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Sammanfattning
Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att
automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med
examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen
och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och
önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering.
Litteraturstudier visar att automatiserade processer i designfasen kan ge en hel del fördelar
som exempelvis tidseffektivitet och konstruktörer får möjlig att upptäcka alternativa
lösningar. Däremot har det inte hittats studier som handlar om hur företaget kan skapa mer
kundvärde genom att automatisera delar av projekteringsprocesser.
Studien har genomförts kvalitativt. Fem intervjuer hölls, intervjufrågorna konstruerades att
vara så öppna som det var möjligt, och samtidigt låta respondenterna prata om saker som
hörde till ämnet. Respondenterna har höga arbetspositioner och kan påverka företagets
strategiska beslut.
Resultatet visar att automatiserade processer i byggprojektering är ett nytt fenomen för
respondenterna. De hade svårt att spekulera om vilka möjligheter som skulle kunna skapas.
De önskade tjänster som hjälper de med utmaningar som finns idag. Exempelvis
datainsamling för att kunna dra nytta i kostnadskalkyl och att välja det mest miljöeffektiva
alternativet i tidiga skedet av projekt. Resultatet visar också att alla de intervjuade företagen
jobbar med att miljöeffektivisera deras verksamhet mer eller mindre.
Både teorier och resultat från respondenter pekar på att ämnet är outforskat samt att
automatisering är ett nytt begrepp inom byggprojektering. Att kunna leverera kundvärde i en
globaliserad marknad är en krävande uppgift som behöver en väl genomtänkt strategi.
Utvecklingsidén kan öppna många möjligheter för tekniska konsultföretag som WSP, men
även den har sina utmaningar och risker som måste hanteras på rätt sätt.
Nyckelord: Utvecklingsidé, automatiserade processer, byggprojektering,
kundvärde.
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Abstract
The study was conducted in collaboration with WSP, where WSP's development idea is to
automate certain processes in the design phase to create more customer value. The purpose of
the thesis is to understand the mechanisms behind automation with the support of the
literature and conduct an initial market study to identify the challenges and desires that some
selected customers of WSP have regarding automation.
Literature studies show that automated processes in the design phase can provide a lot of
advantages, such as time efficiency and designers being able to discover alternative solutions.
However, no studies have been found on how companies can create more customer value by
automating parts of design processes.
The study was conducted with a qualitative approach. Five interviews were held, the
interview questions were designed to be as open as possible, while at the same time leading
the respondents to talk about things that belonged to the topic. The respondents have high
working positions and can influence the company's strategic decisions.
The result shows that automated processes in construction planning are a new phenomenon
for the respondents, they had difficulty speculating on what opportunities could be created.
The desired services that help those with challenges that exist today. For example, data
collection in order to benefit from cost calculations and to choose the most environmentally
efficient alternative in the early stages of the project. The result also shows that all the
interviewed companies are working to make their operations more or less environmentally
friendly.
Both theories and results from respondents point out that the topic is unexplored, and that
automation is a new concept in building design. Being able to deliver customer value in a
globalized market is a demanding task that needs a well thought out strategy. The
development idea can open up many opportunities for technical consulting companies such as
WSP, but it also has its challenges and risks that must be handled properly. The thesis is
regarded as part of part of the feasibility study for the development idea.
Keywords: Development idea, automated processes, construction design,
customer value.
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1. Inledning
Syftet med detta avsnitt är att leda och engagera dig som läsare i ämnet som
examensarbetet handlar om. Målet är att tydliggöra bakgrund, syftet, problemformulering,
frågeställning och avgränsningen för examensarbetet.

