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Abstract 

It has over the last 20 years occurred a series of extreme weather events around the world 

that caused damage to people and buildings. Many published reports have studied the 

developing countries and less studies has been conducted on the construction industry and 

the economically powerful countries. 

Sweden has been spared from the most extreme events but still suffered some events which 

can be considered extreme for the country. Therefore, the aim of this report is to study how 

the construction industry in Sweden works with risk management, as a preventive measure 

against extreme weather events. The intention has been to find out how aware the industry 

is of climate change. 

Studies of this kind have not been carried out previously in Sweden and therefore this study 

uses a qualitative approach to conduct the study. Thorough studies on risks, risk 

management and all its processes have been performed. The focus has been on the general 

risks and the risks associated with extreme weather conditions. This is to analyze how the 

construction industry works with risks of this kind. Interviews have been conducted with 

project managers and production managers at a major Swedish construction company to be 

compared with the written theory. 

The study and 10 interviews have been conducted at Skanska Hus in Stockholm to get a 

picture of how different projects in the same region are working with risk management 

linked to extreme weather events as they have the same weather conditions. 

The study concluded that the studied company was very good at working with risk 

management but they were less prepared for extreme weather than had been expected. This 

gave the impression that the industry as a whole are in need to be informed about what kind 

of impacts climate change has on production and the working environment for the future.  

The investigation showed that it still needs improvements and more knowledge in this area 

since climate change is a fact. 

Keywords: adaptation, climate change, construction, extreme, extreme weather, risk, risk 

analysis, risk-management, storm, Sweden, weather  
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Sammanfattning  

Det har under de senaste 20 åren uppstått en rad extrema väderhändelser världen över som 

orsakat skador på människor och bebyggelse. Många rapporter som publicerats har studerat 

utvecklingsländerna och färre har studerat de mer ekonomiskt starka industriländerna. 

Sverige har varit förskonat från de mest extrema händelserna men har ändå råkat ut för en 

del händelser som kan betraktas extremt för landet. Därför är syftet med denna rapport att 

studera hur byggbranschen i Sverige arbetar med riskhantering i förebyggande syfte mot 

extrema väderhändelser. Avsikten har också varit att ta reda på hur väl medveten branschen 

är av de kommande klimatförändringarna.  

Då studier av detta slag inte har utförts tidigare i Sverige har ett kvalitativt förhållningsätt 

använts för att utföra studien. Grundlig efterforskning kring risker, riskhantering och alla 

dess processer har utförts. Inriktningen har varit fokuserad på de generella riskerna och de 

risker som följer med extrema väderlekar. Detta för att kunna analysera hur byggbranschen 

arbetar med dessa risker. Intervjuer har utförts med projektchefer och produktionschefer på 

ett större svenskt byggbolag för att jämföras med den skrivna teorin.  

Studien och 10 stycken intervjuer utfördes på Skanska Hus i Stockholm för att få en bild av 

hur olika projekt i samma region arbetar med riskhantering kopplat till extrema 

väderhändelser då de har samma väderförutsättningar. 

Studien kom fram till att det studerade företaget var mycket bra på att jobba med 

riskhantering men att de var mindre förberedda på extremt väder än vad som hade 

förväntats. Vilket gav intrycket av att branschen i sin helhet troligen behöver upplysas om 

vad klimatförändringar har för påverkan på produktion och arbetsmiljö inför framtiden.   

Undersökningen visade på att det fortfarande behövs forskning kring detta område då 

klimatförändring är ett faktum.  
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till varför detta område är viktigt och intressant för 

branschen att göra en studie på. För att tydliggöra undersökningens relevans beskrivs 

problemformuleringen, syftet och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund & Problembeskrivning 

Klimatförändringen är ett faktum som inte längre går att negligera i våra dagliga 

aktiviteter. Det har under de senaste 20 åren uppstått en rad extrema väderhändelser som 

i sin tur har orsakat skador för större ekonomiska belopp (Wern 2012, Boverket 2010, 

MSB 2012, Ingirige & Amaratunga 2013). Många rapporter som hitintills publicerats 

studerar framförallt skadeverkan i utvecklingsländer och många av de större 

diskussionerna kring vad som bör göras för att möta klimatförändringar behandlar bara 

dessa länder. Det verkar enligt Øyen et al. (2006) många gånger som om det finns en tro 

kring detta ämne att eftersom västvärlden är ekonomiskt utvecklat så kommer inte denna 

del av världen påverkas, utan det är bara de fattiga länderna som inte kan hantera 

förändringarna.  

Därmed finns också en tro på att inget behöver göras för att möta förändringar på 

hemmaplan (Øyen et al. 2006). Jämfört med många andra länder där orkaner, tornados 

och monsuner är vanligt förekommande varje år, så är Sverige förskonat från riktigt 

extrema väderfenomen (För definition av extremt väder, se kapitel 1.4 Avgränsningar). 

Det betyder dock inte att förändringar i klimatet inte sker i Sverige.  

Större delen av dagens infrastruktur har utformats med hjälp av äldre designvärden efter 

antagandet att tidigare extremer representerar framtida förhållanden. Då dagens 

klimatforskning säger att framtida förändringar blir mer extrema kommer det troligen 

krävas en ändring av designvärdena, samtidigt som större samhällsförändringar sker 

(Auld & MacIver 2006). 

Stormen Gudrun berövade 18 människor livet år 2005 med flera efterföljande, men inte 

fullt lika kraftiga stormar år 2007, 2011 och 2013 vilket kan ses som intressant då 

stormar inte haft denna styrka sen 1999 och innan dess 1969 (MSB 2012; 

Naturolycksdatabasen n.d.). I Sverige har även en ökning av skyfall och mängden 

nederbörd som fallit i dessa skyfall, ökat sedan 70-talet enligt en studie gjord av SMHI 

(Wern 2012). Studien är gjord på data där nederbörd registrerats varje dag i över 100 år. 

Där har rekorden registrerats under 1990- och 2000-talet. Det går även att läsa att det 

idag faller mer nederbörd än på 30-talet.  

Ett exempel är från sommaren 2014, då Stockholms stad utsattes för ett större oväder i 

form av skyfall, som i sin tur orsakade översvämningar på flera håll (SMHI 2014). 

Många av stadens tunnelbanestationer svämmades över vilket orsakade hinder och dålig 
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framkomlighet för många både ovan och under mark (Länsstyrelsen 2014). Det orsakade 

i sin tur att många arbetare blev kraftigt försenade till byggarbetsplatserna. Detta oväder 

orsakade inte bara problem för det kommunala transportsystemet, utan också för flertalet 

ny- och ombyggnationer runt om i staden som fick sina lokaler och arbetsplatser 

översvämmade. Företagare fick istället för att koncentrera sig på planerad produktion 

ägna sig åt att ta itu med skadegörelsen som detta skyfall förde med sig där bland annat 

väggar och golv fick rivas och ersättas med nytt material (Hedlund 2014).  

I Storbritannien har det forskats på hur extremt väder kan påverka företagen i landet. I 

en studie gjord av Centre for Economics and Business Research Ltd, förutspåddes att till 

följd av det kraftiga snöfall som inträffade 2009 skulle 2000-3000 företag gå i konkurs i 

Storbritannien. I denna konkurs skulle större delen av företagen komma från 

byggsektorn (Wedawetta & Ingirige 2011). Därför är det viktigt att skilja på ”vanligt 

dåligt väder” och extremt väder eftersom inverkan av det extrema vädret har en större 

påverkan, både för arbetsplatsen och företaget som helhet. 

Många måste idag acceptera det faktum att klimatet förändras och så även vädret (IPCC 

2014). Trots det fortsätter många att tänka i samma gamla banor om hur klimatet faktiskt 

påverkar byggnationer. Det är idag dags att få människor att tänka om kring denna fråga. 

Idag är jorden varmare än vad den tidigare varit och detta bidrar till att allt fler extrema 

väderhändelser påverkar oss i större utsträckning (NOAA 2015). 

Dessa händelser har enligt IPCC (2014) på senare tid inträffat med högre frekvens under 

alla årets årstider, med påföljder där skador uppkommit på arbetsplatsen och i 

samhällsfunktioner som i sin tur påverkat byggnationen negativt (Länsstyrelsen 2014; 

Ingirige & Amaratunga 2013).  

Då det inte går att stoppa vädret, ställer det större krav på att byggindustrin värderar 

detta mer i framtida planering och riskhantering, både inför och under byggnation för att 

inte drabbas av ekonomiska förluster eller olycksfall. Så som utvecklingen ser ut enligt 

teori och vad som har inträffat under flera årtionden så säger statistiken att större 

väderkatastrofer kommer att inträffa med högre frekvens. Då vi ser hur utvecklingen ser 

ut i många andra länder behövs en genomgång av hur Sveriges byggindustrier står rustad 

för att möta ett förändrat klimat (IPCC 2014).  

Fler kommuner börjar få upp ögonen för att extremt väder drabbar samhället i allt större 

omfattning och som förebyggande arbete till detta har Miljöpartiet (2014) föreslagit att 

MSB gör en gedigen undersökning om var svagheterna ligger. Det vi ser är att i 

slutänden kommer byggbranschen stå för de anpassningar och förebyggande arbeten 

som samhället står inför. 
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur extremt väder hanteras inom kategorien för 

förebyggande arbete och riskhantering i Sveriges byggbransch idag inom 

husbyggnation. Avsikten är också att undersöka hur pass väl förberedd branschen är på 

att kunna hantera klimatförändringar och oförutsedda väderhändelser av större karaktär. 

1.3 Mål 

 Ta reda på hur man hanterar extremt väder och riskhantering i byggbranschen 

i Sverige idag. 

 Hur bör detta göras rent formellt och finns rutiner för detta i byggbranschen. 

 Följs dessa rutiner i praktiken. 

 Hur påverkas produktion av extremare väderlek.  

 Behövs det göras förändringar i planeringen för de väderförändringar som 

sker eller är branschen redo för utmaningen som följer i och med ett förändrat 

klimat. 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport belyser hur man hanterar planering samt konsekvenser av planering kring 

extremt väder genom så kallad riskhantering och risk/möjlighets-analys. Rapporten tar 

inte upp hur man ska göra efter att en extrem väderhändelse har skett då det är 

situationsspecifikt för alla arbetsplatser. Rapporten fokuserar på vad som bör göras 

innan vad gäller planering och riskhantering för att vara så förberedd som möjligt. Även 

vad konsekvensen kan bli om det inte görs en planering.  

Det görs en regionsavgränsning till projekt i Stockholm, detta för att lättare kunna se 

skillnader och likheter i styrningen då projekten har samma förutsättningar vad gäller 

vädret.   

Avgränsningarna omfattar händelser som inte kan påverkas av människan så som 

kraftigt regn- och snöfall samt hårda vindar i Sverige. Det är inriktat på husproduktionen 

inom byggindustrin. Arbetet är också avgränsat till intervjuer av totalt 10 stycken 

projektchefer, produktionschefer och projektörer/planerare.  

Vad som är extremt väder för en region i världen kan vara helt normalt väder för en 

annan. Då detta arbete behandlar Sverige så utgår klassificeringen för extremt väder 

utifrån Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Instituts (SMHI) skala. De utfärdar 

varningar på en tregradig skala där tre är högsta klassen och anges som “Mycket extremt 

väder”. Det bör påpekas att redan vid klass ett, kan stor skada uppkomma på både 

samhällsfunktioner och byggnationer. Därför har vi valt att använda detta som 

utgångspunkt när vi talar om extremt väder. SMHI klassar sina varningar lite olika 

beroende på om det är över land, fjäll eller hav. Nedanstående tabeller ger svar på vad 

som klassas som extremt väder över land i Sverige.   
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Typ Klass Konsekvens 

Mycket hårda 

vindbyar 
1 > 21 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks, problem för höga fordon. 

Snöfall 1 

I regel när det väntas minst 5 mm på 6 timmar omräknat till smält 

form. Tidigt eller sent på säsongen kan varning skickas vid mindre 

mängder. Risk för halka på vägar. 

Rikligt regn 1 

> 35 mm på 12 timmar över större område. Risk för stora 

vattensamlingar, risk för översvämning i källare, 

dagvattenledningar. 

Höga flöden 1 
Kan medföra mindre översvämningsproblem. Uppkommer i snitt 

vart annat år. 

Tabell 1 (SMHI, Vad betyder varningen?)  

Typ Klass Konsekvens 

Stormbyar 2 

> 25 m/s. Skador på byggnader med risk för kringflygande föremål. 

Större skador på skog med risk för störningar i trafik samt el och 

teleförsörjning. 

