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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att studera användandet och erfarenheterna av hållbarhetsverktyget SUNRA (Sustainable National Road Agency) samt 
verktygets bidrag till Trafikverkets hållbarhetsarbete inom projekt Ostlänken. Användningen och erfarenheterna av SUNRA-verktyget presenteras, 
dels baserat på de intervjuer som utförts och genom jämförelse av den tidigare forskning som finns inom fältet för hållbarhetsverktyg. 
Ambitionen från ERA-NET Roads var att tillhandahålla ett hållbarhetsverktyg som är uppdelat på tre ramverk och tar ett helhetsgrepp på 
hållbarhetsfrågan inom trafikmyndigheter i Europa. Denna studie belyser de områden som forskningen framhåller; hållbarhetsarbetet och de stora 
projekten, infrastrukturprojekt och helhetsperspektivet, hållbarhetsverktyg i projekt samt kommunikation av hållbarhetsarbete. Genom en kvalitativ 
semistrukturerad intervjustudie identifierades fem teman: Varför SUNRA valdes, Verktygets användbarhet, Hållbarhetetsarbetets struktur, 
Organisationen kring SUNRA och Hur kommunikationen ser ut i projekt Ostlänken. Uppsatsen identifierar både fördelar och nackdelar med SUNRA 
som projektverktyg för hållbarhetsarbetet inom Ostlänken. Resultatet av studien visar att användningen av SUNRA-verktyget i många aspekter 
överensstämmer med den tidigare forskningen, genom att verktyget tar ett holistiskt perspektiv på hållbarhetsarbetet och kan bidra med en 
utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Resultatet av studien visar även att SUNRA-verktyget inte går i linje ännu med den tidigare forskningen då 
utformningen och kommunikationen av verktyget inte har varit tillfredställande. I uppsatsens diskussion och slutsatser redogörs för viktiga aspekter 
som grundas i tidigare forskning avseende hållbarhetsverktyg inom megaprojekt och kopplas till den potential som SUNRA-verktyget har. 
Abstract 
This thesis aim is to study the usage and experience of the sustainability tool SUNRA (Sustainable National Road Agency) as well as the tool's 
contribution to the Swedish Transport Administration’s sustainability work in the East link project. The usage and the experience with the SUNRA 
tool is presented partly based on the interviews conducted and by comparing the previous research found in field of sustainability tools.  
The ambition of ERA-NET Roads was to provide a sustainability tool that is divided into three frameworks and takes a holistic approach to the 
sustainability issue of traffic authorities in Europe. This study highlights areas that the research emphasizes; Sustainability work and major 
projects, infrastructure projects and the overall perspective, sustainability tools in projects, and communication of sustainability work. Through a 
qualitative semi structured interview study, five themes were identified: why SUNRA was chosen, utility usability, structure of sustainability 
work, organization around SUNRA and how the communication appears in the East link project. The result of the study shows that the usage of the 
SUNRA tool in many ways correspond with the earlier research, by taking a holistic perspective on the sustainability work and to contribute with a 
starting point in the sustainability work. The result of the study also shows that the SUNRA-tool doesn’t line with the earlier research when the 
shaping of and the communication with the tool has not been satisfactory 
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Sammanfattning 
Denna uppsats syftar till att studera användandet och erfarenheterna av hållbarhetsverktyget 
SUNRA (Sustainable National Road Agency) samt verktygets bidrag till Trafikverkets 
hållbarhetsarbete inom projekt Ostlänken. Användningen och erfarenheterna av SUNRA-
verktyget presenteras, dels baserat på de intervjuer som utförts och genom jämförelse av den 
tidigare forskning som finns inom fältet för hållbarhetsverktyg. 

Ambitionen från ERA-NET Roads var att tillhandahålla ett hållbarhetsverktyg som är uppdelat 
på tre ramverk och tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan inom trafikmyndigheter i Europa. 
Denna studie belyser de områden som forskningen framhåller; hållbarhetsarbetet och de stora 
projekten, infrastrukturprojekt och helhetsperspektivet, hållbarhetsverktyg i projekt samt 
kommunikation av hållbarhetsarbete. Genom en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie 
identifierades fem teman: Varför SUNRA valdes, Verktygets användbarhet, 
Hållbarhetetsarbetets struktur, Organisationen kring SUNRA och Hur kommunikationen ser ut 
i projekt Ostlänken. Uppsatsen identifierar både fördelar och nackdelar med SUNRA som 
projektverktyg för hållbarhetsarbetet inom Ostlänken. Resultatet av studien visar att 
användningen av SUNRA-verktyget i många aspekter överensstämmer med den tidigare 
forskningen, genom att verktyget tar ett holistiskt perspektiv på hållbarhetsarbetet och kan bidra 
med en utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. Resultatet av studien visar även att SUNRA-
verktyget inte går i linje ännu med den tidigare forskningen då utformningen och 
kommunikationen av verktyget inte har varit tillfredställande. I uppsatsens diskussion och 
slutsatser redogörs för viktiga aspekter som grundas i tidigare forskning avseende 
hållbarhetsverktyg inom megaprojekt och kopplas till den potential som SUNRA-verktyget har. 

Abstract  
This thesis aim is to study the usage and experience of the sustainability tool SUNRA 
(Sustainable National Road Agency) as well as the tool's contribution to the Swedish Transport 
Administration’s sustainability work in the East link project. The usage and the experience with 
the SUNRA tool is presented partly based on the interviews conducted and by comparing the 
previous research found in field of sustainability tools.  

The ambition of ERA-NET Roads was to provide a sustainability tool that is divided into three 
frameworks and takes a holistic approach to the sustainability issue of traffic authorities in 
Europe. This study highlights areas that the research emphasizes; Sustainability work and major 
projects, infrastructure projects and the overall perspective, sustainability tools in projects, and 
communication of sustainability work. Through a qualitative semi structured interview study, 
five themes were identified: why SUNRA was chosen, utility usability, structure of 
sustainability work, organization around SUNRA and how the communication appears in the 
East link project. The result of the study shows that the usage of the SUNRA tool in many ways 
correspond with the earlier research, by taking a holistic perspective on the sustainability work 
and to contribute with a starting point in the sustainability work. The result of the study also 
shows that the SUNRA-tool doesn’t line with the earlier research when the shaping of and the 
communication with the tool has not been satisfactory  
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1. Inledning 
 

Hållbarhetsbedömning har kallats den tredje generationen av konsekvensanalyser vilket har 

följt miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och strategisk miljöbedömning. Det finns ännu 

ingen global konsensus på vilket sätt hållbarhetsbedömningar ska ske (Bond et al., 2012). Ett 

av de stora målen med ett hållbarhetsarbete är att motverka växthuseffekten, dessutom måste 

de kumulativa effekterna och de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna få ett likvärdigt 

utrymme (Furberg, Molander & Wallbaum, 2015). För att ett hållbarhetsarbete ska vara 

framgångsrikt krävs det även att kommunikation, uppföljning och utvärdering av arbetet 

fungerar på ett tillfredställande sätt (Furberg, Molander & Wallbaum, 2015; Servaes & Lie, 

2014; Bucur & Petra, 2011 och Flyvberg, 2014). Dessa frågor är speciellt viktiga i projekt som 

benämns megaprojekt i infrastruktur då dessa har en betydande inverkan på alla tre dimensioner 

av hållbar utveckling både under byggnationsfasen och i den efterkommande driftsfasen 

(Flyvberg, 2014; Bohne, Klakegg & Lædre, 2015). Byggsektorn innefattar även byggnationen 

av urbana miljöer men det förringar inte den påverkan som infrastrukturella byggnationer har, 

sektorn som helhet uppskattas ha ett utsläpp på 30 procent av den totala mängd 

växthusgasutsläpp samt 40 procent av den totala energikonsumtionen enligt FN:s miljöprogram 

(UNEP SBCI, 2009). För att bygga upp ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige räcker 

det inte med bättre teknik och energieffektivisering. Det krävs en smartare samhällsplanering 

för att på lång sikt minska transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan (Naturvårdsverket, 

2017). Bueno, Vassalo & Cheung, (2015) menar att beslutsfattare behöver ett praktiskt verktyg 

för att utvärdera hållbarhetsarbetet i alla faser av ett infrastrukturprojekt. För att motverka de 

negativa effekterna av infrastrukturprojekt så finns det flera verktyg som ska underlätta och 

hjälpa projektledningen att utvärdera arbetet (Harmer & Sowerby 2014). Men en problematik 

som återkommer enligt Bohne, Klakegg & Lædre (2015) är inte bristen på verktyg, utan snarare 

den överväldigande mängd som finns, vilket gör det svårt att säga vilket som är optimalt att 

använda. Internationellt varierar utförandet avsevärt beroende på de lednings- och rättsliga 

strukturer som råder och efter världstoppmötet i Rio de Janeiro 1992, har upprättande av 

strategier för hållbar utveckling på nationell nivå ökat (Bond et al., 2012). I en ansträngning av 

Europa kommissionen att förenkla och uppnå att ett enhetligt verktyg används av alla 

medlemsstaters trafikmyndigheter, så initierades ett forskningsprojekt under ERA-NET Road 

(European research arena). Ett resultat som kom av detta projekt var utformningen av ett 

hållbarhetsverktyg, SUNRA. SUNRA-verktyget har efter framtagandet lämnats ut till 
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medlemsländerna för att de skall kunna använda det vid sina respektive infrastrukturella projekt 

och här i Sverige är den myndighet som arbetar med dessa frågor Trafikverket. Ett projekt som 

Trafikverket idag arbetar med och faller inom ramen för ett megaprojekt är planeringen och 

byggnationen av Ostlänken. Att utvärdera ett projekts hållbarhetsarbete är idag väldigt viktigt 

med tanke på den nya hållbarhetslagen som Regeringen (2016) klubbade igenom. I detta projekt 

har Trafikverket valt att använda SUNRA-verktyget samtidigt som det parallellt utvecklas inom 

myndigheten för att bättre anpassas till en svensk standard. Denna studie fokuserar på 

användandet av SUNRA-verktyget inom projekt Ostlänken då det är dels det projekt som 

kommit längst i sitt arbete med SUNRA och det är väldigt relevant att i detta tidiga stadium se 

hur verktyget har använts. Det är även intressant att undersöka hur delaktiga i projekt Ostlänken 

har upplevt arbetet med SUNRA-verktyget. Anledningen till att studien utförs nu, sett ur ett 

tidsperspektiv är dels att vi samarbetar med VTI som har en övergripande utvärdering som 

uppdrag samt att det är initialt i ett projekt som möjligheterna att påverka hållbarhetsarbetet är 

som störst (Sowerby et al., 2013).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett hållbarhetsverktyg har 

använts inom ett stort infrastrukturprojekt. Specifikt studerar vi Trafikverkets och konsulternas 

erfarenheter med användandet av hållbarhetsverktyget SUNRA vid projekt Ostlänken. Svaret 

på dessa frågor synliggörs genom en kvalitativ intervjustudie, där både Trafikverket som är 

beställare och konsulterna som är utförare intervjuas.  

För att besvara syftet har vi utgått från tre frågeställningar.  

Våra frågeställningar är: 

- Hur har hållbarhetsverktyget använts inom infrastrukturprojektet? 

- Vilka erfarenheter har Trafikverket och konsulterna av arbetet med SUNRA-verktyget 

inom projekt Ostlänken? 

- Hur kan arbetet med hållbarhetsverktyg förbättras? 
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1.2 Avgränsning  

Denna studie kommer att studera erfarenheterna kring och användningen av SUNRA-

verktygets tredje ramverk då de tidigare ramverken inte behandlas inom ramen för projekt, utan 

på en övergripande nivå i den ansvariga myndigheten. Idag finns det tre pågående projekt som 

använder SUNRA-verktyget och på grund av en geografisk närhet valde vi att fokusera på ett 

av dessa projekt, projekt Ostlänken. Ostlänken som är ett megaprojekt är relevant att studera då 

det dels har fler personer som arbetar med verktyget i motsats till mindre projekt som ofta bara 

har en person som ansvarig för hållbarhetsarbetet. Anledningen till att studien utförs i ett 

pågående projektet, är att verktyget är i en utvecklingsfas och det är relevant att studera vilka 

erfarenheter denna tidiga version har gett upphov till. Det är viktigt att poängtera att det inte är 

en slutgiltig version av verktyget som har använts inom projekt Ostlänken. SUNRA-verktyget 

som vi studerar, är en engelsk version som kommer att uppdateras till en ny svensk version i 

framtiden. 

