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Förord 

Arthur D. Little upphandlades för att utföra en oberoende utvärdering av Post- och 

Telestyrelsens (PTS) innovationstävling för perioden 2010–2020. Syftet har varit att utvärdera 

sociala såväl som ekonomiska samhällseffekter från ett både kvantitativt och kvalitativt 

resultatperspektiv. 

 

Uppdraget har bestått av följande huvudsakliga leveranser: 

• Oberoende utvärdering av tävlingens direkta, indirekta och övriga samhällsnyttiga 

effekter sett ur ett socialt respektive ekonomiskt perspektiv 

• En modell för utvärdering av tävlingens effekter för framtida systematiska uppföljningar  

• Rekommendationer som anses lämpliga för att förenkla framtida effektutvärderingar  

• Rekommendationer på justeringar för att förbättra tävlingens effektivitet med tillhörande 

benchmarking av liknande innovationsfrämjande initiativ  

Arbetet har genomförts enligt bästa förmåga givet tillgängligt material och intervjupersoner under 

perioden oktober-december 2021. 

 

Arthur D. Little har agerat som en oberoende tredje part i denna utvärdering och har i denna 

kapacitet utfört datainsamling, genomfört analys och dragit slutsatser. 

 

 

Stockholm den 14:e december 2021, 

 

 
  

Martin Glaumann  

Partner  
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1 Sammanfattning 

Främjande av nytänkande innovationer är nödvändigt för att driva på utvecklingen mot ett 

tillgängligare och mer inkluderande digitalt samhälle. Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar sedan 

2010 årliga innovationstävlingar och har fram tills idag finansierat sammanlagt 181 organisationer 

med en totalsumma som uppgår till 264 miljoner kronor i beviljade vinstmedel. PTS har 

regeringens uppdrag att stärka utvecklingen av tillgänglig och användbar IT och elektronisk 

kommunikation, i synnerhet för att ge individer med funktionsnedsättning och andra utsatta 

grupper bättre förutsättningar att inkluderas i samhället. Genom att anordna innovationstävlingar 

skapar PTS förutsättningar för att attrahera nya aktörer till att utveckla digitala lösningar med 

fokus på tillgänglighet samt sprida kunskap om befintliga behov på funktionshinderområdet.  

 

Arthur D. Little har valts ut som utförare av ett uppdrag till PTS, vars syfte är att oberoende 

utvärdera resultat och samhällseffekter av PTS innovationstävling för perioden 2010-2020. Utöver 

detta huvudsyfte ska rapporten även ge rekommendationer till hur tävlingsprocessen skulle kunna 

förbättras inför framtida utlysningsomgångar. 

 

Innovationstävlingen utvärderas med utgångspunkt i tre huvudområden; Tävlingens effektivitet, 

Sociala effekter och Ekonomiska effekter. Utvärderingens resultat visar att tävlingens effektivitet 

följer en positiv trend, där andelen projekt som har lyckats etablera sig på marknaden märkbart 

har ökat allteftersom tävlingsproessen utvecklats. Det kan konstateras att PTS innovationstävling 

skapar en signifikant samhällsekonomisk nytta, både avseende ekonomiska- och sociala effekter, i 

förhållande till kostnaderna för genomförandet.  

 

De viktigaste resultaten av effektutvärderingen sammanfattas i fem punkter: 

• Tävlingens effekt tyckts följa en successivt ökande utvecklingstrend där allt fler 

innovationer lyckas nå marknadsetablering 

• PTS innovationstävling har bidragit med finansiella medel till projekt som totalt har 

genererat en räckvidd inom ett intervall på 1,1–1,3 miljoner potentiella användare samt 

en aggregerad ekonomisk nytta på ~196 MSEK  

• Märkbara men svårkvantifierade utbudseffekter har över tid lett till nya vågor av 

investeringar och etableringar på marknaden med fokus på ökad tillgänglighet 

• Tävlingen har ur en kvalitativ synvinkel bidragit till påtagliga effekter både socialt och 

ekonomiskt, varav kunskapsspridning internt inom verksamheten respektive externt mot 

andra aktörer särskilt lyfts fram 

• Den absoluta majoriteten (98 %) av alla enkätdeltagare menar att tävlingen har varit 

avgörande för genomförandet av vinstprojektet inom verksamheten 

Rekommendationer kring huvudsakliga förbättringsåtgärder sammanfattas i fyra punkter:  

• Temasättningen bör följa en långsiktig strategi med ett fåtal huvudteman  

• Tävlingens process kan effektiviseras genom att spetsa till ansökningsförfarandet  

• Uppföljningen och tävlingens efterprocess kan lägga större fokus vid att erbjuda stödpaket 

för att skapa bättre förutsättningar för projektens vidareutveckling 

• Övriga förbättringar berör främst tävlingens marknadsföring och tillhandahållande av 

kontaktytor mellan vinnarna för ökat kunskapsutbyte  
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2 Introduktion 

2.1 Bakgrund till projektet 

Digitaliseringen har med tiden fått en allt större betydelse för individers vardag i Sverige. 

Fenomenet medför nya möjligheter för kommunikation, affärsmodellering, informationsspridning 

och mycket mer inom en rad olika samhällssektorer. En ökad digitalisering av samhället medför 

flertalet nya samt förbättrade kommunikationsmöjligheter. Utvecklingen sker med ett högt tempo 

och innebär konstanta förändringar av många produkter och tjänster. Samtidigt finns det vissa 

individer och grupper som på grund av användarbarriärer samt bristande inkludering riskerar att 

hamna utanför det digitala samhället. Det är därför viktigt att arbeta för digital delaktighet så att 

alla människor ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. 

 

Post- och Telestyrelsen (PTS) ska på uppdrag av regeringen stärka utvecklingen av tillgänglig och 

användbar IT och elektronisk kommunikation, för att ge personer med funktionsnedsättning och 

vissa andra grupper bättre förutsättningar att inkluderas i samhället. PTS har ett specifikt anslag 

med särskilda villkor för hur pengarna får användas. Detta regleras i sin tur via ett årligt 

regleringsbrev, där bestämmelser för kommande budgetår tydliggörs för verksamheten i helhet.  

 

I syfte att verka för det övergripande målet att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens 

möjligheter oavsett funktionsförmåga, är ett av verktygen att anordna innovationstävlingar. Målet 

för dessa är enligt PTS att ”bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för 

många”. För att uppnå detta mål behövs fler och bättre kommunikationslösningar för alla 

samhällsmedborgare. Inom ramen för PTS arbete ingår att genomföra den svenska 

funktionshinderspolitiken, vars första inriktning inkluderar principen om universell utformning. 

Universell utformning innebär att lösningar ska ha sådan utformning att de ska kunna användas av 

alla i största möjliga utsträckning och utan specialutformning. Dock bör det nämnas att principen 

inte utesluter målgruppsinriktade hjälpmedel där så behövs.  

 

Med bakgrund i föregående har PTS sedan 2010 genomfört 1-2 innovationstävlingar per år, där 

företag och andra organisationer kan ansöka om finansiering av tjänste- eller produktutveckling på 

upp till tre miljoner kronor. Varje innovationstävling har följt ett särskilt tema med syfte att ta 

fram nya idéer, eller vidareutveckla/anpassa redan befintliga lösningar för att adressera ett ökat 

antal individers behov. Totalt har PTS genomfört 17 stycken innovationstävlingar mellan åren 

2010-2020, vilket har resulterat i att 181 vinnare har fått beviljad finansiering för sina projekt på 

belopp som sammantaget uppgår till 264 miljoner kronor.  

 

2.1.1 Om PTS innovationsfrämjande arbete 

I PTS regleringsbrev från innevarande verksamhetsår (2021) deklareras att ”anslagsposten får 

användas för utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för nödvändiga 

informationsinsatser för… utvecklingsprojekt inklusive innovationstävlingar samt andra insatser 

för ökad tillgänglighet och användbarhet inom it och elektronisk kommunikation samt 

elektroniska tjänster”. Detta innebär att anslaget har flertalet potentiella användningsområden och 

PTS har valt att fokusera sina resurser på att huvudsakligen främja tillgänglighetsanpassad 

utveckling genom att organisera innovationstävlingar.  
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Innovationstävlingar anses i många fall vara en väl beprövad metod för att stödja och stimulera 

innovation, i synnerhet då organisatören söker okonventionella lösningar inom identifierade 

problem- eller behovsområden. Tävlingsformen är väldigt öppen och därmed finns det goda 

möjligheter att locka nya typer av externa aktörer att delta, jämfört med vid en traditionell 

upphandling. PTS som organisatör ansvarar för att peka ut vilka mål som tävlingen ämnar att 

uppnå, men däremot inte hur lösningsgången dit bäst ska utformas. PTS har därför sett 

innovationstävlingar som ett lämpligt verktyg för att få tillgång nya perspektiv och idéer bortom 

den interna kompetensen.  

 

Givetvis kan en innovationstävling organiseras på flera olika sätt, men i sitt grundutförande följer i 

princip alla tävlingsformer en tidslinje med liknande aktiviteter. PTS innovationstävling har under 

perioden 2010-2020 efterlyst alltifrån smala lösningar som möter specifika målgruppers behov, till 

breda digitala lösningar som kommer en större användargrupp till gagn. Utöver utvecklingen av 

innovativa lösningar förekommer även bidrag till undersökningar samt studier, vilka syftar till att 

öka kunskapen om befintliga behov hos diverse målgrupper med funktionsnedsättning.  

