
Problem
Kunskapen om hur viktigt det är att använda väderskydd finns redan idag så 
problemet är att det anses vara dyrt vilket gör att man hellre chansar och bygger 
utan. Syftet med examensarbetet är att presentera vad användning av väderskydd 
har för betydelse vid träbyggnationer samt att undersöka, utvärdera och jämföra 
olika väderskydd som finns på marknaden idag med fokus på deras kvalitet, 
funktion, användbarhet, pris och påverkan på arbetsmiljön. 

Frågeställning
- Vilka typer av väderskydd finns på marknaden idag och finns det några större 
skillnader mellan dessa? 

Metod
Arbetet genomförs i två faser där första fasen är en litteraturstudie och den andra 
fasen är en marknadsundersökning.

Litteraturstudien görs för att samla kunskap och ge en grundläggande förståelse 
om ämnet. 

Marknadsundersökningen görs för att samla in ytterligare kunskap och 
erfarenheter från aktörer som arbetar med väderskydd. Detta ska fungera som ett 
underlag för att kunna utvärdera vilket som är det mest kostnadseffektiva 
alternativet. Marknadsundersökningen genomförs i form av en enkät som skickas 
ut till väderskyddsleverantörer. Enkätfrågorna ska ge en insikt i de olika 
väderskyddens kvalité, kostnad, arbetsmiljö och komplexitet. 

Jämförelse
Leverantörerna nämnde två fabrikat i sina svar på enkäten därför görs jämförelsen 
mellan dessa två som är HAKI och Layher. HAKI lämnade svar för fast 
takväderskydd och mobilt/rullbart takväderskydd och därför görs jämförelsen 
endast på dessa två typer. Parametrarna som jämförs är kvalitet, pris, funktion. 
användarvänlighet, användbarhet och arbetsmiljö och resultatet redovisas i en 
analys.

Resultat
Efter enkäten har vi förstått att det är väderskydds-
leverantörerna som köper väderskydd från en tillverkare, tex 
HAKI eller Layher. Sedan hyr byggföretagen väderskydden av 
leverantörerna.

Leverantörerna har kontaktats via mail med bifogad enkät, 
därefter ett påminnelsemail och slutligen via telefon. Totalt har 
29 företag kontaktas varav 9 st. tillslut svarade på enkäten och 1 
st. lämnade en offert. Eftersom prisuppgifter kan vara känsliga att 
lämna ut har det tydligt framgått att inga priser kommer anges i 
samband med leverantörsnamn i rapporten.

Diskussion
Det ska det beaktas att resultaten baseras på svar från  endast 
nio respondenter och dessa lämnade dessutom ofullständiga 
svar på vissa frågor. Detta gör att resultatet av 
enkätundersökning inte behöver spegla verkligheten. 

Under arbetets gång var pris en parameter som var svår att 
avgöra enligt leverantörerna vilket framförallt berodde på att 
alla projekt är unika. Att sätta ett generellt pris på ett 
väderskydd utan information om projektets storlek, 
konstruktion och tidplan är därmed svårt. Därför  
kompletterades enkäten med ett referensprojekt för att frågan 
om pris skulle bli tydligare och för att vi skulle få in 
jämförbara uppgifter. 

Eftersom det var väldigt få leverantörer som faktiskt svarat på 
enkäten och lämnat en offert så blir det svårt att skilja dem åt 
i jämförelsen. När enkäten skrevs och skickades ut i början av 
arbetet så hade vi uppfattningen att varje leverantör 
tillverkade sina egna väderskydd och därför speglar frågorna 
detta tankesätt. Hade vi vetat att leverantörerna hyrde ut 
väderskydd från början så hade frågorna formulerats 
annorlunda.
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Slutsats
Fördelar med att välja att bygga med väderskydd är många. 
Produktionen påverkas inte av väderleken vilket ger positiva 
effekter på arbetsmiljö och effektivitet. Kortare produktionstid 
resulterar i sin tur till lägre kostnader för arbetsledning och 
arbetsplatsomkostnader. Väderskyddat byggande ger en lägre 
totalkostnad för entreprenaden då riskkostnader minimeras. Torrt 
bygge ger bättre kvalitet på byggnationen då risken för fukt som 
orsakar mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa 
minimeras Byggnationer med bättre utförandekvalité innebär 
färre besiktningar vilket leder till lägre garantikostnader. En 
förbättrad arbetsmiljö visas i form av lätthanterade byggmaterial 
som är torra och säkrare arbetsmiljö för arbetare då de kunde 
jobba på torra ytor under väderskyddet.

Efter jämförelsen så kan vi  inte se någon väsentlig skillnad på 
fabrikatens fasta respektive  mobila takväderskydd. Detta beror 
främst på att vi inte fått in tillräckligt med information genom 
enkäten för att kunna jämföra dem djupare. För att kunna samla 
in mer information hade enkätfrågorna behövts utvecklas, 
kompletteras och specificeras för att underlätta både för 
respondenten och för tolkningsarbetet. Svaret på studiens 
huvudfrågeställning blir därmed att HAKI och Layher är de två 
ledande fabrikaten på marknaden idag och det går inte att se 
någon större skillnad på dem utifrån denna studie.