Mycket stora 

regnmängder 
2 

> 70 mm på 24 timmar över större områden. Mycket stor risk för 

översvämningar i dagvattensystem och mindre vattendrag. Risk för 

stora vattensamlingar speciellt i källare och sänkor som kan 

innebära oframkomliga vägar mm. 

Stora 

snömängder/dr

iv-bildning 

2 

Vid snömängder motsvarande ca 20 mm eller mer i smält form på 

12 timmar, vid frisk vind ca 12 mm eller mer på 12 timmar. Medför 

stora trafikproblem, kan speciellt vid temperaturer nära 0 även ge 

störningar i el och teleförsörjningen. 

Mycket höga 

flöden 
2 Översvämningsproblem på utsatta ställen som åar och floder. 

Tabell 2 (SMHI, Vad betyder varningen?) 
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Typ Klass Konsekvens 

Stormbyar 

eller orkanbyar 
3 

> 30 m/s. Farligt att vistas ute. Omfattande skador på skog och 

byggnader med mycket stora störningar i trafik och elförsörjning. 

Extremt höga 

flöden 
3 Medför allvarliga översvämningsproblem. 

Mycket stora 

snömängder/ 

drivbildning 

3 

Vid snömängder motsvarande ca 35 mm eller mer i smält form på 

12 timmar, vid frisk vind ca 25 mm eller mer på 12 timmar. Medför 

mycket stora störningar i trafiken, vägar kan bli helt oframkomliga. 

Risk för stora störningar i el- och teleförsörjningen. 

Tabell 3 (SMHI, Vad betyder varningen?) 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas den bakomliggande skrivna teori som behövs inom 

riskhantering och klimatförändringars påverkan för att läsaren skall kunna bilda sig en 

uppfattning om problemområdet som senare analyseras.  

2.1 Definitionen av risk 

”Risk är ett tillstånd där det finns en möjlighet att en negativ avvikelse från ett önskat 

resultat som är förväntat eller efterlängtat” (Vaughan 1997). 

Dagligen utsätter sig människor för händelser av olika former, många händelser slutar på 

ett bra sätt medans andra slutar i tragik. Det vill säga att i det dagliga livet finns en 

inbyggd risk. Beroende på händelsen kan den inbyggda risken antingen vara av negativ 

eller av positiv karaktär (Hamilton 1996). Risk förknippas idag ofta med fara eller hot, 

Hamilton (1996) menar att så inte är fallet. Endast ett fåtal av dessa händelser utgör ett 

hot eller en fara för människan. Medan Grimvall & Lindgren (1995) påstår att: 

“människan har alltid varit medveten om att livet är farligt och att faror inte kan 

förutsägas” men att dessa risker skulle begränsa människans sätt att tänka innebär också 

att de på samma sätt skulle begränsa den individuella utvecklingen. 

En risk kan betraktas ur många olika perspektiv; risk som möjlighet, risk som osäkerhet 

och risk som fara. Det finns mängder av olika definitioner på just begreppet risk. Vad 

som egentligen menas med risk har flertalet författare olika uppfattning om, Hamilton 

(1996) definierar risk som: 

“Med en risk menar vi faran för att en slumpmässig händelse negativt skall påverka 

möjligheten att nå ett uppställt mål. Matematiskt kan risken uttryckas som en produkt av 

sannolikheten för och konsekvensen av den skada som risken kan ge upphov till.”  

medan Grimvall & Lindgren (1995) menar att risk är en: “negativ slumpmässig händelse 

för människans liv, hälsa och miljö”. 

Ur dessa definitioner för risk, definierar Magnusson (n.d) risk som något som består av 

två huvudkomponenter, sannolikheten för en oönskad konsekvens av en händelse samt 

konsekvensens storlek. Dessa två komponenter går hand i hand, alltså när den oönskade 

händelsen inträffar så uppstår alltid dess konsekvens och storleken av denna beror på 

händelsens storlek. Sedan finns att:  

“Vissa risker uppfattas som ödesbestämda och därför inte mänskligt kontrollerbara och 

då bryr man sig inte. Vi är beredda att acceptera risker som vi utsätter oss för av egen 

fri vilja.” (Hamilton 1996). 
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Uppfattningen och reaktionen hos personer blir även här olika för olika risker. De risker 

som vi upplever och kan kontrollera och dessutom själva valt att utsätta oss för är lättare 

att acceptera gentemot påtvingade risker (Hamilton 1996). Kunskapen vi har om olika 

risker blir en avgörande faktor för vår riskuppfattning. Men ålder, kön och vad som står 

på spel är avgörande faktorer som påverkar det beslut människan gör och även 

tendensen är olika hos individer att bemöta risker. “Ungdomen intalar sig ofta att “detta 

drabbar inte mig”, medan pensionärer mer pessimistiskt har en känsla av att t.ex 

överfall och inbrott drabbar dem mer än andra” (Hamilton 1996). 

Risker kan också delas upp i dynamiska och statiska risker. Dynamiska risker kan både 

ha positiva eller negativa utfall som till exempel när det gäller marknadsföring, medan 

statiska risker enbart anses ha negativa konsekvenser, utan några som helst ekonomiska 

fördelar till exempel risken för brand (Hamilton 1996). 

Vaughan (1997) säger däremot att en dynamisk risk följer förändringar i ekonomin, att 

den dynamiska risken innehåller två olika faktorer. Den första faktorn berör den yttre 

miljön; ekonomin, industrin, konkurrenter och konsumenter. Dessa faktorer är utom 

kontroll för företaget och därför bör inte några resurser läggas på dem, medan andra 

faktorer som kostar är företagsledningens spekulativa beslut och dessa bör företaget 

ägna mer resurser på.  

Vaughan (1997) menar på att dynamiska risker i slutänden ändå kommer att gynna 

samhället, eftersom de är resultatet av strävan att skapa balans i ekonomin. Men även 

om dessa risker kan påverka ett stort samhälle, anses de ändå vara mindre förutsägbara 

än statiska risker. Statiska risker skulle innebära förluster även om inga förändringar i 

ekonomin sker. Till skillnad från dynamiska risker är statiska risker inte en källa till 

vinst för samhället och dess funktioner. Statiska riskers konsekvens innebär antingen 

förstörande av tillgången eller en förändring av ägo som en följd av oärlighet eller 

mänskligt fel (Vaughan 1997). 

Därmed har en risk flera utsagor, Hamilton (1996) menar det att en: “risk kan också 

uppfattas som en möjlighet”, att en risk utifrån betraktarens synsätt både kan utgöra 

möjligheter och chanser för något bättre än vad som utifrån människans sätt att se på 

risker, oftast negativt. Att människan ser på risker som något negativt kan ofta bero på 

att ordet i folkmun har en negativ klang. 
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2.1.1 Riskhantering – Vad är det? 

“Riskhantering är ett vetenskapligt förhållningssätt att hantera rena risker genom att 

förutse möjliga oavsiktliga förluster och att utforma och genomföra rutiner som 

minimerar förekomsten av förlust eller de ekonomiska konsekvenserna av de förluster 

som förekommer.” (Vaughan 1997).  

Riskhanteringens viktiga hörnstenar är att identifiera samtliga risker som kan påverka 

organisationens utmärkande produktion. En organisation som opererar i en stabil miljö 

möter få externa risker som har sitt ursprung i omgivningen. Medan en organisation i 

snabb förändring kan stöta på flertalet risker. För att inte bli överraskad av dessa risker 

behöver organisationen ständigt arbeta med att identifiera möjliga hot eller faror (Smith, 

Merna & Jobling 2006). Riskhantering är alltså en viktig del för vilka beslut som fattas 

av företagsledningen för dess framtida utveckling. I en riskhantering skall bearbetning 

av processer följas för att på bästa sätt effektivisera företagets arbetsgångar vilket i sin 

tur skall generera pengar i slutänden. 

Riskhanteringsprocessen varierar beroende på organisation, men det finns dock likheter 

som kan anses vara generella. Enligt Vaughan (1997) kan riskhanteringsarbetet delas 

upp i sex olika delmoment: 

 Fastställa mål 

 Identifiera risker 

 Analysera identifierade risker 

 Uppskatta/bedöma riskerna 

 Åtgärda/reducera riskerna 

 Kontroll och genomgång 

 

Figur 1: Förtydligande av hur riskhanteringens sex delmoment hänger ihop. 
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Till en början behöver organisationens mål ställas i förhållande till 

riskhanteringsfunktionens diverse mål. Efter att dessa mål är bestämda kan risker och 

osäkerheter identifieras inom organisationen. Riskernas konsekvenser beräknas och en 

sannolikhetsbedömning för att risken skall inträffa utförs. Därnäst fokuserar 

organisationen på att skaffa sig kontroll över riskerna genom att anta någon av 

strategierna, undvika, behålla, reducera, överföra eller att dela risken som identifierats 

(Vaughan 1997). Dessutom finns enkla tips och trix för att hantera riskerna som 

uppkommer i dagliga situationer, Vaughan (1997) ger följande tips om att tillämpa enkla 

regler där sunt förnuft används för att bedöma risker: 

 Riskera inte mer än du har råd att förlora. 

 Överväg oddsen noga 

 Riskera inte mycket för lite 

Ett företag bör sträva efter att ha en policy där det beskrivs hur organisationen 

identifierar riskhanteringens övergripande mål, syfte, riktlinjer, kriterier för 

riskbedömning och ansvar för riskhantering. För att uppnå en effektiv 

riskhanteringsprocess inom ett företag ställs det krav på att utveckla kunskap om risk 

och riskhantering inom organisationen. Detta ger många fördelar inför hantering av 

framtida risker (Vaughan 1997). 

2.1.2 Riskidentifiering 

“Riskidentifiering handlar om att fånga upp och identifiera de faktorer av osäkerhet 

som finns omkring organisationen” (Vaughan 1997). Riskidentifieringen bör utformas 

med ett metodiskt tillvägagångssätt för att försäkra att alla viktiga aktiviteter inom 

organisationen blir identifierade och alla risker som härstammar från dessa blir 

upptäckta. När identifieringen av risker sker är det viktigt att söka efter riskernas källor. 

Framförallt när riskerna handlar om projektets tid, kostnad och prestation (Vaughan 

1997).  

När ett projekt hotas av en försening gäller det att fort ta reda på bakomliggande faktorer 

för att kunna rätta till problemet utan att det går ut över projektet. Att kunna identifiera 

risker i en verksamhet kräver många års erfarenhet av riskidentifiering. Att systematiskt 

kunna identifiera dem, se till att medarbetare i organisationen har förstått riskerna och är 

väl medvetna om dem kräver både tid, kapital och utbildad personal (Vaughan 1997). 

Riskidentifiering handlar till stor del om att gå igenom varje process i företaget och 

använda sig av sunt förnuft (Vaughan 1997). Detta för att i vissa fall reducera riskerna 

eller i värsta fall lägga om produktion för att på så sätt hantera riskerna till dess att 

hanteringen blir övergriplig. Så att riskerna reduceras till den nivå att de går att leva med 

i verksamheten (Simu 2006). Ledningen av företaget måste då ställa sig frågan om den 

behöver ta till andra åtgärder för att kringgå riskerna och på så sätt få produktionen att 

fortskrida.  
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Två vanliga riskhanteringsverktyg i byggprojekt är brainstorming och checklistor 

(Smith, Merna & Jobling 2006). Riskhantering är inte bara en metod för att hantera 

risker, utan det kan även användas till att omvandla hot till vinster. Den systematiska 

processen identifierar, värderar och prioriterar risker inom organisationen så att de är 

hanterbara. Det kan ta sig uttryck i ekonomiska, miljömässiga och känslomässiga 

fördelar (Flanagan, Jewell & Johansson 2007).  

“Nya risker tillkommer hela tiden, att identifiera risker är alltså en ständig process och 

man kan aldrig vara säker på om riskhantering har utförts på ett korrekt sätt” (Vaughan 

1997).  

I själva processen att hantera och identifiera risker bör det inkluderas olika aspekter för 

projektet eller arbetsgångens olika processer. Nyckeln är att hitta alla riskkällor som på 

något sätt kan påverka projektet på någorlunda sätt Vaughan (1997). Han säger även att 

identifiering bäst utföres av en utomstående risk-manager som arbetar med detta 

dagligen samt en person från den egna organisationen som känner till företagets 

operationella verksamhet och som är villig att dela med sig av företagets processer och 

hemligheter. 

I olika organisationer där snabba förändringar och anpassning till dessa är av större vikt 

måste företagens organisationer ha en sådan struktur över sin riskidentifiering och 

hantering av oförutsedda händelser som plötsligt dyker upp inte reducerar 

produktiviteten eller eliminerar den (Smith, Merna & Jobling 2006). 