1.3 Disposition 
Från att ha presenterar syftet och de frågeställningar som uppsatsen avser att besvara så kommer 

i kapitel 2 att behandla utgångspunkterna för studien med en bakgrundspresentation. Dessa 

innefattar dels det projekt som SUNRA-verktyget togs fram inom av ERA-NET Roads samt 

där verktyget har använts hos Trafikverket i projekt Ostlänken. I kapitel 3 kommer de 

vetenskapliga utgångspunkterna, uppdelade i kapitel som baseras på de forskningsområden som 

hållbarhetsverktyg berör. Metoden i kapitel 4 redogör för hur vi samlade in detta material och 

den intervjustudie som legat till grund för denna studie presenteras. I kapitel 5 presenteras 

studiens resultat. Kapitel 6 är uppsatsens diskussionsavsnitt. Efter detta följer slutsatserna från 

studien i kapitel 7 och sedan följer referenser och bilaga. 
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2. Bakgrund 
Den svenska vägmyndigheten som idag använder sig av SUNRA-verktyget är Trafikverket. 

Trafikverket är den statliga myndighet som har ansvaret för bland annat Sveriges 

transportinfrastruktur. Trafikverket är en myndighet som tidigare var uppdelat i Banverket och 

Vägverket, vilka har gått ihop till dagens Trafikverket. Trafikverkets ambition är att gynna ett 

samhälle där resor och transporter fungerar för alla (Trafikverket, 2014). Trafikverkets 

uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 

sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar (Trafikverket, 

2016). Trafikverket har även ansvaret att anpassa SUNRA-verktyget till en svensk standard. På 

uppdrag av Trafikverket så bedriver Statens väg- och trafikforskningsinstitut (VTI) forskning, 

för att anpassa SUNRA-verktyget till en svensk standard. Parallellt med att verktyget utvecklas 

och förbättras så används och testas verktyget även inom några av Trafikverkets större 

infrastrukturprojekt, ett av dessa projekt är Ostlänken. 

Här presenteras först bakgrunden till SUNRA-verktyget med arbetet som initierades på en 

europeisk nivå, sen kommer en förklaring till de tre ramverk som SUNRA består av samt denna 

studies fokus med projekt Ostlänken och SUNRAs tredje Excel baserade ramverk. 
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2.1 ERA-NET Road 

ERA-NET Road skapades för att koordinera och implementera forskning och utveckling av 

transportsektorn på ett enhetligt sätt inom EU. Finansieringen kom från Europakommissionens 

7:e ramprogram och innefattade deltagare från medlemsstaterna: Storbritannien, Finland, 

Nederländerna, Sverige, Tyskland, Norge, Schweiz, Österrike, Polen, Slovenien och Danmark 

(Carlson & Folkeson, 2014). I ERA-NET Roads fjärde upprop till samarbete, ERA-NET Roads 

Energy - Sustainability and Energy Efficient Management of Roads som initierades 2011, så 

var målsättningen att förbättra förståelsen och prestandan inom en hållbar utveckling i 

kontexten av vägmyndigheter. Men detta arbete har tidigare inte varit enhetligt och enkelt att 

följa upp sett från ett EU perspektiv då olika vägmyndigheter har använt sig av olika 

tillvägagångssätt och utvärderingsverktyg (Gudmundsson et al., 2013). Detta program 

baserades på tre mål som skulle uppnås och ett av dessa mål var att utveckla en gemensam 

förståelse för hållbarhet och utveckla ett utvärderingsverktyg (Carlson & Folkeson, 2014). 

Detta program döptes till SUNRA (Sustainability - National Road Administrations) och 

baserades på att statliga vägmyndigheter över hela Europa kontinuerligt arbetar för att förbättra 

prestandan på sina infrastrukturella nätverk. Detta förbättringsarbete har stöttats av en 

omfattande forskning inom fälten vägplanering, design, konstruktion och underhåll vilket har 

bidragit till en fördjupad förståelse av hållbarhetsaspekterna (Sowerby et al., 2014).  

På grund av att det finns skillnader mellan olika trafikmyndigheter i Europa så har SUNRA-

verktyget inte utvecklats med ett normativt tillvägagångssätt för att definiera hållbarhet. Istället 

tillåter ramverken en flexibilitet genom att erbjuda övergripande hållbarhetsområden och 

riktlinjer/assistans för att trafikmyndigheten själv ska kunna sondera de aspekter som anses 

relevanta. SUNRA erbjuder ett praktiskt tillvägagångssätt för att mäta och definiera hållbarhet 

för trafikmyndigheten via ramverken. De tre ramverken är sammankopplade så de kan användas 

i ordningsföljd om trafikmyndigheten önskar detta i och med att ramverken täcker in olika 

perspektiv av kontroll och inflytande, från ett strategiskt perspektiv ner till ett specifikt projekt 

(se Figur 1). Trafikmyndigheter som inte kommit så långt med arbetet att hantera 

hållbarhetsfrågor bör börja med ramverk ett och två. Resultatet som kommer av arbetet med 

dessa två ramverk möjliggör användandet av ramverk tre som är en arbetsbok i Excel (Sowerby 

et al., 2013). Vilket av dessa ramverk som myndigheten börjar att arbeta med är beroende på 

dess egna nationella förutsättningar och ambitioner. I figur 1 presenteras ramverk 1 och 2 som 

ligger till grund för användandet av det tredje ramverket.  
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Figur 1. Schematisk översyn av de tre ramverken. (Figur från Sowerby et al., 2013) 

 

2.1.1 Ramverk 1 

Sowerby et al. (2014) beskriver det första ramverket som ett dokument som tillhandahåller en 

praktisk fyrstegsmodell, modellerna hjälper vägmyndigheten att skapa och tillämpa en lämplig 

definition på av hållbarhetsbegreppet för projekt och aktiviteter (Gudmundsson et al., 2013). 

Dessa fyra steg är viktiga då myndigheten arbetar i en specifik kontext sett till nationell 

lagstiftning och uppdrag, men också vilken grad av inflytande som myndigheten kan utöva. 

Dessa faktorer skiljer sig för mycket mellan olika länder för att en enhetlig definition av 

ambitionen med hållbarhetsarbetet skall vara att eftersträva (Gudmundsson et al., 2013).  

2.1.2 Ramverk 2 

Underlaget till ramverk 2 från Harmer et al. (2012) presenterar ett arbetspaket som skall kunna 

hjälpa vägmyndigheter att mäta sitt hållbarhetsarbete på en strategisk nivå. Ramverket baseras 

på fyra nivåer av hållbarhetsarbete. De fyra nivåerna beskrivs av Harmer et al. (2012) som att 

vägmyndigheten övervakar sina prioriteringar för hållbarhetsarbetet, vägmyndigheten har ett 

djupare engagemang med en bredare skala, vägmyndigheten beskriver sitt hållbarhetsarbete i 

en bredare kontext samt övervakar fältet och anpassar sig till den problematik som finns. 

2.2 SUNRAs tredje ramverk och projektet 
Ramverk ett och två behandlas övergripande av myndigheten som nationellt ansvarar för 

infrastrukturfrågor. Det ramverk som används inom specifika projekt är det tredje ramverket, 
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som består av en arbetsbok i Excel (se Figur 2). Syftet med ramverket är att hjälpa 

vägmyndigheten att specificera och sammanställa hållbarhetsprestandan i ett projekt. Detta görs 

genom att utgå från redan definierade aspekter och målsättningar för att undvika att det blir en 

ohanterlig administrativ börda inom det enskilda projektet (Sowerby et al., 2013). Det tredje 

ramverket är resultatet av de två tidigare ramverkens genomförande och har även en 

återkoppling till tidigare ramverk för att säkerställa att arbetet säkras och utvecklas. Detta 

Excelbaserade verktyg har ambitionen att kunna redovisa för vägmyndigheten samt regeringen, 

intressenter från näringslivet och det allmänna hur vägmyndigheten bidrar till utvecklingen av 

hållbarhet inom landet. Sowerby et al. (2013) menar att vägmyndigheten kan använda verktyget 

för att definiera den standard som projektet skall arbeta med och således utvärderas efter. 

Vägmyndigheten kan välja några av de hållbarhetsteman som redan finns i verktyget som en 

standard vid alla projekt, detta möjliggör för en enklare utvärdering mellan olika projekt och 

kan bidra till att stödja kunskapsinhämtningen och jämförelsen mellan väl presterande projekt 

och mindre lyckade projekt. Sowerby et al. (2013) menar att verktyget skall vara så pass 

flexibelt att det går att skräddarsy efter vägmyndighetens egen projektcykel och inflytande. 

Mätningen av måluppfyllnad i SUNRA-verktyget görs med fyra olika kriterier, dessa är: Mål 

överskridet, Mål uppnått, Mål minst 50 % uppnått och Mål mindre än 50 % uppnått. 

 

Figur 2. Här är den startsida som Excelverktyget erbjuder, det är dessa 20 övergripande 

hållbarhetsteman som SUNRA-verktyget innefattar. Under ”Processinriktade teman” ligger de 

övriga sex teman som verktyget tillhandahåller. 
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2.2.1 Tillämpning 
Ramverket sträcker sig över hela projektets livslängd, de olika projektfaserna möjliggör även 

för verktyget att dela upp utvärderingen till respektive fas om så önskas. Det är vid den initiala 

sonderingen som målsättningarna beslutas om från vägmyndighetens sida, och verktyget 

föreslår och möjliggör för att sätta hållbara mål och mått/indikationer och fördelningen av 

ansvar mellan beställare, planläggare och entreprenörer (Sowerby et al., 2013; SUNRAse, 

odat.). Syftet med att arbeta inom projektets olika faser är enligt Sowerby et al. (2013) att 

möjliggöra en resultatinhämtning av hållbarhetsarbetet i en specifik fas av projektet. 

Möjligheten att påverka hållbarheten minskar ju längre in i projektets genomförande som 

vägmyndigheten kommer (se Figur 3), men det betyder inte att de senare stadierna är mindre 

viktiga (Sowerby et al., 2013). 

Figur 3. Möjligheten att påverka hållbarheten i ett projekt (Sowerby et al., 2013) 

 

På grund av att sonderingen görs tidigt i projektet och efterföljs med valet av hållbarhetsteman 

i verktyget och relevanta mått/indikatorer specificeras så måste ändå aktiviteten kopplad till 

detta genomföras i projektets alla faser. Det betyder att beslut, mål och indikatorer som 

identifierats tidigt måste följa med i projektets genomförandefaser enligt Sowerby et al. (2013). 

Detta möjliggörs av verktyget, om det används som den primära källan till 

hållbarhetssammanställning baserat på sonderingen, mål, mått/indikatorer och beslut rörande 

hållbarhetsarbetet (Sowerby et al., 2013). Verktyget möjliggör även för en förklaring till 

projektansvariga, designers och entreprenörer om dessa delar gällande hållbarhetsarbetet. Detta 

genomförs antingen av konsulter eller inom vägmyndigheten (Sowerby et al., 2013). 

2.2.3 Projekt Ostlänken 
Ostlänken består av en höghastighetsbana för tågtrafik som kommer att vara dubbelspårig och 

trafikeras av främst persontåg men även lättare godståg. Ostlänken kommer ha en sträckning 
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mellan Järna och Linköping och beräknas kosta 55 miljarder (Trafikverket, 2016c). 

Anläggningsmassan blir 15 mil dubbelspårig järnväg med 27 tunnlar, 126 järnvägsbroar och 29 

vägbroar. Byggnationen av nya järnvägsstationer i Linköping, Norrköping, Skavsta och 

Vagnhärad planeras (Trafikverket, 2016b). Syftet med Ostlänken är att möta framtidens krav 

på kortare restider, tätare avgångstider samt smidigheten mellan olika transportmedel då 

behovet av att resa har ökat, samt att avlasta den befintliga järnvägen från persontåg 

(Trafikverket, 2008). Tidsaxeln för Ostlänken ligger mellan 2001 då förundersökningar och 

järnvägsutredningar påbörjas till 2028 då banan ska vara i bruk (se Figur 4) (Trafikverket, 

odat.). Det SUNRA-verktyg som hänvisas till i tidsaxeln är alltså inte det till svensk standard 

anpassade verktyget utan en tidigare version som tagits fram inom ERA-NET Roads. 

