
Effektlogik
Förväntade e�ekter, mål och medel



InfraSweden2030 
InfraSweden2030 är ett strategiskt innovationsprogram som syftar till 
att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen 
inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.

Vision

Mål

2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktursektor för 
klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska 
och sociala utmaningar

För att uppnå visionen ovan har programmet tre delmål:

Programmet ska främja 
forskning och  utveckling av 
konkurrenskraftiga 
produkter och tjänster som 
ska vara  nationellt och 
internationellt 
efterfrågade.

Utveckla innovationer för 
transportinfrastruktur

Skapa öppen, dynamisk och 
attraktiv sektor
Programmet ska främja ett 
kreativt och tvärvetenskapligt 
systemtänkande.  
Transportinfrastruktursektorn 
ska vara en dynamisk 
industri med god lönsamhet 
som utvecklar  ett positivt 
innovationsklimat. 

Minska miljö och klimatpåverkan

Programmet ska genom ett 
innovativt tänkande bidra till att 
minska klimat och miljöpåverkan 
från anläggning, drift och 
underhåll. 



Effektlogik
Den logiska strukturen som visar hur medel, mål och e�ekter i InfraSweden2030 hänger ihop redovisas i programmets e�ektlogik. 

Med andra ord är e�ektlogiken en karta över programmets medel, i form av insatser och aktiviteter, och dess uppställda mål och förväntade e�ekter. Genom 
e�ektlogiken ska man kunna följa hur InfraSweden2030 avser steg för steg bidra till de förändringar som bedömts nödvändiga för att uppnå programmets 
mål och e�ekter.
InfraSweden2030:s e�ektlogik används i första hand som ett underlag och verktyg för inventering och analys av genomförda satsningar, planering och prioritering 
av kommande satsningar och uppföljning av programmets måluppfyllelse på kort och lång sikt. Vidare används e�ektlogiken som ett kommunikationsverktyg 
för att redogöra hur programmet fungerar och hur det operativa och strategiska inom programmet hänger ihop.

E�ektlogiken för InfraSweden2030 illustreras i Figur1. Här nedan följer en samlad de�nition av terminologin samt beskrivning av de ingående delarna i 
e�ektlogin.

Begrepp Förklaring

E�ektlogik

Resurser

Utvecklingsbehov

Insatser

Aktiviteter

Utfall

En logisk karta som visar hur programmets e�ekter, mål och medel hänger ihop.

De främsta utmaningarna som programmet ska adressera.

Finansiella och personella tillgångar för att genomföra programmets planer.

Finansiering till projekt genom öppna utlysningar och till enskilda/strategiska projekt 
genom programmet.

Konkreta verksamheter som genomförs inom programmet men som inte handlar om 
�nansiellt stöd, t.ex. utbildningar, workshop, seminarier, konferenser etc.

Det direkta resultatet av aktiviteter eller insatser, t.ex. beviljade projekt, genomförda 
seminarier eller utbildningar, skapade nätverk etc.

Resultatmål

Direkta e�ekter

E�ektmål

Mätbara resultat som �nansierade projekt och övrig verksamhet i programmet förväntas 
leda till på några års sikt.

De e�ekter som programmet förväntas bidra till i transportinfrastrukturbranschen.

Långsiktiga e�ekter på samhällsnivå som programmet förväntas bidra till.



Figur 1. E�ektlogik för InfraSweden2030



Utvecklingsbehov
Det �nns en rad olika framtida utmaningar inom innovationsområdet transportinfrastruktur. De främsta övergripande 
utmaningarna som identi�erats och som ligger till grund för etableringen av InfraSweden2030 är behovet av att utveckla 
hållbara, smarta och e�ektiva transportinfrastrukturlösningar, minska transportinfrastrukturens miljö- och klimatpåverkan 
samt öka sektorns konkurrenskraft och attraktivitet.

Programmet har såväl personella som �nansiella resurser för att genomföra sin verksamhet. De personella resurserna 
innefattar programstyrelsen, programkontoret, fokusområdesledare, innovationsledare, expertråd och programmets 
medlemsorganisationer. 