1.1 Bakgrund
Projektering av byggnader blir allt mer avancerat, för att ett tjänsteföretag ska behålla sina
kunder och uppfylla deras önskemål krävs att företaget ständigt förbättrar sin strategi. De
företag som har en nytänkande strategi har bättre chanser att utöka sina marknadsandelar.
Bogdanowicz (2014) beskriver att uppkomsten av nya produkter, tjänster och konkurrenter
med enorm hastighet gör det svårare för företag att vara marknadsledande eller till och med
vara kvar på marknaden. Förändring i marknaden sker ständigt och snabbt, vilket resulterar i
komplexa situationer för företags överlevnad (Woodruff, 1997). Drivkraften bakom
förändringen är dels globalisering av marknaden, dels allt mer krävande kunder som vill
bibehålla sina konkurrensfördelar (Woodruff, 1997). Att förstå källorna till
konkurrensfördelar och nackdelar är av största vikt för företags överlevnad menar
Bogdanowicz (2014). Det räcker inte längre att bara fokusera på kvalitetsåtgärder. För att vara
konkurrenskraftig måste man även ta hänsyn till framtida teknik för att skapa kundvärden
(Woodruff, 1997). Det innebär att kundvärdet ska ligga i fokus hos ett företag för att de ska
kunna bibehålla sin marknadsandel och fortsätta att utvecklas.
Byggbranschens produktivitet har minskat under de senaste decennierna över hela världen
menar Bock (2015). Fulford & Standing (2014) beskriver att byggbranschen ligger långt efter
andra industrier när det gäller produktivitet och effektivitetsförbättringar. Olämpliga
arbetsförhållande, tekniska brister samt den enorma användningen av råmaterial och energi i
byggsektorn tyder på att den konventionella konstruktionsmetoden har nått sina gränser
menar Bock (2015). Enligt Bock (2015) anses lång livscykel, mångfald av dimensioner samt
produkternas egenskaper och komplexitet vara anledningar till att innovation inom
byggbranschen sker väldigt långsamt. Oesterreich & Teuteberg (2016) beskriver att
byggbranschen är en av de viktigaste industrierna i samhället, investering i forskning och
teknisk utveckling inom denna bransch har varit relativt låga jämfört med dess ekonomiska
effekt.
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Byggbranschen ligger efter andra industrier inom digitalisering och automatisering
(Oesterreich & Teuteberg, 2016). En motvilja mot att implementera nya strategier och en låg
forsknings- och utvecklingsbudget bidrar också till den långsamma innovationsgraden (Bock,
2015). Komplexitet, osäkerhet och kortsiktigt tänkande är faktorer som hindrar
implementering av långsiktiga innovationer, samt att byggbranschen har starkt motstånd mot
förändringar (Oesterreich & Teuteberg, 2016).
Bouge (2018) beskriver att den globala byggbranschen lider av brist på arbetstagare, svag
produktivitetstillväxt, väldigt liten användning av ny teknik och att de flesta större
byggprojekt går över budgeten. Användningen av konstruktionsautomation har potential att
ge betydande operativa, miljömässiga och ekonomiska fördelar i byggbranschen (Bouge,
2018).
Teknikkonsulternas fokus i dagsläget ligger på traditionell domänexpertis vilket innebär att
man löser de problem man dagligen ställs inför för att kunna leverera sina tjänster. Dock
saknas det ett incitament till att tänka på ett innovativt sätt och arbeta proaktivt, vilket
resulterar att det används mer tid och resurs som varken är hållbart ur ett ekonomisk som ett
ekologiskt perspektiv. Idag kan vi se förändringar i klimatet utöver de naturliga variationerna,
vilket påvisar att vi måste börja agera nu (Smhi, 2020). Dessa utmaningar kan inte enbart
mötas med utgångspunkt ur den traditionella domänexpertisen, utan behöver ökad innovation
och nya tjänster. Teknikkonsulterna tillhandhåller enorm data som skulle kunna användas för
att aktivt minska den osäkerhet som finns hos kunder, partners och medarbetare vad gäller
hållbarhetsfrågor med hjälp av automation.
Det finns forskningar som beskriver hur ett företag skulle kunna skapa kundvärde (Pynnönen
et al., 2011; Ishii, 2013; Glimont, 2007). Däremot har inte författaren hittat forskning som
visar att hur teknikkonsultföretag kan skapa värde för sina kunder genom att automatisera
delar av sin verksamhet. Byggbranschen är en viktig industri och den har sina utmaningar
gällande miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Att undersöka hur teknikkonsulterna skulle
kunna skapa kundvärde med hjälp av automation kan vara väldigt betydelsefull för hela
byggbranschen.
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1.2 Fall-beskrivning
WSP är ett världsledande konsultföretag som erbjuder olika tekniska tjänster till hela
samhällsbyggnadssektorn. WSP utvidgar gränserna för att kunna bemöta sina kunders
förväntningar, där de erbjuder innovativa lösningar för att effektivisera byggverksamheter
(WSP, 2020). De är ett globalt konsultföretag inom analys och teknisktjänster med drygt
48 000 medarbetare på 550 kontor i 40 olika länder, ca 4 200 är verksamma i Sverige. Alla
dessa medarbetare består av ingenjörer, miljöspecialister, naturvetare och tekniker.
Hållbarhetstänkande är en utmaning för hela världen där WSP värnar sina kunder att
resurseffektivisera sina verksamheter och samtidigt öka livskvalitén för människor. Ny teknik
och automation kan underlätta både samarbeten och hållbarhetstänkande.
WSP har som utvecklingsidé att ta ett kliv i innovation gällande automatiseringen och utnyttja
de möjligheter som skapas med automatiseringen i vardagsarbetet. Det förväntas att idéen ska
skapa nya möjligheter för mer kundvärdeskapande och andra tilläggstjänster. Tanken bakom
detta examensarbetet är att undersöka vilka kundvärden som kan skapas med hjälp av
automation.