Simu (2006) ger följande vägledning på hur en identifiering bör utföras: 

 Vid en riskidentifiering identifieras vilka risker som finns samt vilka som 

sannolikt kommer att påverka projektet, hur ofta de inträffar samt vad 

konsekvenserna kan bli. 

 Kunskap, erfarenhet av liknande projekt och personlig bedömning har betydelse 

för riskidentifiering. 

 Efter riskidentifieringen utförs en riskvärdering där riskerna värderas utifrån 

företagets policy/kriterier på vad som anses vara en acceptabel risknivå. 

 Det är även viktigt att varje risk har en ägare eller en förvaltare för att 

projektets riskhantering skall fungera. 

 Riskidentifiering innebär en kartläggning av alla risker för projektet i fråga. 

 Verksamheten bör ha en generell metod att följa då risker skall identifieras i 

samband med större förändringar, så som ombyggnationer och 

produktionsförändringar. 
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I en relativt stabil miljö där olika organisationer verkar är risken att möta på risker som 

utsätter organisationen för motgånger relativt liten, men detta säger ingenting om själva 

organisationen i sig. Om företaget har en stabil organisation med rutiner för att hantera 

både upp- och nergångar kommer företaget att ta med sig dessa erfarenheter in i framtida 

riskhanteringar. Alltså för att kunna ha en bra och effektiv riskhantering i företaget 

handlar det många gånger om att reflektera över situationer för att se över vilka faktorer 

organisationen finner osäkra, med det menas risker som kan finnas i och utanför 

organisationen som behöver på ett eller annat sätt reduceras för att vara hanterbar 

(Smith, Merna & Jobling 2006). 

2.1.3 Analys av identifierade risker 

“Riskanalysen kartlägger företagets riskmiljö” (Hamilton 1996). Analysen skall primärt 

undersöka samtliga risker som har identifierats. Varje risk bör bedömas ur olika 

infallsvinklar för att på så sätt utvärdera om riskerna kan reduceras till den grad där 

dessa går att arbeta med eller om risken är så pass stor så att verksamheten behöver 

omstruktureras.  

“Riskanalyserna kan inte hanteras som en separat verksamhet. Detta innebär att 

riskanalyser skall genomföras i all strategisk och operativ planering samt i anslutning 

till viktiga beslut och vägval” (Davidsson 2003). 

“Målet med riskanalysen är dock alltid detsamma, nämligen att ta reda på var och hur 

olyckor, tillbud och störning kan inträffa samt hur ofta och med vilka konsekvenser” 

(Davidsson 2003). 

Vad som avses med analys av risker kan ha skilda meningar i olika verksamheter. Det är 

därför viktigt att identifiera samtliga risker som kan påverka den egna verksamheten 

samt se till att en beredskap och handlingsplan finns utifall att händelsen inträffar. En 

riskanalys baserar sig ofta på erfarenheter från tidigare verksamhetsår där företaget har 

begått misstag och av de händelserna tagit lärdom för framtida beslut och analyser 

(Davidsson 2003). För att kunna utföra en bra analys behöver företagen under 

verksamhetsåren föra statistik på eventuella skador och förluster som sker i produktion 

eller ute på fält. Utifrån de historiska data som samlats utgår analytikern med sin analys 

av hur pass sårbar och utsatt den dagliga verksamheten är som undersöks (Davidsson 

2003). 

Kvaliteten av riskanalyser grundar sig mycket på bedömarens kompetens och erfarenhet 

vilket har gjort att kvalitén skiftar vid analyser av risker. Genom standardisering på delar 

av riskanalysarbetet och ställande av kvalitetskrav till exempel val av analysmetod, 

planering, genomförande av dokumentation vid analysen och kompetens hos utföraren, 

säkerställs att riskanalyser genomförs på ett mer enhetligt sätt och att osäkerheter 

minskas (Davidsson 2003).  

  



12 

 

2.1.4 Behandling av risker 

Det är viktigt att både optimisten samt pessimisten finns bland arbetarna i en 

organisation. Dessa två typer av personer kompletterar förberedelserna, handlingar samt 

uppföljningen av arbetet på ett utomordentligt sätt. Grimvall & Lindgren (1995) påstår 

att: “optimisten är en god genomförare medans pessimisten är att föredra som 

planerare”. Att behandla och reducera samtliga risker som förekommer dagligen skulle 

begränsa oss att utföra vårt dagliga arbete samt att det skulle begränsa oss i vår 

personliga utveckling. För att få saker och ting gjorda behövs alltså olika typer av 

människor med olika egenskaper. Annars blir mycket av arbetena stående eller tar 

alldeles för lång tid att genomföra.  

Enligt Hamilton (1996) handlar riskbehandling om att eliminera och reducera de risker 

som hotar oss. Inte alla risker elimineras, där risken har funnits vara för stor för att 

fortsätta arbetet eller processen, har organisationen stoppat den delen av processen. Men 

däremot kan alla risker reduceras på ett eller annat sätt, frågan för organisationen blir då 

om risken kommer att öka för att utgöra ett hot eller om processen kan fortgå samtidigt 

som risken finns. Många risker kan reduceras kraftigt genom att företagsledningen på 

bästa sätt informerar och utbildar personal i risker och riskhantering på arbetsplatsen 

(Hamilton, 1996). 

2.1.5 Riskkategorier 

Vid starten av varje projekt är det bra att tillsätta övergripande riskkategorier för att 

underlätta riskanalysen och göra den mer begriplig. De stora kategorierna innefattar 

enlig (Smith, Merna & Jobling 2006). 

 Finansiella 

 Juridiska 

 Politiska 

 Sociala 

 Miljö 

 Kommunikations 

 Geografiska 

 Geotekniska 

 Utförande 

 Konstruktionstekniska 

 Marknad 

På detta sätt kan analysen lättare appliceras inom företaget. Genom att kategorisera 

risker i olika grupper med liknande egenskaper och effekter skapas ett enhetligt och 

gemensamt språk. Under respektive kategori finns undergrupper som också går att 

specificera för att underlätta analysarbetet.  
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Enligt Smith, Merna & Jobling (2006) kan risker i byggprojekt även delas in i tre 

grupper. Kända risker, kända osäkerheter och okända osäkerheter. Kända risker kan vara 

mindre variationer i produktivitet och förändring i diverse materialkostnader. Dessa 

risker kan ofta behandlas och styras så att deras påverkan på produktionen blir minimal. 

Kända osäkerheter är händelser som kan förutses med sannolikt frekvensintervall. 

Okända osäkerheter är händelser som inte kan förutses eller beräknas av ens de mest 

erfarna riskhanterarna. Dessa kan även kallas force majeure. 

2.1.6 Risker i ett byggprojekt 

Byggbranschen är en komplex bransch där riskabla moment utförs i en relativt 

okontrollerbar miljö jämfört med tillverkningsindustrin. Många snabba beslut måste tas 

för att inte förhindra produktionsprocessen i ett projekt. Kommunikation och 

riskhantering i byggprocessen är av yttersta vikt för att ett projekt ska genomföras säkert 

(Zhong & Pheng 2009). 

Det finns många typer av risker i ett byggprojekt men många utav dem är ofta 

återkommande vilket gör att det är lättare att identifiera dem. Vid identifiering av ett 

projekts risker kan följande mall användas för att på så sätt täcka in en större del risker 

(Smith, Merna & Jobling 2006). 

Finansiella-, Juridiska-, Politiska-, Sociala-, Miljö-, Kommunikations-, Geografiska-, 

Geotekniska-, Utförande-, Konstruktionstekniska-, Marknad- och Arbetsmiljörisker. 

Alla dessa risker behöver genomarbetas i riskhanteringsskedet för att företagen skall 

vara konkurrenskraftiga på dagens marknad.  

Simu (2006) har kommit fram till att 83 % av antalet svenska byggprojekt består av små 

projekt, det vill säga projekt mindre än 15 miljoner SEK. I dessa små 

konstruktionsprojekt (1-15 MSEK) är några vanliga förekommande riskkällor: 

 Kontraktshandlingar 

 Snäva produktionstider 

 Beställaren 

 Individuella planeringar och logistik 

 Kostnadsuppskattningar i anbud 

 Underentreprenörer 

 Tekniska lösningar 

 Säkerhet för tredje part 

 Väder 
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2.2 Extremt väder – Vad är det? 

Vad som är extremt väder för en region i världen kan vara helt normalt väder för en 

annan. I exempelvis Sydostasien är det vanligt med monsuner som ger extrema mängder 

regn samt rikligt med hårda vindar eller som i Tornado Alley i de östra centrala delarna 

av USA där vindfenomenet tornados uppstår flera gånger per år (SPC 2015).  

På senare år har flera översvämningar drabbat både utvecklingsländer och så kallade 

industriländer. Exempelvis drabbades Pakistan år 2010 och 2011 av kraftiga 

översvämningar med katastrofala konsekvenser. Även Indien drabbas många gånger av 

enorma skyfall och cykloner som ger stora översvämningar och humanitära problem. 

Men även USA och Europa har drabbats mer av extremare översvämningar på grund av 

orkaner, kraftiga stormar och skyfall. Detta förväntas fortsätta och bli mer 

förekommande än tidigare (IPCC 2014; Ingirige & Amaratunga 2013; NOAA 2015). 

I Bryssel på Centre for Research on Epidemiology of Disasters (CRED) studeras 

katastrofer och de har funnit att över 600 katastrofer skedde världen över mellan 2000 

till 2010, där 350 av dessa ansågs vara naturkatastrofer som hade stor åverkan på 

människor och ekonomin. Under bara 2010 registrerades det att 296 800 människor dog 

och 207 miljoner människor påverkades av katastrofer. Totalt värderades skadorna till 

$109 miljarder amerikanska dollar (CRED 2011).   

Då detta arbete behandlar Sverige så utgår klassificeringen för extremt väder efter 

Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Instituts (SMHI) skala. De utfärdar varningar 

på en tregradig skala där tre är högsta klassen och anges som “Mycket extremt väder”. 

Det bör påpekas att redan vid klass ett, kan stor skada uppkomma på både 

samhällsfunktioner och byggnationer.  

Extremt väder i Sverige är exempelvis stormen Gudrun som inträffade år 2005, efter 

Gudrun har ytterligare tre kraftiga stormar inträffat i Sverige, år 2007, 2011 och 2013 

(MSB 2012). År 2014 går enligt SMHI (2015) till historien som året med absolut högst 

genomsnittstemperatur samt nytt uppmätt värmerekord för en dag till 35,1 grader sen 

temperaturen började mätas på slutet av 1800-talet.  

Det är inte bara i Sverige det förändras, utan större delen av hela jorden hade en högre 

medeltemperatur än någonsin tidigare år 2014 enligt NOAA (2015) och trenden har 

fortsatt under första kvartalet i 2015 med 0,85 grader högre medeltemperatur än 1900-

talets normalvärde. Detta beror till stor del på människans klimatpåverkan genom stora 

utsläpp av växthusgaser (IPCC 2014).  

Det är enligt IPCC (2014) dessa förändringar som medför det mer extrema vädret vi ser 

idag, med fler fall av hård vind, kraftigare nederbörd och fler fall av översvämningar. 

SMHI (2015) uppger att gränsen för extrem nederbörd i Sverige går vid 50 millimeter på 

en timme, eller 1 millimeter på en minut. 90 millimeter på 24 timmar ger höga flöden i 

vattendrag.  
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Dessa mängder av regn har ökat i frekvens sedan 70-talet enligt Wern (2012) och många 

rekord har mätts på nytt under 90-talet och 2000-talet. Även frekvensen av skyfall som 

är nära rekordmängder har ökat.  

Ur Nikulin et al. (2011) går det att läsa att det framtida vind- och stormklimatet för 

Sverige är osäkert och projektioner av vindklimatet skiljer sig åt beroende på vilken 

klimatmodell som använts. Därför bör studier som baseras på simuleringsdata från 

endast en GCM (General Circulation Models) behandlas med en viss försiktighet. För 

Östersjöområdet råder en större samstämmighet mellan klimatmodellerna än för andra 

delar av Sverige och där finner dessa att det kommer att blåsa mer (Nikulin et al. 2011). 

Vissa simuleringsstudier indikerar att stormbanorna kan komma att förskjutas norrut 

(Rummukainen 2012). Även om det framtida vindklimatet är osäkert kan det inte 

uteslutas att det blir blåsigare framöver (MSB 2013).   

2.2.1 Extremt väder – Internationellt i byggbranschen 

I en studie av Scaife et al. (2012) går det att finna att interaktioner mellan olika skikt i 

atmosfären kan leda till en fördubbling av ökningen i extrem nederbörd över väst- och 

centraleuropa jämfört med klimatprojektioner och simuleringar som gjorts tidigare. 

