna vara att 
utvecklingstakten hämmas av att företagen har svårt att hitta skolor att samarbeta med 
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för att genomföra tester och pilotstudier. I enkäten är det dock bara en fjär-
dedel av företagen som instämmer i den bilden, medan hälften av företagen 
menar att detta inte stämmer.

En annan orsak till trögheten kan vara beställarens ointresse för eller okunskap 
om innovation och utveckling. Här svarar 42 procent att intresset och kunska-
pen är stor medan 28 procent menar att intresset är lågt. Kommentarerna 
nyanserar som vanligt bilden. Någon menar att bilden är mycket varierande i 
så motto att vissa skolhuvudmän är mycket kunniga och intresserade medan 
andra helt saknar intresse och att detta gäller både skolor och universitet. 
Andra menar att intresset är stort men att okunskap utgör ett hinder. Någon 
menar att privata beställare visar ett större intresse än offentlig sektor. 
Sammantaget tycks branschens uppfattning vara att det finns ett relativt 
stort intresse för innovation och utveckling men att kunskaperna och viljan 
att avsätta tid ibland saknas. 

Hälften av företagen i undersökningen har deltagit i en inkubator, accelerator 
eller liknande. Knappt hälften av företagen har etablerat samarbete med en 
eller flera forskare verksamma i Sverige. Av de som inte har något samarbete 
svarar tio respondenter att de saknar behov eller har samarbete med forskare 
i andra länder. Nio företag skulle vilja ha ett forskningssamarbete men hit-
tar inte finansiering för detta och fyra företag svarar att de inte hittar någon 
relevant forskning eller forskare i Sverige.

Drygt hälften av företagen tror att det skulle vara lättare för dem att expande-
ra utanför Sverige. Skälen till detta varierar, från att man upplever en mindre 
rädsla för GDPR i andra länder, att lagen om offentlig upphandling, LOU, och 
bristande upphandlingskompetens utgör bromsklossar, att andra europeiska 
länder ger mer statligt stöd till utvecklingsprojekt och har en större föränd-
ringsvilja, till att privatpersoner i andra länder är mer vana att själva betala för 
utbildning och lärresurser av olika slag.

Policyförslag för edtech
Som framgår av denna rapport är edtechbranschen en viktig del av det ekosys-
tem som finns i den svenska utbildningssektorn. Det är en relativt ung bransch 
med många små och snabbt växande företag. För att branschen ska kunna 
utvecklas ytterligare anges nedan några förslag som skulle underlätta detta.

• Hjälp med testning och evidensmätning – inkubatorer och Triple Helix

En försvårarande faktor för innovation och entreprenörskap inom edtech 
i Sverige är att både behovsägarna (skolor och universitet) och de flesta 
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edtechföretag har små utvecklings- och testresurser. De flesta skolor är offentliga aktö-
rer och som framgick av Swedish Edtech Industrys enkät är de ovana vid att delta i 
testning och utvecklingsarbete. Edtechföretagen är ofta små och nystartade och saknar 
resurser för testning i större skala. Endast hälften av företagen som besvarade enkäten 
har deltagit i en inkubator och hälften har kontakt med forskare.

Det behövs ett närmare samarbete mellan högskolor med forskning och utvecklings-
verksamhet inom edtech, behovsägare och företag i form av Triple Helix-samarbeten 
och inkubatorer för nya edtechstartups.18 Närhet och tillgång till de direkta behoven ute 
i verksamheterna och att kunna genomföra tester ute på marknaden samt ett närmre 
samarbete med akademi skulle öka på träffsäkerheten i behoven.

• Hjälp till företag att etablera sig utomlands

Som framgår av enkäten är det omkring hälften av företagen som ser Norden och Europa 
som viktiga marknader. De tror själva att det skulle vara lättare för dem att expandera 
utomlands. Det finns behov av hjälp från Business Sweden, Svenska Institutet, ambas-
sader och liknande för att marknadsföra svenska edtechbolag utomlands.

Under en workshop med investerare inom edtech, arrangerad av ett av regeringens 
strategiska samverkansprogram kallat Digital infrastruktur för livslångt lärande, framkom 
att investeringslandskapet för edtech i Sverige ser relativt gott ut, främst för företag 
med internationell marknad. Bolag med svensk skola eller formell utbildningssektor som 
enda marknad kommer sannolikt ha svårare att hitta investeringar.

Fokus i denna rapport har främst legat på det offentliga utbildningsväsendet. Men 
det finns en stor och växande marknad inom privata företag, inte minst svenska 
storföretag, som behöver skräddarsydd e-learning för egen kompetensutveckling 
(Näringsdepartementet, 2021).  Traditionellt har svenska leverantörer följt sina svenska 
kunder till andra länder, men har sällan etablerat sig som leverantörer mot utländska 
kunder. Edtechföretag behöver hjälp att etablera sig på utländska marknader.