1.3 Syfte och problemformulering
Syftet med detta examensarbete är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd
från litteraturen, vad det ger för möjligheter. Fokus ligger på att förstå hur ett tjänsteföretag
som WSP ska utvecklas och hur den resan kan se ut. Vad kan ett tekniskt tjänsteföretag
förvänta sig om de satsar på automatisering och vilken måluppfyllelse kan det bidra till? Extra
viktig är det att förstå vilket kundvärde som skapas med automatiserade processer i
projekteringsfasen. Examenarbetets två frågor är formulerade som följande.
•

Hur kan ett tekniskt tjänsteföretag skapa kundvärde genom automation?

•

Kan ett tekniskt tjänsteföretag använda Artificiell intelligens (AI)-teknik för att kunna
bistå med tjänster som efterfrågas av kunder?

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet är på 30 hp vilket motsvarar 20 veckors heltidsjobb med hänsyn till detta görs
följande avgränsningar för att göra examensarbetet klar inom den angivna tidsgränsen.
Examensarbetet avgränsas till att ta reda på ett urval av kundvärden som ett tjänsteföretag
som WSP ska kunna leverera. Examensarbetet kommer fungera som ett
3

förundersökningsarbete för WSPs utvecklingsidé gällande automatisering av
byggprojektering. I detta examensarbete studeras inte hur automatisering tekniskt sätt ska
kunna bli genomförbar. Juridiska processer om datainsamling för att nå valda kundvärden
samt hur data ska samlas in och vem som äger datan exkluderas från examensarbetet.

1.5 Disposition
I figur 1 nedan visas sammanställning av arbetes disposition.

Figur 1: Schematisk disposition av arbetet.
Uppdelningen av teori, analys och metod gjordes efter att författaren var klar med teori 1
resultat och analys 1. Teori 1 och analys 1 handlar om hur ett tjänsteföretag skulle kunna
skapa mer kundvärde med automatiserade processer i projekteringsfasen. Automatiserade
processer är beroende av data och därför gjordes ytterligare en teoretisk fördjupning och
analys om datainsamling vilket kallas för ”teori 2” och ”analys 2”. Datainsamlingen anses
vara en viktig punkt för automatiserade processer även ur respondenternas synvinkel.
Uppdelningen gjordes för att underlätta rapportstrukturen och inte mixa teorin om
automatiserade processer med teorin om datainsamling. Slutsatserna baseras både på analys 1,
analys 2 och respondenternas svar.
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2. Teori
För att få djupare uppfattning och kunskap inom teorifältet genomförs två separata
litteraturstudier. Där Teori 1 handlar om att skapa mer kundvärde med automatiserade
processer i projekteringsfasen. Det är intressant att få reda på vilka metoder som finns för
att skapa kundvärde med automatiserade processer, samt undersöka hur kundvärde har
skapats med automatiseringen i andra branscher, exempelvis i tillverkningsindustri. Teori 2
handlar om hur datainsamling ska kunna ske, då automation är beroende av data.