 

Figur 4. Tidsaxel över projekt Ostlänken med start från år 2001 fram till 2028 samt år 2030 när 

nästa del av Götalandsbanan påbörjas (Trafikverket, odat.), med tidpunkten för SUNRA-

verktygets implementering i projekt Ostlänken 

2030
Götalandsbanans planeringsår

2028
Ostlänken planeras stå klart och första tågen börjar rulla

2019-2020
MILSTOLPE: Byggstart planlagt område

2018
MILSTOLPE: Första järnvägsplan klar för fastställelse

2017
MILSTOLPE: Successiv byggstart av Kardonbanan (Åby-Händelö)

2016
MILSTOLPE: Tillåtlighet

2015
Samråd med fastighetägare, intressenter och allmänheten 

2013-2014
Arbetet med Ostlänken gick in i planeringsskedet, SUNRA-verktyget började användas

2012Beslut om att Ostlänken blev den första sträckan som anläggas. Trafikverket tog fram en plan för 
transportsystemet

2010
Banverket beslutade vilket utredningskorridor som ligger till grund för den fortsatta planeringen

2008-2009
Utställelser av de tre korridorvalen

2006-2007
Samrådsmöten för delstäckorna

2004
Banverket påbörjade två järnvägsutredningar

2003
Banverket färdigställde förstudien 

2001
Förstudie och järnvägsutredningar har gjorts  
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3. Tidigare forskning 
Bond et al. (2012) menar att idag finns det många artiklar om hållbarhetsbedömningar, från 

olika discipliner och därför har alternativ terminologi satts i bruk som till exempel 

hållbarhetsutvärdering, integrerad bedömning och så vidare. Ofta är artiklarna baserade på 

fallstudier eller anpassade för en unik situation, få är generella och därför inte utvecklande för 

fältet i stort (Bond et al., 2012).  

3.1 Hållbarhetsarbetet och de stora projekten 
Megaprojekt är storskaliga, komplexa vågspel och ligger på en kostnad om 9 miljarder eller 

mer, och tar många år att planera och bygga, involverar många företag- och privata intressenter, 

samt att det påverkar miljoner av människor (Flyvberg, 2014; Furberg, Molander & Wallbaum, 

2015). Megaprojekt är menade att ambitiöst förändra strukturen på samhället genom bättre 

kommunikationer, tillgänglighet och mobilitet (Flyvberg, 2014; Furberg, Molander & 

Wallbaum, 2015). Dessa megaprojekt blir bara större och större och visar ingen trend på att de 

kommer minska i framtiden. Mellan åren 2005 till 2008 var det en explosion av 

infrastrukturprojekt runt om i världen (Flyvberg, 2014). Megaprojekt kan vara riskfyllda då det 

är en lång planeringsperiod, en utdragen konstruktionsfas och höga kostnader för drift 

(Flyvberg, 2014; Furberg, Molander & Wallbaum, 2015). Beslut, planering och ledarskap är 

typiska multifaktorprocesser där flera intressenter, både privata och företag/myndigheter, har 

olika intressen (Flyvberg, 2014).  Det finns också en hög risk att den ekonomiska-, ekologiska- 

och sociala bedömningarna och uträkningarna är fel och därmed missvisande enligt Flyvberg 

(2014). För att säkerställa att dessa stora projekt synliggör problematiken och arbetar efter bästa 

möjliga alternativ krävs både eftertanke och en aktiv styrning av projektet (Furberg, Molander 

& Wallbaum, 2015). 

3.2 Infrastrukturprojekt och helhetsperspektiv 
Furberg, Molander & Wallbaum (2015) menar att de sociala, ekonomiska och ekologiska 

dimensionerna som påverkas av megaprojektet är fundamentala. Vikten av att jobba med dessa 

faktorer innefattar även att de ligger till grund för de policys som styr arbetet, sättet som 

projektet genomförs på och kommunikationen med allmänheten (Furberg, Molander & 

Wallbaum, 2015). Furberg, Molander & Wallbaums (2015) identifierar problematiken med att 

myndigheter som är ansvariga för utveckling av infrastruktur, tenderar att fokusera mer på 

direkta konsekvenser av projekten än indirekta konsekvenser. Hur omfattningen bör bedömas 

är genom att alla tre dimensioner av hållbar utveckling måste tas i beaktande likvärdigt, samt 

vilka indirekta effekter dessa kan bidra till (Hacking & Guthrie, 2008; Bond et al., 2012; 
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Furberg, Molander & Wallbaum, 2015). Det går inte att förringa vikten som hållbarhetsverktyg 

har haft, men den största problematiken med hållbarhetsverktygen är att de har varit vinklade i 

sitt fokus, antingen mot ett mer ekonomiskt eller ett mer ekologiskt perspektiv och således kan 

de inte hantera hållbarhet genomgående (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). Ett verktyg som 

utvärderar hållbarhetsarbetet inom projekt, samtidigt som marginalerna för verktyget helst skall 

vara holistiskt och med en hög användarvänlighet krävs (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). Det 

viktiga är enligt Bueno, Vassalo & Cheung (2015) att identifiera hur interaktionen mellan de 

olika områdena påverkar varandra och att säkerställa att de frågor som behandlas ges lämplig 

tyngdpunkt vid en utvärdering. Det betyder att alla dimensioner av hållbarhet bör kunna 

hanteras inom ramarna för verktyget på ett tydligt sätt och med en uttalad ambition om 

tillvägagångssätt och mål (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). 

3.3 Hållbarhetsverktyg i projekt 

Genom den varierande terminologin och fallstudier gjorda med olika utgångspunkter, kan 

definitionen av hållbarhet ifrågasättas då sammanhanget kan skilja och frågan om 

värdebedömningen får ta plats (Bond et al., 2012). Det är en del som väljer bort att arbeta med 

hållbarhetsbedömningar då detta kan upplevas som en subtil vision (Bond et al., 2012). Det är 

vad Hacking och Guthrie (2006) menar är ett av de främsta hinder för fastställandet av mål, att 

en hållbar utveckling ses som en vision snarare än ett mål att uppnå.  

Det finns idag inget standardiserat verktyg eller metodik som säkerställer en tillförlitlig mätning 

av hållbarhet vid uppskattning och utvärdering av transportprojekt (Bueno, Vassalo & Cheung, 

2015). Beslutsfattare behöver ett praktiskt verktyg som är rigoröst, genomskinligt och formellt 

för att utvärdera hållbarhetsarbetet i alla faser av ett infrastrukturprojekt, för i en jämförelse 

mellan populära verktyg som använts inom fältet med projekttutvärdering har ett flertal brister 

(Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). Detta styrks av Bohne, Klakegg & Lædre (2015) som menar 

att ett verktyg för hållbarhetsarbetet bör vara involverat i förarbetet till ett projekt samt i 

genomförande och slutfasen av projektet, detta är för att underlätta förståelsen av 

hållbarhetsarbetet inom projektet och möjliggör för en upprepbarhet i senare projekt. Ytterligare 

en problematik som synliggörs i Furberg, Molander & Wallbaum (2015) är att besluten som 

fattas rörande hållbarhetsarbetet i ett projekt, inte sker initialt utan många gånger efter 

planeringsstadiet av ett projekt. En annan problematik är att hållbarhetsverktyg tenderar att 

styra fokus till vissa faser av projektets genomförande (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). En 

effektivisering av deltagandet från alla aktörer är någonting som kan förbättras, för att uppnå 

ett mer effektivt och målinriktat hållbarhetsarbete (Furberg, Molander & Wallbaum, 2015). 
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Även en otillräcklig översyn av måluppfyllnad ses som en bidragande problematik av Furberg, 

Molander & Wallbaum (2015). Bueno, Vassalo & Cheung (2015) föreslår en kombination av 

olika verktyg för ett mer komplett arbete med hållbarhetsfrågorna inom projektet. Dessa 

kombinerade verktyg bör kunna ta in flera aspekter samtidigt, även de som är svåra att 

kvantifiera (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). 

3.4 Kommunikation av hållbarhetsarbete 

Kommunikationen av en hållbar utveckling är inte en isolerad process, utan influeras av den 

utveckling och förändring som denna kommunikation strävar efter (Servaes & Lie, 2014). 

Generella sätt att marknadsföra kommunikationstekniker är att sälja idéer hur detta kan 

uppmärksammas, öka kunskapen och förändra attityder. Ett annat sätt är till exempel att digitalt 

berätta hur förändringen kan gå till och vad utkomsten blir av det (Servaes & Lie, 2014). Det 

gäller också att vara strategisk i sin kommunikation vilket betyder att kommunikationen är 

planerad med strategiska- och medvetna mål.  

Det är också viktigt att uttrycka de förutsättningar som skapas genom innovationer och idéer 

som är bra för framtiden, till exempel frisk luft som ett resultat av ett bra hållbarhetsarbete 

(Bucur & Petra, 2011). Att nå bästa genomslag av kommunikationen är att tala rakt och 

okomplicerat, vilket kan vara svårt då hållbar utveckling kräver omfattande kunskap om 

begreppet (Bucur & Petra, 2011). 
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4. Metod 
För att besvara de frågeställningar som ligger till grund för detta arbete, har vi valt att använda 

oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer (Johannessen & Tufte, 2010). Denna metod är 

särskilt användbar vid undersökningar som vill få fram fylliga beskrivningar, och därmed mer 

detaljerad och nyanserad information (Johannessen & Tufte, 2010). Vår studie undersöker 

användandet av ett hållbarhetsverktyg inom ramen för ett infrastrukturprojekt, och för att 

beskriva en fråga i en kontext lämpar sig kvalitativa metoder bra (Justesen & Mik-Meyer, 

2013). 

4.1 Vetenskaplig förankring 

Vid våra efterforskningar kring forskningsläget rörande hållbarhetsverktyg så använde vi oss 

av ScienceDirect, BASE, Directory of open access journals, Web of Science, Academic search 

complete, Unisearch med flera som Linköpings universitet tillhandahåller. För att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar använde vi sökord och kombinationer av dessa sökord: 

Infrastructure, projects, transport, sustainability, impact assessment, sustainability assessment, 

sustainability development, high speed railway, sustainable development, tools, 

communication.  

Detta resulterade i de artiklar som presenteras under tidigare forskning, och frågorna som 

behandlades i artiklarna bidrog till våra kategorier: Hållbarhetsarbetet och de stora projekten, 

Infrastrukturprojekt och helhetsperspektiv, Hållbarhetsverktyg i projekt och Kommunikation 

av hållbarhetsarbete. De artiklar vi hittade, bidrog även till att formulera den intervjuguide (se 

bilaga 1) vi använde. 

4.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Vi valde att använda kvalitativ semistrukturerad intervju för att undersöka respondenternas 

erfarenheter av att ha arbetat med SUNRA-verktyget i projekt Ostlänken. Semistrukturerade 

intervjuer passar då en öppen dialog skall hållas med respondenterna för att de skulle beskriva 

deras erfarenheter av verktyget (Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009). Det möjliggör även 

för forskaren att styra samtalsämnet så att intervjun bibehåller fokus på forskningsfrågan utan 

att känslan av en öppen dialog försvinner (Trost, 2010). Kvale och Brinkmann (2009) skriver 

att en kvalitativ intervju är ett sätt att få respondenternas perspektiv, att förstå deras värld samt 

att kunna utveckla en mening ur deras erfarenheter. Därför ansåg vi även att det var givande att 

få olika respondenters perspektiv, samt skillnader i bakgrund och erfarenhet med 

hållbarhetsverktyg. För att undersöka hur hållbarhetsverktyget har upplevts och använts, är det 
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av vikt att vi får olika respondenters synpunkter, utan att de har påverkats av någon annan, 

eftersom respondenterna har olika erfarenheter av att använda verktyget. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar också att den personliga vinkeln och erfarenheten kan ändras om en gruppintervju 

hålls, vilket ytterligare bidrog till att vi valde enskilda intervjuer. 

4.2.1 Val av respondenter 

Urvalet är ofta beroende av forskarens tillgång till fältet (Johannessen & Tufte, 2010). Vår 

handledare på VTI agerade som dörröppnare åt oss, för att ge oss tillgång till respondenter med 

den kunskap som vi eftersökte. Enligt Johannessen & Tufte (2010) så är det viktigt att forskaren 

identifierar sådana dörröppnare och skapar ett förtroende så att forskaren får tillgång till den 

relevanta informationen.  

En ytterligare metod som använts i valet av respondenter är snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden 

är enligt Johannessen & Tufte (2010) en metod för att komma i kontakt med ytterligare 

informanter genom att i intervjuerna förhöra sig om vilka personer som vet mycket om det tema 

som undersöks.  

De respondenter som vår dörröppnare identifierade var Hållbarhetschefen och 

Verksamhetsutvecklaren på Trafikverket. Vid vår första intervju, med 

Verksamhetsutvecklaren, bidrog respondenten med att identifiera fyra konsulter som arbetat 

med verktyget inom projektet. Vi förhöll oss kritiskt till vår dörröppnares rekommendation av 

respondenter då vi blir styrda av en enda persons uppfattning, men då respondenterna bidrog 

med samma information kring vilka som arbetat med verktyget så ansåg vi det styrkt att vi 

intervjuade rätt personer. Vi kontaktade alla fyra konsulter och två av dem var villiga att ställa 

upp på en intervju, övriga kunde inte inom det begränsade tidsspannet. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att trots att det är få respondenter så kan det ändå fylla syftet, vilket vi anser är 

fallet här för vi har intervjuat alla parter som har arbetat med SUNRA-verktyget inom projektet.  