  

2.1.2 Innovationstävlingens process 

För att få insikt i hur tävlingen har utvecklats över tid, genomfördes en nulägesanalys i början av 

uppdraget. Processen för PTS innovationstävling visar sig till viss del vara standardiserad, men 

skillnader förekommer i form av anpassningar av olika aktiviteter. Dessa beror huvudsakligen på 

vilka förutsättningar som råder vid respektive tävlingsomgång. Ett exempel på en sådan anpassning 

är att förekomsten av förstudier (steg 8 och 9) har utgått vissa år. I stora drag innehåller dock 

tävlingsförfarandet ett antal huvudsakliga aktiviteter (se figur 1):  

 

• Tävlingen utlyses genom att PTS en kort period innan starten kommunicerar ut 

omgångens tema via sina webbaserade kanaler  

• Ansökningsperioden löper under 12 veckor där dialog förs med potentiella deltagare för 

att besvara eventuella frågeställningar  

• Selekteringen följer en noggrann urvalsprocess med betygsättning och bedömning av ett 

internt respektive externt expertråd – det sistnämnda bestående av sakkunniga från 

externa discipliner 

• Beslut tas angående vilka projekt som tilldelas finansiering och vinnarna tillkännages 

• Vinstmedlen betalas successivt ut till projekten vid olika tillfällen under projektens gång, 

allt eftersom etapprapporteringar redovisas 
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Figur 1: Process för PTS Innovationsprocess (illustrativt) 

 

Innovationstävlingen innehåller ett antal urvalskriterier som enligt PTS bör adresseras av samtliga 

deltagare. Främst ska dialog föras med berörda målgrupper under projektets gång, exempelvis via 

genomförandet av användartester, för att försäkra sig om att befintliga behov faktiskt uppfylls. 

Lösningarna ska även vara anpassade för alla individer i samhället (universellt utformade), dvs. 

både för personer med och utan någon form samt grad av funktionsnedsättning. Vidare 

eftersträvas multimodalitet i lösningarna, dvs. att de ska kunna användas på flera olika sätt. Detta 

genom att exempelvis möjliggöra olika typer av in- och utmatningssätt i tjänster såsom ljud, gester 

och bilder samtidigt. 

 

Ur nulägesanalysen framkom det även att tävlingens innovationsfrämjande syfte i dagsläget lämnar 

utrymme för personlig tolkning av formuleringens innebörd, exempelvis gällande hur projekt ska 

prioriteras i avvägningen mellan innovationshöjd och kommersiell bärkraftighet. Det visade sig 

även att bedömningsprocessen för tävlingen nyligen gjordes om år 2020, med syftet att underlätta 

uppföljningen för både användare och jurymedlemmar. Analys av tävlingens styrkor och 

utvecklingspotential görs mer ingående i kapitel 5 samt i bilaga A.  

 

 

2.2 Uppdragets syfte 

Syftet är att genomföra en oberoende utvärdering av resultat och samhällseffekter av PTS 

innovationstävling för perioden 2010-2020. Utvärderingen utgör ett uppdrag till PTS och ska 

överlämnas till Regeringskansliet den 15 december 2021. Uppdragets resultat ska kunna fungera 

som beslutsunderlag för beslut om omfattning och inriktning för tävlingens fortsatta finansiering. 

Resultaten ska dessutom gå att använda för att i såväl externa som interna sammanhang tydligare 

än idag kunna redovisa innovationstävlingens resultat, effekter och kostnader. 

 

Utöver den oberoende utvärderingen ämnar projektet även att ge rekommendationer kring hur 

tävlingen skulle kunna förbättras inför framtida utlysningsomgångar. Förslag på justeringar av 

tävlingens nuvarande utformning kommer likt tidigare nämnt att presenteras i en separat bilaga, 

likaså övriga rekommendationer för PTS fortsatta arbete.  
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2.3 Frågeställningar  

Uppdraget och det ramverk som har tagits fram under projektets gång ska minst ge svar på 

följande frågeställningar samt redogöra för den analys som ligger till grund för slutsatserna:  

 

• Har PTS innovationstävling bidragit till att öka tillgängligheten och/eller användbarheten 

inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)? 

• Hur har tävlingen bidragit till att andra aktörer, utöver tävlingsvinnarna, har genomfört 

aktiviteter som främjat tillgänglighet och användbarhet inom IKT-området, dvs. inom de 

områden som PTS med tävlingen som redskap vill påverka? 

• Vilken samhällsekonomisk effekt ger tävlingen? (Exempelvis att personer med 

funktionsnedsättning får tillgång till mer användarbara produkter/tjänster eller att vinnarna ökar 

sin tillväxt) 

• Hur förhåller sig de samhällsekonomiska effekter som tävlingen bidrar med till de 

kostnader för samhället som tävlingen innebär? 

• Har de vinnande projekten gett spridningseffekter? (Exempelvis att vinnare har ändrat sitt 

sätt att arbeta och nu tar större hänsyn till utsatta grupper eller etablerat nya samarbeten efter 

tävlingsdeltagandet)  

• Vilken nytta bidrar stödet till tävlingsvinnarna med i form av exempelvis ökning av antal 

anställda? 

• Vilken volym har de vinnande lösningarna? (Exempelvis sett till antal användare) 

• Hur bör framtida effektutvärderingar bäst utformas sett till exempelvis indikatorer, 

datainsamling och metod för utvärdering?  

 

2.4 Metod 

Följande avsnitt innehåller en mer detaljerad beskrivning av de metoder och tillvägagångssätt som 

har applicerats under projektets gång. Utvärderingen utgår från ett kontrafaktiskt angreppssätt för 

att möjliggöra jämförelser mot det scenario där innovationstävlingen inte hade funnits, vilket 

beskrivs mer utförligt nedan.  

 

2.4.1 Kontrafaktisk referens 

Utformningen av PTS Innovationstävling har inte varit statisk, utan processen och dess ingående 

delsteg har ändrats i flera omgångar med syfte att successivt förbättra utfallet. Implementering av 

utredningens förslag bör ställas mot en kontrafaktiska situation, dvs. den utveckling som skulle ha 

inträffat spontant ifall tävlingen inte hade ägt rum. Den beskrivna kontrafaktiska situationen är per 

definition inte observerbar, då den baserar sig på antaganden om ett alternativt scenario. 

Skillnaden mellan det verkliga utfallet och den kontrafaktiska situationen är effekten av tävlingen.  

 

Uttalanden om olika typer av effekter grundar sig i antaganden, då dessa påståenden i regel är 

skattade eller härledda ur den kontrafaktiska situationen. För att kunna dra realistiska slutsatser 

om effekter bör antaganden inte utgå från att den tidigare situationen hade förblivit oförändrad 

ifall tävlingen inte genomförts. Snarare ska analysen ta höjd för den utveckling som oberoende av 

tävlingens existens hade skett. En sådan utveckling skulle sannolikt innebära att bidragen inte hade 

fått samma möjlighet till det stöd som har erbjudits genom tävlingen. I den situation då tävlingen 

inte hade stöttat vinnarna med finansiering av bidragen, skulle de positiva effekter som har 

observerats av tävlingens utfall sannolikt inte ha ägt rum i samma omfattning. Det kontrafaktiska 
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scenariot skulle innebära att huvuddelen av tävlingsdeltagarna istället hade behövt söka 

finansiering på annat håll, utan någon garanti för samma stöd som från PTS.  

 

2.4.2 Kvalitativa ansatser  

Utvärderingens kvalitativa ansatser utgår från ett kontrafaktiskt angreppssätt för att uppskatta 

tävlingens effekter. En intervjustudie har genomförts för att undersöka effekterna av utdelade 

vinstmedel, där ett urval av tävlingsvinnare, intresseorganisationer, medarbetare från PTS samt A-

focus och benchmark-bolag har intervjuats. Alla intervjuer har genomförts online och haft en 

längd på mellan 30-60 minuter. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär där öppna 

frågor gällande upplevda sociala och ekonomiska effekter till följd av tävlingen har varit i fokus. 

Möjlighet har dessutom funnits för djupdykning inom de ämnen som intervjuobjektet har haft 

särskilt intresse av, i mån av tid för intervjutillfället.  

 

Figur 2 visar en sammanställning av de aktörsgrupper från vilka samtliga personer som har 

intervjuats tillhör, tillsammans med antalet genomförda intervjuer inom varje grupp.  

 

Figur 2: Sammanställning av intervjuade aktörsgrupper 

Parallellt med intervjustudien genomfördes en enkätundersökning för att kunna analysera 

tävlingens sociala och ekonomiska effekter baserat på upplevelserna av tidigare vinnare. Frågor 

som ställdes i enkäten utgick från en femgradig skala, utefter vilken de kvalitativa effekterna 

undersöktes samt sammanställdes. För mer information om enkätstudiens utformning och 

resultat hänvisas läsaren till bilaga B respektive C. Totalt samlades 43 enkätsvar in från 180 

kontaktade tävlingsdeltagare. Intervjuformuläret för vinnarna baserades på frågorna i enkäten, 

men formulerades på en något mer övergripande nivå. Samtliga intervjuade vinnare svarade på 

enkäten och diskuterade specifika frågor ur formuläret under intervjun.  

 

Ett omfattande skriftligt underlag har också tillgängliggjorts i utredningens datainsamling: 

vinnardatabaser, tidigare utlysningsmappar, enkätsvar och övrig återkoppling från inblandade 

parter. Ytterligare information likt PTS regleringsbrev och information om olika organisationer 

såsom vinnare och benchmark-bolag, har inhämtats från hemsidor på nätet. Referenser görs 

löpande till dessa källor i effektutvärderingen.   

 



  

 

 Effektutvärdering av PTS Innovationstävling 10 

 

2.4.3 Kvantitativa ansatser  

Analys av såväl sociala som ekonomiska effekter har gjorts baserat på kvantitativa ansatser, i 

termer av tävlingens räckvidd och ekonomiska nytta. Externa källor såsom företags 

årsredovisningar, data från SCB och nyckeltal från Riksbanken har använts tillsammans med svaren 

i enkätstudien, för att beräkna och föra ett resonemang kring dessa. Svaren i intervjuerna har 

också varit en informationskälla till de kvantitativa beräkningarna. Metoder för beräkningar av 

tävlingen kvantitativa effekter redogörs för mer i detalj under kapitel 6.1 respektive 6.2.  
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3 Effekter från finansiering av vinstprojekten 

3.1 Tävlingens effektivitet 

Tidigare effektutvärderingar av PTS innovationstävling har genomförts av A-focus, både på årlig 

basis och som sammanställningar av flera tävlingsomgångar. Tävlingens effektivitet har tidigare 

utvärderats med hjälp av rundringningar och enkätutskick, vars resultat sedan sammanfattats vid 

överlämning till PTS. Inom ramen för denna effektutvärdering har en genomgång av tidigare års 

utvärderingar gjorts, i syfte att få en djupare förståelse för tävlingens historik och hittills uppmätta 

effekter. Genomgången av före detta effektutvärderingar presenteras som en sammanställning av 

underlaget för perioden 2010-2020 och ser därför inte till varje enskild utlysnings effektivitet, 

utan endast ackumulerade resultat.  

