
 

Stockholm den 18 november 2021 

Pressrelease 

Årets vinnare av det ärofyllda priset Upcoming Star är: edChild AB. 

Priset delades ut av Fonden för Exportutveckling på Fondens evenemang ”Dagen för 
Exportutveckling”. 

Juryns mo*veringar för årets pristagare lyder: 

 
Mo8vering 8ll priset Upcoming Star 

• edChild AB har med Sverige som pedagogiskt föregångsland visionen aC erbjuda de 
bästa förutsäCningar för digitalt lärande 8ll de minsta, lagt grunden 8ll eC 
spännande fram8da exporHöretag. 

Om edChild  

edChild är eG EdTech-bolag från Stockholm, Sverige, som Kllgängliggör kompetensutveckling 
och undervisningsstöd för förskolans pedagoger. Med bakgrund från förskolans värld brinner 
vi för barns utveckling och lärande och pedagogens vikKga roll, där vår långsikKga vision är 
aG bidra Kll FN:s globala mål 4.2 “Lika Kllgång Kll förskola av god kvalitet”. ESer enbart eG 
drygt år på marknaden har edChild kunder såväl i Sverige som internaKonellt. edChild är eG 
alumnibolag hos SKng.  
www.edchild.com 

”Om Sverige är världsledande på något nuförKden så är det undervisning för de allra yngsta 
barnen, och många hävdar aG EdTech skulle kunna vara Sveriges nästa stora exportbransch. 
Vi är oerhört glada och stolta över aG Fonden för Exportutveckling ser potenKalen i hur 
edChild kombinerar undervisning i förskolan med EdTech för en potenKellt stor global 
marknad”, säger Sofia ZäGerström, medgrundare edChild. 



Om Upcoming Star 
Priset delas ut Kll eG relaKvt nystartat exporYöretag som uppfyller kriterierna:  

• att vara i gång med sin internationalisering/export, 
• att ha en intressant strategi och 
• kunna påvisa en stor internationell potential. 

 

Priset delas ut av Fonden för Exportutveckling som sKSats av Sveriges Allmänna 
Utrikeshandelsföreningen, Sveriges Marknadsförbund, Företagsekonomiska InsKtutet (FEI) 
och Mercuri-Schartauanerna. Se också fondens hemsida www.exportutveckling.se 

För mer informaKon kontakta: 
Anders Lundwall, ansvarig för prisutdelningen, mobil 070-819 29 50 eller  
Fondens ordförande Francesca O´Brien Apelgren och VD i Sveriges Marknadsförbund, mobil 
070-660 60 67 

Bildtext till bild 

Årets mottagare av priset Upcoming Star är edChild AB

Från vänster:  
Sofia Zätterström grundare edChild AB, Anders Lundwall Fonden för Export Utveckling, Francesca O’Brien 
Apelgren, Ordförande för Fonden för Exportutveckling, Sylvain Brochard grundare edChild AB
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