Våra respondenter har varit: 

x Hållbarhetschef vid projekt Ostlänken (Trafikverket) 

x Verksamhetsutvecklare vid projekt Ostlänken (Trafikverket) 

x Hållbarhetscoach för delsträcka vid projekt Ostlänken (Konsult) 

x Hållbarhetsanvarig för delsträcka vid projekt Ostlänken (Konsult) 
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4.2.2 Intervjuguide 

Enligt Dalen (2007) och Kvale & Brinkman (2014) är det till en början viktigt att ha 

förförståelse av ämnet. Detta säkerställdes genom att vi baserade vår intervjuguide (se bilaga 

1) på den vetenskapliga litteraturen och de teman som litteraturen bidrog med, samt att vi 

skaffade oss en förtrogenhet med SUNRA-verktyget. Utan att ha kunskap om de frågor som 

respondenterna kommer diskutera, blir det annars problematiskt för oss att ställa relevanta 

följdfrågor (Trost, 2010). Vi arbetade fram en intervjuguide till den första intervjun som följer 

Trosts (2010) kvalitativa semistrukturerade intervjumetod, där vi har tematiserade frågor som 

är öppna så respondenten har möjlighet att berätta om sina upplevelser fritt. Till de övriga 

intervjuerna utgick vi ifrån denna och modifierade den bara för att bättre passa de övriga 

respondenterna utifrån deras respektive roll i projektet. Exempelvis uteslöts beslutsfrågor som 

projektledningen skall ta ställning till vid intervjun med konsulterna. 

4.2.3 Genomförande 

En intervju genomfördes på Trafikverkets huvudkontor i Stockholm. Valet av plats baserades 

på att vi ville att respondenten skulle vara i sin hemmamiljö för att känna sig trygg och 

avslappnad (Johannessen & Tufte, 2010; Trost, 2010).   

De följande tre intervjuerna hanterades via Skype på respondenternas begäran. Dessa intervjuer 

genomfördes alla från VTI:s kontor i Linköping. En anledning till detta var att tekniken 

möjliggör för respondenten att visa på användningen av SUNRA-verktyget direkt på en andra 

skärm vilket förenklar. En annan anledning var den geografiska barriär som förelåg. Detta är 

en bra metod enligt Kvale & Brinkman (2009) då det med hjälp av datorn ger ökade möjligheter 

att intervjua människor som är geografiskt avlägsna. Skype är ett program som möjliggör för 

forskaren att se och tala med respondenten direkt över internet och även att spegla 

respondentens skrivbord så att forskaren kan se vad respondenten vill visa i sin dator. 

Vid alla fyra intervjuerna var vi två intervjuare och en respondent närvarande. Vi var väl 

medvetna om att då vi är två och respondenten är ensam så kan det upplevas obehagligt av 

respondenten (Trost, 2010), så vi beskrev våra roller tydligt. Vi meddelade även alla 

respondenterna att intervjuerna följde de forskningsetiska principerna, vilket innefattar fyra 

huvudkrav; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi redogjorde för studiens syfte, anonymitet, hur ljudupptagningen 

och materialet kommer behandlas och presenteras. I enlighet med Trost (2010) presenterade vi 

de sex temafrågorna för respondenten innan vi påbörjade intervjun. Detta för att respondenten 
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ska veta vad intervjun kommer att handla om samt att respondenten ska veta att de inte behöver 

säga allt på en gång. 

Den av oss som var drivande i intervjun hade ansvaret för frågorna och samtalet med 

respondenten, den andra ansvarade för att teknologin med inspelning samt att ha en möjlighet 

att komma med relevanta följdfrågor om det ansågs lämpligt. För att inte styra respondenternas 

svar eller ändra deras spontana tankar om verktyget så var vi noga med att låta respondenten 

vara experten genom att ge dem utrymme i intervjuerna att beskriva hur de upplevde verktyget 

då det inte finns något rätt eller fel svar utan att allt är av vikt (Trost, 2010). 

Vi var noga med att ställa kontrollfrågor, för att stärka validiteten då vissa svar var lite oklara 

för utomstående, vilket Trost (2010) och Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar. Trost 

(2010) menade också att kontrollfrågor kan vara ett sätt att bena ut vissa ord som kan ses som 

symboler och ha en större betydelse eller ingå i ett större sammanhang. Som avslutning på 

intervjun fick våra respondenter möjlighet att tillägga något om de kände att det var något vi 

missat samt de fick förtydliga om de ville vara anonyma eller inte.   

För att bibehålla en hög validitet så delades transkriberingen upp i två delar och vi gjorde var 

sin del, för att inte kunna påverka varandra i transkriberingen. Genom att använda 

inspelningsutrustning kunde samtalet flyta på naturligt och det tog heller ingen extra tid att föra 

anteckningar under intervjun (Dalen, 2007). Då inspelningarna var ca en timme per intervju 

blev det en naturlig uppdelning om ungefär 30 minuter var. Dessa jämfördes sedan genom att 

vi bytte del och lyssnade igenom materialet en gång till.  

4.3 Analys 
För att besvara våra frågeställningar så letade vi efter likartade uttalanden, mönster, samband 

likheter och skillnader då en kategorisering möjliggör för en tydlig överblick av materialet och 

de teman som kommer fram (Johannessen & Tufte, 2010). Som tidigare nämnt så hade vi innan 

intervjuerna läst om hållbarhetsverktyg och Ostlänken för att få en så god förkunskap som 

möjligt. Kvale och Brinkmann (2014) och Dalen (2015) menar att detta är viktigt då en 

förkunskap om ämnet påverkar analysen av materialet. Trost (2010) säger att en medvetenhet 

gör forskaren mer känslig och därmed duktigare på att se utvecklingsmöjligheter av 

intervjumaterialet. Anledningen till denna kategorisering var för att kunna förstå materialet på 

ett mer enhetligt sätt (Dalen, 2009; Johannessen & Tufte, 2010). Dessa färgkodade vi för att en 

enkel översyn och det resulterade i att samtliga transkriptioner delades in i fem olika teman. 

Det första temat handlar om varför SUNRA valdes, det andra temat var verktygets 
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användbarhet, det tredje var hållbarhetsarbetets struktur, det fjärde temat var organisationen 

kring SUNRA och det sista temat var hur kommunikationen ser ut i projekt Ostlänken. Dessa 

teman möjliggjorde sedan för en identifikation av likheter och skillnader mellan 

respondenternas svar. 

4.4 Reliabilitet och validitet 
Vår uppsats är en del av ett större projekt där användandet av SUNRA-verktyget i tre 

megaprojekt inom järnväg ska studeras. Därför är reliabiliteten en viktig och genomgående del. 

Intervjuguiden är granskad av vår handledare från VTI, för att säkerställa att den efterföljande 

undersökningar kan genomföras på samma sätt. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studiens 

data är, detta problematiseras i denna studie då vi själva har strukturerat och tematiserat 

respondenternas svar efter transkriberingen. Det är möjligt att andra forskare hade valt andra 

kategorier men det är inte någon betydande problematik. Oavsett vilka teman man väljer så är 

grunden till vad som ingår i dessa teman intakt, respondenternas svar har inte ändrats eller 

omformulerats. Johannessen & Tufte (2010) beskriver interbedömarreliabilitet som att, låta 

flera forskare oberoende av varandra värdera data. En bestående invändning när det gäller 

intervjuers reliabilitet har varit att olika intervjuare kommer fram till olika resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Denna problematik motverkade vi genom att intervjuinspelningarna skrevs 

ner enskilt och sedan bytte vi material och hade en ny genomgång. Det stärker 

transkriberingarnas reliabilitet att vi båda har förstått materialet likadant. En annan 

reliabilitetsaspekt som har varit viktig i denna studie är det faktum att vi skrivit om ett av 

Trafikverkets projekt, inom en studie hos VTI, finansierad av Trafikverket. Detta har vi haft i 

åtanke genom hela uppsatsens gång. Vi har varit begränsade av projektets ramar för att 

formulera vår studie, men det har inte påverkat innehållet i studien eller de slutsatser som den 

kom fram till. 

Validitet handlar om hur relevant den data vi har insamlat genom våra intervjuer, beskriver det 

fenomen som skulle undersökas (Johannessen & Tufte, 2010). Här är en validitetsfråga om fler 

intervjuer hade bidragit till studien, på ett sådant sätt att det hade förändrat resultatet. Inom 

Trafikverket fick vi inga nya uppslag av de två respondenter så där anser vi att vi har intervjuat 

de som besitter den relevanta kunskapen. För konsulterna så har vi intervjuat två av fyra 

konsulter, detta gjordes dels beroende på tidsaspekten men även då respondenter med insyn 

tidigt upplyste oss om att dessa fyra konsulter har varit minimalt involverade och alla har arbetet 

med samma aspekter på ett likvärdigt sätt. Detta bekräftades dels av konsulterna själva, samt 

vid en jämförelse av de båda konsulternas intervjuer. Vi tror inte att något nytt material hade 
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tillförts till studien av att intervjua fler, men här finns såklart en viss osäkerhet. En annan 

validitetsfråga är om vi har intervjuat de som faktiskt har den information som vi var ute efter. 

Vi använde oss av vår handledare som dörröppnare för att identifiera de första respondenterna, 

och sedan snöbollsmetoden för att låta dessa identifiera ytterligare respondenter vilket stärker 

validiteten i urvalet av respondenter.  
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5. Resultat 
I denna del presenteras resultatet av de kvalitativa intervjuer som legat till grund för denna 

uppsats och litteratur som behandlar ämnet.  

5.2 Resultatet av de kvalitativa intervjuerna 
Genom de intervjuer som genomförts inom projekt Ostlänken så presenteras här 

respondenternas svar baserat på den kategoriseringen som genomfördes efter transkriberingen 

av intervjuerna. Här redogör vi även för resultatet av den litteratur som går att koppla till 

respektive tema. 

5.2.1 Varför SUNRA valdes 
Temat varför SUNRA valdes innefattar hållbarhetsverktyg generellt samt hur SUNRA-

verktyget har använts i projekt Ostlänken. Andra delar som framkom var hur respondenterna 

upplevde att valet av SUNRA-verktyget gått till och vad som låg till grund för det beslutet. I 

detta tema så framkommer även respondenternas syn på fördelarna med att använda SUNRA-

verktyget i projekt Ostlänken. 

En respondent beskrev varför de valde att använda SUNRA-verktyget inom ramen för projekt 

Ostlänken, istället för andra verktyg: 

- ”Ja, men vi tyckte att det var att det fångade helheten, några av de andra som vi tittade 

på hanterade ju mycket kopplat till masshantering och resursanvändning och sådana 

saker, men vi tyckte att det var lite för smalt.” (Hållbarhetschef, Trafikverket) 

Här tolkar vi svaret på valet av verktyg att använda som att SUNRA var det mest holistiska 

verktyget av de som Trafikverket valde mellan. Fortsättningsvis berättade även respondenten, 

att SUNRA-verktyget valdes för att: 

- ”… vi vill inte ha ett verktyg som, det ska inte vara kommersiellt /…/ vi ska inte tjäna 

pengar på att jobba med hållbarhet. Det ska vara för att vi ser att det ska vara en del 

och skapar värde för vår verksamhetsstyrning och inom ramen för projektet.”       