• Ökad information och stöd till offentliga utbildningsaktörer runt innovations-  
  upphandling

Företagen lyfter ofta fram en bristande beställarkompetens i offentlig sektor, inte minst 
vad gäller innovationsupphandlingar, det vill säga upphandling som främjar utveckling 
och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer. Behovet av ökad 
kompetens inom upphandlingsområdet nämns också i #Skoldigiplan, den nationella 

18.  Jämför en passus ur den senaste forskningspropositionen Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – 
kunskap och innovation för Sverige: ”Internationell forskning pekar på den centrala roll som offentliga 
investeringar har vid omfattande teknikskiften. Test och demo kräver ofta stora investeringar och de allra 
flesta företag har inte råd att varken bygga eller driva dessa i egen regi, särskilt inte små och medelstora 
företag. Offentliga investeringar bland annat från staten och regionerna är därför många gånger en 
förutsättning.”, s. 166.  
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handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet (SKR, 2019). Parallellt med det stöd 
som SKR och Skolverket bygger upp inom ramen för #Skoldigiplan behövs ytterligare 
insatser för att stärka offentliga utbildningsaktörers beställarkompetens, inte minst inom 
innovationsupphandling.

• Brist på IT-kompetens

Bristen på IT-kompetens är ett välkänt problem som lyfts i enkätsvaren och som 
IT&Telekomföretagen återkommande påpekar. I sin rapport från 2020 lyfter de fram 
tio förslag för att minska bristen på IT-kompetens, bland annat behovet av kompe-
tensutveckling för lärare så att de kan visa elever vägen in i den digitala framtiden, att 
säkerställa att fler techstudenter fullföljer sina utbildningar, att se till att den redan fram-
gångsrika yrkeshögskolan blir ännu bättre, att öppna högskolan på riktigt för personer i 
yrkesverksam ålder med mera.

Avslutning – blir edtech en ny exportsuccé?
Sverige var tidigt ute med satsningar på digitalisering inom utbildningssektorn. Vi har 
nu en unik ställning med omkring trettio års erfarenhet av digitalisering av utbildnings-
väsendet och det finns en jämförelsevis mogen hemmamarknad att verka på. Vidare 
kan konstateras att den svenska edtechmarknaden präglas av hög konkurrens med en 
mångfald aktörer främst inom K-12-segmentet. Detta är en konsekvens av den huvud-
mannadrivna utvecklingen mellan åren 2000–2017.

Har då edtech någon chans att bli nästa svenska exportsuccé? Det finns ett antal svensk-
grundade edtechföretag som är framgångsrika både i Sverige och utomlands, som 
Dugga, Education First (EF), ILT, Inläsningstjänst, IST, Kognity, Lexplore, Sana Labs och 
Soundtrap för att nämna några. Förhoppningsvis kan dessa visa vägen och bana mark 
för ytterligare svenska företag, särskilt efter pandemin som satt behovet av distansun-
dervisning och e-learning i fokus.

Det föreligger vissa skillnader i synen på den svenska marknaden mellan entreprenörer 
och investerare. Entreprenörerna tycker ofta att marknaden är långsam, att intresset för 
innovation är svagt och att det är svårt att få tag i investeringar. Investerarna däremot, 
menar att den svenska marknaden kan vara jämförelsevis enkel att bearbeta. Vid den 
tidigare nämnda workshopen som ett av regeringens strategiska samverkansprogram 
arrangerade, framfördes synpunkten att Sverige i relation till andra marknader inte är så 
trögrörlig som ofta påstås. Tvärtom, andra marknader kan ha längre ledtider och byrå-
krati vid upphandlingar. Investerarna menar att möjligheter finns, inte genom att försöka 
förändra LOU, utan genom att efterleva lagen och utveckla beredskap och satsningar 
för att få till fler innovationsupphandlingar i befintligt system.
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En annan faktor som skulle gynna svensk edtech är att ytterligare främja svensk inno-
vationsförmåga och upprätthålla den höga utbildningsnivå som finns i landet. Detta, i 
kombination med att investeringslandskapet upplevs som fördelaktigt, är en grundläg-
gande förutsättning för tillväxt. Vidare bör den växande betydelsen av livslångt lärande 
framhållas. Allt fler vuxna kommer att behöva ställa om till ett nytt yrke mitt i livet. De 
blir då studerande som dels är mindre geografiskt rörliga, dels är mer motiverade och 
benägna att ta ansvar för sina egna studier – två aspekter som gynnar distanslärande. En 
ytterligare fråga som kan gynna svensk edtech är de framgångsrika försöken med digital 
elevhälsa. Denna utveckling knyter an till en annan svensk framgång, nämligen medtech, 
och har sannolikt goda förutsättningar att växa inom utbildningssektorns olika segment. 

Avslutningsvis kan konstateras att de grundläggande förutsättningarna för en fram-
gångsrik edtechmarknad finns på plats. Om dessutom de policyproblem som här fram-
förts framgångsrikt kan lösas skulle det kunna utgöra grunden för en ny exportsuccé.
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Denna policysammanfattning är en del av Entreprenörskapsforums 

serie om branscher som kan beskrivas som ”svenska under”. Vi 

har gett ut ett antal rapporter över branscher där svenska företag 

utmärkt sig med stark tillväxt samt uppmärksammats internationellt. I 

serien har dataspels-, musik- och modebranscherna lyfts fram. 

Nu tar vi serien vidare och tittar närmare på branscher som kan 

kvalificera för att bli kommande under-branscher. Här analyseras 

sportstech, edtech, cleantech och foodtech. Disputerade forskare 

sammanställer forskningsläget och utvecklingen inom branscherna 

och författarna lägger fram ekonomisk-politiska förslag för att 

ytterligare främja entreprenörskap.