 

Figur 3 illustrerar fördelningen av projektens utfall enligt A-focus utvärderingar för åren 2012-

2017, där en färgkodad trafikljusmodell har använts för att klassificera innovationernas 

kommersiella framgång. De sex olika kategorierna definieras enligt följande:  

 

• Grön 1: Har nått volymspridning och skapar påtaglig effekt för många eller stor effekt för färre  

• Grön 2: Lösningen sprids men i mindre omfattning och med begränsad effekt  

• Gul 1: Aktivt marknadsetableringsarbete pågår men lösningen sprids inte än 

• Gul 2: Aktivt marknadsetableringsarbete har avbrutits 

• Röd 1: Vinstorganisationen är verksam men lösningen nedlagd  

• Röd 2: Vinstorganisationen har gått i konkurs/aktuell verksamhet har avvecklats 

 

Figur 3: A-focus utvärdering av vinnare som avslutat sina projekt de senaste tre åren 

Ur utvärderingen från hösten 2020, framgår det att andelen projekt som klassas inom den gröna 

kategorin har ökat stadigt på senare tid, där en övervägande del av vinstprojekten når 

volymspridning i större eller mindre omfattning. Endast en vinnare har gått i konkurs eller 

avvecklat sin verksamhet under de senaste tre åren, medan andelen vinnare som ännu inte har 

lyckats etablera sig på marknaden håller sig stabil. Ytterligare slutsatser som kan dras är att 

vinnarnas profil har utvecklats från att vara en påtaglig andel mindre aktörer till en större andel 

medelstora aktörer med starkare fotfäste kommersiellt. Det framgår i utvärderingen att 



  

 

 Effektutvärdering av PTS Innovationstävling 12 

 

förändringen av vinnarnas profil troligtvis är en bidragande orsak till den uppåtgående trenden i 

andelen projekt med positiva utfall.  

 

Fortsättningsvis har A-focus sammanställning av utvärderingar mellan åren 2012-2017 analyserats. 

Sammanställningen avser totalt 80 projekt och visar att de tre första tävlingarna står för 70 % av 

alla vinnare som har klassats inom den röda kategorin. Samtidigt kan det konstateras att de tre 

senaste utlysningarna utgör 40 % av det totala antalet vinnare i tävlingen, av vilka 71 % har klassats 

inom den gröna kategorin. Slutsatser som dras genom analysen är att tävlingens direkta effekter 

skulle kunna ökas genom att satsa mer på testning gentemot användarbehov och tidig validering 

inom projekten. En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till avser onboarding, där vinnarna 

kan gynnas av att i ett tidigt skede erbjuda stöd till användare av innovationerna. Sannolikheten 

för lyckad marknadsetablering tycks även generellt vara högre för vinstdrivande organisationer 

jämfört med ideella. 

 

Statistik från PTS har sammanställts avseende förhållandet mellan andelen vinnare och avslag, 

tillsammans med tävlingens utdelade vinstbelopp per år, vilket framgår av figur 4A respektive 4B. 

Mellan åren 2010-2015 genomfördes två innovationstävlingar per år medan en tävlingsomgång har 

genomförts per år för resterande tidsperiod. Överlag ses en ökning i antalet inkomna 

ansökningar, vilket kan kopplas till att tävlingens tema har varit bredare och att medvetenheten 

ökad om dess existens. Detta med undantag för år 2020 där målet var att smalna av temat, i syfte 

att minska antalet sökande till följd av kapacitetsbegränsningar internt på PTS. 

 

Figur 4A: Förhållandet mellan andel vinster och avslag 2010–2020 

Relativt stor variation förekommer i det utdelade beloppet per år, trots att vinstsumman per 

deltagare håller sig hyfsat stabil. Det utdelade beloppet ligger i genomsnitt på 1,5 MSEK per 

vinnare för hela perioden. Noterbart är också att beloppet per deltagare har en tydlig pik vid 

2018, vilket tycks bero på ett förhållandevis lågt antal vinnare jämfört med totalsumman av det 

utdelade beloppet. 

 



  

 

 Effektutvärdering av PTS Innovationstävling 13 

 

 

Figur 4B: Utdelat vinstbelopp per år mellan åren 2010-2020 – totalt och per deltagare 

Sammanfattningsvis visar A-focus tidigare utvärderingar på en successivt ökande effektivitet hos 

tävlingen från start tills nu. Ur sammanställningen av vinnarutvärderingar mellan år 2012-2017 kan 

det utläsas att 42,5 % av deltagarna har nått status Grön; 32,5 % Gul och 25 % Röd. Analys av 

utfallen visar en positiv trend där tävling 7-10 representerar en övervägande majoritet av de 

vinstprojekt som har lyckats nå marknadsetablering. Detta kan bland annat förklaras av att 

lärdomar som tillkommit PTS efter utvärderingar av de olika utlysningsomgångarna, har använts 

för att löpande förbättra tävlingsprocessen. Därmed anses den uppgång avseende bidragens 

framgång som startade vid den sjunde utlysningen ha varit stadigt. 
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3.2 Introduktion till ramverk 

Som del av uppdraget har ett ramverk utvecklats för effektutvärdering av innovationstävlingen, 

såväl för analys inom uppdragets omfattning som för framtida utvärderingar internt på PTS. 

Följande avsnitt ger en introduktion till det ramverk som har utformats med utgångspunkt i 

genomförd datainsamling och -analys. Ramverket kategoriserar tävlingens effekter utefter två 

huvudsakliga perspektiv; socialt och ekonomiskt. Enligt vedertagen metodik delas respektive 

effektkategori upp i ett antal subkategorier. Ekonomiska effekter av en finansiering/etablering 

klassificeras som antingen direkta-, indirekta-, inducerade- eller utbudseffekter. Sociala effekter 

delas enbart in i direkta- och indirekta effekter, med anledning av att övriga kategorier på olika 

sätt utgår från skapandet av ekonomisk nytta. Vidare kan tävlingens effekter vara kvantitativa, 

exempelvis i termer av tillväxt, såväl som kvalitativa, i termer av exempelvis ökad livskvalitet. 

Definitioner av samtliga subkategorier med tillhörande exemplifieringar återfinns nedan i kapitel 

3.3 samt 3.4. Ramverket illustreras på en aggregerad nivå i figur 5, där det ingående beroendet 

mellan olika typer av effekter också synliggörs.  

 

 

Figur 5: Ramverk för effektutvärdering (illustrativt) 

Illustrationen utgör en visuell grund för den analys som redogörs för i samtliga delar av detta 

kapitel. Ramverket har anpassats för att lyfta in utvärderingens målsättning, tävlingens särskilda 

karaktär samt de två övergripande perspektiven. Insamling av relevant information via intervjuer, 

enkätstudien och andra informationskällor har genomförts och använts för att utveckla 

ramverket. En detaljering av ramverket synliggörs i figur 6A respektive 6B, där sociala och 

ekonomiska effekter vardera delas in i fyra effektområden, varav en är mer övergripande.  
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Figur 6A: Detaljerat ramverk med indelning av sociala effekter (illustrativt) 

 

 

 
Figur 6B: Detaljerat ramverk med indelning av ekonomiska effekter (illustrativt) 

 

Baserat på ADL:s tidigare erfarenhet av effektutvärderingar har en graderingsskala utformats för 

att mäta tävlingens effekt inom ett urval av sociala och ekonomiska effektområden. 

Graderingsskalan sträcker sig från 1-5 och representerar utfallen av tävlingens bidrag baserat på 

sammanställning av enkätsvaren och de kompletterande intervjuerna, där 1 innebär att ingen 

märkbar förändring har skett och 5 motsvarar en signifikant påverkan enligt skalan. De fyra 

effektområdena har noggrant valts ut som grund för utvärdering av tävlingens effekter, med 

utgångspunkt i ett kvantitativt såväl som kvalitativt tillvägagångssätt. De två kvantitativa 

effektområdena antar ett helhetsperspektiv över sociala respektive ekonomiska effekter och kan 

således betraktas som indikatorer på hur väl tävlingen presterar ur dessa avseenden. Räckvidden 

kvantifierar vinstbidragens totala möjliggörande av användande av de utvecklade innovationerna. 

På liknande sätt kvantifierar den ekonomiska nyttan tävlingens uppmätta avkastning under 

perioden 2010-2020, vilket är en kombination av direkta, indirekta och inducerade effekter. 

Tävlingens räckvidd och ekonomiska nytta redogörs för mer ingående i kapitel 3.5.1 samt 3.5.2.  

 

Vidare görs en nedbrytning av kvalitativa effektområden för de båda huvudkategorierna. Sociala 

effektområden definieras enligt nedan: 
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• Tillgänglighet innefattar sociala effekter som påverkar tillgängligheten inom 

digitaliseringsområdet, användningen av vinnarnas innovationer samt den upplevda 

livskvalitén för användarna såväl som deras närstående 

• Hänsynstagande i utveckling kategoriseras som sociala effekter och avser hur väl 

tävlingen har påverkat hänsynstagande för individer med funktionsnedsättning i 

organisationens andra utvecklingsprocesser, däribland testning av användbarhet och 

anpassning av övriga produkter/tjänster till att bli mer tillgängliga 

• Kunskapsspridning kategoriseras som sociala effekter och syftar till eventuell 

informations- och kompetensspridning om funktionshinderområdet och rådande politiska 

direktiv, både internt hos organisationen samt externt ut mot andra aktörer  

På liknande vis definieras ekonomiska effektområden enligt följande: 

 

• Bolagsutveckling innefattar ekonomiska effekter som påverkar tillväxtfaktorer såsom 

vinnarnas omsättning och antal anställda  

• Nya affärsidéer kategoriseras som ekonomiska effekter och syftar till i vilken grad som 

utveckling av nya affärsidéer har påverkats, exempelvis genom ökade incitament till att 

öronmärka resurser för utveckling av tillgänglighetslösningar inom vinnarorganisationerna  

• Spridningseffekter kategoriseras som ekonomiska effekter och avser ifall vinnarna har fått 

nya samarbetspartners till följd av tävlingsdeltagandet samt om andra branschaktörer har 

lanserat liknande tjänster med fokus på tillgänglighet efter marknadsinträde av 

vinstprojektet  

Nettoeffekten av tävlingen analyseras med hänsyn till observerade effekter av kvantitativ såväl 

som kvalitativ karaktär och ställs i relation till kostnaderna för dess genomförande. De 

resonemang som förs grundar sig i datainsamlingen från enkätsvaren, intervjuade vinnare samt 

publik bolagsdata. Resultatet av bedömningen är en sammanvägning av samtliga faktorer som tas i 

beaktning under utvärderingen.  