(Hållbarhetschef, Trafikverket) 

En annan styrka som vi hittade genom våra intervjuer var just hur respondenterna såg på 

SUNRA som ett verktyg som inte var kopplat till någon ekonomisk vinning. Det är en tydlig 

skillnad i upplevelsen av vinsterna med verktyget mellan våra respondenter då en respondent 

berättar om vikten för de konsulter som arbetar under Trafikverket i projektet, att följa 

Trafikverkets exempel med att arbeta med hållbarhetsverktyget SUNRA:  
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- ”SUNRA känns ju som det är i alla fall på Trafikverket vedertaget att använda sig av 

det. Så, och då tänker jag att det är bra att ha koll på det och använda det. På det sättet 

ger det ju mervärde för [konsultföretaget].” (Hållbarhetsansvarig, konsult) 

Detta tolkar vi som att respondenten ser ett mervärde i att alla använder ett och samma verktyg 

och att konsulterna ska kunna få en vinning i att använda och lära sig SUNRA-verktyget, 

speciellt då de jobbar inom ramen för ett projekt hos Trafikverket. En ytterligare aspekt som 

framkom var vikten av att verktyget skall kunna fungera som ett stöd både i arbetet: 

- ”Jag kan förstå att om man behöver ett hållbarhetsverktyg /…/ om man inte är van att 

jobba med hållbarhetsdelar.” (Hållbarhetscoach, konsult) 

Respondenten tillade: 

- ”… det är ju väldigt sällan jag är inne och jobbar i det här verktyget, jag ser ju det bara 

som en redovisningsfunktion /…/ det hjälper inte det här projektet på något sätt utan 

det är bara på en metanivå som det ger ett mervärde… /…/ alltså när man jämför andra 

projekt med det här projektet.” (Hållbarhetscoach, konsult) 

Den andra konsulten, upplevde att SUNRA-verktyget kommer att vara mer än ett 

redovisningsverktyg, men då respondenten inte varit med vid en redovisning fanns det en viss 

osäkerhet: 

- ”Ja den tror jag kan hjälpa till med att mäta dom här målen, det tror jag. Men, jag vet 

ju inte eftersom jag inte har gjort det. Men det tror jag absolut att det blir lite mer, något 

att ta på, att se något mer konkret.” (Hållbarhetsansvarig, konsult) 

En ytterligare aspekt som en respondent har upplevt, är styrkan i att använda verktyget tidigt i 

projektet: 

- ”Ja, inledningsvis så har det väl varit bra att ha någon form av ramverk att förhålla sig 

till och att ha områden att utgå ifrån /…/ att pinpointa och kunna titta på de 

hållbarhetsområden som finns i SUNRA gör det mycket tydligare att sortera in det vi 

har, så det ser väl jag som den största styrkan med att ha någonting att titta på.” 

(Verksamhetsutvecklare, Trafikverket) 

Den positiva inställningen till SUNRA-verktyget återfinner vi även hos andra som talar om att: 

- ”… vi kommer att fortsätta att jobba utifrån SUNRA, att det är vårt sätt att hålla ihop 

hållbarhetsarbetet.” (Hållbarhetschef, Trafikverket) 
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Här tolkar vi respondenternas upplevelse som övervägande positiv till att använda SUNRA-

verktyget, dock så är det hos konsulterna som vi ser att förståelsen av vinsterna med verktyget 

inte har varit så betonade. Det är även vissa skillnader mellan upplevelsen av att använda 

verktyget mellan de olika konsulterna, vilket kan förklaras av att en konsult inte är van vid att 

använda SUNRA-verktyget.  

Våra respondenters svar överensstämmer till viss del med vad forskningen på fältet säger, det 

finns en mängd olika verktyg att välja som alla har speciella egenskaper. Dock säger 

forskningen kring hållbarhetsverktyg att idag finns det inget standardiserat verktyg eller 

metodik som säkerställer en tillförlitlig mätning av hållbarhet vid uppskattning och utvärdering 

av infrastrukturella projekt (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). Bueno, Vassalo & Cheung, 

(2015) talar även om att beslutsfattare behöver ett praktiskt verktyg för att utvärdera 

hållbarhetsarbetet i alla faser av ett infrastrukturprojekt. Här ser vi även att våra respondenter 

upplever skillnader mellan nivåerna inom projektet vilket ytterligare kan försvåra arbetet. 

Förståelsen av verktygets bidrag till hållbarhetsarbetet skiljer sig mellan respondenterna. 

5.2.2 Verktygets användbarhet 
Det andra temat innefattar erfarenheter av verktygets användbarhet, det beskrivs här av våra 

respondenter hur SUNRA-verktyget har använts. Även respondenternas erfarenheter av hur 

SUNRA-verktyget har fungerat ihop med projektets hållbarhetsmål, samt formuleringen av 

dessa mål redovisas. Här redogör respondenterna för problem med att jämföra mellan olika 

projekt, samt några upplevda egenskaper med SUNRA-verktygets utformning. 

För att förstå hur användbart ett verktyg är, så måste kunskapen om syftet med verktyget finnas. 

Myndigheten sätter själv mål för sitt hållbarhetsarbete, i detta fall Trafikverket. Målarbetet 

beskrivs av en respondent: 

- ”… jag vet inte om tanken med SUNRA är att man kanske ska ha ett SUNRA och sen så 

rapporterar man det och så tar man fram ett nytt och så har man nya mål, men vi har jobbat 

mycket, det kanske i och för sig var fel av oss från början, men vi har jobbat väldigt mycket 

med långsiktiga mål, /…/ vissa av målen kanske inte är uppnådda förrän vi står där 2028 

och Ostlänken är färdig.” (Verksamhetsutvecklare, Trafikverket) 

SUNRA-verktyget överensstämmer inte med hur målarbetet har sett ut tidigare, då SUNRA-

verktyget använder sig av en annan skala för att mäta måluppfyllnad. Det gör att långsiktiga 

mål inte visar på uppfyllnadsgrad utan bara står som ”delvis uppfyllt”. Respondenten beskriver 

att idag: 



27 
 

- ”följer vi upp med frågan: Ligger vi i fas?” (Verksamhetsutvecklaren, Trafikverket) 

Arbetet med mål inom hållbarhetsarbetet är alltså aktivt men med ett annat tillvägagångssätt. 

Detta ser vi kan skapa problem då denna funktion inte finns i SUNRA-verktygets utformning. 

SUNRA-verktyget har fyra kategorier som används för att mäta måluppfyllnad och ingen av 

dessa kan redogöra för en framdrift.  

En tydlig fördel med SUNRA-verktyget beskrivs av respondenten: 

- ”… som en superbra grund, och det blir väldigt tydligt när man /…/ utgår från de olika 

hållbarhetsteman eller områden /…/ så jag tycker absolut: SUNRA fungerar som en 

superbra grund för hållbarhetsarbetet…” (Verksamhetsutvecklaren, Trafikverket) 

En respondent tillade att: 

- ”… om fler jobbade med SUNRA så kanske vi skulle kunna ha det när vi ville jämföra 

oss mot svenskt näringsliv eller mot andra stora infrastrukturprojekt.” 

(Verksamhetsutvecklaren, Trafikverket) 

Här ser vi tydliga tecken på att våra respondenter förstår vikten av att kunna jämföra 

hållbarhetsarbetet mellan olika projekt, men om SUNRA ger denna möjlighet är de mer 

tveksamma till. 

I det första temat om ”varför SUNRA valdes” så beskrev respondenterna flera vinster med att 

använda SUNRA, men vi ville också ha deras synpunkter på tillkortakommanden eller 

utvecklingsmöjligheter dels med SUNRA-verktyget generellt men också att arbeta i Excels 

arbetsbok, en respondent beskriver att: 

- ”… dom indikatorerna och aspekterna som var uppsatta inte var så himla 

verklighetsförankrade alltid och det hänger sig hela tiden.” (Hållbarhetscoach, konsult) 

Denna problematik bekräftades av fler respondenter: 

- ”… det är ju inte så enkelt att arbeta med, för det är mycket buggar och konstiga saker 

som händer, /…/ vi vill att man ska kunna markera ut: vilka områden har vi valt? /…/ 

då det är ju ganska krångligt.” (Verksamhetsutvecklaren, Trafikverket) 

Medan en annan respondent säger att:  

- ”Jag gillar Excel. Det tycker jag inte gör någonting, alltså jag har arbetat med 

klimatkalkyl som är, jag vet inte, det är ju inte Excelbaserat det är ju på deras hemsida, 
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eller vad man säger så. Det är ju typ som samma sak bara det att man laddar ner den 

här och den andra ligger på nätet liksom. Så det tycker jag inte spelar någon roll.” 

(Hållbarhetsansvarig, konsult) 

En respondent beskriver arbetet med uppföljningen i SUNRA-verktyget som problematisk och 

att projekt Ostlänken valt att hantera frågan utanför verktyget: 

- ”… exempelvis så i SUNRA så har vi ju, ja men uppföljning av mål, men under målen 

finns det ju mängder av olika aktiviteter och andra saker som genomförs, men det finns 

ingenstans i SUNRA att dokumentera det /…/ så vi jobbar i SUNRA, sen jobbar vi med 

uppföljning i våra egna månadsrapporter.” (Verksamhetsutvecklaren, Trafikverket) 

Detta tolkar vi som att verktyget upplevs ofärdigt för användning då det hänger sig och att det 

inte finns utrymme för att dokumentera de aktiviteter som är kopplade till målen. Detta gör att 

användarna använder andra verktyg för att jämföra med andra projekt. Detta beskrivs av en 

respondent:  

- ”… därför var vi tvungna att göra någonting annat, eller hitta något annat sätt att 

jämföra oss, och GRI är ju då ett globalt, ja men arbetssätt, eller ett globalt ramverk 

som används av jättemycket olika företag och även av stora infrastrukturprojekt, och 

därför har vi hittat, har vi valt att göra en egen hållbarhetsrapport enligt GRI för då 

kanske vi med de nyckeltalen som vi får ut där kan jämföra oss på ett annat sätt.” 

(Verksamhetsutvecklare, Trafikverket) 

En respondent anser att det inte finns några större problem med SUNRA-verktyget, förutom att 

målen som de fick tilldelat av den övergripande projektorganisationen var självklara: 

- ”Men jag tror inte att jag har några problem men SUNRA-verktyget. Det var inga 

problem det var snarare målen som vi fick var väldigt självklara för våra projektörer. 

Så att, ja men det här jobbar vi redan med. Och det är ett bra kvitto för att vi jobbar 

bra med hållbarhet, redan liksom. Men det var inte så utmanande, om man säger så.” 

(Hållbarhetsansvarig, konsult) 

Verktygets användbarhet är något som är återkommande i den vetenskapliga litteraturen, 

exempelvis så belyser den tidigare forskningen hur svårt det kan vara att välja ett verktyg. Ett 

exempel är Bueno, Vassalo & Cheung (2015) som beskriver problematiken med att hitta ett 

optimalt verktyg som utvärderar hållbarhetsarbetet inom projekt, samtidigt som marginalerna 

för verktyget helst skall vara allomfattande och med en hög användarvänlighet. Vi ser tydligt 
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att respondenterna inom projekt Ostlänken har upplevt att SUNRA-verktyget har brister 

avseende användarvänligheten. Att det skulle vara ett optimalt verktyg för utvärderaring av 

hållbarhetsarbetet motvisas även det av respondenterna som berättar att de valt att använda 

andra verktyg då de upplevt att SUNRA-verktyget inte har dessa möjligheter. 

 Bueno, Vassalo & Cheung, (2015) identifierar även några viktiga element för att förbättra 

hållbarhetsarbetet och utvärderingen av detta, de föreslår en kombination av olika verktyg för 

ett mer komplett arbete med hållbarhetsfrågorna. Dessa kombinerade verktyg bör kunna ta in 

flera aspekter samtidigt, även de som är svåra att kvantifiera, som exempelvis kumulativa 

effekter. Att använda flera verktyg är något som respondenterna från projekt Ostlänken talar 

om att de gjort, och upplevelsen av detta har varit positiv överlag. För att hantera kumulativa 

effekter så anser vi att det handlar om målformuleringen många gånger och det kan vara svårare 

att mäta kumulativa effekter när våra respondenter bara har långsiktiga mål.  

Det är många gånger en komplex uppgift att redogöra för alla beståndsdelar av de tre 

hållbarhetspelarna då de är mycket olika i karaktär och kräver olika metoder för bedömning 

(OECD, 2004). Den bedömning som gjorts i projekt Ostlänken har fått läggas över i ett annat 

verktyg enligt våra respondenter. Vilket betyder att respondenterna tydligare går i linje med den 

tidigare forskningen. Vidare menar Pearson et al. (2013) att bedömningen av hållbarhet är 

förenad med två centrala utmaningar; 1) den filosofiska utmaningen av att på ett korrekt sätt 

definiera vad som mäts och 2) den tekniska utmaningen av att noggrant mäta komponentdelarna 

i indikatorn för en eventuell hållbarhetsbedömning. Vilket vi ser kan bemötas genom att tydliga 

noteringar kring varför och hur målen har valts samt hur målen skall mätas ligger med som ett 

komplement till målet antingen i SUNRA-verktyget eller som respondenterna har gjort, i ett 

separat verktyg.  