2.1 Teori 1
2.1.1 Kundvärde
Ordet kundvärde betyder värdet av tekniskt, ekonomiskt och sociala fördelar av en
produkt/tjänst som kunden får i utbyte mot vad kunden betalar för enligt Andersson et al.
(1998). Kundvärdet är den nytta som kunden kan få från en specifik vara, tjänst eller service
som de har köpt från ett annat företag eller privatpersoner. För att ett företag ska kunna skapa
kundvärde menar Andersson et al. (1998) att de ska undersöka sina marknader och ta reda på
vad deras kunder vill, samt utreda kundernas behov för att skapa en värdefull produkt/ tjänst.
Undersökningen av marknaden och kundbehov kan ge bäst resultat genom att bilda en grupp
av olika discipliner från olika sektioner av företaget, dessa discipliner tillsammans undersöker
kundens behov från olika synvinklar (Andersson et al.,1998).
Pynnönen et al. (2011) beskriver att kundvärdet i en globaliserad marknad blir allt mer
komplicerat och det är krävande uppgifter där produkter och tjänster är sammanflätade. Att
leverera tjänster/produkter för att lösa ett visst problem hos kunden som kunden var villig att
betala för räknades tidigare som kundvärde av många branscher. Företaget som levererade
detta värdet på ett effektivt sätt kunde vinna kampen menar Pynnönen et al. (2011).
Effektivisering av vissa processer för utveckling av produkter och tjänster kan det bidra till
minskning av kostnaden. Företaget kan sälja produkter/tjänster med samma kundvärde fast
billigare än sina konkurrenter, på det sättet kommer företaget att bibehålla sina kunder.
Pynnönen et al. (2011) påstår att företag som bara använder traditionella metoder för att skapa
kundvärde, kommer att förlora sina kunder på sina globala marknader. Detta innebär att det
krävs nya metoder för att skapa kundvärde och automatisering skulle kunna vara ett exempel
på nya metoder som kan skapa kundvärde.

5

Synen på att det bara är kvaliteten av produkten som gör förtaget konkurrenskraftiga har
försvagats enligt Woodruff (1997). Det kan betyda att företaget måste ändra sin strategi och
anpassa sig till det kravet som marknaden ställer, där bland annat
digitalisering/automatisering kan vara ett exempel på marknadskrav. Ett nytt sätt för företag
att kunna leverera kundvärde utifrån dagens krav är systemtänkande (Pynnönen et al., 2011).
Där hela företaget ses som ett komplext system, vilket innebär att det blir lättare att
strukturera och optimera värdeskapande menar Pynnönen et al. (2011). Att skapa kundvärde
är kärnan för ett systemtänkande, där produkten/tjänsten systematisk ska analyseras och
värderas så att en tjänst/produkt ibland kan innehålla flera typer av värden som tillgodoser
kundens behov (Pynnönen et al., 2011). Det systematiska kundvärdet som består av olika
nyckelfunktioner som ger kunden betydelsefulla fördelar kommer att kunna uppstå på
företagsnivå menar Pynnönen et al. (2011). Internationella företag som använder sig av denna
metod är exempelvis Apple och Google (Pynnönen et al., 2011).
För att maximera produktiviteten vid framställningen av en produkt/ tjänst eller service har
den vetenskapliga kunskapen spelat en viktig roll för olika bolags konkurrenskraft menar Ishii
(2013). Företag som samlar och utnyttjar information kan ta stora delen av den globaliserade
marknaden i framtiden. Det optimala kundvärdet som kunderna är ute efter kan skapas då
flera bolag som konkurrerar om samma marknad är villig att samarbeta med varandra (Ishii,
2013). Det innebär att samhället förändras i en snabb takt så om företag ska behålla sina
marknadsandelar bör de bearbeta sin strategi och anpassa sig till denna förändring som sker i
samhället. Insamling av information i dagens samhälle kan ha en stor betydelse för företags
framtid. Lim et al. (2018) beskriver att samla in information om olika processer och bearbeta
den informationen anses som ett nytt sätt att fokusera på relevanta kundprocesser.
Kundrelaterade data kan hjälpa företag att förstå kundens behov och tillfredsställa det genom
att erbjuda ”rätt” tjänst/produkt (Lim et al., 2018).