Detta ihop med att Wedawatta & Ingirige (2011) fann att små till mellanstora företag i 

den Engelska byggbranschen inte såg extremt väder som en risk för deras fortsatta 

verkan och överlevnad, detta kan ses som en indikator på att branschen behöver 

upplysas. 

I England drabbas man mer av översvämningar och skred än i Sverige. Där har 

försäkringsbolagen vidtagit åtgärder emot vart de tycker det är lämpligt att bygga och 

inte, genom att höja försäkringspremier eller helt neka försäkring för bebyggelse i 

anslutning till översvämningsdrabbade områden (Sanders & Phillipson 2003).  

År 2010 drabbades England av kraftigt snöfall och kyla, det medförde enligt Wedawatta 

et al. (2011) att försäkringbolagen betalade ut £60 miljoner pund till företag för skador 

på hus och översvämningen 2007 kostade samhället £3.2 miljarder pund (Chatterton et 

al. 2010). Vidare påpekar Wedawatta et al. (2011) att även i England har byggföretagen 

lärt sig att i större grad hantera det diversifierade vädret som landet har, men att det i 

framförallt små till mellanstora byggföretag finns brist på bevis att dessa är redo för 

extremt väder till följd av klimatförändringar. Vidare argumenterar Wedawatta et al. 

(2011) att det i samband med att dessa företag är de minst förberedda utav industri-, 

försäljning-, finansiella- och transportföretagen som studerats, vad gäller att ha en 

kontinuitetsplan ifall oförberedda händelser sker och sätter stopp i produktion. Detta gör 

byggföretag väldigt sårbara för extrema väderhändelser. 

I Norge som har ett Nordiskt klimat och liknande byggmetoder som Sverige fann Lisø et 

al. (2003) att kostnaden för reparation av skador på byggnader i Norge uppgick till 

5 procent av årligt investerat kapital i nya byggnader. Att åtgärda fel och skador under 

produktion av nya hus kunde estimeras till samma procentandel. År 2001 lades 
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130 miljarder Norska kronor på projekt i Norge och då blir andelen lagd på åtgärdandet 

och reparation av fel, 13 miljarder Norska kronor, vilket kan ses som en ansenlig summa 

pengar kastad i sjön. 

Hertin et al. (2003) fann i deras studie av husindustrin i Storbritannien att deras svarande 

hade väldigt olika syn på vad som kunde drabba dem beroende på vad för position de 

hade i sin organisation och vad deras företag sysslade med. De fann även att 

klimatförändringar kunde skapa olika typer av problem beroende på vilket sätt en 

entreprenör jobbar på, exempelvis om den jobbar på ett mer traditionellt sätt med 

mycket material på plats som då kan skadas av storm eller arbetar efter en modernare 

metod med just-in-time leveranser av material. Hertin et al. (2003) menar vidare att detta 

påvisar den breda variationen i branschen och brist på konsensus om hur produktion ska 

gå till. Samtidigt påpekade många svaranden att extremt väder inte var ett ensamt 

problem utan att det lades till bland de redan existerande problem och risker som finns i 

husproduktionen. 

2.2.2 Extremt väder – I Sveriges byggbransch 

I Sveriges byggbransch är bolagen väl medvetna om att det både regnar, snöar samt 

blåser titt som tätt och har med tiden ändrat hur material hanteras ute i produktionen. En 

del bolag har även valt att inte arbeta med vissa material i olika delar av en huskropp då 

det i Sverige finns en stor rädsla för fuktansamlingar. 

De flesta bolag har metoder för att hantera normalt väder av olika slag, alltså normalt för 

den regionen som produktionen sker i. Det som Berkhout et al. (2004); Øyen et al. 

(2006) pekar på är istället att det finns mindre bevis för att dessa byggbolag är 

förberedda på extremt väder till följd av klimatförändringar. Det finns även få bevis på 

att byggbolagen har funderat över de indirekta konsekvenserna som extremt väder kan 

ha på ett bygge i form av avbrutna/försenade transporter, arbetare som blir kraftigt 

försenade eller annat i byggets produktionskedja som blir påverkat.  

I AB04 står det att läsa i kap.4 paragraf 3, punkt 4;  

“Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att 

färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av: väderleks- eller 

vattenståndsförhållande som är osedvanliga för byggnadsorten och inverkar särskilt 

ogynnsamt på arbetena.” (Svensk Byggtjänst 2014). 

Denna paragraf medger alltså bara tidsförlängning av leveransdatum, entreprenören kan 

inte kräva betalt för den tid som flyter under stoppet på grund av det osedvanliga vädret. 

Det slår ekonomiskt mot entreprenören som måste omplanera sina resurser, maskiner 

och personal till andra jobb om sådana finnes, i värsta fall sker produktionsstopp och 

därmed kostar det en entreprenör väldigt mycket pengar. Om skada skulle uppstå på 

byggnationen så förflyttas denna kostnad till försäkringsbolaget som i sin tur reder ut 
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vem som orsakat skadan. Ett försäkringsbolag ersätter dock sällan skador till 100 

procent.  

Exempelvis en fuktskada i en betongvägg med puts kan medföra att återställandet av 

skadan gör att putsen måste läggas om på hela fasaden och inte bara där skadan uppstått 

då det skulle ge färgskiftningar. Då ger ett försäkringsbolag ersättning för återställandet 

enbart av den drabbade delen, resterande delar får bekostas av någon annan (Svensk 

Byggtjänst 2014). 

I detta fall vad gäller byggbranschen så är det framförallt skyfallen, kraftigt snöfall och 

hård vind rapporten riktar in sig på. Ett skyfall kommer ofta oförutsett och ger väldigt 

mycket vatten på kort tid vilket kan förstöra material som ligger ute, exempelvis 

isolering och träprodukter, samt hamna i utrymmen av byggnationen som inte hunnit 

täckas ordentligt, exempelvis i öppna väggar, bjälklag och håltagningar i tak.  

Hård vind medför i många fall att ställningar rasar då de antingen inte varit korrekt 

fastsatta/monterade eller dimensionerade för att stå emot extremt väder samt att material 

som inte surrats fast ordentligt på tak blåser ned och kan orsaka skador (MSB 2013; Lisø 

et al. 2003). Ställningar som rasar, faller många gånger över annans egendom eller i 

värsta fall skadar de människor. I båda fallen ställer scenarierna ett företag i väldigt dålig 

dager, även om företagen inte har ansvar för ställningsbyggandet. Det kan till exempel 

vara en av de större aktörerna på just det bygget, detta ger i längden ett skadat 

varumärke. Något som kan orsaka rejäl ekonomisk skada på företaget i sin helhet då 

varumärket är ett företags ansikte utåt (Polonsky & Jevons 2006). 

2.3 Hur förenas riskhantering med extremt väder 

Behovet av att öka kunskapen om hur vi kan anpassa oss till både dagens 

klimatvariationer och framtida klimatförändringar för att möta risker och sårbarheter 

framstår i allt högre utsträckning som angeläget. Klimatanpassning ställer krav på en 

ökad beredskap och riskhantering i samhället som helhet samt att hänsyn till samtida 

klimatvariationer och framtida klimatförändringar bör integreras i beslut, investeringar 

och planer på olika samhällsnivåer (Storbjörk 2006).  

Det finns enligt Lisø (2006) stora fördelar med att implementera strategier för 

riskhantering i byggbranschen i tidiga stadier, där extremt väder bör ingå. Det kan 

reducera antalet defekter och skador som kan uppkomma under produktionen och även 

minska de organisatoriska och tekniska åtgärderna vid byggandet. Lisø (2006) säger 

vidare att det i större utsträckning finns stora fördelar och vinster att inhämta genom 

introduktionen av riskhantering i byggbranschen. Samtidigt bör försiktighetsåtgärder 

vidtas vid design-, konstruktionsstadier och geografisk lokalisering av byggnader för att 

öka robustheten mot framtida klimatförändringar.  
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Berkhout, Hertin & Arnell (2004) har i sin studie kommit fram till att medvetenheten om 

effekter av klimatförändringar varierar kraftigt i olika industrier och är generellt låg i 

byggindustrin trots att de påverkas stort av vädret. Wedawatta & Ingirige (2011) säger 

vidare att extremt väder kan ha både direkta och indirekta konsekvenser på byggsektorn. 

De direkta effekterna kan vara störningar i produktionen som exempelvis att 

byggarbetsplatsen blir översvämmad. Indirekta effekter kan vara störningar på 

arbetsplatsen som en konsekvens av sekundära reaktioner från extremt väder. Till 

exempel leveransförseningar och andra problem som orsakats för utomstående aktörer i 

leveranskedjan. 

Vidare säger också Wedawatta & Ingirige (2011) att flertalet aktörer inte anser extrema 

väderhändelser som en potentiell risk för att deras verksamhet skall drabbas på ett 

negativt sätt. Detta för att det inte ligger i byggbranschens natur att tackla väderproblem 

av dessa slag på en organisationsnivå utan det görs ute på produktionsnivå för specifikt 

projekt. 

Lisø et al. (2007) uttrycker att en del i riskhantering av extremt väder kan vara att 

använda sig av lokala aktörer för att minimera fel då dessa är vana vid just den specifika 

ortens klimat, hon betonar att det är viktigt att göra sin research om det specifika 

området som skall exploateras för att inte drabbas av oförutsedda händelser.   

Lisø (2007); Storbjörk (2006) säger att strategier för riskhantering av framtida 

klimatförändringar kan bara bli en framgång om noggrant samarbete mellan vertikala 

beslutslinjer är säkerställda, det vill säga från statliga tillsynsorgan via lokala 

tillsynsmyndigheter och invånare, forskningssamfund och företagsledning till 

hantverkare ute på plats.  

  



19 

 

3.  Empirisk metod 

I det här kapitlet följer beskrivningar på olika metoder och angreppssätt inom forskning 

och en förklaring ges till vald metod. Även arbetssätt samt tillvägagångssätt för 

inhämtandet av litteratur och utförandet av intervjuer beskrivs närmare. 

3.1 Positivism 

Den induktiva och deduktiva metoden att utföra en studie på, härstammar båda från det 

positivistiska synsättet. Positivism syftar till att i sin forskning bygga det hela på säker 

kunskap och logiska resonemang. Med säker kunskap syftas det på sådant som är 

statistiskt säkerställt eller framresonerat genom logiskt tänkande (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2001). Positivismen har en lång historia och härstammar ur 

Aristoteles tankar kring kunskapssökandet. Ur positivismen kommer det induktiva och 

deduktiva sättet att göra en studie på (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001). 

3.2 Induktiv 

Prawitz (n.d.) formulerar det som: “inom logik, matematik, vetenskapsteori med flera 

områden slutledning i vilken man sluter sig till ett generellt samband från ett antal 

enskilda fall.” I en induktiv studie drar man slutsatser från empirisk data, det vill säga att 

utifrån empiriska undersökningar skapas teorier. Problem som kan uppstå är att alla 

möjliga datamängder inte finns med. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) ger ett 

exempel på att om börsen stiger en längre tid så kan detta med induktivt resonemang ses 

som det givna förhållandet, alltså att priserna på börsen alltid kommer stiga. Vilket sett i 

ett större perspektiv inte alltid kommer att kunna hållas för sant då en längre tids 

uppgång oftast följs av en större nedgång. Patel & Davidsson (2001) tar vidare upp att 

detta sätt inte lämpar sig för alla områden eller speciella företeelser.   

3.3 Deduktiv 

Prawitz (n.d.) säger: “deduktiv metod, det vetenskapliga förfaringssättet att logiskt 

härleda satser ur allmänna lagar eller axiom”. Här fortsätter Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2001) med att säga att en deduktiv studie ofta är situationsspecifik. Det gäller att 

titta på vad för referensram som gäller för det resonemang som ska föras. Resonemanget 

bör utgå från vad som ska bevisas och sedan testa detta resonemang emot verkligheten 

genom att göra observationer i verkligheten. Observationer kan utföras genom intervjuer 

eller deltagande i den typen av aktivitet som observeras. Det gör att forskaren lättare kan 

skapa sig en bild av frågan. Det farliga i metoden ligger i att forskaren kan bli färgad av 

befintlig teori och därmed bli låst vid vissa synsätt, vilket kan göra att det inte blir några 

nya upptäckter (Patel & Davidsson 2003).  
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Forskning som utgår från teorin och sedan skapar en hypotes utifrån detta som prövas 

empiriskt gentemot verkligheten kallas för hypotetiskt deduktiv forskning (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2001). Det är åt detta håll som denna forskningsrapport drar sig mot.  