För att redovisa sitt arbete så säger lagen om hållbarhetsredovisning att alla statliga bolag måste 

hållbarhetsredovisa med ett ramverk som de finner bäst, många väljer GRI (Global Reporting 

Initiative) vilket är världens mest använda ramverk för denna typ av redovisning enligt Carendi 

(2017). GRI har även respondenterna uttryckt att de använder, men de antyder även att SUNRA-

verktyget skulle kunna uppfylla denna funktion om det används i fler projekt som möjliggör en 

jämförelse.  
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5.2.3 Hållbarhetsarbetets struktur 
I detta avsnitt redovisas resultatet av det tredje temat, som hanterar hållbarhetsarbetets struktur 

inom projekt Ostlänken. De underkategorier som identifierats berör frågor om redovisning, 

implementering och flexibilitet med hållbarhetsarbetet och SUNRA-verktyget. Då SUNRA-

verktyget kom in i ett projekt som redan var igång så har det inte bidragit till målformuleringen 

initialt. En respondent beskriver detta: 

- ”… sen hade vi även mycket mål inom alla möjliga områden, och en projektplan som 

redan var framtagen innan vi började titta på dom olika områdena i SUNRA, och sen 

så tog vi då dom målen som vi redan hade framtagna och stoppade in i SUNRA, medans 

jag, om jag hade fått börja om från början så hade jag tittat på SUNRA först och sen 

tagit fram våra projektmål, /…/ men vi hade redan kommit så pass långt med projektet 

så att när SUNRA kom in i bilden så hade vi, ja men tydligt hur projektorganisationen 

skulle arbeta och ja men olika mål inom olika områden helt enkelt.” 

(Verksamhetsutvecklare, Trafikverket) 

Detta är både positivt och negativt, det positiva är att SUNRA är så flexibelt att det gick att 

använda även fast verktyget inte var med i projektets uppstart, det negativa är att de mål som 

nu var beslutade, inte överensstämmer med sättet att mäta måluppfyllnad i SUNRA-verktyget. 

Den uppföljning som finns i SUNRA-verktyget är inte användbar när mål formulerats över så 

lång tid, vilket kan undvikas om SUNRA-verktyget används direkt i ett projekt. Vilket även 

bekräftas av vår studie. Då SUNRA-verktyget inte var med från start i projektet så hade en av 

konsulterna påbörjat arbetet: 

- ”… ett uppdrag hade hunnit börja när vi var färdiga med det [valet av SUNRA, vårt 

förtydligande] så vi har kommit lite i efterhand, så det kanske hade varit ännu bättre att 

haft det från början tänker jag.” (Verksamhetsutvecklaren, Trafikverket) 

En respondent betonar att de inom projektet kan se vad som är relevant att arbeta med i ett 

tidsperspektiv. Detta kopplar respondenten till de hållbarhetsområden som SUNRA-verktyget 

består av:   

- ”… det tycker jag är jättebra, ett enkelt sätt som man har gjort då i SUNRA, att man 

kan se i de här olika områdena vad som är viktigt här och nu liksom. /…/ Från början 

var det 32 [hållbarhetsområden, vårt förtydligande], nu är det 26 /…/ jag tycker att det 

var bra att det blev 26, less is more.” 
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Vi har nu kunskap om att redovisningen och uppföljningen inte har genomförts i SUNRA-

verktyget, en respondent beskriver struktureringen av hållbarhetsarbetet som: 

- ”… vi har ju ett intranät [PPi – Projektportal investera, vårt förtydligande] där vi kan 

lägga upp listor på ett bra sätt och sortera, så vi har alla våra mål i SUNRA och våra 

aktiviteter, hur vi följer upp dem och vem som är utpekad ansvarig, det har vi lagt över 

till PPi.” (Hållbarhetschef, Trafikverket) 

Detta är enligt forskningen på området ett bra alternativ till att komplettera ett 

hållbarhetsverktyg, och vi tolkar det som att detta sätt att hantera hållbarhetsfrågorna ger 

SUNRA-verktyget en mer specifik roll som grund för hållbarhetsarbetet och inte beskriva vem 

som har ansvaret för arbetet eller uppföljningen med en utvärdering.  

På en mer övergripande projektnivå så upplever en respondent att arbetet med SUNRA-

verktyget i megaprojektet Ostlänken är problematiskt: 

- ”Vi är lite för stort projekt att jobba med det [SUNRA-verktyget, vårt förtydligande] 

egentligen. Jag tänker om man är i ett mindre projekt /…/ när man inte styckar upp i 

massa mindre delar, /…/ då gör du nog uppföljningen direkt i Excel verktyget och då är 

det ju absolut enklast.” (Hållbarhetschef, Trafikverket) 

Respondenten menar att en direkt uppföljning i SUNRA-verktyget är enklast. Det är valet av 

att ha verktyget baserat på Excel som skapar en problematik då det måste skapas flera kopior 

om projektet delas upp. Vilket i sin tur leder till mer arbete med att sammanställa och ställer 

ännu högre krav på att alla involverade har gjort på samma sätt för att kunna få en enhetlig bild.    

För att belysa hur projektorganisationen ser på SUNRA-verktyget kopplat till hållbarhetsarbetet 

berättar en respondent att: 

- ”Det vi försöker att komma ifrån är ju att vi inte pratar så mycket att vi jobbar med 

SUNRA, nä… vi jobbar med hållbarhet.” (Hållbarhetschef, Trafikverket) 

Forskningen på området diskuterar hållbarhetsarbetet och användandet av verktyg som 

problematiskt. En problematik som synliggörs i Furberg, Molander & Wallbaum (2015) är att 

besluten som fattas rörande hållbarhetsarbetet i ett projekt, sker sent, många gånger efter 

planeringsstadiet av ett projekt. Vilket var tydligt enligt flera av våra respondenter att det var i 

ett senare skede som SUNRA-verktyget kom in i projektet.  
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En annan aspekt som framkommer i forskningen är den brist på flexibilitet som många verktyg 

har (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). Den flexibilitet som våra respondenter har upplevt kring 

SUNRA är dock att alla de frågor som de velat ”stoppa in” i SUNRA har haft en logisk plats. 

En annan brist enligt forskningen är att verktyg tenderar att lägga större fokus vid vissa faser 

av projektets genomförande. Detta styrks av Furberg, Molander & Wallbaums (2015) studie 

som identifierar problematiken med att myndigheter, som är ansvariga för utvecklingen av 

infrastrukturen tenderar att fokusera mer på direkta konsekvenser av projekten än indirekta 

konsekvenser.  

5.2.4 Organisationen kring SUNRA 
I det fjärde temat om organisationen kring SUNRA behandlas frågor som rör olika nivåer i 

projekt, hur organisationen ser ut i projektet, samt hur användningen av SUNRA-verktyget har 

upplevts av respondenterna, kopplat till specifika uppgifter med hållbarhetsarbetet.  

Innan vi kommer in på specifika delar av projektet och SUNRA-verktyget så beskrivs 

utvecklingen inom myndigheten rörande hållbarhetsarbetet: 

- ”… jag jobbade tidigare med Förbifart Stockholm och innan där, jobbade jag med 

Citybanan och där på Citybanan hade vi ju miljö och kvalitet och 

arbetsmiljöcertifieringar, så det var ju fokus då, på den tiden. Då pratade man inte så 

mycket hållbarhet och i Förbifarten började vi liksom titta på hållbarhetsarbetet men 

mycket fokus var ju liksom på energi och klimat, men det är ju liksom /…/ bara en del i 

det hela då. Men att äh, det har ju kommit mer och mer att det blir fokus på sociala 

aspekter på Trafikverket /…/ detta är första gången med ett 

hållbarhetsverktyg.”(Hållbarhetschef, Trafikverket) 

Detta tolkar vi som att fler dimensioner inkluderas i bedömningen av hållbar utveckling, vilket 

tyder på en förändring i prioritet hos Trafikverket. Då Ostlänken är ett megaprojekt så var vi 

intresserade av att få respondentens upplevelse av att hur projektet har utvecklats och när 

verktyget SUNRA kom in i bilden. En respondent berättar att SUNRA-verktyget valdes innan 

upphandlingen av konsulterna var klar och beskriver hur deltagarna i projektet har utökats 

avsevärt: 

- ”Ja, det här var innan vi hade handlat upp våra konsulter /…/ då var vi ju inte så många 

som jobbade i projektet, då var vi kanske tio personer. Idag är vi mer än 100 personer 

som jobbar med projektet, alltså då på Trafikverkets sida och sen har vi kanske /…/ 500 

till 800 konsulter som jobbar mer eller mindre åt oss.” (Hållbarhetschef, Trafikverket) 
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Den kompetens som finns i projektet är bred menar en respondent, det är många olika roller 

som har olika bakgrund. Hållbarhetsarbetet håller på att breda ut sig är kopplat till hur 

organisationen struktureras: 

- ”Ja jag tycker att det är jättebra att man har olika infallsvinklar när man arbetar med 

hållbarhet, och i vårt projekt skulle jag nog, när vi letar mål och sådana saker så 

hamnar vi ofta, den stora mängden återfinns inom social hållbarhet /.../ däremot så 

märker jag i samarbete mot våra konsulter att det ofta är miljöspecialister och 

miljöfunktionen där, som håller i arbetet.” (Verksamhetsutvecklare, Trafikverket) 

Detta tolkar vi som en förändring i förståelsen av arbetet med hållbarhetsfrågan, det är inte 

direkt kopplat till SUNRA-verktyget men likväl en positiv riktning. Här beskriver även 

respondenten hur arbetet med hållbarhet beskrivs med ett top-down perspektiv vilket kan vara 

fördelaktigt för att hålla ihop arbetet och ha en tydlig styrning av hållbarhetsfrågan. Den struktur 

som hållbarhetsarbetet har haft kopplat till SUNRA-verktyget beskrivs som: 

- ”… ja och det var ju också inledningsvis vi som gjorde de här sonderingsfrågorna och 

då var det ju vi som var i hållbarhetsgruppen som ansvarade för det /…/ Sen hade vi 

väl avstämningar /…/ i projektet, kopplat till mål som vi la in och sådana saker. Men 

det var egentligen vi som gjorde det och drev arbetet.” (Verksamhetsutvecklaren, 

Trafikverket) 

Det är enligt respondenten på en övergripande nivå i projektorganisationen som 

hållbarhetsarbetet initialt utformades. En annan strukturell förändring är hur målen har beslutats 

om: 

- ”… vi får ju liksom uppdrag från Trafikverket centralt att nu ska ni jobba med de här 

målen, och i år fick vi liksom frågan utifrån: Vart kan ni bidra till Trafikverket 

övergripande mål? Och det var ju perfekt för oss för då kunde ju vi använda: Ja men 

det är dom här SUNRA målen vi har haft, dom här hållbarhetsmålen så då spelade vi 

in dom målen vi har, det här kan vi bidra, och på så sätt blev det väldigt enkelt och få 

vårat hållbarhetsarbete som en del i våran verksamhetsstyrning och det som vi följs upp 

på. Det följs upp på både ekonomi och tidsplaner och vad vi har för innehåll och att vi 

klarar dom målen, så att det gäller ju att få det här som en del i det arbetet, men det … 

så har det ju inte varit förut, då har ju vi fått uppifrån. /…/ Nu ska ni jobba med dom 

här målen, det här kommer vi följa upp er på.” (Hållbarhetschef, Trafikverket) 
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Som vi förstår det kan projektet nu påverka sina hållbarhetsmål, samt tala om för den 

övergripande myndigheten vad som är viktigt i projektet och vad som skall hanteras. Då 

ansvaret för hållbarhetsmål inte beslutas utanför projektorganisationen, utan hos den 

övergripande myndigheten som här i projektet med Ostlänken. Detta menar respondenten, som 

vi tolkar det, har underlättats av att använda SUNRA-verktyget som utgångspunkt för 

hållbarhetsarbetet:  

- ”… dom målen som man plockat ut som viktiga för projektet, och dom som konsulterna 

är ansvariga för, det som är med dom här målområdena är ju att de egentligen inte 

skiljer sig från våra projektmål, de tillför ingen ytterligare eller så, utan det är bara att 

man paketerar dom på ett annat sätt…” (Hållbarhetscoach, konsult) 

Detta beskriver även en annan respondent: 

- ”Vi har en [SUNRA, vårt förtydligande] övergripande internt i projektet, och vi har 

samma mål i alla delprojekt egentligen som konsulten ansvarar för, de har var sitt 

SUNRA-verktyg, men då har vi sagt till dem vilka mål de ska följa upp i SUNRA, så de 

har inte själva fått hitta på någonting utan vi har styrt det, för vi har… vi vill kunna 

följa upp på den här övergripande nivån.” (Verksamhetsutvecklare, Trafikverket) 

Det är tydligt att samma mål används både övergripande i projektet som i de delprojekt som 

hanteras av konsulterna anser vi. Samtidigt så har konsulterna haft möjlighet att påverka arbetet 

enligt en respondent: 

- ”Hur väl har man avvägt, tex, förutsättningar inom teknik, ekonomi, kultur, landskaps 

värden... Det får man ju gå in i så fall och se i resultatet /…/ då vi gör ju vissa 

rekommendationer till Trafikverket, om vissa val, men sen är det inte säkert /…/ att dom 

tar de valen /…/ om konsulten lagt 20 miljoner på att utreda det här men: Ja min 

magkänsla säger att… så då går vi inte på deras rekommendationer, så funkar det ju 

liksom inte.” (Hållbarhetscoach, konsult) 

Det finns en viss problematik med att det finns en äganderoll av SUNRA-verktyget som 

konsult, då Trafikverket har beslutat om en bestämd tidsram för arbetet med SUNRA-verktyget:  

- ”Vi har ett fastprisuppdrag. Och vi har X-antal timmar som vi helst inte vill gå över 

eftersom vi helst inte vill gå back, på det här uppdraget så att… men vi gör ju det bästa 

vi kan med det vi har liksom.” (Hållbarhetsansvarig, konsult) 
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Dessa frågor gällande mål och delaktighet är återkommande i den vetenskapliga litteraturen, 

bland annat så säger Furberg, Molander & Wallbaum (2015) att en problematik rörande 

hållbarhetsarbetet inom projekt är att det har varit en otillräcklig översyn gällande uppfyllnad 

av mål. Samtidigt så har det varit en brist i kunskapsöverföringen mellan olika 

kunskapsområden. Våra respondenter hos konsultfirmorna menar att de lämnar förslag men att 

det i slutändan är upp till Trafikverket om de vill följa dessa rekommendationer. Det faktum att 

målen som konsulterna skall arbeta med i SUNRA-verktyget är lika hos alla delprojekt bör 

bidra till att en översyn av uppfyllnad förenklas. Furberg, Molander & Wallbaum (2015) menar 

också att en effektivisering av deltagandet från alla aktörer är någonting som kan förbättras, för 

att uppnå ett mer effektivt och målinriktat hållbarhetsarbete. Detta tolkar vi av respondenterna 

påverkas av den tidsram som Trafikverket beslutar om när de använder fastprisuppdrag. 