2.1.2 Digitalisering och innovation
Digital teknik har varit ett framgångsrikt verktyg som används i många verksamhetsområden.
Li (2017) beskriver en viktig drivkraft bakom innovation av affärsmodeller är digital teknik,
det skapar möjligheter att generera och fånga värde. Digital teknik nyttjas som ett redskap av
företag för att automatisera eller förbättra olika processer i sina verksamheter (Li, 2017).
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Nylén & Holmström (2015) påstår att digital teknologi anses som ett viktigt medel för företag
för att uppnå sina mål, men den har sina brister att utvärdera det genererade värdet.
Bolag som vill implementera nya innovationer i sina processer kommer att möta olika
osäkerheter menar Nylén & Holmström (2015). Hur gränser mellan olika tjänster/produkter
definieras och hur värdegenerering av varje produkt/tjänst ska övervägas är exempel på
osäkerheter (Nylén & Holmström, 2015). Företag ska noggrant undersöka marknaden samt
för- och nackdelar som en ny affärsidé kommer att bidra med innan dess applicering i företag.
Företaget ska även försäkra att medarbetarna har den kompetensen som innovationen kräver.
Nylén & Holmström (2015) påstår att i vissa situationer kan medarbetarnas kompetens stå i
vägen och hindra implementeringen av innovationen.
Ramilo & Embi (2014) beskriver att utvecklingen av nya tekniker kan dramatiskt förbättra
designen och produktiviteten, men det finns betydande organisatoriska och tekniska
svårigheter som hindrar att tekniken används med dess fulla potential. De menar att arkitekter
och designer medger att tekniken som hjälpmedel leder till att spara tid och energi, men
verktygen inte utnyttjas optimalt. Intelligent modellering ökar produktivitet och arbetsflödet
förbättras (Ramilo & Embi 2014). Ökad produktivitet och förbättrat arbetsflöde i detta
sammanhang kan räknas som ett kundvärde som skapas med automation. Glimont (2007)
beskriver att innovation kan bli lyckad om företaget använder rätt innovationsprogram med
speciella verktyg, tydliga regler, rätta discipliner. Förändring ska ske successivt i den takt som
företages resurser tillåter, allt behöver inte ske på en och samma gång menar Glimont (2007).
Alibage & Weber (2018) påstår att välja rätt innovation i rätt tid är nyckeln till framgång,
vilket skapar värde både för företag och deras kunder. De beskriver att Nokia var världens
största mobilföretag som satsade tre gånger mer resurser för att utveckla nya innovationer än
sina konkurrenter. Nokia implementerade nya innovationer långt före sina rivaler men ändå
tappade de marknadsandelar menar Alibage & Weber (2018). Integrering mellan Produkter
och plattformar som ett system, samt begränsade applikationer som inte uppfyllde kundernas
önskemål anses vara de viktiga anledningarna till Nokias misslyckande (Alibage & Weber.,
2018).
Markopoulos & Vanharanta (2015) formulerar att innovation ger en drastisk effekt då
företaget har specifika mål som de vill uppnå med den nytänkande idén, och
målmedvetenheten leder till innovativt tänkande. Värdet är inte bara att lösa samhällets behov
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utan graden av innovation och dess betydande förbättring av samhället är värdet som skapas
(Markopoulos & Vanharanta, 2015). Li & Chen (2015) beskriver innovationer som en
avancerad process av helt nya eller förbättrade idéer och systemutveckling, där det genererar
värde i form av kunskap, tjänst/produkt eller service. Det finns många frågor som behöver
analyseras innan implementering av innovation kan ske i ett företag (Li & Chen, 2015). Där
efterfrågan, tillgänglighet och genomförbarhet av innovationen är viktiga aspekter enligt Li &
Chen (2015).
Rubera & Kirca (2017) menar att företagets varumärkesstrategi har en väsentlig effekt på hur
kunder och investerare kommer att uppleva värdet som skapas med innovationer. Rubera &
Kirca (2017) påstår att kundnöjdhet är ytterst viktig för företag, där nöjda konsumenter
sprider positiv information om företaget vilket i sin tur ökar företagets chanser att få nya
kunder på marknaden. Kundnöjdhet anses vara betydande för bolagets framtida strategi, där
strategin spelar en viktig roll för framtida ekonomisk effektivitet och marknadsvärde (Liu,
2019). Innovation är viktig för kundnöjdhet, men det minskar med tiden, vilket innebär att
företag måste ständigt förbättra kundnöjdheten med nya innovationer menar Liu (2019).