3.4 Kvalitativ 

En kvalitativ forskning försöker beskriva mer mjuka värden, så som beteenden i olika 

situationer eller då svar på ett visst fenomen eftersöks. Det kan handla om uppfattningar 

eller upplevelser och erfarenheter inom ett avgränsat område. Antingen så kan frågor 

ställas till en relevant målgrupp, där svarande kan ge ett fritt svar på frågorna. Svaren 

analyseras sedan textkritiskt av en observatör. Detta ger ett objektivare resultat än att 

observatören medverkar i den observerade gruppen. Vid interaktion med gruppen får 

dock observatören en bättre förståelse för beteenden och tankesätt då själva 

interagerandet ger ett påtagligare intryck än att bara få det återberättat (Patel & 

Davidsson 2003).  

3.5 Kvantitativ 

I den kvantitativa forskningen sätts fokus istället på sådant som går att kvantifieras och 

mätas på ett lättare sätt än vad beteende och känslor går att göra. Det är ett sätt att se på 

omvärlden som fullt mätbar. Exempelvis medeltemperaturen i ett visst område över en 

viss tid. Man kan säga att kvantitativ forskning är statistikbaserad och ofta ger svar i 

procentsatser (Patel & Davidsson 2003).   

3.6 Ansats 

Arbetet genomförs som en kvalitativ studie. Studenterna genomför en litteraturstudie där 

relevanta artiklar och böcker inom riskhantering och klimatförändring med mera 

studeras för att de ska få en god förförståelse för behandlat ämne. Med hjälp av 

kunskapen från litteraturstudien arbetas ett frågeformulär fram med semi-strukturerade 

frågor som tio stycken respondenter med position som projektchef eller produktionschef 

inom byggbranschen får svara på i personliga intervjuer. Dessa analyseras och bidrar till 

slutförandet av att skapa en slutsats i forskningen. 

3.7 Argument för metod 

Detta är en inledande studie vilket gör att val av metod för enkelhetens skull faller på 

kvalitativ studie. Följdaktligen grundar sig studien på ett logiskt resonemang, som har 

gett en hypotes. Denna hypotes kommer att testas mot verkligheten i form av 

utdelningen av frågeformulär till berörda parter och uppsökning av statistik som stödjer 

tesen. Det ger ett hypotetiskt deduktivt arbetssätt. Hade det varit ett induktivt arbetssätt, 

skulle studien startat med de färdiga resultaten från frågeformuläret som grundar sig på 

verkligheten. Sedan skulle det ha dragits slutsatser från detta och givits en teori.  
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3.8 Arbetssätt 

Initialt gjordes en projektplan för genomförandet av detta examensarbete. Därefter fick 

projektplanen stå till grund för tidplanen och vidare utformning av arbetet. Till en början 

utformades idéer kring arbetssätt och hur problemställningen skulle angripas. För att på 

bästa sätt inom tidsramen kunna genomföra ett korrekt och konkret examensarbete lades 

stort fokus kring utformning av frågeställningen så att litteraturstudien kunde begränsas 

för att inte bli övermäktig. Då den ändå i detta fall skulle ta stor del av projektets tid. 

Rapportens utformning utfördes i ett tidigt skede för att sätta avgränsningar till 

frågeställningen. Litteraturstudien pågick över mer än två tredjedelar av projektets tid, 

det i sin tur gjorde att nya synsätt skapades under tidens gång och dessa togs i beaktande 

under intervjuerna.  

I detta projekt har ett frågeformulär delats ut till samtliga respondenter innan 

intervjuerna genomfördes. Samtliga intervjuobjekt hade en befattning som 

projektchef/produktionschef inom byggindustrin. Intervjuerna skedde med båda 

studenterna närvarande förutom i ett fall. Efter det att intervjuerna genomförts 

transkriberades dessa och analys påbörjades. Därefter jämfördes den skrivna teorin mot 

intervjuanalysen.  

3.9 Litteraturstudie 

För att skaffa en bred kunskapsbas påbörjades arbetet med att söka relevanta 

forskningsartiklar och undersökningsmaterial som tidigare gjorts på ämnet. Flertalet 

timmar lades ner på att söka i databasen Compendex på Halmstad Högskolas digitala 

bibliotek som var den primära sökmotorn för artiklar och böcker. 

När en relevant artikel hittades så gick dess referenser igenom och på så vis hittades fler 

artiklar av relevans fortare. Internet var till stor hjälp i att leta reda på information om 

framförallt klimatförändringar då många av de stora aktörerna inom detta idag har 

mycket information på sina hemsidor. Google Scholar användes till att kontrollera 

autenticiteten i funna artiklar och forskningsmaterial. 

De böcker som studerades innehöll framförallt information om risk och riskhantering 

och dess tillvägagångssätt. Insamlad data och material för klimatforskning kommer 

främst från databaser som Statens Meterologiska & Hydrologiska Institut (SMHI), 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), National Oceanic & 

Atmospheric Administration (NOAA) samt Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC).   
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Inom ämnet risk användes främst dessa ord för att på bästa sätt få fram relevant data, 

risk, riskanalys, riskhantering, risk management samt risk and extreme weather. Inom 

ämnet extremt väder användes främst ord som, extremt väder, extreme weather, extreme 

weather in construction, klimatanpassning i byggnation, extreme storm samt climate 

change.  

Allmänt om riskhantering hittades rikligt med material men inom extremt väder i 

byggsammanhang finns väldigt lite forskning i Sverige. Forskning som hittades var 

utförd och behandlade mestadels andra länder med större problem än Sverige. Men för 

att få en förståelse studerades detta material från internationella sammanhang för att 

sedan appliceras på en svensk kontext. Litteraturstudien formade intervjufrågorna samt 

rapportens utformning och frågeställning. Att litteraturen skulle vara tillämpbar till 

svenska sammanhang var av stor vikt för studenterna så att forskningen bedrevs inom 

det avgränsade ämnet. 

Det var nödvändigt att finna en balans mellan akademiska resonemang och ett 

pragmatiskt synsätt.  

3.10 Intervjuer 

Tio stycken personliga intervjuer utfördes med Projektchefer och Produktionschefer på 

Skanska Hus i Stockholm. Stockholm valdes som område då det finns gott om projekt i 

regionen och för att underlätta arbetet med att jämföra projekt med varandra då de har 

snarlika förutsättningar vad gäller väderpåverkan. Personliga intervjuer ger fördelen mot 

en enkät att kroppsspråk, signaler och följdfrågor samt förklaringar av svar och frågor 

kan tas upp under intervjutillfället.  

Studenterna strävade efter att bemöta samtliga respondenter lika och på så sätt inte styra 

deras svar. Intervjufrågorna grundade sig på den litteraturstudie som genomförts för att 

skapa relevanta frågor som kunde ge svar på skillnader och likheter mellan teori och 

praktik. Frågornas struktur var av en semi-strukturerad/strukturerad karaktär. Frågorna 

skickades ut en vecka innan intervjuerna skulle ske för att ge respondenten en möjlig 

chans till förberedelse.  

Vid själva intervjutillfället fick respondenten ett papper med frågorna framför sig för att 

på så sätt kunna reflektera och tänka till än en gång innan svar på fråga gavs. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Detta för att analysarbetet skulle 

underlättas och tidspress fanns vid intervjutillfällena då respondenterna hade ett pressat 

schema. En intervju tog i genomsnitt 45 minuter att genomföra.  
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3.11 Validitet och reliabilitet av respondenter 

Intervjupersonerna ansågs tillräckligt validerade genom tidigare erfarenhet av branschen 

och i ämnet för att kunna besvara frågorna på ett bra sätt. Under respektive intervju 

användes en diktafon som ett hjälpmedel för att säkerställa validiteten och autenticiteten 

av informationen som uttrycktes. Detta förfarande möjliggjorde full koncentration och 

hjälpte studenterna att tänka igenom följdfrågor istället för att anteckna under intervjuns 

gång. På så sätt kunde respondenten utveckla sina tankar för att ge ett bättre svar. Detta 

medförde att studenterna kunde gå tillbaka och kontrollera svaren vid analysarbetet.  

Samtliga respondenter hålls anonyma i denna rapport på grund av att påföljder inte skall 

påverka deras framtida karriärer. Vilket i denna rapport gör att validiteten sjunker på 

grund av att andra inte kan följa upp respondentens svar, men på så sätt ökar 

reliabiliteten i svaren.  

Studenterna hade tidigare inte utfört intervjuer av denna typ vilket medförde att 

följdfrågor och förklaringar förbättrades efter varje intervju, vilket kan ha påverkat 

respondenterna. 

Respondenterna valdes inte ut av studenterna själva utan dessa personer förmedlades 

genom en kontakt på byggföretaget. Detta förfarande utgjorde att rätt personer med 

kunskap valdes ut för att besvara dessa frågor i intervjun.  
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4. Empiriskt resultat  

I denna del framförs respondenternas intervjusvar. Intervjusvaren har sammanfattats på 

grund av mängden svar, men svar som sticker ut från mängden belyses närmare.  

4.1 Allmänt 

Respondenternas erfarenhet sträcker sig från 1 till 10 år som projekt- och 

produktionschefer. Fåtalet har en mångårig bakgrund som yrkesarbetare men det är 

övervägande akademiker bland respondenterna. Yrkeserfarenheten sträcker sig från 5 till 

35 år inom branschen. Det som skilde dem åt var variationen på projekten i form av 

storlek och ekonomi. Det minsta projektet var värderat till 150 miljoner svenska kronor 

och det största till 1 miljard svenska kronor. 

En vanlig dag i deras arbeten kunde se ut på lite olika sätt men generellt bestod de av 

möten av diverse form. Beroende på person och omfattning av projekt arbetades det 

olika mängd med att hålla koll på ekonomi eller produktion i projekten. En del av 

respondenterna arbetade systematiskt med att göra dagliga ronderingar i den mån det 

fanns tid för att skapa sig en uppfattning och en överblick på produktionen. Detta för att 

kunna informera om stora kommande händelser. En del respondenter såg sig själva som 

problemlösare medans andra försökte ha en framförhållning så att inte problem 

skapades.  

4.2 Riskhantering – Allmänt 

Respondenterna tycker sig lägga ner cirka 25 procent av sin tid på att hantera all form av 

riskhantering och uppföljning. Att göra riskanalyser ses som ett strategiskt arbete medan 

det operativa ligger i att utföra åtgärderna för dessa. 

Arbetssättet kring riskhantering i initialskedet av projektet skiljer sig markant mellan de 

olika respondenterna beroende på hur de själva var som ledare och vilken position de 

hade i organisationen. Det vill säga beroende på vilken nivå av projektchef eller 

produktionschef de hade uppnått, då det fanns fyra nivåer som baserades på erfarenhet 

och gav olika mängd ansvar.  

Var man närmare produktionen så arbetades det mera med arbetsmiljö, arbetsrisker och 

kvalitet genom arbetsberedningar, lagbasmöten samt workshops. Hierarkin talade sitt 

klara språk. Högre upp arbetades det mer med juridik, ekonomi, marknadsrisker och 

ansvaret gentemot kund. Respondenternas svar skiljde sig åt beroende på vilken position 

de hade i projektet och detta medförde att de såg på riskhanteringfrågor på olika sätt.  

Hos varje respondent var det viktigt att någon form av uppföljning skedde, antingen 

månadsvis, kvartalvis eller genom en extern konsult. Detta för att förhindra att risken 

skulle ramla mellan stolarna. Personlig erfarenhet från tidigare projekt speglade deras 

förhållningssätt gentemot risker och hantering av dessa.  
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Riskinventeringen utfördes efter en gemensam mall där olika risker bedömdes och 

viktades genom att tilldelas en kostnad. Det gjordes genom en modell där varje risks 

sannolikhet multipliceras med dess konsekvens. Fick risken en hög siffra tilldelades den 

en hög prioritet och riskägaren fick ansvaret att sänka siffran genom åtgärder.  

Alla risker har en riskägare som är en fysisk person medan åtgärder kan utföras av någon 

annan person än riskägaren. I projektets alla faser försöker man uppmärksamma alla 

parter på risker och osäkerheter i de olika momenten för att på så sätt få med samtliga 

aspekter risken medför. Man ser riskhantering som ett kontinuerligt arbete under hela 

projektet vars mål är att reducera eventuella extra kostnader och arbetsmiljörisker som 

kan uppkomma. Kunden ges också möjlighet att påverka arbetet med sina synpunkter 

vad gäller risker.  

När man upprättade en riskinventering kunde respondenterna ta hjälp av VSAA (Vårt 

Sätt Att Arbeta som är ett internt arbetsverktyg på Skanska), men också att kundens 

krav, ledningens krav och för- och nackdelar med kontrakten behandlades.  