Men en fullständig delaktighet av arbetet med hållbarhetsfrågor motvisas av forskningen, det 

handlar mer om att kompetensen skall används mer brett. Ett exempel är i Servaes & Lie (2014) 

som menar att det inte är nödvändigt att alla deltagande på alla nivåer behöver vara delaktiga 

vid varje beslut om hållbarhetsarbetet.  

5.2.5 Hur kommunikationen ser ut i projekt Ostlänken 
Det femte temat som identifierats handlar om hur kommunikationen ser ut i projekt Ostlänken, 

och hur detta bidrar till en förståelse av hållbarhetsarbetet internt och extern för projektet. Här 

redogörs även för respondenternas upplevelser av kommunikationen mellan de olika nivåerna 

i projektet, samt även ner i delprojekt som arbetat med SUNRA-verktyget.  

Konsulterna berättade hur kommunikationen mellan Trafikverket och dem ser ut då 

Trafikverket lämnade över SUNRA-verktyget initialt och de olika hållbarhetsområdena som de 

ska arbeta med:  

- ”Det var inte jag som fick den här uppgiften initialt men hon som fick den hade en ut… 

eller inte en utbildning men en snabb informations möte om SUNRA som jag sen fick ta 

del av då av den Powerpointen. Så egentligen så tror jag att den här [personen] fick 

den informationen som [personen] behövde för att starta upp.” (Hållbarhetsansvarig, 

konsult) 

Vi har tidigare fått kunskapen om att Hållbarhetsansvarig är den hos konsultfirman som har 

ansvaret för deras version av SUNRA-verktyget. Utbildningen i användandet av verktyget har 

brustit som vi tolkar det och det kan påverka förståelsen av verktygets användning. Det beskrivs 



36 
 

dock av respondenten att hjälp finns att få, om de känner att de behöver detta, vilket kan vara 

tillräckligt. 

Kommunikationen kring hur hållbarhetsarbetet skall fungera kan göras på flera sätt och i projekt 

Ostlänken har de arbetat med en illustrativ bild, som de kallar för ett hållbarhetsträd:  

- ”… vi har tagit fram ett hållbarhetsträd som vi har jobbat med. För vi tycker att det 

illustrerade lite bättre vad, det blir bra att kommunicera till våra med arbetare och 

externa också vad det är för oss och att man förstår.” (Hållbarhetsutvecklare, 

Trafikverket) 

En annan aspekt av att kommunicera hållbarhetsarbetet är att det kan upplevas olika beroende 

på vilken förkunskap man har: 

- ”… folk fattar liksom inte riktigt vad, de tycker det är jättekonstigt med hållbarhet, men 

det är inget konstigt när man väl förstått det men man har ju inte jobbat med det innan 

med de här tre perspektiven med socialt och ekonomiskt och ekologiskt. De flesta tror 

att: Jaja, ni jobbar med miljö, nä, vi jobbar med hållbarhet, vi har ett större grepp här, 

och den är en del av vår verksamhetsstyrning. Så vi har ju jobbat mycket med att få ihop 

den till vår ordinarie verksamhetsstyrning så att det inte ska vara något vid sidan om.” 

(Hållbarhetschef, Trafikverket) 

En respondent berättar om hur de använde kommunikationsplanen tidigt för att lyfta in dessa 

delar i SUNRA-verktyget: 

- ”Vi utgick ifrån kommunikationsplanen de målen som fanns där, vi utgick ifrån 

projektplanen och de målen som fanns där, sen utgick vi också ifrån de styrkortsmål 

som vi hade, för vi arbetade utifrån styrkort tidigare men det gör vi inte 

längre”(Verksamhetsutvecklare, Trafikverket) 

Om hållbarhetsverktyget i sig så säger respondenten: 

- ”För en Excelfil är aldrig kommunikativ, det kan man ju inte säga, eller ja det kanske 

man skulle kunna säga om man gör den väldigt fin i färg och så.” 

(Verksamhetsutvecklare, Trafikverket) 

Kommunikativt så kanske en Excel-fil inte är optimal, men det framkom även andra 

begränsningar när vi pratade om hur SUNRA-verktyget användes för att kommunicera arbetet:  
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- ”… vi har ju /…/ olika konsultgrupper och alla kan ju inte vara inne och jobba i samma 

Excelfil heller liksom, så vi måste ju få uppföljning och så måste vi /…/ samla ihop den 

där så vi kan få en helhet av själva projektet när vi gör bedömningen.” (Hållbarhetschef, 

Trafikverket) 

Här var vi intresserade av hur kommunikationen av måluppfyllnad fungerade relaterat till 

SUNRA-verktyget, en respondent beskriver: 

- ”… vi har väl egentligen utgått från den framdrift som de anger, och försökt göra en 

uppskattning vi har av framdrift i helhet, så vi har inte lagt in deras dokument 

någonstans, utan vi har snarare tittat på deras siffror, och lagt in det i vårt dokument 

så det är egentligen så vi har jobbat, men så i vår övergripande SUNRA ska det vara 

helheten som vi har och då har vi både utgått ifrån konsultens egen åsikt kopplas till 

deras framdrift, men också haft, jamen våra specialister som sitter i projektet och 

snarare haft uppföljning med dom som är målansvariga…” (Verksamhetsutvecklare, 

Trafikverket) 

Detta tolkar vi som att det är en uppskattning som ligger till grund för hur framdriften mäts 

inom projektet. Det är kopplat till att de inom projektet har valt att arbeta med långa mål och 

då är det svårt med SUNRA-verktygets fyra skalor som inte klarar av att hantera en framdrift 

över lång tid.  

Enligt Bucur & Petra (2011) kräver hållbar utveckling omfattande kunskap om konceptet och 

dess innebörd men det är inte nödvändigt att ha en omfattande uppsättning av specifika 

handlingar. Detta tolkar vi av våra respondenters svar är något som börjar visa sig även inom 

infrastrukturella projekt, då de jobbat mycket med att få det till en del av deras ordinarie 

verksamhetsstyrning. Man måste kommunicera så att mottagaren blir intresserad och även 

lägga fram för och nackdelar samt att tala på deras språk och kunskapsnivå (Servaes & Lie, 

2014). Detta hanteras som vi förstår det inte med SUNRA-verktyget utan parallellt med ett 

hållbarhetsträd vilket verkar vara en bra lösning enligt våra respondenter. Det är också viktigt 

att uttrycka de förutsättningar som skapas genom innovationer och idéer som är bra för 

framtiden som till exempel ren luft genom ett bättre transportsystem. Att nå bästa genomslag 

av kommunikationen är att tala rakt och okomplicerat. Det finns också kommunikationen i form 

av styrmedel som lagar och förordningar, vilket har en direkt och tydlig kommunikation till hur 

viktiga dessa frågor är (Bucur & Petra, 2011).  
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6. Diskussion 
Det faktum att SUNRA-verktyget testas att användas inom ett så stort projekt som Ostlänken 

ser vi som väldigt ambitiöst av Trafikverket, det visar på hur mycket de är beredda att satsa på 

SUNRA-verktyget. De erfarenheter som kommer av arbetet med SUNRA-verktyget i 

Ostlänken samt i de övriga projekten kommer säkerligen att bidra till att verktyget utvecklas 

och används mer i framtiden. Vi vet redan nu att den engelska version som har använts i denna 

studie kommer att ersättas av en svensk version när projekt Ostlänken går in i en 

konstruktionsfas. Även att utvecklingen av SUNRA-verktyget specifikt var för nationella 

vägmyndigheter och att Trafikverket har använt SUNRA-verktyget inom byggnationen av en 

järnväg bör ge uppslag till flera utvecklingsmöjligheter. Den svenska versionens förklarande 

texter måste alltså både klara av att behandla vägprojekt samt övriga områden som Trafikverket 

arbetar med. Vi vet av respondenterna att detta utvecklingsarbete har bedrivits parallellt med 

användningen av verktyget i projektet och det ser vi som en styrka hos Trafikverket, att klara 

av att bedriva utveckling samtidigt som verktyget testas och används. Att Trafikverket själva 

får bidra med att utveckla och anpassa verktyget genom att testa det och parallellt utveckla det 

är en styrka, då Trafikverket kan utforma verktyget till att ha en hög användarvänlighet, som 

Bueno, Vassalo & Cheung (2015) menar krävs.  

Ambitionen med SUNRA-verktyget är baserat på tre olika ramverk, som skall genomsyra 

myndighetens hållbarhetsarbete. Vi anser att Trafikverket som övergripande myndighet är på 

god väg att uppfylla denna ambition. Vi tror att de lärdomar som insamlas inom projekten som 

idag använder SUNRA-verktyget och den forskning som bedrivs parallellt av VTI, kommer 

bara att stärka anpassningen av verktyget till Trafikverkets specifika behov. Det kräver som vi 

ser det ett aktivt arbete och tydlig styrning men med SUNRA-verktygets hjälp och utveckling 

bör Trafikverket vara ett bra steg på vägen mot mer hållbara projekt. 

Hållbarhetsarbetet i de stora projekten 
Vår studie visar på att SUNRA-verktyget valdes i en jämförelse med andra hållbarhetsverktyg, 

och den avgörande faktorn har varit att verktyget jobbar med helheten i ett projekt. Vilket vi 

även fann som en rekommendation av Bueno, Vassalo & Cheung (2015) då det är viktigt med 

ett hållbarhetsverktyg i större projekt. Detta styrktes i vår studie av Flyvberg (2014) och 

Furberg, Molander & Wallbaum (2015) som menar att det krävs någon form av styrning då 

megaprojekt är riskfyllda, medför höga kostnader samt att det har många intressenter som är 

involverade i projekten.  En annan aspekt som vi identifierar är att det krävs en utvärdering av 

hållbarhetsarbetet på grund av ändringar i lagstiftningen (Regeringen, 2016). Denna 
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utvärdering bör vara rigorös, genomskinlig och formell enligt Bueno, Vassalo & Cheung 

(2015). En lagstiftning är som vi ser det en utgångspunkt, sen kan i detta fall, Trafikverkets 

egna ambitioner ytterligare stärka hållbarhetsarbetet. Lagstiftningen har krav på en utvärdering 

av hållbarhetsarbetet, men vi ser redan nu att Trafikverket vill göra mer än att bara utvärdera, 

vår studie visar att Trafikverket genom att använda SUNRA-verktyget, vill skapa ett mervärde 

för verksamhetsstyrningen och hålla ihop hållbarhetsarbetet. Detta belyser även tidigare 

forskning då ett megaprojekt innebär en hög risk och att ha en bra verksamhetsstyrning är en 

nyckelfaktor för att lyckas (Flyvberg, 2014).  

Våra respondenter ser fördelar med verktyget på ett flertal olika områden, som en bra grund i 

arbetet, för att fånga helheten i projektet, för att hålla ihop hållbarhetsarbetet och för en 

jämförelse på en metanivå. Möjligheten att jämföra mellan olika projekt nationellt anser vi vara 

genomförbart inom en snar framtid då verktygets funktionalitet utvecklas genom nya versioner.  