Programmets �nansiella resurser utgörs dels av statligt bidrag via Vinnova, dels med�nansiering från medverkande parter i 
projekt.

InfraSweden2030:s projektinvesteringar görs genom insatser i form av öppna projektutlysningar och s.k. enskilda projekt. 
Programmet gör dessutom en rad olika aktiviteter bland annat för att stödja projekt, höja kompetensen såväl internt som 
externt samt bidra till samverkan mellan olika intressenter. Genomförda insatser och aktiviteter ger ett antal direkta resultat 
(utfall) som t.ex. innovationsprojekt för att ta fram produkter, tjänster eller processer, olika typer av workshops, seminarier och 
utbildningar samt samverkans- och nätverksaktiviteter. Utfallet av �nansierade projekt och övrig verksamhet ska leda till de 
resultatmål som programmet förväntas uppnå på några års skikt. 

Det går att särskilja fyra principiella utvecklingsspår i e�ektlogiken, även om de i praktiken är interrelaterade. Utvecklingsspåren 
visar den huvudsakliga kopplingen mellan insatser och aktiviteter, deras direkta resultat (utfall) och de resultatmål som dessa i 
första hand ska leda till. 

De fyra utvecklingsspåren är färgkodade i Figur 1 och beskrivs nedan.

Resurser

Aktiviteter och insatser, utfall och resultatmål



Utvecklingsspåret  ”Innovationsprojekt”

Detta utvecklingsspår utgörs av projekt som med bidrag via InfraSweden2030 utvecklar olika typer av konkreta 
implementerbara lösningar riktade mot ett eller �era resultatmål. Vidare stöds projekten av programmet genom 
innovationscoachning för mer systematisk utveckling mot implementering och för att etablera dialog och samarbete 
med andra berörda projekt och intressenter. 

Insatser och aktiviteter: •   Öppna utlysningar
• Enskilda/strategiska projekt
• Innovationscoachning

Utfall:

•   Projekt som ska ta fram nya/förbättrade produkter, tjänster eller tekniska 
lösningar

•   Projekt som ska ta fram nya/förbättrade processer eller arbetssätt
•   Projekt som ska ta fram nya/ förbättrade upphandlingsformer eller 
       a�ärsmodeller
• Test och demo
• Innovationstävlingar

Resultatmål: •  Minskad klimatpåverkan från produktion, drift och underhåll av 
       transportinfrastruktur
• Material, konstruktionslösningar och byggmetoder som är tra�ksäkra, e�ektiva och 

hållbara
• Ökad återanvändning och återvinning av material
• Lösningar för datadriven och intelligent styrning av transportsystem
• Tekniska lösningar, metoder, verktyg och processer som ger ökad produktivitet
• Nya/förbättrade upphandlingsformer och a�ärsmodeller som ger incitament till 

utveckling



Utvecklingsspåret  ”Kunskapsutveckling”

Till detta utvecklingsspår räknas aktiviteter vars huvudsyfte är att öka kunskap och kompetens både hos de som är 
knutna till InfraSweden2030 och även programmets externa intressenter. Även vissa typer av, oftast små, projekt eller 
delar av innovationsprojekt tillhör detta utvecklingsspår och bidrar till resultatmålet.

Aktiviteter: •    Innovationscoachning
•   Kompetenshöjning 
•   Workshops/seminarier

Utfall:

Resultatmål:

•    Projekt för att höja kunskapsbasen
•   Genomförda workshops/seminarier
•   Genomförda utbildningar

•   Ökad kunskap och kompetenser

Utvecklingsspåret  ”Samverkan och nätverk”

Till detta utvecklingsspår hör aktiviteter som syftar till att initiera, beredda och fördjupa samverkan med olika nationella och 
internationella intressenter som kan bidra till att uppnå programmets resultatmål och e�ekter. Även nätverkande i berörda miljöer 
räknas hit och kan bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och även konkret samverkan. 

