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Præmisserne for det kommende udbud vedr. indkøb af digitale lære-
midler 

Kære Signe Lynggaard Madsen 

ItWatch havde den 6. februar 2019 en artikel med overskriften ”Nyt udbud skal øge konkurrence 

på digitale læringsmidler”.  

Danske Forlag og Brancheforeningen for Undervisningsmidler (BFU) repræsenterer både små, mel-

lemstore og store forlag, som har specialiseret sig i at udvikle didaktiske læremidler af høj kvalitet, 

som både er innovative og løbende bliver tilpasset, så de lever op til Undervisningsministeriets fæl-

les mål. Vi er generelt stolte over, at vi i Danmark, som er et af verdens mindste sprogområder, har 

læremidler af meget høj kvalitet.  

I forbindelse med regeringens og KLs strategi for at digitalisere folkeskolen har der de seneste par 

år været en række offentlige initiativer omkring implementering af læringsplatforme, krav til stan-

darder m.v., som har gjort det vanskeligt og dyrt særligt for de små forlag at være på markedet. 

Det er noget, som vi løbende har påpeget over for Undervisningsministeriet og KL. Men generelt er 

det branchens opfattelse, at markedet for digitale læremidler er et velfungerende marked med en 

høj grad af konkurrence.  

Derfor blev vi noget overraskede over nogle af dine udtalelser i den ovenfor omtalte artikel, hvor 

flere af dem af fejlagtige. Vi er naturligvis bekymrede for, at det kan få betydning for det udbud, 

SKI er ved at sammensætte, at flere af præmisserne omkring markedsforholdene tilsyneladende er 

forkerte.  

Det fremgår bl.a. af artiklen, at  
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 "Der er i dag tale om, at skolerne typisk stilles overfor ret låste muligheder, når de køber 

ind. Eksempelvis kan en leverandør kræve i dag, at en skole, der gerne vil købe et matema-

tik-modul, også skal købe hele resten af pakken af læringsmidler, selvom de slet ikke skal 

bruge det. De er bundlede, og de store forlag herhjemme har sat sig markant på marke-

det," siger Signe Lynggaard Madsen, adm. direktør for SKI. 

Vi har hørt samme udokumenterede udsagn på møder hos KL og har gjort opmærksom på, 

at dette ikke er korrekt, idet de store leverandører sælger digitale produkter unbundled. 

Man kan som skole købe en portal til et enkelt fag til en enkelt afdeling (altså indskoling, 

mellemtrin eller udskoling) uden problemer. Produkterne er ensartede prissatte, og man 

kan opnå rabatter, hvis man køber meget på en gang. Allerede ved samkøb af meget få 

produkter ydes rabat. Ligesom i andre brancher giver storkøb naturligvis højere rabatter. 

Det er formentlig årsagen til, at en del kommuner har valgt at lægge store dele af deres 

indkøb hos én leverandør.  

Det er korrekt, at der er tre store spillere på markedet. Det har der været igennem en lang 

årrække. Vi opfatter det som tendentiøst at hævde, at disse har ”sat sig på markedet”. Po-

sitionerne er opnået i almindelig åben fri konkurrence på et åbent marked, og der er hos 

alle tre leverandører gennem de senere år blevet investeret massivt i at udvikle digitale læ-

remidler. 

 "Det er utroligt svært for små softwarehuse, innovative skolelærere mv. at komme ind her 

med en lille genial løsning til en undervisningssituation. Det skal der gøres op med," siger 

Signe Lynggaard Madsen. 

Det er korrekt, at det er blevet sværere for små virksomheder at komme ind på markedet, 

men ifølge vores mindre medlemsforlag skyldes det jfr. ovenfor altovervejende konsekven-

serne af Brugerportalinitiativet samt regulative barrierer – fx GDPR. Sidstnævnte koster 

formentlig en virksomhed ca. DKK 1m at blive compliant med i år ét. Derefter ca. DKK 

0,25m/år.  

Desuden arbejder KL pt. med et pilotprojekt med en flat-rate-model for indkøb af digitale 

læremidler, som vil betyde, at undervisningsmaterialerne skal udvikles op imod nye stan-

darder. Her har flere leverandører givet udtryk for, at også dette initiativ vil vanskeliggøre 

markedsadgangen for små leverandører. 

 ”SKI endda har oplevet, at skoler er nødt til at betale for den samme løsning flere gange.” 

Vores medlemmer oplyser, at de har oplevet, at skoler ønsker at købe løsninger, som kom-

munen allerede har indkøbt til skolen. I de tilfælde har forlaget loyalt informeret om, at 
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der er foretaget indkøb i kommunen. Det kan naturligvis ikke afvises, at der kan findes ek-

sempler, men forlagene gør, hvad de kan, for at undgå dobbeltkøb.  

 "Samtidig har kommunerne ytret ønske om, at området kommer i udbud og bliver konkur-

renceudsat. Skolerne vil samtidig gerne kunne vælge mere frit, så de både kan købe enkelt-

løsninger og samlede pakker efter behov." 

Det er præcis, hvad kommunerne allerede kan i dag, og det er der mange, der allerede gør. 

Aarhus og København har f.eks. decentralt indkøb, hvor alle skoler selv køber ind. Vores store 

medlemmer oplyser, at de i disse kommuner oplever, at der helt rutinemæssigt købes ét eller 

flere fag fra dem, og at andre fag indkøbes hos andre leverandører. 

 "Den positive gevinst er, at vi får flere spillere ind på banen….” 

Vores små medlemmer er bekymrede for, at en rammeaftale kan få præcis den modsatte ef-

fekt, fordi den alt andet lige giver incitament til et centraliseret indkøb, hvilket typisk er en for-

del for markedets store leverandører. Dertil kommer, at en rammeaftale ikke vil ændre på de 

øvrige barrierer jfr. ovenfor, som de små leverandører pt. oplever. 

 Det er Lindhardt og Ringhof, Gyldendal og et selskab, der hedder Clio Online, som domine-

rer markedet i dag, de står for sammenlagt cirka 70 pct. af salget af digitale læringsmid-

ler," siger Signe Lynggaard Madsen.  

Vi forstår sammenholdt med de øvrige udtalelser, at det hos SKI bliver anset som et problem, 

at tre leverandører i et marked har en markedsandel på 70 %. Forudsat at de tre leverandører 

er ca. lige store giver det en markedsandel på ca. 23 % til hver. Hvilke forestillinger har SKI om, 

hvor små leverandørerne bør være, for at markedet er sundt? 

Vi vil naturligvis gerne mødes for at uddybe ovenstående, da det er yderst vigtigt, at præmis-

serne for udbuddet, som kan få store konsekvenser for både små og store leverandører, er kor-

rekte. 

Med venlig hilsen 

Christine Bødtcher-Hansen Lars Juul Jensen 

Direktør Sekretariatsleder 
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