 

 

3.3 Sociala effekter 

Sociala effekter av tävlingens finansieringar delas likt ovan nämnt in i direkta- samt indirekta 

effekter. Analysen av sociala effekter utgår huvudsakligen från enkätstudiens resultat samt svaren 

från vinnarintervjuerna.  

 

3.3.1 Direkta effekter  

Direkta effekter, inom kategorin sociala effekter, uppstår då en finansiering av ett vinstprojekt 

förbättrar tillvaron för de individer som får ökad tillgång till samt använder innovationen. Exempel 

på direkta sociala effekter är att individer med funktionsnedsättning upplever en förbättrad 

livskvalitet eller ökad tillgänglighet inom ett visst digitaliseringsområde, då nya lösningar lanseras 

på marknaden tack vare tävlingen. Dessa effekter är många gånger svåra att kvantifiera trots att 

de är hänförbara till projektens utfall. Direkta sociala effekter är emellertid viktiga att beakta 

eftersom dessa kan ha stor betydelse för individers vardag, i synnerhet inom digitalt utsatta 

målgrupper i samhället.  
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3.3.2 Indirekta effekter  

Indirekta effekter uppkommer som en konsekvens av direkta sociala effekter. Indirekta effekter 

är exempelvis anpassningar av de utvecklingsprocesser som pågår i organisationen utöver 

vinstprojektet, till att fokusera mer på att förbättra tillgängligheten för det övriga utbudet av 

produkter/tjänster. Frågeställningar har särskilt ställts kring i vilken utsträckning kunskap- och 

informationsspridning såväl internt på som externt utanför organisationen förekommer bland 

vinnarna, då dessa anses vara viktiga indirekta effekter av tävlingen. Trots svårigheter i att mäta 

denna spridning, anses ökad medvetenhet gällande de behov och hinder som existerar inom IKT 

vara en ytterst relevant aspekt att lyfta, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

 

 

3.4 Ekonomiska effekter 

Uppkomna ekonomiska effekter av tävlingens finansieringar kan delas in i fyra olika typer av 

ekonomiska effekter: direkta, indirekta och inducerade, samt utbudseffekter. Nedan följer 

beskrivningar av respektive kategori. Notera att sammanställningen av samtliga ekonomiska 

effekter redogörs för i avsnitt 3.5.  

 

3.4.1 Direkta effekter  

Med direkta effekter menas de ekonomiska effekter som uppkommer från att PTS finansierar ett 

projekt som vunnit tävlingen. Exempel på direkta ekonomiska effekter är en ökning av 

sysselsättningen i samhället till följd av att bolag efter tävlingsdeltagandet lyckas etablera sig på 

marknaden. Den direkta sysselsättningseffekten är både kopplad till de utgifter och den 

sysselsättning som uppstår i direkt anslutning till tävlingen, vilket inkluderar den arbetskraft som 

anställs inom vinnarorganisationerna. 

 

3.4.2 Indirekta effekter  

Indirekta effekter uppkommer som följdeffekter av direkta ekonomiska effekter. Indirekta 

effekter är etableringar i flera led i leverans- eller värdekedjan, i ett första led från 

underleverantörer till tävlingsvinnarna. Detta kan bland annat vara ökad sysselsättning hos 

leverantörerna till följd av beställningar i vinstprojekten. Vinstorganisationernas inköp av varor 

och/eller tjänster under utvecklingen av tävlingsbidraget leder till ökad efterfrågan på insatsvaror i 

andra delar av värdekedjan. Exempelvis medför inköp av mjukvarutjänster en indirekt effekt på de 

företag som i nästa led levererar varor och tjänster till leverantören (t.ex. hårdvara, molnlagring, 

etc.). Således utgörs de indirekta effekterna av spridningseffekter i ekonomin som uppstår på 

grund av den ökade efterfrågan i underleverantörsleden. Hur stor denna effekt blir beror på vilka 

typer av insatsvaror som efterfrågas och varifrån dessa införskaffas av företagen. 

 

3.4.3 Inducerade effekter  

Inducerade effekter består av spridningseffekter i ekonomin på grund av ökade inkomster till de 

som blir anställda till följd av finansieringen av vinstprojektet eller de som är anställda hos 

underleverantörer. Detta leder till ökad konsumtion inom till exempel detaljhandeln, resor och 

boende. Exempelvis kommer nyanställda i vinnarorganisationen att köpa olika former av 

dagligvaror som i sin tur påverkar volymen i dagligvaruhandeln etc. 
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3.4.4 Utbudseffekter  

Utbudseffekter, även kallat icke-kvantifierbara effekter, uppstår då investeringar skapar nya företag 

som investerar mer, vilket i sin tur leder till nya direkta effekter osv. Ett exempel på 

utbudseffekter kopplat till tävlingen är om den ursprungliga innovationen inspirerar andra 

organisationer att utveckla nya kommersiella lösningar, som ökar tillgängligheten för individer 

med funktionsnedsättning inom olika målgrupper. Till skillnad från ovan nämnda effekter, som 

följer av en ökad efterfrågan, grundar sig utbudseffekter i antagandet om att ekonomins 

utbudssida kan komma att påverkas av en investering. Nya företagsetableringar eller ökade 

investeringar i närliggande branscher ger följaktligen upphov till effekter som kan vara mer 

utmanande att belägga genom kausala samband till den ursprungliga investeringen. Med andra ord 

kan detta vara en delmängd som påverkat ett helt händelseförlopp. Samtidigt kan hävdas att dessa 

mer svårfångade effekter har stor betydelse för utvecklingstakten ur ett längre tidsperspektiv. 

Därför är det viktigt att belysa utbudseffekter trots att de är svåra att kvantifiera i exempelvis 

sysselsättningstillfällen eller ökade skatteintäkter. Denna utvärdering begränsar sig således till att 

exemplifiera kvalitativa utbudseffekter (se kapitel 4). 

 

  



  

 

 Effektutvärdering av PTS Innovationstävling 19 

 

3.5 Totala effekter: Sociala & Ekonomiska 

Tävlingens totala effekter beräknas som summan av de sociala respektive ekonomiska effekterna. 

Utvärdering av direkta såväl som indirekta effekter har genomförts med både kvantitativ och 

kvalitativ inriktning. För att göra en fullständig och korrekt bedömning av de totala effekterna av 

samtliga utdelade vinstmedel så behöver även inducerade- och utbudseffekter vara kända. 

Ramverket har applicerats vid uppskattning av dessa effektkategorier, där hänsyn även har tagits 

till uppdragets omfattning. Vidare baserar sig resonemanget som tillämpas i analysen på beprövad 

metodik för att säkerställa resultatens tillförlitlighet. Ur ett ekonomiskt perspektiv, har tävlingens 

inducerade- och indirekta effekter inkorporerats i kvantifieringen av den ekonomiska nyttan. 

Utbudseffekter redogörs särskilt för i en kvalitativ analys i kapitel 4. Samtliga effekttyper omfattas 

av ramverket och analyseras antingen kvantitativt, kvalitativt eller ur båda aspekterna.  

 

Sociala effekter kan undersökas genom att tillfråga användare av lösningarna direkt eller genom 

att indirekt mäta effekterna via tävlingsdeltagarna. På grund av integritetsskäl registreras inte 

individer med funktionsnedsättning i Sverige, vilket gör det svårt att nå ut direkt till användarna. 

Därför har sociala effekter mäts baserat på vinnarnas insikter om användarnas upplevda effekter 

och är generellt av mer kvalitativ karaktär. Bedömningen av kvantitativa och sociala effekter har 

baserats på beräkningen av tävlingens räckvidd. Ekonomiska effekter kan härledas antingen genom 

att mäta effekterna i efterhand (uppföljning av alla relevanta ekonomiska transaktioner) eller 

genom att beräkna dessa genom tidigare fastställda statistiska samband. De ekonomiska 

effekternas storlek mäts i detta fall huvudsakligen retroaktivt i egenskap av ekonomisk nytta, inom 

ramen för uppdragets omfattning.  

 

Den övergripande bedömningen av sociala effekter har resulterat i ett genomsnittligt värde av 4,1 

sett till graderingsskalan. Effektområdet som har gett störst utslag är kunskapsspridning där 24 

vinnare svarade att tävlingen har bidragit signifikant med stöd- och kompetensöverföring på 

bolaget. Det sammanfattade resultatet av tävlingens sociala effekter visas i figur 7A. 

 

Figur 7A: Sammanställning av effektutvärderingens sociala effekter enligt ramverket (illustrativt) 

 

Vidare har bedömningen av ekonomiska effekter på en övergripande nivå resulterat i ett 

genomsnittligt värde av 3,7. Den totala ekonomiska effekten värderas högre än det kvalitativa 
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genomsnittet för effektområdena, på grund av storleksordningen för den ekonomiska nyttan. 

Svarsfrekvensen i enkäten var generellt lägre för de ekonomiska effektområdena jämfört med de 

sociala. Störst utslag ses för bolagsutvecklingen, vilket även knyter an till den påtagliga ekonomiska 

nytta. Resultatet av den ekonomiska effektutvärderingen sammanfattas i figur 7B. 

 

Figur 7B: Sammanställning av effektutvärderingens ekonomiska effekter enligt ramverket (illustrativt) 

En observation som kan utläsas direkt vid jämförelse av illustrationerna är att såväl sociala som 

ekonomiska effekter i genomsnitt värderas på den högra änden av skalan, alltså på en signifikant 

nivå. I allmänhet graderas sociala effekter högre än ekonomiska effekter av vinnarna, medan både 

räckvidden och den ekonomiska nyttan visar på goda effekter. En genomgång av respektive 

huvudkategori med tillhörande effektområden görs nedan, med start i de sociala effekterna.  