2.1.3 Automatisering i byggproduktion
Bock (2015) menar att det traditionella sättet av byggnation inom byggsektorn har nått sina
gränser. Uppkomsten av andra metoder som exempelvis automation har blivit framgångsrikt i
andra branscher och kan vara intressant även i byggbranschen. Automation i byggbranschen
är ett ganska nytt fenomen som är under utveckling. Det kommer ta tid innan företag kan
använda dess fulla potential. Automatisering av husbyggande i industrialiserade fabriker med
användning av robotteknik har t.ex. blivit ett framgångsrikt koncept. (Bock, 2015)
Robotiserat byggande som en ny teknik inom byggnation har blivit erkänt på den globala
marknaden menar Bock (2015). Jämfört med andra branscher där automation nyttjas mer har
automatisering i byggbransch inte kommit så långt (Pan et al., 2018). Detta beror på att
tekniken är ny i byggbranschen och det är relativt dyrt, där kostnader för arbetskraft inte har
uppnått sin maxnivå och billiga alternativ kan föredras då det inte ställs höga krav på
kvaliteten enligt Pan et al. (2018). Efterfrågan på hållbarhetstänkande i dagens samhälle kan
vara en drivkraft för implementering av byggautomation i större skala inom byggbranschen
menar (Pan et al., 2018).
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Automatisering av byggproduktion kan bidra till kvalitets- och arbetets miljöförbättring, en
robot kan utföra arbetet med bättre precision jämfört med mänsklig arbetskraft. Många risker
på en byggarbetsplats kan förebyggas om arbetet utförs maskinellt. Fallrisk från höjder och
icke ergonomisk arbetsutförande är ett exempel på vad som skulle kunna förbättras med
byggautomation. Kumar et al. (2016) påstår att säkerhet och arbetskvalitet är två avgörande
beståndsdelar i byggfasen som kan ge stora konsekvenser i form av förseningar och
arbetskostnader. En lösning till säker byggarbetarplats och kvalitetsförbättring kan vara
automatisering av byggfasen, vilket har spelat en viktigroll i andra branscher menar Kumar et
al. (2016).
Kumar et al. (2016) beskriver att företag har relativt stora möjligheter att förbättra sina vinster
med högre marginal ifall de automatiserar sina verksamheter. Med automatisering ökar
produktsäkerhet, arbetsolyckor minskar, utförandet av byggarbetet görs tidseffektivt vilket i
sig är en stor utmaning i byggbranschen (Kumar et al., 2016). Kundvärdet i detta fall är inte
bara att vinstmarginalen ökar, utan även tidsbesparing och säkrare byggarbetsplats som
gynnar både företaget och samhället ur ekonomisk- och socialhållbarhetsperspektiv. Att
byggprojekt avslutas i rätt tid utan förseningar kan vara ett annat kundvärde som skapas med
automatisering. Ishii (2013) beskriver att företag anses inte bara som en ekonomisk enhet, det
kan även betraktas som en social enhet. När ett företag tar ansvar för den sociala hållbarheten
så skapas det kundvärde, det i sin tur leder till att relationen mellan kunden och företaget
förstärks (Ishii, 2013).