Aktiviteter:

Utfall:

Resultatmål:

•   Samverkansaktiviteter
•   Nätverkande

•   Samverkan med andra nationella program
•   Internationella nätverk/samverkan

•    Breddad och mer systematisk samverkan nationellt 
och internationellt



     Utvecklingsspåret  ”Påverkan”

Marknaden för transportinfrastruktur styrs i hög grad av o�entliga beställare, traditionella upphandlingsformer 
och rigida, detaljstyrda regelverk. För att skapa bättre förutsättningar för implementering av nya, innovativa 
lösningar krävs en kontinuerlig och ändamålsenlig dialog med berörda myndigheter och beställare i syfte att 
påverka upphandlingars möjligheter eller motivera nödvändiga regelverksförändringar. Aktiviteter som siktar 
mot detta räknas tillhöra detta utvecklingsspår och kan direkt eller indirekt påverka programmets möjligheter 
för implementering och nyttiggörande av innovation.  

Aktiviteter:

Utfall:

Resultatmål:

•   Lobbying

•   Aktiviteter med beställare/myndigheter kring bättre 
       upphandlingsformer, policys och regelverk

•   Förenklad implementering och nyttogörande av innovationer



Effekter
På längre sikt förväntas resultatet av alla genomförda projektinsatser och aktiviteter bidra till olika typer av e�ekter, dels 
i transportinfrastrukturbranschen (direkta e�ekter) och dels på samhällsnivå (e�ektmål). Den långsiktiga utvecklingen 
påverkas till mer eller mindre grad av en rad olika faktorer som inte styrs av InfraSweden2030. Detta gör att programmets 
e�ekter alltid ska betraktas utifrån ett systemperspektiv och i relation till andra påverkande faktorer.   

Direkta e�ekter:
(branschnivå)

E�ektmål:
(samhällsnivå)

•   Branschen använder resurser/material på ett mer 
e�ektivt sätt ur ett livscykelperspektiv

•   Konkurrenskraften har ökat för svenska aktörer i 
branschen

•   Branschen tillämpar nya a�ärsmodeller, policys 
och regelverk som stimulerar innovation och 
produktivitet

•   Branschen är mer dynamisk och 
innovationsvänlig

•   Branschen attraherar kompetent arbetskraft

•    Omställning till hållbart transportsystem 
•   Omställning till klimatneutralt byggande     

och förvaltning av transportsystem 
•   Ökad svensk konkurrenskraft
•   Fler arbetstillfällen i Sverige



Uppföljning av effektlogik

Ett huvudsyfte med e�ektlogiken är att kunna användas som verktyg för inventering och analys av 
genomförda satsningar, prioritering och planering av kommande satsningar samt uppföljning av programmets 
måluppfyllelse. 

För att detta ska kunna ske krävs att uppnådda resultat från genomförda projekt och aktiviteter kan spåras i relation till 
programmets uppställda resultatmål och e�ekter. I många fall påverkar projekt- och aktiviteternas resultat �er än ett 
resultatmål och resultatmålen i sig kan också vara interrelaterade och även påverkade av utvecklingsinsatser utanför 
InfraSweden2030. 

Förväntade e�ekter påverkas så gott som alltid av �era resultatmål och dessutom av en rad externa faktorer. I de allra 
�esta fall uppnås alltså inte resultatmål, liksom e�ekter, som direkt konsekvens av programmets satsningar i form av 
projekt och aktiviteter. Att sätta resultatmål och e�ekter som i sig innefattar kvantitativa mått tycks därför inte realistiskt 
eftersom det kvantitativa måttet även påverkas, oftast till stor grad, av faktorer som inte styrs av InfraSweden2030. 

Det som däremot är mätbart och kan följas upp är programmets bidrag för att uppnå uppräknade resultatmål och 
e�ekter. Det är också detta bidrag som bör följas upp genom att faktiska resultat från programmets projekt och aktiviteter 
kopplas till de resultatmål och e�ekter som anges i e�ektlogiken och som programmet ska bidra till att uppnå. 

Den typ av uppföljning behöver göras med jämna mellanrum där vissa projektresultat även ska följas upp efter att 
projektet avslutats inom InfraSweden2030, detta med anledning av att vidareutveckling och implementering av resultat 
kan ske i någon annans regi än InfraSweden2030 men som tack vare det tidigare projektet inom InfraSweden2030.



www.infrasweden2030.se