 

3.5.1 Totala sociala effekter 

Funka uppskattar att omkring 36 % av den svenska befolkningen har någon form och grad av 

funktionsnedsättning, samt att nästintill 11 % approximeras ha flera funktionsnedsättningar 

samtidigt. Tävlingens räckvidd kvantifierar storleken på den totala målgruppen som tävlingen har 

potential att nå ut till. Räckvidden beräknas i form av ett intervall, inom vilket det reella antalet 

användare som har kunnat få tillgång till nya tillgänglighetsanpassade lösningar bedöms ligga.  

Tillgänglighetsökningen avser med andra ord andelen användare som tidigare inte har haft tillgång 

till viss funktionalitet, som tack vare innovationerna får möjlig åtkomst till denna. Värt att 

poängtera är att kravet på universell utformning av lösningarna medför att nytta även skapas för 

den totala målgruppen, inklusive individer som kunde använda tjänsten (om befintlig) redan innan.  

 

Hänsyn har tagits till fyra olika faktorer vid beräkning av räckvidden; vinnarnas uppskattning av 

antal nya användare, ålders- och geografisk spridning samt inriktning av funktionsnedsättning. 

Enkätsvaren har jämförts med det maximala antalet individer inom respektive inriktning av 

funktionsnedsättning. Geografisk spridning sattes mindre i fokus då nästan alla vinnare angav som 

svar att tävlingsbidraget är verksamt i hela Sverige. Hänsyn har däremot tagits till 

åldersspridningen. Slutligen gjordes en kvalitativ bedömning av den summerade räckvidden för 

hela tävlingen, i syfte att granska utfallets rimlighet. Resultatet av tävlingens räckvidd beräknas 

sammantaget ligga runt 1,1–1,3 miljoner användare (se kapitel 6.1).  
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Beräkningar av tävlingens räckvidd har utgått från estimerad data från vinnarenkäten som satts i 

relation till nyckeltal från SCB och Funka. Antal nya användare har sammanställts utefter insamlad 

data från enkätstudien, där vinnarna ombads att uppskatta hur många användare som erhållits via 

tävlingsdeltagandet. Angående berörda åldersgrupper, visar det sig att majoriteten av vinnarna 

adresserar målgrupper mellan åldrarna 20–60 år samt att endast ett fåtal projekt har barn under 

10 år som avsedda användare. Vidare berör enkätstudien projektens geografiska spridning och 

resultatet synliggör att i princip alla lösningar i urvalet riktar sig nationellt. Spridningen av 

tävlingsbidragen med avseende på ålder samt geografi visualiseras i figur 8A och 8B. 

 

Figur 8A: Sammanställning av bidragens målgrupp avseende ålder 

 

 

Figur 8B: Sammanställning av bidragens målgrupp avseende geografisk spridning 

 

Vidare delas inriktning av funktionsnedsättning in i åtta olika kategorier, vilka illustreras i figur 9, 

baserat på statistiska underlag från Funka. Potentiellt antal nådda användare har ställts i relation 

till det totala antalet inom respektive målgrupp. Tävlingens räckvidd i förhållande till andelen 

personer som uppskattas ha en funktionsnedsättning i Sverige, visar att bidragen sammantaget 

adresserar mellan 28–35 % av den befolkningsmängd som har minst en funktionsnedsättning. Sett 

Sociala effekter av tävlingen bedöms i allmänhet vara mycket positiva; 

med en total räckvidd som beräknas ligga inom ett approximativt 

intervall på 1,1–1,3 miljoner användare 
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till hela Sveriges befolkning blir denna procentsats istället 11 %. Ur enkätsvaren kan det även 

utläsas att majoriteten av tävlingsbidragen riktar sig till flera olika funktionsnedsättningar. Ett 

exempel på en vinnare som adresserar flertalet olika användargrupper är Lingio, vars lösning 

syftade till att motivera användandet av digitala tjänster genom en intuitiv form av e-learning. I 

Lingios enkätsvar framgår det att samtliga inriktningar av funktionsnedsättning inkluderas förutom 

kategorin Neuropsykiatrisk, med hittills god framgång. Ett mer nischat exempel är Transistor 

Sweden som riktar sig till individer med hörselsättning och bland annat utvecklade en tal-till-text-

produkt för att underlätta vardagen inom användargruppen. 

 

 
Figur 9: Andel potentiellt nådda användare enligt enkätsvar 

Analys av tävlingens sociala effekter har också genomförts inom de tre kvalitativa effektområdena. 

Överlag bedöms sociala effekter inom tillgänglighet vara mestadels positiva, då majoriteten av 

tävlingsbidragen har lanserat en produkt/tjänst som i någon mån har förbättrat tillgängligheten för 

den avsedda målgruppen. En övervägande andel av lösningarna används i större utsträckning till 

följd av tävlingen med en räckvidd som varierar både mellan bidragen och omgångarna, bland 

annat beroende på utlysningens bredd.  

 

Vidare visar enkäten att många vinstprojekt har medfört en upplevd ökning av livskvaliteten för 

användarna samt till viss del även deras närstående. Freja eID och Naturkartan är två exempel på 

projekt som på olika sätt har förbättrat vardagen för användarna. I fallet med Freja eID, erbjuds 

en alternativ e-legitimation med möjlighet till delad kontroll, vilket inkluderar flertalet målgrupper 

som tidigare antingen inte kunnat eller velat ha ett BankID. Det andra exemplet med 

Naturkartan, ger fler individer med rullstol möjlighet att hitta stigar och komma ut i naturen, 

genom att tillhandahålla en digital plattform som samlar information kring tillgänglighetsanpassade 

vandringsleder. Båda tävlingsbidragen utgör universellt utformade lösningar som på olika sätt 

bidrar till ökad tillgänglighet och därmed större inkludering av nya målgrupper.  
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Figur 10: Gradering av tillgänglighet (illustrativt) 

Tidigare vinnare uppger att de har ökat hänsynstagandet i utvecklingen för individer med 

funktionsnedsättning. Detta bland annat till följd av att nya lärdomar som erhållits vid tävlingens 

utbildningstillfällen. En ökad förståelse har gjort att förhållandevis enkla anpassningar i många fall 

har spritt sig från det vinnande projektet och nått även andra delar av bolaget. Testning av 

användbarhet har varierat en del mellan projekten, och för senare vinnare kan en lägre nivå 

noteras, vilket delvis förklaras av pandemins begränsningar. Ytterligare anledningar till att 

användartester genomförs i liten skala, eller inte alls, kopplar till de förhållandevis höga 

kostnaderna för att genomföra dessa. Enkätsvaren visar på liknande vis att organisationernas 

övriga tjänster och produkter, i de fall då sådana förekommer, också anpassas i olika stor 

utsträckning. Vinnare som antingen inte alls eller i mindre utsträckning har anpassat sina 

processer, menar på att resurserna måste prioriteras till andra projekt.  

 

Figur 11: Gradering av hänsynstagande i utveckling (illustrativt) 

Slutligen har tävlingen, enligt en övervägande andel deltagare, bidragit signifikant till 

kunskapsspridning. En ytterligare sak som noterats är att vinstdrivande deltagare i större grad än 

de ideella har haft nytta av lärdomarna, eftersom kunskapsgraden utvecklats från en lägre 

grundnivå. Majoriteten av tävlingsdeltagarna uppger att de har tagit en aktiv roll i förmedlandet av 

kunskap och information om funktionshinderområdet. Framförallt riktar sig informations-

spridningen till underleverantörer, men andra aktörer inom nätverket förekommer också. Ett 

belysande exempel är återigen Naturkartan som har drivit arbetet med att påverka fler 

kommuner till att tillgänglighetsanpassa sina naturområden. Vidare visar intervjuer och enkätsvar 

på att många deltagare redan innan tävlingen arbetade utefter särskilda tillgänglighetsdirektiv. 

Liknande mönster kan ses gällande medvetenheten om den svenska funktionshinderspolitiken 

som överlag anses vara marginellt förändrad hos vinnarna. Dock bör det nämnas att det finns ett 

fåtal vinnare som har vidtagit åtgärder och implementerat nya initiativ.  
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Figur 12: Gradering av kunskapsspridning (illustrativt) 

 

3.5.2 Totala ekonomiska effekter  

Tävlingens ekonomiska nytta är ett mått på avkastningen av alla tävlingsbidrag och kvantifierar 

samtliga fyra subkategorier av ekonomiska effekter, nämligen direkta-, indirekta-, inducerade- och 

utbudseffekter. Den ekonomiska nyttan antas influeras av huvudsakligen fyra olika ingående 

faktorer; omsättning, sysselsättning, marginell konsumtionsbenägenhet1 och kostnaden för 

genomförandet av tävlingen. Sammantaget visar resultatet av effektutvärderingen att tävlingens 

ekonomiska nytta totalt uppgår till cirka 196 miljoner kronor. På den mest övergripande nivån 

beräknas ekonomisk nytta som skillnaden mellan aggregerad ekonomisk effekt och sammanlagda 

kostnader för tävlingen.  

 

Med omsättning och sysselsättning menas den påverkan som tävlingen har på 

vinstorganisationernas tillväxt i termer av dessa två nyckeltal. Den post som har som störst 

påverkan på utfallet av den ekonomiska nyttan är omsättningen. Att förändringar av antal anställda 

är förhållandevis lägre beror på att befintlig arbetskraft mestadels nyttjas i projekten. Tilläggas bör 

även att flera organisationer angett att de saknar vinstdrivande målsättning inom utvecklingen 

samt att vissa lösningar inte lyckats nå marknadsetablering. Data för ökningen av bolagens 

omsättning och sysselsättning har inhämtats från vinnarenkäten samt publik bolagsdata från 

årsredovisningar. I enkäten tillfrågades vinnare om i vilken utsträckning omsättningen respektive 

sysselsättningen har ökat inom det avsedda affärsområdet till följd av tävlingsdeltagandet. 

Kompletterande information samlades sedan in via ett urval av intervjuer med vinnarna, varefter 

sifforna sedan justerades i enlighet med svaren. 