Däremot anser vi att den internationella jämförelsen av megaprojekts hållbarhetsarbete inom 

transportsektorn kan påverkas av att Sverige har integrerat de olika trafikslagen, väg, båt, 

järnväg och flyg, under en och samma myndighet. Det gör att den svenska versionen av 

SUNRA-verktyget måste anpassas efter ännu fler trafikslag och många andra länder har en 

renodlad vägmyndighet, vilket kan komplicera en jämförelse.  

Infrastrukturprojekt och helhetsperspektivet 
Forskningen efterlyser ett verktyg som är holistiskt och verktyget ska ha en uttalad ambition 

om tillvägagångssätt och mål (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). Detta tolkar vi som att 

användarna skall dels förstå vinsterna och tillvägagångssättet med att arbeta i ett 

hållbarhetsverktyg, samt en förståelse för verktygets avgränsningar. Vår studie visar att flera 

respondenter i efterhand hade velat göra annorlunda i arbetet med SUNRA-verktyget, och en 

osäkerhet kring en enhetlig syn kring varför SUNRA-verktyget har använts, synliggörs i 

studien. Detta beror på att verktyget kom in i projektet, dels fel i tid, samt att det inte har 

förklarats genomgående för användarna om syftet med verktyget. 

Forskningen beskriver att problematiken ligger i att tidigare hållbarhetsverktyg tenderar att 

styra fokus till vissa faser av projektet (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015). Vår studie visar att 

SUNRA-verktyget och arbetet med hållbarhetsmål inte har styrts för mycket, däremot så 

beskriver respondenterna att målen är över en lång tid och ej är specificerade till en viss fas. 

Detta anser vi kan motverkas genom att tydligare koppla arbetet med hållbarhetsmål till alla 

respektive faser i projektet. En annan aspekt som forskningen belyser är att projektledningen 

fokuserar mer på direkta konsekvenser, än på kumulativa konsekvenser (Furberg, Molander & 



40 
 

Wallbaum, 2015). Detta anser vi dels kan motverkas genom att SUNRA-verktyget ytterligare 

anpassas till Trafikverkets arbete, och dess erfarenheter från tidigare projekt, samt att SUNRA-

verktyget erbjuder en översikt över specifika mål i olika faser av projektet. Men även att de som 

använder verktyget har kunskaper om hållbarhetsfrågan och den påverkan ett megaprojekt har 

(Bucur & Petra, 2011).  

Hållbarhetsverktyg i projekt 
SUNRA-verktyget är ett nytt verktyg på marknaden, och det vore konstigt om verktyget inte 

hade någon utvecklingspotential. Trots att det är en tidig version av verktyget som använts så 

anser respondenterna att de har haft en god användning av verktyget, både för att hitta sina 

hållbarhetsaspekter initialt och som en grund för det fortsatta arbetet. Vår studie visar på att 

respondenterna ser verktyget som ett bra stöd när de ska gå in i en ny fas i projektet, en 

konstruktionsfas. En av de viktigaste resultat vår studie visat är att verktyget bidrar med är att 

projektet själv kan identifiera sin problematik med hållbarhetsfrågorna och redovisa dessa upp 

till en övergripande myndighet. Detta är en styrka med ett hållbarhetsverktyg som vi ser det, att 

det är så allomfattande att det går att använda som en utgångspunkt i hållbarhetsarbetet och att 

detta i sin tur kan bidra till att det blir en organisatorisk förändring inom Trafikverket. En 

respondent beskriver att de inom projekt Ostlänken inte arbetar med SUNRA, de arbetar med 

hållbarhet, vilket vi ser som en väldigt positiv inställning då de har en uttalad ambition (Bueno, 

Vassalo & Cheung, 2015). Vår studie visar att hållbarhetsarbetet inte är en vision, utan ett aktivt 

arbete inom projekt Ostlänken (Hacking & Guthrie, 2006; Furberg, Molander & Wallbaum, 

2015). Om varje projekt kan använda sig av SUNRA-verktyget för att själva bidra med sina 

hållbarhetsmål och bibehålla denna inställning till hållbarhetsarbetet, så tror vi att det kommer 

leda till en positiv inriktning i hållbarhetsarbetet hos en myndighet som tidigare tog fram sina 

hållbarhetsmål på en övergripande nivå inom myndigheten.  

Vår studie visar att respondenterna och den tidigare forskningen är överens om att ett 

hållbarhetsverktyg bör vara med initialt i ett projekt (Bueno, Vassalo & Cheung, 2015; Bohne, 

Klakegg & Lædre, 2015). Vår studie har även visat att det finns fler fördelar att ha med 

verktyget tidigt, dels som respondenterna beskriver det, som en bra grund och även för att ta 

fram de hållbarhetsmål som projektet behandlar. Den flexibilitet som SUNRA-verktyget 

erbjuder redan i denna tidiga version, har enligt respondenterna möjliggjort för att lägga in 

hållbarhetsmålen, i efterhand. Den brist på flexibilitet som vi kan se i vår studie är direkt kopplat 

till att verktyget är utvecklat i Excel. Det gör att flera kopior skapas om det är många användare 

som arbetar med olika delar, och det kan försvåra en enhetlig bedömning i projektet. 
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Det kan vara en bra idé att bibehålla den kulturen inom hållbarhetsarbetet att alla själva får 

identifiera den problematik som kommer av respektive intressents arbete, detta kan även bidra 

till att deltagarnas involvering effektiviseras, vilket forskningen framhåller (Furberg, Molander 

& Wallbaum, 2015). Vår studie visar att detta måste ske med en öppen och tydlig 

kommunikation och styrning, men det kan bidra till att verktyget inte ses som ett arbetsmoment 

som görs en gång per år. Utan det blir ett levande dokument som hela tiden förbättras och 

möjliggör för ett projekt som i sin helhet verkligen behandlar den problematik som finns.  

Kommunikation av hållbarhetsarbete 
Vår studie visar att respondenterna anser att arbetet med SUNRA-verktyget, om vi bortser från 

den tidiga versionens buggar, som enkelt och lätt att förstå. Det som vår studie har visat som 

problematiskt, är arbetet med hållbarhetsmålens uppfyllnad. Verktyget i den nuvarande 

versionen låter inte användaren välja vilken skala som målen skall utvärderas gentemot, det gör 

att arbetet med långa mål som inom projekt Ostlänken inte har kunnat läggas in i verktyget för 

att visa på en framdrift. En aspekt som vår studie framhåller som viktig är just en översyn av 

måluppfyllnad (Furberg, Molander & Wallbaum, 2015). Detta ser vi enkelt kan motverkas 

framöver, antingen så läggs den funktionen in i verktyget eller så formuleras målen annorlunda 

så att det blir representativt för verktygets utformning. Med bakgrund i forskningen från Bueno, 

Vassalo & Cheung (2015) så rekommenderar vi att det bör vara verktyget som anpassas efter 

projektet och inte tvärtom. Respondenterna beskriver att de har använt ett flertal olika verktyg 

och metoder för att bedriva sitt hållbarhetsarbete, vilket ses som positivt av den tidigare 

forskningen. Exempelvis så berättade en respondent att kommunikationen inte sker med hjälp 

av SUNRA-verktyget utan med ett hållbarhetsträd. Det hållbarhetsträdet som Trafikverket tagit 

fram i projekt Ostlänken, för att kommunicera hållbarhetsarbetet, ser vi som ett bra komplement 

i hållbarhetsarbetet. 

Kommunikationen av hållbarhetsarbete bör vara rak och okomplicerad enligt Bucur & Petra 

(2011), en rak kommunikation problematiseras av att projekt Ostlänken är så omfattande. Vår 

studie visar på att hållbarhetsträdet används på ett bra sätt för att förmedla hållbarhetsarbetet, 

dock så kan kommunikationen till användarna om hållbarhetsverktyget SUNRA förbättras i 

framtiden, då speciellt till konsulterna. 
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7. Slutsatser 
Här presenterar vi i punktform de slutsatser vi dragit av denna studie, kopplat till de 

frågeställningar vi hade som grund för arbetet. 

x SUNRA-verktyget ger en bra grund och ett bra stöd, då respondenterna har använt 

SUNRA-verktyget som en utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. 

x SUNRA-verktyget har bidragit till en organisatorisk förändring i hållbarhetsarbetet 

inom Trafikverket, då infrastrukturprojekt tidigare fick hållbarhetsmålen uppifrån den 

övergripande myndigheten och nu har kunnat formulera dessa själva. 

x SUNRA-verktyget bör klara av att hantera olika skalor av måluppfyllnad, om ett 

projekt arbetar med framdrift bör verktyget klara av att hantera detta.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  
Intervjuguide. Trafikverket: Verksamhetsutvecklare vid projekt Ostlänken 

Syftet med intervjun är dels att vi vill förstå din roll i projekt ostlänken och hur Ni har arbetat 
med SUNRA-verktyget. Det material som vi samlar in kommer att kunna användas både som 
ett forskningsunderlag för VTI samt att det kommer vara en del i vårt examensarbete på 
Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet. Vi önskar att få spela in intervjun för att 
lättare kunna hantera materialet i efterhand. 

Vi följer forskningsetiska principerna och kommer därför fråga efter intervjun om anonymitet 
samt om vi får använda materialet.  

Bakgrund: 

Vill du berätta lite om dig själv och ditt arbete på Trafikverket? 

x Hur länge har du jobbat här? 
x Hur länge har du haft den yrkesrollen som du har idag? 
x Dina erfarenheter av hållbart arbete i tidigare projekt/arbete 
x Hur jobbade ni med hållbarhetsfrågorna vid tidigare projekt?  
x Vilka verktyg använde ni? 
x Vad är dina arbetsuppgifter i projekt ostlänken 
x Vad vet du om SUNRA sedan innan?  
x Hur har du fått kunskapen om SUNRA till projektet med ostlänken? 

Generellt om SUNRA: 

Hur ser du på att det har kommit ett nytt verktyg för hållbarhetsutvärdering? 

x Vad vet du om de olika ramverken som SUNRA består av? 
x Behövdes det ett nytt verktyg som SUNRA i projekten? 
x Vilka skillnader kan du se mellan SUNRA och tidigare verktyg? 
x Vid vilken tidpunkt kom SUNRA ramverken in i projektet? 
x Har du kommit i kontakt med verktyget utanför projekt ostlänken? 

Generellt om SUNRAs tredje ramverk vid projekt ostlänken:  

Vem/Vilka har haft det övergripande ansvaret för att jobba med SUNRA-verktyget i 
projektet? 

x Vad har varit din roll i arbetet med SUNRA-verktyget i projektet 
x Hur många har jobbat med verktyget inom ramarna för projekt ostlänken? 
x Vem/Vilka har jobbat med att fylla i hållbarhetsverktyget (Excelfilen)? 
x Hur har du upplevt användarvänligheten av hållbarhetsverktyget (Excelfilen)? 
x Var det enkelt att förstå? 
x Vilka fördelar/nackdelar ser du med hållbarhetsverktyget? -Följdfrågor 
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Förståelsen av arbetet med hållbarhetsverktyget (Excelfilen): 

x Hur blev ni introducerade till SUNRAs hållbarhetsverktyg (Excelfilen)? 
x Fick ni någon utbildning/support/hjälp? 
x Hur användarvänligt har du upplevt verktyget? 
x Vilka fördelar ser du med verktyget? 
x Hur har ni gått tillväga med att arbeta med SUNRAs hållbarhetsverktyg? 
x Har det varit ett övergripande SUNRAs hållbarhetsverktyg eller har det varit flera 

versioner av verktyget som använts parallellt? 
x Har SUNRA-verktyget tillämpats på hela projektets omfattning eller valda delar?  

Verktygsspecifika frågor: 

Hur användarvänligt anser du att SUNRA-verktyget är?  

x Hur såg ert arbete med hållbarhetsverktyget ut initialt? 
x Genomfördes det en sondering?  
x Varför/Varför inte? 
x Vem ansvarade för sonderingsfasen? – vilka gjorde detta? 
x Hur gick ni tillväga för att välja relevanta hållbarhetsteman för projektet? 
x Hur gjordes dessa val? 
x Vilka hållbarhetsteman har ni valt att inkludera i SUNRA ramverket för detta projekt? 
x Hur valdes indikatorerna för respektive tema? 
x Har ni några indikatorer som har kunnat utvärderas idag? – hur har det gått (exempel) 
x Finns det några saker som du känner skulle kunna bli bättre med SUNRA-verktyget? 

Avslut: 

x Känner du att det är något som vi har missat att fråga om? 
x Om vi skulle komma på en fråga i efterhand går det bra att vi gör en komplettering av 

den över telefon eller mail? 
x Är det ok att vi använder oss av din yrkesroll i vår uppsats och rapporten från VTI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