2.1.4 Automatisering i byggprojektering
Automatisering i projekteringsfasen innebär förflyttning av projekteringsprocesser från
traditionella arbetssätt till automatiska processer som genereras med hjälp datorer
(Mukkavaara, 2018). Automatisering gör det enklare för projektörer att upptäcka och
identifiera lösningar på ett lättare sätt som inte var möjlig att uppmärksamma på något annat
sätt menar Mukkavaara (2018). Automatisering i projekteringen innebär att projektörerna
återanvänder principer och lösningar som automatisk skapas med hjälp av datorer (Tetik et
al., 2019).
Vissa delar av projekteringen kan utföras med bättre säkerhet och tidseffektivt genom
automation (Kunz & Fischer, 2012). Säkerhet och tidseffektivitet är två viktiga faktorer i
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projekteringen som utmanar de flesta projektörerna. Genom att automatisera delar av
projekteringen kan avsevärd mycket tid sparas i projekteringsfasen menar Tetik et al. (2019).
Forskning och undersökning av att implementera nya strategier och tekniker kan underlätta
uppkomsten av automatiserade konstruktionsprocesser (Bock, 2015). Automatisering
möjliggör att projektering av konstruktion/byggnader görs på ett effektivare sätt.
Parametriserad modellering är ett kraftfullt verktyg för att kunna generera fler
lösningsalternativ samt möjliggöra en slags kvalitetssäkring eftersom delar av
domänexpertisen förankras eller skrivs in i modellen menar Lee et al. (2006). För att styra
konstruktionsegenskaperna kan parametrisk design nyttjas, vilket är en process som fungerar
med hjälp av olika algoritmer för att automatisera projekteringen menar Tetik et al. (2019).
Parametriserad modellering är ett sätt att underlätta autonoma arbetsflöden i
projekteringsfasen (Mukkavaara, 2018). Mukkavaara (2018) påstår att parametriserings
erbjuder olika gestaltningsalternativ med både geometrisk- och ickegeometrisk
parametrisering. Identifiering av vilka alternativa lösningar som passar bättre för ett visst
projekt i en viss miljö kan göras med hjälp av optimering (Mukkavaara, 2018).
Building information modelling (BIM) är ett samlingsnamn för digitala verktyg för
projektering, där BIMs huvuduppgift är att digitalt hantera betydelsefulla projektdata
(Mukkavaara, 2018). BIM täcker ett brett urval av aktiviteter inom designprocessen, tidigare
forskning om BIM innefattar stöd för exempelvis hållbar konstruktion samt datainsamling för
miljöundersökning och kostnadskalkyl (Santos et al., 2017). BIM möjliggör nya nivåer av
effektiviserad projektledning och byggnadssimulering enligt Ghaffarianhoseini et al. (2017).
Parametrisk modellering med optimerade plattformar, samt omfattande information om
byggnaden kan fångas in under designprocessen med hjälp av BIM-verktyg
(Ghaffarianhoseini et al., 2017).

