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Edtechbranschens veckorapport med anledning av
corona: ”Allt under kontroll, men innovationsdrivna
startups riskeras slås ut i gratistider ”
Nedstängningen av skolor och universitet har nu varit igång i nästan fem veckor och
branschtermometern visar att leverantörerna håller takten och möter den extrema
kapacitetsökningen. Användningsgraden fortsätter nämligen att öka, från redan höga nivåer.
Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distansundervisning
ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan.
Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag den veckovisa
lägesrapporten Edtechtempen om kapacitet, användning och belastning. Detta är den fjärde
lägesrapporten baserad på perioden 17 april - 23 april 2020.
– Veckan efter påskledigheterna pekar på att användningsökningen nu mattats av något,
även om nästan hälften av leverantörerna rapporterar en fortsatt ökad användning jämfört
med föregående vecka, naturligt efter helgstängda skolor som öppnar, eller snarare börjar
undervisa på distans igen.
Edtechtempen fortsätter att vara grön och stabil, både gällande teknisk kapacitet och
support.
- 2 av 3 företag uppger att de har nya användare även denna vecka och ökar alltså igen trots
fem veckor in i krisen, vilket är intressant. Det kan peka på att många skolor fortfarande
provar sig fram och testar nytt, säger Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen. Vad vi
ser är att de innovationsdrivna, nystartade företagen har problem med sin ekonomiska
uthållighet i dessa prova-på-allt-gratistider. Risken finns att flera års innovation kan slås ut,
en oro hos många europeiska edtechbolag, avslutar hon.

Edtechtempen 27 april
Swedish Edtech Industry
2020-04-27

EDTECHTEMPEN 27 APRIL 2020
Stabilt läge på hög kapacitetsnivå med nya användare som fortsatt
strömmar till
Sedan regeringens beslut den 17 mars att samtliga gymnasieskolor, yrkeshögskolor och
universitet (ca 800.000 elever och studenter) skulle gå över till distansundervisning har inga
ytterligare rekommendationer om skolstängningar skett men många grundskolor har en stor
rapporterad frånvaro av elever och lärare, där “hybridundervisning” genomförs, dvs att
lärare undervisar på plats med elever i klassrummet och samtidigt har elever med sig via
länk.
Efter påskledigheterna rapporterar cirka hälften av leverantörerna en ökad användning av
sina tjänster, vilket är naturligt efter att skolorna varit helglediga. Det kan indikera ett något
minskat tryck, men det är svårt att avgöra eftersom påskveckorna också hade ökad
användningsgrad. Läget är extremt. Supportbehovet ligger kvar på den höga nivån för
många företag och man arbetar för högtryck.
Vi noterar en fortsatt ökning av nya användare, vilket också förklarar supportbehovet, då
nya användare tenderar att behöva mer stöd initialt. Precis som tidigare är det främst inom
de undervisningsnära tjänsterna nya användare tillkommit. Här har leverantörerna
tillgängliggjort läromedel kostnadsfritt för att snabbt hjälpa skolorna med tillgång, vilket kan
förklara så många fortsatt nya användare.
Användning, förändring perioden 17 april - 23 april jämfört med föregående period
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Supportärenden, förändring perioden 17 april - 23 april jämfört med föregående period
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Fortsatt tryck, men läget är stabilt tack vare investeringar
Såväl support som teknisk kapaciteten hos leverantörerna möter behoven, investeringar har
gjorts kontinuerligt för att hantera det ökade behovet och cirka en fjärdedel av företagen
anger att de senaste veckan investerat för att säkerställa sin kapacitet.
Överlag rapporterar man att man inte har några direkta problem med den tekniska
kapaciteten, även om graderna gått upp något sen förra perioden*. Det finns enstaka
leverantörer som rapporterar en stor kapacitetsbrist. Supporten har fortfarande högt tryck,
men kapaciteten är fortsatt god. Några bolag uppger att man har behov av att anställa för
att hålla den höga servicenivån.
Teknisk kapacitet: 15 grader (+7 grader* från perioden före)

Supportkapacitet: 17 grader (+2 grader från perioden före)

*felräkning i edtechtempen föregående period, som skulle varit 8 grader och inte 1.
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Allt under kontroll däremot har de innovationsdrivna, nystartade
bolagen svårt med ekonomisk uthållighet
Beredskapen är god och många företag rapporterar att allt är under kontroll. Man har ställt
om och ökat sin kapacitet i stor utsträckning. Många leverantörer har öppnat upp sina
tjänster kostnadsfritt då flera skolor står mer eller mindre utan tillgång till digitala verktyg.
Idag står därför branschen för kostnaden och kompenserar för bristerna i tillgång till bland
annat digitala läromedel. De mindre företagen lever under stor press, där de inte har
intäkter och känner att betalningsviljan “är noll”. Användningsgraden och behovet av
uppskalning driver kostnader men intäkterna ökar inte. På kort sikt kan detta leda till
utslagning av de mindre, innovationsdrivna företagen.

Fakta om Edtechtempen
Edtechtempen är en veckovis anonym enkät till företag i den svenska edtechbranschen. Den
fångar frågor om användning, belastning och behov. Enkäten till Edtechtempen 27 april
genomfördes den 23-24 april och besvarades av 62 företag.
Edtech, Educational Technology, är digitala verktyg som används i utbildningsväsendet för
att effektivisera administration samt stärka lärarnas undervisning och elevernas
kunskapsinlärning, från förskola till högre utbildning. Branschen omfattar en bredd av
tjänster och produkter – hårdvara, läromedel, lärresurser, provverktyg, lärplattformar och
administrativa system.

För mer information, kontakta:
Jannie Jeppesen
VD Swedish Edtech Industry
Telefon: +46 702 244 865
Epost: jannie@swedishedtechindustry.se
Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att
Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och
effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som
säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver
kvalitetsfrågor.