Respondenterna anser att genomföra en byggnation säkert har sina extra kostnader, men 

att inte arbeta efter ett säkert tänk och agerande därefter kostar troligen mer i det långa 

loppet. “Antingen jobbar vi säkert eller inte alls” är mottot som genomsyrar hela 

företaget. Riskhantering anses därför inte vara en pappersprodukt utan det är något som 

det aktivt arbetas med. Däremot uttrycker respondenterna att de kan bli bättre på att 

framhäva och följa upp dessa frågor. Meningen med arbetet är att deltagarna i processen 

skall ha en känsla och ständigt vara medvetna om att riskerna finns så att det tas upp i 

olika forum och förbättringsarbete sker.  

4.3 Riskhantering – Extremt väder 

I den riskhantering och planering som respondenterna arbetar efter tas inte extremt väder 

upp som en egen punkt, utan det kan till viss del ingå i en punkt där all form av väder 

ingår. Punkten tilldelas ett värde precis som andra risker och det blir inte en kostnad i 

kalkylen förens det överstiger denna summa. Det väder som tas upp i en inventering är 

då kopplat till årstiderna och risker sätts därefter. Hänsyn till vädrets påverkan på 

projektet tas också beroende på det geografiska läget och framförallt hur pass stor risken 

är för att tredje man skall komma till skada. Det styrs till exempel utav om det är i 

innerstad eller på ett öppet fält.  

En av respondenterna gav ett bra exempel gällande en fasadställning vid en skolgård där 

skolverksamhet pågår, i sådana fall får det kosta hur mycket som helst att förankra och 

säkerställa att ställningen inte rasar över skolgården på grund av hård vind. Det skulle 

kunna få katastrofala konsekvenser, barn kan komma till skada. Vilket i sin tur förstör 

företagets rykte och får stora långsiktiga ekonomiska konsekvenser för företaget.  
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Flertalet ansåg att extremt väder är något anläggningsbranschen drabbas hårdare av än 

husbranschen, detta på grund av tiden arbete som spenderas utomhus.  

Det som ansågs vara av största vikt i riskhanteringen var att inte bygga in fukt i 

fastigheten. Det framgick att framförhållningen för vanligt väder inte var 

tillfredsställande nog och de ansåg själva att detta arbete behövde förbättras. Det ansågs 

även att extremt väder kommer bli vanligare och det upplevdes av respondenterna som 

att skyfall och hård vind har blivit mer frekventa. Ett annat perspektiv som togs upp var 

att mängden snö och perioder med lägre temperaturer har minskat, det har i sin tur gjort 

att arbetsmoment som sker utomhus har underlättats.  

Vad det gäller planering anser samtliga att det finns en ekonomisk vinning i att ha en 

bättre framförhållning vad gäller väder och att planera så att fukt inte byggs in eller att 

saker inte rasar från taken under ett pågående arbete. Som en lösning till problemen 

förespråkar flertalet att använda väderskydd under produktionen. Om inte det går att 

använda så försöker man att vara förbered i andra former genom att till exempel ha 

tillgång till vattendammsugare och länspumpar på projektet.  

Just extrema väderhändelser läggs det inget fokus på utan fokus är på generellt väder. 

Gällande planeringen kring riskhantering så tycker samtliga att det läggs tillräckligt med 

tid men att det bör effektiviseras och att fler inom projektet kan involveras i arbetet. Det 

påpekades framförallt att de kan sluta lösa andras problem (underentreprenörs problem) 

och istället fokusera på sitt eget arbete.  

Många av respondenterna ansåg att det inte tas hänsyn till extremt väder i utformning av 

byggnaden och ingående material i projekteringsfasen. De ansåg att detta bör göras för 

att inte påverkas i lika stor omfattning som idag. Det bör redan vid utformning av 

arbetsplatsen tänkas till om fasadställningar och dess infästningar så att dessa påverkas 

så lite som möjligt av hårda vindar. Det fanns dock skilda åsikter, där en del tyckte att 

mest hänsyn till extrem väderlek skulle tas fram till tätt hus medan andra tyckte att mest 

hänsyn skulle tas när man hade tätt hus och ville påbörja uttorkning. 

Respondenterna ansåg att det kunde läggas mer tid på följande punkter för att förbättra 

planeringen och förebyggandet av påverkan från extremt väder.  

 Planering kunde förbättras genom att frågan lyfts redan från början, ha med det 

som en punkt under samtliga delmoment och möten. 

 Alltid ligga steget före i planeringen och vara medveten om kommande 

händelser. Se till att ha ett bättre helhetsperspektiv på tre månader framåt. 

 Få in erfarenhetsåterföring till nya projekt mellan alla inblandade, även UE.  

 Få en ökad medvetenhet och delaktighet hos dem som är delaktiga så att det inte 

blir en pappersprodukt.  

 Se risker som möjligheter istället för bara något negativt, tänka utanför boxen. 

 Optimera produktiviteten på byggarbetsplatsen. 
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Det ansågs inte finnas några speciella handlingsplaner för extremt väder utan projekt- 

och produktionschefen agerar efter egen erfarenhet. Det som finns att tillgå är 

arbetsberedningar, skyddsronder och riskinventering för hantering av risker generellt. 

Frågan ställdes om de svarande ansåg att deras företag hade ett större fokus på risker och 

hantering av dessa än andra företag i branschen. En övervägande del av respondenterna 

tyckte att Skanska var i framkant vad gäller riskhantering. De ansåg att de större 

företagen ser detta som ett konkurrensmedel och agerar därefter. De ser även skillnad på 

sitt sätt att arbeta jämfört med mindre företag samt vissa av de andra stora bolagen. De 

säger också att de kan bli än bättre på det, då byggbranschen jämfört med andra 

branscher ligger dåligt till vad gäller skadestatistik och sjukskrivning av människor.  

Ett flertal påpekar att de ledande företagen i branschen behöver lära de mindre företagen 

för att minska skador och dödsfall. Dessutom har riskhanteringen på senare år fått en allt 

större betydelse i branschen. De har under de senaste 20 åren satt riskhantering högre 

upp på agendan då man ser att det genererar pengar i det långa loppet och då blir de 

attraktivare som entreprenör och arbetsgivare. De har i sin tur upprättat bra strukturerade 

handlingsplaner.  

Respondenterna säger att sen riskhantering blev en mer vardaglig process i alla led i 

organisationen så har företaget vänt från dåliga resultat till att gå med rejäl vinst. 

Riskinventering och hantering görs för att skapa en förutsägbarhet i projekten, generera 

en ekonomisk vinning och därmed få aktieägarnas förtroende för företaget. 

Respondenterna har inte varit med om att ett längre totalstopp skett på ett bygge, utan 

produktionen har fortsatt där det går. Bara i ett fall hade en respondent varit med om 

totalt produktionsstopp som varade i ett par timmar när den nygjutna plattan 

översvämmades av en dagvattenledning som inte kunde hantera allt regn som kom i ett 

skyfall och steg bakåt. 

Om ett stopp sker så är det oftast bara på en viss del eller moment, exempelvis en kran 

som står stilla eller att snöskottning måste ske innan normalt arbete kan fortsätta. Vissa 

delmoment får ibland skjutas upp, på grund av vädret, till exempel gjutning eller 

kranarbete. Detta skapar en rubbning i tidplan, men oftast inget som påverkar 

leveransdatum av projekt. De stopp de svarande varit med om varade från 3-4 timmar till 

en dag och orsakade att allt från 4 till 20 man stod stilla. Ingen kunde dock sätta ett 

värde på ett sådant stopp utan uttryckte det bara som att det blir en extra kostnad. Få 

uttryckte ett stopp som ett produktionsbortfall utan såg detta enbart som en kostnad som 

togs från reservtid/reservpengar som oftast finns medberäknat i kalkyl. 

På vinterhalvåret kan vissa arbetsmiljörisker uppkomma som isbeläggningar eller halka i 

och med den ofta varierande temperaturen mellan plus- och minusgrader. I stadsmiljö 

påverkas projekten mer på grund av trånga arbetsområden. En stor fråga är var 

bortskottad snö ska placeras för att inte vara ett hinder för arbetet eller fara för tredje 

man.  
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Ställningsras togs upp som något som orsakar större stopp. Men påpekanden utvecklades 

inte mer av respondenterna än att det inte var bra om det hände och det tillades att det 

händer incidenter flera gånger per år i Sveriges byggbransch. En respondent 

sammanfattade frågan med att man jobbar med de förutsättningar man har och skapar sin 

egen vardag. Man försöker i den mån det går att säkra upp så mycket som möjligt för att 

hindra att saker blåser bort för att inte skada tredje man. 

Vad gäller väderproblem under pågående projekt så har respondenterna bara råkat ut för 

mindre händelser där framförallt regn har kommit in i byggnaden. Problemen har även 

varit relaterat till omfattning och vilken typ av material som använts i stommen samt hur 

pass känslig produktionen varit för väder och om väderskydd har använts eller ej.  

Det ingår inte i planeringen att ta hänsyn till att samhällsfunktioner inte fungerar. Det 

vill säga om detta inträffar, tas hänsyn till det dagen det händer. Samtliga påpekar att 

detta inte behöver läggas in i planeringen, men det som kan styra tider av produktion på 

dagarna är exempel när första och sista buss kommer till närmsta hållplats. Samt hur 

lång tid det tar att gå från denna hållplats till byggarbetsplatsen. 

Det är många olika risker och parametrar i ett projekt. För att projektet ska flyta på kan 

man inte ta hänsyn till alla parametrar till 100 procent utan får göra ett avvägande av 

vilka som är mer viktiga än andra för just det projektet. 

Om inte förarbetet i projekteringsfasen är utfört på ett noggrant sätt uppkommer många 

oförutsedda händelser i produktion. Det kan till exempel bli problem med kund om 

denna inte blir informerad korrekt om och varför vissa händelser uppstår.  

Vädertjänster som SMHI och andra konkurrenter används av flera av respondenterna, 

framförallt av de som är nära produktionen. Då används främst mobilapplikationer där 

enklare data som dagens temperatur och vindförhållande kan läsas av och antecknas i 

dagbok. SMHI har en specifik tjänst för byggbranschen som heter “Byggväder” vilken 

används av flera av respondenterna. Kranförare kunde även ta del av vindprognoser i sin 

kran för att avgöra om kranarbetet kan utföras eller ej.  

När en produktionschef/projektchef får reda på att ett oväder är på väg ser den till att 

samla samtliga berörda för att informera dem en extra gång. Så de kan säkerställa att 

material, maskiner är täckta och fastsurrade så att tredje man inte skall ta skada. Vid 

general- och totalentreprenad ligger ansvaret över byggarbetsplatsen hos denne. Där 

ingår samordningsansvar, det gör att denne är ansvarig för att ta hand om skador. 

Framförallt att motverka att de i första hand uppstår på grund av extremt väder. De kan 

delegera ut ansvar på underentreprenörer men förväntar sig också att varje 

underentreprenör sköter om sitt område utan tillsägelser. 
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Respondenterna tycker att forumen finns för att informera manskapet om risker men 

sättet att kommunicera kan förbättras. Detta genom att exempelvis involvera fler och se 

till att varje arbetsgrupp blir delaktig genom att redogöra för sin del i projektet. Det är en 

fråga om hur man som ledare får ut sitt budskap till berörda. 

De tillfrågade respondenterna fick uttrycka synpunkter på vad som fungerade bra 

respektive dåligt inom riskhantering och kommunikationen. Svaren kunde sammanfattas 

med dessa citat:  

 ”Vi är bra på att informera genom hela leden och blir bättre på att 

kommunicera. Vi pratar om rätt saker med rätt människa men kan utveckla detta 

ännu mer. Alla behöver inte veta allt utan bara det som är nödvändigt”.   

 ”Generellt kan jag känna att personligt ansvar kring väder börjar tyna bort. Där 

var folk på arbetsplatserna bättre förr, man täckte sina grejer när man gick hem 

och såg till sina prylar. Nu är det ofta att man tänker, att det där tar någon 

annan hand om. Det är ofta att vi tar in någon mindre firma för att fixa 

intäckningar och så, då känner många av våra killar att det där behöver ju inte 

jag göra. Så då brister det ju i kompetensen också att de inte lär sig hur de ska 

göra en tillfällig intäckning”. 

 ”Mer fokus bör läggas på produktivitet”. 

 ”Generellt fungerar riskhantering bra, men extremt väder fungerar dåligt då 

eftersom vi inte har tagit någon hänsyn till det i planeringen”. 

 ”När ett projekt ska startas tänker många gånger en beställare inte på när 

betongarbetena kommer utföras utan de hamnar nästan alltid på vintern, varför 

tänker man inte på vädret när man skickar ut förfrågan. Då blir det ju billigare, 

projektet blir billigare”. 