Utöver förändringen av antalet anställda inom organisationen, tar beräkningen även hänsyn till 

medarbetarnas nettolön samt konsumtionsbenägenhet. Figur 13 illustrerar kvantifieringen av 

ekonomiska effekter fördelat på effekter från omsättnings- respektive sysselsättningsökningar, för 

både enkätdeltagarna och på en aggregerad nivå för samtliga deltagare i PTS innovationstävling.  

 

 
1 Eng. Marginal Propensity to Consume (MPC) 

Ekonomiska effekter av tävlingen bedöms sammantaget följa en 

progressiv utvecklingstrend, med en total ekonomisk nytta som 

beräknas vara ca 196 miljoner kronor 
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Figur 13: Tävlingens ekonomiska effekter fördelat på förändring av omsättning och sysselsättning  

 

Inducerade effekter kopplade till tävlingen kan vara ökad konsumtion inom andra sektorer till 

följd av ökade inkomster bland vinnare och deras leverantörer. Dessa har integrerats som en 

faktor i beräkningarna av effekter från sysselsättningsökningar. Inducerade effekter motsvarar den 

marginella konsumtionsbenägenheten. MPC är en makroekonomiskt term som mäter i vilken 

grad konsumenter mest sannolikt kommer att spara eller spendera sin inkomst på konsumtion av 

varor och tjänster, vid en eventuell löneökning. Termen anges som andelen av inkomstökningen 

som går åt till konsumtion, där variationer förekommer beroende på inkomstnivå. Vanligtvis är 

MPC lägre vid högre inkomster och vice versa. Uppskattning av genomsnittligt MPC för 

konsumenter i Sverige har genomförts baserat på Riksbankens penningpolitiska publikationer och 

antagits ha ett värde på 0,5. 

 

Det faktum att utfallen för de olika vinstprojekten äger rum vid separata tidpunkter, medför att 

resultatet för varje enskilt projekt måste extrapoleras för att få jämförbara värden. Med anledning 

av detta, har ökningen i omsättning för samtliga projekt nuvärdesberäknats för en tidshorisont på 

totalt 10 år från vinståret och sedan aggregerats. Kalkylen har genomförts med utgångspunkt i ett 

antagande om linjär utveckling av projektens ekonomiska effekter, dvs. att de följer samma 

progress som från start fram tills nu. Liknande resonemang har förts vid nuvärdesberäkning av 

den ekonomiska effekten av sysselsättningsökningar, med utgångspunkt i nettoårslönen. För 

ytterligare detaljering av nuvärdesberäkningen hänvisas läsaren vidare till kapitel 6.2. 

 

I avsikt att kvantifiera den aggregerade ekonomiska effekten, har antaganden gjorts om att 

vinnarurvalet i enkätstudien motsvarar ett representativt stickprov för samtliga deltagare. De 43 

vinnare som svarade på enkäten utgör 24 % av alla tävlingsvinnare mellan åren 2010-2020. Svaren 

inkluderar vinstbidrag från 15 av 17 utlysningsomgångar, med organisationer som huvudsakligen 

riktar sin verksamhet nationellt. En representativ bedömning anses därför ha kunnat göras utifrån 

de inkomna svaren, då variationen mellan deltagarna är bred och antalet tillräckligt stort.  

 

Urvalets beräknade ekonomiska effekt har skalats upp med en multiplikator med värdet 4,7 som 

baseras på förhållandet mellan tävlingens totala kostnader och kostnaden för enkäturvalet. Detta 

innebär att samtliga kostnader för tävlingsbidragen har ställts i relation till kostnaderna för 

urvalets bidrag. Multiplikatorn tar även hänsyn till andelen projekt som inte har fullföljts efter 

tävlingsomgångens slut och alltså heller inte skapat någon mätbar ekonomisk nytta. Detta 
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motsvarar med andra ord de projekt som klassas som Röda samt Gul 2 enligt A-focus 

utvärderingsmodell. Genomgång av statistisk från A-focus utvärderingar samt övriga 

dokumentation har genomförts för att analysera projektens historiska framgång och förväntade 

framtida framgång. Resultatet av denna analys har lett till att multiplikatorn justerats ned med 5 % 

från ursprungligen 5,0 till ett värde av 4,7.  

 

Avslutningsvis applicerades multiplikatorn på urvalets ekonomiska effekter för att kvantifiera 

tävlingens sammanlagda totalbelopp. Den aggregerade ekonomiska effekten beräknas därmed till 

484 MSEK för perioden 2010-2018. Sambandet för beräkning av tävlingens ekonomiska nytta 

åskådliggörs i figur 14. 

 

Figur 14: Samband mellan faktorer för beräkning av ekonomisk nytta (illustrativt) 

Kostnader för tävlingen har sammanställts som en delmängd till beräkningen av tävlingens totala 

ekonomiska nytta. Som dataunderlag för detta uppdrag har tillgång givits till PTS interna 

sammanställning av kostnader för innovationstävlingen, vilket är en uppföljning av alla utgifter 

kopplade till både specifika finansieringar av projekt och respektive utlysningsomgång. 

Kostnaderna kan i stora drag delas upp i interna samt externa kostnader. Interna kostnader 

utgörs av utgifter för administration (inkl. utbildning) och informationsinsatser, medan externa 

kostnader innefattar utdelade finansiella medel till vinstprojekten tillsammans med bidrag för 

genomförandet av förstudier. Totalt beräknas samtliga kostnader för genomförandet av 

innovationstävlingen mellan åren 2010-2020 uppgå till ungefär 316 miljoner kronor, varav 264 

miljoner utgör beviljade vinstbelopp. Av denna totalsumma har hittills 295 miljoner kronor 

faktiskt betalats ut, vilket beror på att utbetalningar av vinstsummorna görs under nästkommande 

år och därav är det drygt 21 miljoner kronor som ännu inte har betalats ut. 

 

Vidare har kostnader sammanställts specifikt för de 43 organisationer som svarade på den 

utskickade enkäten. Värt att notera är att totalkostnaden för PTS innovationstävling har beräknats 

med avseende på perioden 2010-2018 då projekt som har varit aktiva i mindre än 3 år har räknats 

bort, med anledning av att dessa inte anses ha varit verksamma tillräckligt länge för att kunna göra 

en representativ effektbedömning. Allt inräknat beräknas totalkostnaden för innovationstävlingen 

mellan åren 2010-2018 till 288 miljoner kronor, likt illustrerat i figur 14. Information har insamlats 

över beviljade belopp för respektive vinstprojekt utifrån delad data av PTS. Genomsnittliga 

kostnader för administration, informationsinsatser och genomförande av förstudier har dessutom 

sammanställts per bidrag och utlysning samt medräknats i totalkostnaden för samtliga vinnare som 
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deltog i enkätstudien. Grafen i figur 15 illustrerar den genomsnittliga kostnaden per vinstbidrag 

och utlysning uppdelat på fyra olika kostnadsposter.  

 

Figur 15: Genomsnittlig kostnad per bidrag och utlysning 2010-2020 

Stor variation förekommer mellan utlysningsomgångarna, där bland annat utlysning nummer 15 

sticker ut särskilt från mängden. Orsaken beror på höga administrationskostnader samt stora 

summor utbetalade vinstmedel i relation till ett förhållandevis litet antal vinnare (8 st.). Medeltalet 

för den genomsnittliga kostnaden per bidrag och utlysning beräknas till 1,7 miljoner kronor för 

alla omgångar utom den senaste. Det kan även konstateras att kostnaden för den senaste 

tävlingen är ytterst låg i jämförelse med övriga omgångar. Detta förklaras av att vinstmedlen inte 

har haft sitt faktiska utfall än och därmed bortser beräkningen av medeltalet från den senaste 

utlysningen. Något som kan konstateras vid analys av tävlingens kostnader, är att utgifterna för 

specifikt administration och utdelade vinstbelopp fluktuerar en del mellan utlysningarna. Vissa 

tävlingsomgångar kan därav betraktas ha varit betydligt dyrare än andra att genomföra.  

 

Utöver beräkningarna har en kvalitativ analys av tävlingens ekonomiska effekter genomförts för 

samtliga tre effektområden. Gällande bolagsutveckling har enkätstudien visat att ett flertal 

vinnare saknar vinstdrivande syften och således inte mäter tillväxtrelaterade nyckeltal. Vidare är 

gränsen mellan vinstprojektet och ordinarie verksamhet sällan helt distinkt inom organisationen. 

Ett genomgående tema i både enkät- och intervjusvaren tycks vara att en stor andel vinnare 

upplever svårigheter med att härröra förändringar av bolagets tillväxt direkt till tävlingens utfall. 

Den kvalitativa bedömningen av bolagsutvecklingen kompliceras därav, vilket har medfört att 

merparten av underlaget har fått kompletteras med publik bolagsdata. Fortsättningsvis kan det 

överlag påpekas att den interna sysselsättningen inte har påverkats i någon större grad, utan 

projekten använder ofta befintliga resurser i sin utveckling. Många organisationer anlitar däremot 

externa konsulter eller visstidsanställda för att tillgodose eventuella kompetensbehov. 



  

 

 Effektutvärdering av PTS Innovationstävling 28 

 

 

Figur 16: Gradering av bolagsutveckling (illustrativt) 

De flesta deltagare menar att tävlingen medför att nya affärsidéer genereras och generellt kan 

det sägas att enstaka projekt vidareutvecklas inom marknaden för funktionshinderområdet. 

Vanligtvis beror detta på att organisationen har fått en ökad kunskap om vilka behov och hinder 

som existerar. Resursprioriteringar gynnar däremot i regel organisationernas kärnverksamhet, 

vilket gör tillgänglighetsanpassad utveckling mer svårmotiverad för många. Flertalet vinnare 

upplever trots det ökade incitament till att öronmärka riktade resurser för utveckling med 

tillgänglighetsfokus. Främst görs utvecklingen av nya tillgängliga lösningar som sidoprojekt eller på 

deltid, dock innebär detta en ökning från noll för de flesta och anses därför som en positiv effekt 

av tävlingen. 

 

Figur 17: Gradering av nya affärsidéer (illustrativt) 

Spridningseffekter har bland annat identifierats i form av utökade kontaktnätverk hos 

organisationerna. Mer än häften av alla enkätrespondenter har fått minst en ny samarbetspartner 

till följd av tävlingsdeltagandet, där partnerbolag/-universitet, intresseorganisationer samt 

underleverantörer är de vanligaste aktörstyperna. Ytterligare spridningseffekter som har påvisats 

är uppkomsten av konkurrens inom olika hjälpmedelsområden, vilka innan till stor del har varit 

outforskade eller dominerade av enskilda aktörer. Även spin-off projekt som genomförs antingen 

internt eller tillsammans med nya samarbetspartners förekommer efter tävlingsdeltagandet. 

 

Figur 18: Gradering av spridningseffekter (illustrativt) 

Utbudseffekter utgör en stor del av det ekonomiska värdet över tiden eftersom de leder till 

ökade investeringar och nya etableringar som på samma sätt bygger värde i den nationella 

ekonomin. Det finns olika typer av utbudseffekter, varav några som uppkommit via 

effektutvärderingen är följdetableringar och stärkt utveckling inom funktionshinderområdet för 

andra företag samt andra spridningseffekter, såsom uppkomst av konkurrens inom nya 

hjälpmedelsområden.  
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4 Resultat och slutsatser 

PTS innovationstävling har som syfte att verka för att smarta idéer blir till verklighet och 

förbättrar vardagen för många, genom att arbeta med främjandet av universellt utformade 

innovationer i samhället. Denna effektutvärdering visar att man har lyckats väl med att uppfylla 

detta syfte genom goda uppmätta resultat inom samtliga effektområden. I detta kapitel 

sammanfattas utvärderingens resultat och slutsatser gällande innovationstävlingens 

samhällseffekter under perioden 2010-2020.  

 

4.1 Faktisk effekt och nytta från PTS Innovationstävling 

Analys av tävlingens effektivitet visar på en tilltagande utvecklingstrend, där andelen projekt som 

lyckas etablera sig på marknaden har märkbart ökat allteftersom tävlingsprocessen blivit mer 

professionell. Sammantaget har PTS innovationstävling en total räckvidd på mellan 1,1–1,3 

miljoner potentiella användare. Detta motsvarar mellan 28–35 % av den befolkningsmängd i 

Sverige som enligt Funkas statistik har minst en funktionsnedsättning. Ur ett kvantitativt och 

socialt perspektiv har tävlingen därmed genererat goda möjligheter för ökad digital tillgänglighet 

hos användarna.  

 

På en aggregerad nivå ger tävlingen en total ekonomisk effekt på ungefär 484 MSEK under den 

uppmätta perioden 2010-2018. Den ekonomiska nyttan överstiger de sammanställda kostnaderna 

för tävlingen, som motsvarar 288 MSEK för samma period, med så mycket som 196 MSEK. 

Innovationstävlingen anses därför ur ett kvantitativt och ekonomiskt perspektiv ha medfört 

påtagligt positiva effekter i samhället. Vidare anser majoriteten av alla vinnare som deltog i 

enkätstudien att målet med deras tävlingsbidrag har uppnåtts tack vare tävlingen, vilket framgår av 

figur 19. 

 

Figur 19: Andel vinnare som anser att målet med tävlingsbidraget uppnåtts i enkätsvaren 

Totalt 98 % av enkätdeltagarna, vilket motsvarar 42 vinnare, menar dessutom på att vinsten i PTS 

innovationstävling var avgörande för genomförandet av projektet inom deras verksamhet. Ett 

belysande exempel är Högskolan i Skövde som vid intervju bland annat uppger att ”det är svårt 

att föreställa sig vilken annan finansiär som hade stöttat det här projektet, vilket inte bara 

publicerades som forskning, utan även gav direkt värde till konsumenter med hörsel- och 

synnedsättning”.  



  

 

 Effektutvärdering av PTS Innovationstävling 30 

 

 

De flesta intervjudeltagare menar att tävlingsupplevelsen i stort varit positiv, även om vissa 

arbetssätt fortsatt kan utvecklas och kommunikationen förtydligas. Från en mer kvalitativ 

synvinkel, har utvärderingen påvisat ett flertal signifikanta effekter tillsammans med ett antal 

förbättringsområden (vilka beskrivs mer utförligt i bilaga A). Särskilt framträdande inom sociala 

effekter är spridningen av kunskap om de behov och hinder som existerar för individer med 

funktionsnedsättning, kopplat till digitaliseringsområdet. En ekonomisk effekt som i synnerhet bör 

beaktas är bidrag till bolagsutvecklingen hos organisationerna efter tävlingsdeltagandet, vilket i sin 

tur leder till ”ringar på vattnet” i ekonomin. Märkbara men svårkvantifierade utbudseffekter har 

dessutom över tid lett till nya vågor av investeringar och etableringar på marknaden med fokus på 

tillgänglighet.  

 

Tävlingen har visat prov på kontinuerlig förbättring och en ökad effektivitet. Genom att varje år 

adressera befintliga tillgänglighets- och användarbehov inom IKT har PTS innovationstävling 

finansierat ett stort antal olika tävlingsbidrag under perioden, med tilltagande framgång överlag. 

Resultatet belyser det faktum att tävlingen har många positiva effekter ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv samt i flera fall har varit en möjliggörare för utveckling med fokus på ökad digital 

tillgänglighet. Sammanfattningsvis ger effektutvärderingen en positiv syn på tävlingens framtid.  
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5 Rekommendationer för framtida tävlingar 

Uppdraget innefattar att ge PTS rekommendationer kring förbättringar av tävlingens upplägg inför 

framtida utlysningsomgångar. I detta avsnitt sammanfattas förslag på förbättringsåtgärder inom de 

utvecklingsområden som har identifierats. Åtgärderna är indelade i fyra huvudområden baserat på 

tävlingens kronologi och täcker in samtliga delar av processen. Rekommendationerna utgår från 

nulägesanalysen, intervjuerna och en benchmarking-analys av liknande innovationsfrämjande 

initiativ. Ett antal organisationer med relevant erfarenhet har valts ut för en lärande analys i 

benchmarkingen. Mer detaljerade beskrivningar av benchmark-analysen samt rekommendationer 

för framtida tävlingsomgångar återfinns i bilaga C.  

 

En långsiktig strategi som innehåller ett antal övergripande teman, vilka ligger i linje med såväl 

tävlingens syfte som målgruppernas behov, kan med fördel implementeras för att styra fokus på 

temasättningen framöver. Förslagsvis skulle ett fåtal återkommande huvudteman kunna 

formuleras, vilka sedan bryts ner ytterligare vid respektive utlysnings specifika temasättning. Som 

förslag bör val av tema även ske i samråd med relevanta intresseorganisationer för att tillse att 

behoven som adresseras är aktuella.  

 

Ansökningsprocessen är idag tidskrävande och skulle kunna effektiviseras genom att exempelvis 

införa specifika sökvillkor för att reglera vilka organisationer som är behöriga att söka. Ett annat 

alternativ vore att hålla en kortare föransökan där vissa skallkrav måste uppfyllas, varefter en 

filtrering kan göras baserat på om organisationerna uppfyller kraven eller inte. Förslaget är enligt 

Tillväxtverket prövat av organisatörer som har publicerat sina tävlingar på pilotplattformen 

Challengesgov.se. Vidare anser flertalet vinnare att bedömningsprocessen kan göras mer 

transparent och kommunikationen förtydligas gällande vilka KPI:er som projekten bedöms utefter, 

samt ge en motivering till varför vissa ansökningar har fått avslag.  

 

Etapprapporteringen bör utformas till att bli mer intuitiv. Förslagsvis kan upplägget göras mer agilt 

genom att lägga större fokus på att anpassa uppföljningen utefter projektens resultat, exempelvis i 

termer av ökad tillväxt, hellre än på output enligt projektplanen, exempelvis antal produkter/ 

tjänster som skapats. Benchmark-analysen visar även på att tävlingens förtroendekapital hos 

vinnarna påverkas av hur väl efterprocessen matchar deras förväntningar innan deltagandet. Detta 

gäller särskilt erbjudandet av stöd- och coachningsinsatser efter tävlingens slut. Som förslag skulle 

därför olika former av stödpaket som involverar externa intressenter kunna integreras som del av 

tävlingsvinsten, med syfte att skapa bättre förutsättningar för projekten att lyckas nå 

marknadsetablering.  

 

Ur vinnarintervjuerna har det dessutom framkommit att marknadsföringen av tävlingen som 

helhet och vinnarprojekten skulle kunna förbättras. Exempelvis kan samverkan med andra aktörer 

såsom stödorganisationer och patientföreningar etableras, vilka i sin tur har möjlighet att direkt 

marknadsföra de vinnande projektens lösningar. Flera vinnare lyfter också fram önskemål om 

tillhandahållande av fler kontaktytor mellan deltagarna i tävlingen, för att öka gemenskapen samt 

kunna utbyta erfarenheter sinsemellan. 
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6 Appendix 

6.1 Beräkningsformel för räckvidd 

Tävlingens räckvidd har beräknats utifrån insamlad data avseende fyra faktorer: vinnarnas 

uppskattningar av antal användare, geografisk-, åldersmässig spridning samt inriktning av 

funktionsnedsättning. Beräkningsunderlagen utgår från svaren i enkätstudien samt nyckeltal 

hämtade från SCB och Funka. De angivna svaren i enkäten har jämförts med det maximala antalet 

inom respektive målgrupp, varefter en bedömning har gjorts av rimligheten i de uppskattade 

siffrorna.  

 

I steg 1 sammanställdes antal nya användare som angavs för respektive tävlingsbidrag via enkäten, 

följt av vilka åldersgrupper samt geografiska områden som har adresserats med bidragets lösning. 

Därefter markerades vilken eller vilka funktionsnedsättningar som lösningarna huvudsakligen 

riktar sig till. Som resultat av steg 1 framkom det att nästan alla vinnare som deltog i enkäten är 

verksamma med sin lösning nationellt, vilket medförde att mindre fokus lades vid den geografiska 

spridningen fortsättningsvis i beräkningen.  