 ”Ja det är nog generellt vad gäller riskhantering, tjänstemän i produktion och 

basar, där fungerar det väldigt bra, hela kedjan från att man identifierar en risk 

till vad det kostar osv. Sen kommer det ner till basar och åtgärdar det, men jag 

har en känsla av att det stannar där. Så om man kan försöka involvera 

yrkesarbetarna mer”. 

 ”En elektronisk informationsdatabas med produktionsmetoder skulle behöva 

upprättas. Det vill säga att erfarenhetsåterföring mellan projekt offentliggörs 

inom företaget så att misstag som andra gjort inte behöver upprepas”. 
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5. Empirisk analys  

Denna del innehåller analysen av respondenternas intervjusvar kontra skriven teori. 

Studenterna undersöker om verkligheten upplevs på samma sätt som den skrivna teorin 

beskriver verkligheten. 

Studiens målsättning har framförallt varit att kartlägga och ta reda på hur man hanterar 

extremt väder kopplat till riskhantering i byggbranschen i Sverige. Fokus på teori har 

lagts inom risker, riskhantering och extremt väder och det är utifrån den bakgrunden 

intervjuundersökningen nu analyseras. Då intervjuerna gjordes på samma företag blev 

svaren kring sättet att hantera risker snarlika och detta gjorde att variation i information 

som tillkom minskade bland de sista intervjuerna. Samtliga såg riskhantering som en 

väldigt viktig del i ett projekt då de med hjälp av tidigare erfarenhet kan reducera antalet 

förlustprojekt, vilket Lisø (2006) även påpekade. 

Flertalet av respondenterna beskrev riskhantering likvärdigt med många gemensamma 

drag, men vissa skillnader kunde göras beroende på vilken befattning och erfarenhet 

personen ifråga hade. Beroende på om respondenten såg sig som en problemlösare eller 

planerare, bedömde de risker på olika sätt vilket Grimvall & Lindgren (1995) också 

säger. Det påpekades att checklistor och workshops användes i hög grad vid 

riskinventeringar. Dessa gav i sin tur bra underlag till arbetsberedningar som låg 

närmare produktion (Simu 2006).  

Huvudsyftet med riskhanteringen var att förebygga negativa händelser samt upptäcka 

risker och möjligheter i ett tidigt skede. Detta med hjälp av ett strukturerat och 

systematiskt arbetssätt som riskhantering ger för att minimera otrevliga överraskningar 

och dess ekonomiska konsekvenser. Detta kan jämföras med en studie av Simu (2006) 

som visar att individen och dennes personliga bedömningar är av avgörande betydelse 

för hur riskhanteringen fungerar i projekten. 

Extremt väder tas inte upp i riskhantering bland de respondenter studenterna tillfrågade, 

vilket stödjer Øyen et al. (2006); Wedawatta et al. (2011) påpekande om att byggbolagen 

är mindre förberedda på extremt väder till följd av klimatförändringar. Däremot ansåg 

respondenterna att stor vikt lades på att inte bygga in fukt i husen och försökte på bästa 

sätt planera för att undvika detta. Det var en generell samstämmighet om att väder var 

problematiskt, men ingen ansåg extremt väder vara ett problem. Samtidigt ansågs det att 

extremt väder kommer bli vanligare och det upplevdes av respondenterna som att skyfall 

och hård vind har blivit mer frekventa vilket överensstämmer med (Scaife et al. 2012; 

IPCC 2014). 

Av intervjuerna framgår att största fokus ligger på arbetsmiljöfrågor medan planering för 

oförutsedda händelser som extremt väder har lägre prioritet. I riskhantering vad gäller 

arbetsmiljö så följer man de upprättade lagar som finns från myndigheter och väldigt 

många tycker att en byggnation bör genomföras säkert. 
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Det har på det intervjuade företaget byggts upp en ganska strikt och omfattande 

säkerhetskultur som genomsyrar inte bara produktionen utan även sättet man gör affärer 

på. Exempelvis angav respondenterna att 25 procent av deras arbetstid lades på all form 

av riskhantering. Flera ansåg att detta hänsynstagande medförde extra kortsiktiga 

kostnader, men att i det långa loppet vinner företaget på att ha ett bredare säkerhetstänk. 

Vilket överensstämmer med vad Vaughan (1997) säger om riskhanteringens fördelar.  

Det viktiga för respondenterna var att samtliga i projektet uppmärksammades, detta för 

att alla parter skulle vara medvetna om samtliga risker och osäkerheter på de olika 

moment som skulle utföras. Vilket tyder på att riskhanteringens processer följs som 

Vaughan (1997) beskriver dem. Vad gäller planering kring riskhantering så tycker 

samtliga att det läggs tillräckligt med tid på detta, men att det kan effektiviseras och att 

fler inom projektet bör involveras i arbetet.  

Flertalet respondenter ansåg att frågan om extremt väder skall lyftas i uppstartsfas så 

hänsyn till byggnadens utformning och ingående material tas tillvara. Vilket gör att 

extrema väderlekar inte påverkar projektet på ett negativt sätt som Lisø (2006) beskriver. 

Att alltid ligga steget före i planeringen och vara medveten om kommande händelser 

påpekas av flertalet respondenter som ett arbetssätt att sträva efter. Vilket Smith, Merna 

& Jobling (2006) påpekar vara ett bättre sätt att arbeta. Är man förberedd för kända 

osäkerheter kan man lättare hantera dessa om det skulle inträffa.  

Riskhanteringen har på senare år fått en allt större betydelse i branschen, vilket kan tyda 

på att det har skett en förändring där man nu är mer medveten om risker och åtgärder för 

dessa än vad man i tidigare litteratur har beskrivit. Exempelvis har företaget idag infört 

policy om nolltolerans vad gäller arbetsolyckor och dödsfall. Respondenterna säger att 

sen riskhantering blev en mer vardaglig process i alla led i organisationen så har 

företaget vänt från dåliga resultat till att gå med rejäl vinst vilket även Lisø (2006) 

kommer fram till.  

Avslutningsvis tyckte respondenterna att riskhantering fungerade väldigt bra genom hela 

kedjan från riskidentifiering till prissättning och vidare ut till arbetsberedningar m.m. 

men att det avtog nere på produktionsnivå och de ville därmed försöka informera och 

involvera yrkesarbetarna mera.  
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6. Slutsats & Diskussion  

I denna del redogör studenterna för sina synpunkter på det undersökta området vad 

gäller riskhantering i kombination med extremt väder. Här ges flera förslag till vidare 

forskning. 

Intresset för att göra denna studie väcktes då båda studenterna hade varit med om 

händelser där extremt väder orsakat mindre produktionsstopp i byggprojekt och därmed 

väcktes tankar kring hantering av detta. Med vetskapen om kommande 

klimatförändringar ansågs att det bör göras vissa förberedelser i projektering och 

planering i byggprojekten för att stå redo inför dessa. 

Studenterna ansåg att branschen många gånger jobbade med krishantering på plats 

istället för att ha ordentliga handlingsplaner utarbetade för dessa händelser. Vilket det 

gavs stöd till i litteratur som undersöktes. 

Det visade sig att riskinventering användes i stor utsträckning av det analyserade 

företaget. Detta för att det enligt företaget gav en översikt över risker i projekten och då 

kunde antalet förlustprojekt minska.  

Den större delen av riskinventeringen lades på arbetsmiljö och kvalitetsfrågor. Däremot 

var företaget mindre förberett på extremt väder än vad som hade förväntats. Eftersom 

företaget säger sig vara en av branschledarna inom riskhantering så kan en slutsats om 

branschen som helhet dras vad gäller hanterandet av extremt väder. Branschen behöver 

upplysas om vad för påverkan klimatförändringar kan ha på produktionen i framtiden.  

Branschen behöver öka den generella riskmedvetenheten bland verksamma i branschen 

för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Det sker idag för många arbetsrelaterade olyckor 

på byggarbetsplatsen. Där är det analyserade företaget i framkant och försöker göra vad 

de kan för att upplysa underentreprenörer och beställare om vikten av att arbeta med 

riskhantering.  

Eftersom klimatförändringarna idag är ett faktum som människan är en stor orsak till 

och att det var en generell samstämmighet bland respondenterna om att väder var 

problematiskt, blev vi förvånade över att så lite fokus lades på förebyggande åtgärder 

mot extremt väder. Som till exempel väderskydd och ordentlig intäckning av material. 

De flesta respondenterna hade en högre klassning på extremt väder än vad studenterna 

ansåg vara extremt väder. Därmed generaliserade respondenterna kring mer vanligt 

väder och såg inte extremt väder som någon större risk, detta på grund av den sällsynta 

förekomsten av dessa händelser i Sverige. Framförallt i storstan vilket medför att dem 

inte klassar väderrisker lika högt som en arbetsrisk i sin riskhantering. 

Bland respondenterna var uppfattningen att de större företagen har mer resurser för att 

hantera dessa risker på ett bättre och mer omfattande sätt än vad mindre företag har. 

Eftersom riskinventeringar kräver både tid, pengar och kunnig personal. Vilket vi kan 
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relatera till då vi i den teori som lästs kan se hur pass omfattande arbete det är att göra en 

riskinventering. Men att i det långa loppet vinner företaget på att ha ett bredare 

säkerhetstänk. 

Den gemmensamma uppfattningen bland intervjuade respondenter var att effektivisering 

kring riskhantering kunde göras. Genom att samtliga inom varje projekt 

uppmärksammas mer på vilka riskerna är och vad man kan göra åt dem för att på så sätt 

effektivisera riskhanteringen och se till att fler inom projektet involveras i detta arbete. 

Kommunikation är nyckeln till riskhanteringens framgång.  

En respondent sammanfattade riskerna med att man jobbar med de förutsättningar man 

har och skapar sin egen vardag. Denna mening sammanfattar många utav de resonemang 

som vi själva fört under arbetets gång. Då vardagen exempelvis är mer stressad i 

innerstadsprojekt än i ett ytterstadsprojekt där det förekommer mindre rörelse.  

En tanke som fanns med arbetet var att uppmärksamma projektörer och projektledare 

om att det enligt skriven teori har blivit och troligen kommer bli än mer vanligt med 

extrema väderhändelser.  

Sammanfattningsvis kan sägas att branschen inte är fullt förberedd på vad 

klimatförändringar innebär och bör därmed ta reda på vad som händer i övriga delar av 

världen där extremt väder förekommer i större omfattning. Detta för att lindra skadorna 

för vad ett extremt väder för med sig.  

6.1 Studiens begränsningar 

Studien är begränsad till att ha undersökt ett av de större byggbolagen i Sverige. 

Samtliga intervjuer har utförts på samma företag vilket speglar intervjusvaren och 

därmed ger det inte en fullständig bild av hur branschen arbetar. Då studien även är 

begränsad till Stockholm som exempelvis inte påverkas av storm på samma sätt som 

södra Sverige ger det inte en fullständig bild av verkligheten.  

6.2 Förslag till vidare forskning 

 Förslag ges till andra studenter att i framtiden jämföra med andra branscher som 

också är klimatberonde i lika stor utsträckning. 

 Ett annat förslag är att utföra liknande studie på annat byggbolag för att göra en 

jämförelse mellan bolagen. 

 Ett intressant förslag är att jämföra med annan geografisk region i Sverige, 

exempelvis västkust mot östkust eller norra mot södra Sverige. 

 Ett annat intressant område är hur mindre företag hanterar dessa frågor och se om 

de är förberedda på dessa klimatförändringar.  

  



34 

 

7. Referenser  

Auld, H & MacIver, D 2006, Changing Weather Patterns, Uncertainty and 

Infrastructure Risks: Emerging Adaptation  Requirements, Adaptation and Impacts 

Research Division Environment, Ontario, Canada  

Berkhout, F, Hertin, J and Arnell, N 2004, Business and Climate Change: Measuring 

and Enhancing Adaptive Capacity, Tyndall Centre Technical Report 11, Vol. 11, Centre 

for Climate Change Research, Oxford. 

Boverket 2010, Klimatanpassning i planering och byggande – analys, åtgärder och 

exempel, 100th edn, Boverket internt, Karlskrona 

Chatterton, J, Viavattene, C, Morris, J, Penning-Rowsell, E & Tapsell, S 2010, 

Delivering benefits through evidence: the costs of the summer 2007 floods in England, 

Flood and Coastal Erosion Risk Management Research and Development Programme, 

Environment Agency, Bristol. 

CRED 2011, CRED CRUNCH: Disaster data: a balanced perspective, Centre for 

Research on the Epidemiology of Disasters. Hämtad från: 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F7E6E30438715736C125784C004D2F

49-Full_Report.pdf [2015-05-03] 

Davidsson, G 2003, Handbok för Riskanalys, Statens Räddningsverk, Elanders Tofters, 

Karlstad 

Eriksson, TL & Wiedersheim-Paul, F 2001, Att Utreda, Forska och Rapportera, 7th edn. 