 

I steg 2 samlades data in från SCB för fördelningen av antalet individer inom respektive 

åldersgrupp i Sverige, vilket redogörs för nedan tillsammans med antalet enkätsvar för varje: 

Tabell 1: Antalet individer uppdelade per åldersgrupp i Sverige 

Individer per åldersgrupp i Sverige 

Data t.o.m. 2020 från SCB 

Åldersgrupp < 10 10-20 20-40 40-60 60 < 

Antal individer 1 215 431 1 198 943 2 695 902 2 611 707 2 657 312 

Antal enkätsvar 9 21 36 32 25 

 

Resultatet av steg 2 visar att majoriteten av tävlingsbidragen riktar sig mot individer i 

åldersgrupperna 20-60 samt att endast ett fåtal vinnare är verksamma inom den yngsta 

åldersgruppen, dvs. < 10. Befolkningsmängden i Sverige likställdes det summerade värdet för 

samtliga åldrar, vilket totalt motsvarar 10 379 295 invånare år 2020.  

 

I steg 3 utfördes beräkningar av antalet individer med olika funktionsnedsättning i Sverige, utifrån 

statistik från Funka. Resultatet av steg 3 för de åtta indelningarna av funktionsnedsättningar 

sammanställs i det följande: 

Tabell 2: Antalet individer uppdelade per funktionsnedsättning i Sverige 

Individer med olika funktionsnedsättningar i Sverige 

Data från Funka 

Rörelse & 

motorik 

Läs- & 

skrivförmåga 

Förståelse Syn Hörsel Talförmåga Neuro-

psykiatrisk 

Psykisk 

ohälsa 

487 731 1 099 460 123 999 405 064 1 521 058 125 000 198 399 578 663 

 

Slutligen beräknades tävlingens totala räckvidd i steg 4 baserat på sammanställningar av projektens 

adresserade åldersgrupper och inriktning(ar) av funktionsnedsättning. Närmare bestämt så 

summerades antalet nya användare per indelning av funktionsnedsättning och jämfördes med det 
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totala antalet för respektive målgrupp samt maxtaket per ålderskategori. Viss handpåläggning 

gjordes därefter för den summerade räckvidden inom varje grupp av funktionsnedsättning, med 

utgångspunkt i en kvalitativ bedömning av rimligheten hos resultatets omfång. Steg 4 resulterade i 

ett approximativt värde för räckvidden på ungefär 1,2 miljoner potentiella användare.  

 

Avslutningsvis tog beräkningarna höjd för eventuella osäkerhetsfaktorer genom att intervallet 

justerades med +/- 10 % av det approximativa värdet för samtliga målgruppers räckvidd. Detta 

resulterar i att räckviddens nedre gräns beräknas vara cirka 1,1 miljoner potentiella användare 

och den övre gränsen cirka 1,3 miljoner potentiella användare.  
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6.2 Beräkningsformel för ekonomisk nytta 

Tävlingens ekonomiska nytta antas följa en linjär utveckling och kvantifieras baserat på bidragens 

beräknade nuvärde. Nuvärdesmetoden2 används som metod för att kunna relatera ekonomisk nytta 

till kostnader. Den ekonomiska effekten mäts med en fastställd tidshorisont på 10 år, och projekt 

som har varit aktiva en kortare tidsperiod extrapoleras för att möjliggöra jämförelser sinsemellan. 

Matematisk formel för beräkning av nuvärde med tidshorisonten n = 10, åskådliggörs nedan: 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑
𝑅𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Variabler: 

𝑅𝑖 = Netto för kassaflödet under ett års tid 

𝑟 = Diskonteringsräntan (genomsnittlig inflation) 

𝑖 = Antal år 

 

Ett annat sätt att se på nuvärdesformeln är som differensen mellan dagens värde av de förväntade 

kassaflödena och dagens värde av spenderade finansiella medel. Diskonteringsräntan för vinstmedlen 

är satt till 1,1 % då detta är den genomsnittliga inflationen i Sverige mellan år 2010-2020 enligt 

statistik från SCB: 

Tabell 3: Utveckling av inflationen i Sverige 2010-2020 

Inflation i Sverige 

Data t.o.m. 2020 från SCB 
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inflation 1,3 2,6 0,9 0 -0,2 0 1 1,8 2 1,8 0,5 

Genomsnittlig inflation i Sverige 2010-2020: 1,1% 

 

Beräkningsstegen för omsättningen ser ut enligt följande:  

 

Deltavärdet för omsättningen räknades om till ett årligt netto för kassaflödet, genom division med 

antalet gångna år sedan tävlingsvinsten. Sedan beräknades nuvärdet för respektive bolags 

omsättningsförändring utefter formeln ovan. Exempelvis ger en omsättningsökning för ett bolag 

på totalt 6,25 MSEK under 7 års tid följande utväxling:  

 

Steg 1:  

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓ö𝑟 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 =
6 250 000

7
= 1 087 500 𝑘𝑟  

Steg 2:  

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
1 087 500

(1 + 0,011)1
+

1 087 500

(1 + 0,011)2
+ ⋯ +  

1 087 500

(1 + 0,011)10
≈ 𝟏𝟎 𝟐𝟒𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 

 

 

 

På liknande vis nuvärdesberäknas ekonomiska effekter från deltavärdet för antalet anställda hos 

vinnarorganisationerna:  

 
2 Eng. Net Present Value (NPV) 
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Begynnelsevis togs nettolönen fram baserat på bolagens genomsnittliga personalkostnader per 

anställd och år, där faktorer som anpassades utefter var arbetsgivaravgifter och skattesatsen (inkl. 

fördelning av olika marginalskatter). För enkelhetens skull sattes kommunalskatten till det 

nationella genomsnittet, som för närvarande ligger på cirka 32 %. Vid avsaknad av data för en 

organisations personalkostnader har nettolönen satts till medianlönen, vilken uppgick till 32 400 

kr i månaden år 2020. Detta med anledning av att medianlönen oftast ger en mer rättvisande bild 

avseende lönesituationen i Sverige jämfört med medellönen.  

 

Fortsättningsvis beräknas ekonomiska effekter av sysselsättningsökningar genom att på samma 

sätt som för omsättningen använda nuvärdesformeln. Den årliga nettolönen utgör i detta fallet 

kassaflödet, med samma tillämpad diskonteringsränta och tidshorisont som innan. Nuvärdet för 

den ekonomiska effekten är i detta fall beräknad för en heltidsekvivalent3 och därför måste därför 

multipliceras med en faktor som representerar förändringen i antalet anställda.  

 

Ytterligare en faktor som måste tas hänsyn till i nuvärdesberäkningen är den marginella 

konsumtionsbenägenheten, vilket avser de inducerade effekterna i termer av ökad konsumtion 

som uppstår vid sysselsättningsökningen. Riksbanken anger att den marginella konsumtions-

benägenheten på en aggregerad nivå oftast faller inom intervallet 0,2–0,6 beroende på hushållens 

inkomster. I linje med empiriska undersökningar antas genomsnittet ligga runt 0,5 och därav har 

detta värde tilldelats beräkningsfaktorn för MPC.  

 

Med alla faktorer inräknade ger exempelvis 3 st. nya anställda på ett företag med en bruttolön på 

33 200 kr följande utväxling:  

 

Steg 1: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑓ö𝑟 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 = 33 200 ∗ (1 − 0,32) ∗ 12 = 270 912 𝑘𝑟  

Steg 2:  

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝐹𝑇𝐸 =  
270 912

(1 + 0,011)1
+

270 912

(1 + 0,011)2
+ ⋯ +  

270 912

(1 + 0,011)10
≈  2 550 000 𝑘𝑟 

 

Steg 3: 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 3 ∗ 2 550 000 ∗ 0,5 = 𝟑 𝟖𝟐𝟓 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 

 

Slutligen summerades totalen av de uppmätta effekterna hos alla organisationer som svarade på 

enkäten. Totalen för samtliga respondenters ekonomiska effekter uppgår till ungefär 102 MSEK. 

Urvalets ekonomiska effekt ställs sedan i relation till organisationernas kostnader, vilket 

inkluderar vinstmedel, administrations- och informationskostnader samt kostnader för förstudier. 

Sammantaget summeras kostnaderna för enkäturvalet till cirka 58 MSEK.  

 

Vidare beräknades en multiplikator baserat på förhållandet mellan tävlingens totala kostnader 

mellan 2010-2018, som efter avrundning uppgick till 288 MSEK, och kostnaderna för enkäturvalet. 

För att ta hänsyn till andelen av tävlingsbidragen som i längden inte bidrar till den ekonomiska 

nyttan justerades detta värde. Baserat på statistik från bl.a. A-focus utvärderingar gjordes en 

 
3 Eng. Full-time equivalent (FTE) 
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bedömning om att 5 % av projekten i genomsnitt inte fullföljs, vilket resulterade i att 

multiplikatorn fick ett värde på cirka 4,7. För att ta reda på den aggregerade ekonomiska effekten 

multiplicerades detta värde med urvalets ekonomiska effekt, vilket resulterade i ett resultat på ca 

484 MSEK. Slutligen beräknades den ekonomiska nyttan mellan åren 2010-2018 som skillnaden 

mellan den aggregerade ekonomiska effekten och den totala kostnaden för PTS innovationstävling till 

196 MSEK. Beräkningarna av den ekonomiska nyttan åskådliggörs nedan: 

 

Steg 1: 

𝐴𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎 = 4,73 ∗ 102 300 000 ≈ 484 𝑀𝑆𝐸𝐾 

 

Steg 2:  

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑦𝑡𝑡𝑎 = 484 000 000 − 288 000 000 = 𝟏𝟗𝟔 𝑴𝑺𝑬𝑲 

 

 

Samtliga uträkningar har gjorts i Excel för att minska risken för inkorrekta resultat på grund av 

den mänskliga faktorn. Data kring förändringen av organisationernas omsättning och antal 

anställda har inhämtats via enkätstudien, vinnarintervjuer samt publik bolagsdata. Manuell justering 

har även gjorts för de projekt som varit aktiva i mindre än 3 år, då dessa inte har kunnat mätas på 

ett representativt vis. 
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Bilagor 

Bilaga A. Innovationstävlingens förbättringspotential 

Var god se separat dokument.  

 

Bilaga B. Frågeställningar i enkätstudie 

Var god se separat dokument.  

 

Bilaga C. Resultat från enkätstudie  

Var god se separat dokument.  

 

Bilaga D. Sammanställning av tävlingsvinnare4 

Var god se separat dokument.  

 

 
4 Notera att 9 stycken organisationer har exkluderats ur Bilaga D då dessa personuppgifter inte får delas.  
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