Liber ekonomi, Malmö  

Flanagan, R, Jewell, C, & Johansson, J 2007, Riskhantering i praktiken - Med exempel 

från byggverksamhet, Centrum för management i byggsektorn (CMB) Chalmers, 

Göteborg 

Grimvall, G & Lindgren, O 1995, Risker och riskbedömning, Studentlitteratur, Lund 

Hamilton, G 1996, Risk Management 2000, Studentlitteratur, Lund 

Hedlund, M 2014, ‘Rekordmånga skador efter senaste skyfallen’, Dagens Nyheter 6 

augusti. Hämtad från: 

http://www.dn.se/ekonomi/rekordmanga-skador-efter-senaste-skyfallen/ [2015-04-29] 

Hertin, J, Berkhout, F, Gann, DM & Barlow, J 2003, ‘Climate change and the UK house 

building sector: perceptions, impacts and adaptive capacity’, BUILDING RESEARCH & 

INFORMATION, vol. 31 no. 3–4, pp.278–290 

Ingirige, B & Amaratunga, D 2013, Minimising flood risk accumulation through 

effective private and public sector engagement, Background Paper prepared for the 

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, Centre for Disaster Resilience, 

University of Salford, UK 



35 

 

IPCC 2014, Victor DG, D Zhou, EHM Ahmed, PK Dadhich, JGJ Olivier, H-H Rogner, 

K Sheikho, & M Yamaguchi, 2014: Intro-ductory Chapter. In: Climate Change 2014: 

Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O, 

R Pichs-Madruga, Y Sokona, E Farahani, S Kadner, K Seyboth, A Adler, I Baum, 

S Brunner, P Eickemeier, B Kriemann, J Savolainen, S Schlömer, C von Stechow, 

T Zwickel & JC Minx (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge, United 

Kingdom and New York, NY, USA 

Lisø, KR, Aandahl, G, Eriksen, S & Alfsen, K 2003, ‘Preparing for climate change 

impacts in Norway's built environment’, BUILDING RESEARCH & INFORMATION, 

vol. 31, no.3-4, pp. 200-209 

Lisø, KR 2006, ‘Integrated approach to risk management of future climate change 

impacts’, BUILDING RESEARCH & INFORMATION, vol. 34, no.1, pp. 1–10 

Lisø, KR, Myhre, L, Kvande, T, Thue JV & Nordvik, V 2007, ‘A Norwegian 

perspective on buildings and climate change’, BUILDING RESEARCH & 

INFORMATION, vol. 35, no 4, pp. 437–449 

Länsstyrelsen Stockholm 2014, Risk- och sårbarhetsanalys för Stockholms län 2014, 

Rapport 2014:19. Hämtad från: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/rap

port-2014-19.pdf [2015-04-29] 

Magnusson, SE n.d., Nationalencyklopedin, risk. Hämtad från: 

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/risk [2015-05-05] 

Miljöpartiet 2014, Stärkt beredskap för extremväder PM 2014-08-05. Hämtad från: 

http://www.mp.se/sites/default/files/pm_-_battre_skydd_mot_extremvader.pdf [2015-05-

02] 

MSB 2012, Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap, Naturolycksdatabasen. 

Hämtad från: 

http://ndb.msb.se/ViewCase.aspx?id=21&l=SV&xMax=779848.5757999998&xMin=25845

0.4950000001&yMax=6525010.9945&yMin=6111275.669500001 [2015-03-26] 

MSB 2013, Skador och effekter av storm, Myndigheten för Samhällsskydd och 

beredskap, Publikationsnummer MSB534  

Naturolycksdatabasen, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, Hämtad från: 

http://ndb.msb.se/ sökord, “Storm” [2015-03-25] 

Nikulin, G, Kjellström, E, Hansson, U, Strandberg, G & Ullerstig, A 2009, Evaluation 

and Future Projections of Temperature, Precipitation and Wind Extremes over Europe 

in an Ensemble of Regional Climate Simulations, Rossby Centre, Swedish 

Meteorological and Hydrological Institute, Sweden 



36 

 

NOAA 2015, National Climatic Data Center, State of the Climate: Global Analysis for 

March 2015. Hämtad från: 

 http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/2015/03 [2015-04-20]  

Nordstrand, U 2008, Byggprocessen, 4th edn. Liber, Stockholm 

Patel, R & Davidsson, B 2003, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning, 3rd edn. Studentlitteratur, Lund  

Polonsky, MJ & Jevons, C 2006, ‘Understanding issue complexity when building a 

socially responsible brand’, European Business Review, Vol. 18, No. 5, pp. 340-349 

Prawitz, D n.d., Nationalencyklopedin, induktion. Hämtad från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/induktion [2015-03-11] 

Prawitz, D, n.d., Nationalencyklopedin, deduktiv metod. Hämtad från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/deduktiv-metod [2015-03-11] 

Rummukainen, M 2012, ‘Changes in climate and weather extremes in the 21st century’, 

WIREs Clim Change, Vol. 3, pp. 115-129. 

Sanders, CH & Phillipson, MC 2003, UK adaptation strategy and technical measures: 

the impacts of climate change on buildings, BUILDING RESEARCH & 

INFORMATION, vol.31, No. 3-4, pp.210-221  

Scaife, AA, Spangehl, T, Fereday, DR, Cubasch, U, Langematz, U, Akiyoshi, H, Bekki, 

S, Braesicke, P, Butchart, N, Chipperfield, MP, Gettelman, A, Hardiman, SC, Michou, 

M, Rozanov, E, Shepherd, TG 2012, ‘Climate change projections and stratosphere-

troposphere interaction’, Climate Dynamics, vol. 38, No. 9-10, pp. 2089-2097 

Simu, K 2006, Risk management in small construction projects, Department of Civil and 

Environmental Engineering, Luleå 

SMHI 2014, juli 2014 - Rekordvarm månad i nordväst. Hämtad från: 

http://www.smhi.se/klimatdata/manadens-vader-och-vatten/2.1118/juli-2014-

rekordvarm-manad-i-nordvast-1.76471, [2015-04-02] 

SMHI 2015, Klimatindikator - Extrem nederbörd. Hämtad från: 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatindikator-extrem-nederbord-1.29819 [2015-05-

05] 

SMHI 2015, Året 2014 - Rekordhög Sverigemedeltemperatur. Hämtad från: 

http://www.smhi.se/klimatdata/arssammanstallningar/aret-2014-rekordhog-

sverigemedeltemperatur-1.85064 [2015-04-20] 

Smith, NJ, Merna, T & Jobling, P 2006, Managing risk in construction projects, 2nd ed., 

Blackwell Publishing, Oxford, UK  

SPC 2015, NOAA Storm Prediction Center, The Online Tornado FAQ. Hämtad från: 

http://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/#alley1 [2015-04-20]  



37 

 

Storbjörk, S 2006, Klimatanpassning i Sverige – Drivkrafter och utmaningar för 

riskhantering och fysisk planering, CSPR Report 06:02, Centrum för klimatpolitisk 

forskning, Norrköping 

Svensk Byggtjänst n.d., Studenthandledning i Byggprocessen. Hämtad från: 

http://byggtjanst.se/pagefiles/95715/byggprocessen_handledning_studenter.pdf [2015-03-

15] 

Svensk Byggtjänst och Föreningen Byggandets kontraktskommitté 2014, Allmänna 

bestämmelser - För byggnads, anläggnings- och installationsentreprenader, 2nd edn, 

Norra Skåne Offset, Hässleholm  

Vaughan, EJ 1997, Risk Management, Donnelly/Crawfordsville, USA 

Wedawatta, G & Ingirige, B 2011, ‘Extreme weather events and construction SMEs 

Vulnerability, impacts, and responses’, Structural Survey, Vol. 29, No. 2, pp. 106-119  

Wern, Lennart 2012, ‘Extrem nederbörd i Sverige under 1 till 30 dygn, 1900 - 2011’, 

Meterologi, Nr. 143 

Zhong, Y & Pheng SL 2009, ‘Managing crisis response communication in construction 

projects – from a complexity perspective’, Disaster Prevention and Management, Vol. 

18 No. 3, pp. 270-282 

Øyen, CF, Eriksen, S, Lisø, KR & Kvande, T 2006, Adaptation to Climate Change in 

the construction Industry - Local Adaptation in the Pre-Fab Housing Industry, 

Norwegian Building Research Institute, Oslo, Norway 

Bildkälla  

Figur 1 Vaughan, EJ 1997, Risk Management, Donnelly/Crawfordsville, USA 

Tabeller 

Tabell 1-3 

SMHI, Vad betyder varningen?. Hämtad från: 

http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningar/varning_definition.html#Klass3 

[2015-03-13] 

  



38 

 

8. Bilagor 

Intervjufrågor till examensarbete: 

1. Hur lång erfarenhet har du av positionen som projektchef/projektledare? 

2. Vad hade du för tjänst innan denna? 

3. Hur länge har du jobbat inom Skanska? 

4. Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

5. Vad har du hand om för projekt nu? Ex. hur stort är det/hur många 

medarbetare/beräknad tid etc. 

Riskhantering - Allmänt 

1. Hur arbetar du med frågor och planering kring riskhantering? 

2. Vilka andra personer är delaktiga i planeringen runt riskhantering? 

3. Hur mycket tid uppskattar du att du lägger ner på riskhanteringsfrågor i allmänhet? 

4. I vilken form arbetas det med detta, finns det specifika rutiner, en policy eller 

specifika förhållningssätt att luta sig mot? 

5. Anser du att riskhanteringsfrågor är något som bara görs klart och stannar på ett 

papper för att kunna gå vidare i projektet, eller blir det något mer än en 

pappersprodukt? 

6. Beskriv din senaste erfarenhet av en oförutsedd väderhändelse. Berätta gärna 

historia/bakgrund till händelsen. 

Riskhantering - Extremt väder 

1. I den riskhantering och planering du arbetar med, tas frågor kring extremt väder 

upp? (Extremt sky- & snöfall, hård vind) om JA, 

Hur ofta behandlas dessa under ett projekt? Varje månad/vecka/dag? 

2. Ser du extremt väder som något som kommer att bli mer eller mindre 

förekommande? 

3. Tror du att det finns ekonomisk vinning i att planera för detta, eller kostar det 

mindre att ta hand om skador som uppstår på grund av detta? 

4. Vilken typ av planering skulle du dra ner på för att avsätta mer tid för riskplanering? 

5. I vilket skede av produktionen borde det tas som mest hänsyn till extremt väder? 

6. På vilket sätt tycker du att planeringen kan förbättras kring detta? 

7. Har du några bra tips på förebyggande arbete/planering kring extremt väder? 
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8. Hur mycket förberedelser/handlingsplaner finns för sådana händelser? 

I vilken utsträckning används dessa planer i projekteringen/planeringen? 

9. Tror du Skanska lägger mer vikt på dessa frågor än andra företag i branschen? 

Om JA, på vilket sätt? 

Om NEJ, varför tror du att Skanska inte gör detta? 

10. Har du personlig erfarenhet av oväder som drabbat ett projekt och orsakat totalstopp 

i produktionen? 

11. Blev något förstört? 

12. Vilka åtgärder vidtog du/ni? 

13. Ungefär hur mycket manskapstimmar förlorande ni när detta hände? 

14. Hur gick ni tillväga för att komma igång igen? 

15. Har ni under nuvarande projekt råkat ut för sådana händelser? JA/NEJ? 

Om Ja, berätta vad som hände och hur vad/hur ni gjorde för att det skulle påverka 

projektet så lite så möjligt? 

16. Ingår det att planera för förlorade arbetstimmar p.g.a. att samhällsfunktioner inte 

fungerat. Ex. inställda tåg (personal kommer sent) och avbrutna transporter 

(material kommer inte) p.g.a. snökaos/översvämningar i projekteringsskedet? 

17. Skulle detta behövas projekteras under projekteringsfasen? JA/NEJ? 

Om Ja, varför? Om NEJ, varför inte? 

18. Vilka problem skapas på projektet när sådana här händelser inträffar? 

19. Används externa vädertjänster i dagligt arbete? Ex. SMHI 

Om ja, vad för data används och hur används det? 

20. Hur fördelas ansvaret mellan de olika entreprenörerna på projektet vid t.ex. en 

översvämning eller dagen efter en hård storm? 

21. Hur arbetar ni mot samtliga underentreprenörer när ett oväder inträffar? 

22. Fungerar kommunikationen till själva bygget bra vad gäller utförandet av preventivt 

arbete? D.v.s. mot underentreprenörer. 

23. Vad fungerar bra, och vad fungerar dåligt? 

Hur skulle detta kunna förbättras? 
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