2.1.5 Värdeskapande i tillverkningsföretag
Mahut et al. (2017) påstår att inom bilindustrin finns produktionsföretag där service räknas
som en viktig del för den globaliserade bilindustrin, men finansiering och underhållstjänster
är nya kunderbjudanden som ger förbättrade kundvärden. Produkt Service System (PSS)
begreppen är ett samlingsnamn för erbjudandet av produkter och tjänster i ett och samma
paket (Mahut et al., 2017). Mont (2002) definierar PSS som ett system, där systemet
innehåller både produkter och tjänster som uppfyller kundens behov och ger kunden ett värde
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i from av miljö- eller ekonomisk hållbarhet. Mahut et al. (2017) redogör att kundnytta av
produkt/ tjänst eller service är den centrala byggstenen i PSS som tillfredsställer kundens
behov. Genom att lägga en tjänst till en produkt kan företagets ekonomiska situationer
förbättras (Mahut et al., 2017).
Mont (2002) beskriver att PSS har kapacitet att förändra konsumtion- och produktionssättet,
det kan även påskynda hållbarhetstänkande i samhället. Konceptet har förmåga att bidra till
företaget med ekonomiska fördelar, men det gör även företaget konkurrenskraftigt och ger
möjligheter till nya marknader (Mont, 2002). PSS som ett koncept betonar värdet som erbjuds
under produktens hela livscykeln, inte bara värdet som skapas under försäljningstiden (Mahut
et al., 2017). Genom att erbjuda kunderna ett paket som innehåller sammanslagning av både
tjänst/ produkt och service kan det skapa trygghet hos kunder. Tilläggstjänster som garantier
och fri service är ett nytt sätt för företag att marknadsföra sig och försäkra kunderna om att
tjänsten/produkten har värde och kvalitet.
Isaksson et al. (2009) beskriver att PSS-konceptet innebär att produktutvecklingsprocessen
inte slutar vid lansering av produkten, utan den följer under produktens livslängd, vilket leder
till ett långsiktigt ansvar för tillverkarföretaget. Fördelen med en affärsmodell baserad på PSS
är att den kan bidrar till ökat långsiktigt kundvärde, som ger förbättrade- och stabil avkastning
på satsning till både leverantörer och kunder (Isaksson et al., 2009).
Owida et al. (2016) påstår att bolag kan förbättra sina chanser att göra sig konkurrenskraftig
och öka sina vinstmarginaler genom att erbjuda eftermarknadstjänster, som exempelvis
serviceavtal och garantier. Traditionella tillverkningsföretag som har tillverkning av produkter
som sin kärnverksamhet försöker omstrukturera sina strategier, detta för att leverera mervärde
till sina kunder (Rondini et al., 2017. Bolag kan skapa mervärde för sina kunder genom att
erbjuda tilläggstjänster förutom själva produkten, där PSS kan användas som ett verktyg
enligt Rondini et al. (2017. En fördjupad utvärdering av affärsmodellen är nödvändig om PSS
ska kunna skapa mervärde för själva företaget (Rondini et al., 2017).
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2.1.6 Värdeskapande i byggprojektering.
2.1.6.1 Värdeskapande med hjälp av automatiserade processer
Det kan sparas betydande tid i projekteringsfasen genom att automatisera
projekteringsprocessen menar Tetik et al. (2019). Den sparade tiden kan användas för att
förbättra produkt/tjänstens kvalitet, eller dra ner priset med samma kvantitet som
produkten/tjänsten hade tidigare. Kundvärdet kan öka både genom kvalitetsökning och
genom minskning av priset för tjänsten. Engström & Stehn (2014) beskriver att förhållandet
mellan tjänstens kvalitet dividerat på tjänstens pris kallas för kundvärde. De menar att
maximalt kundvärde skapas genom att ändra en eller båda faktorerna, där det kan finnas olika
valmöjligheter för det optimala värdeskapandet. Haddadi et al. (2016) menar att det inte är
bara tid, kvalitet och kostnad som skapar värde, utan företagsstrategier ska anpassas till
kundens behov för att göra maximal värdeskapandet under projekts hela livscykel.
Funktionalitet, lönsamhet, social- och miljömässig hållbarhet är andra faktorer på
värdeskapande i byggprojekt som man ska ta hänsyn till (Haddadi et al. (2016). Med
automatiserade processer kan det möjliggöras att undersöka vissa funktioner på ett snabbare
sätt. Kravet på hållbara konstruktioner har växt i snabbare takt under de senaste åren, där
hållbarhet är ett av det viktigaste målet för att byggnation i EU (Santos et al., 2017). Den tiden
som sparas med automatiserade processer kan användas för att hitta miljövänliga lösningar,
vilket ger ökade värde under projekts livscykel.
Jansson et al. (2014) menar att unika projektvariabler mötas av så kallad plattformar vilka kan
användas för att konfigurera produkten i designfasen. Systematisering av arbete i designfasen
kan leda till ökad produktivitet och minskade kostnader beskriver (Jansson et al., 2014).
Plattform är ett koncept för att samla personbunden expertis och erfarenhet som oftast delas
lokalt till att göra standarder av kunskapsdelning (Styhre & Gluch, 2010). Plattformen som
verktyg kan förse ingenjörerna med kunskap och erfarenheter för att effektivisera arbetet
menar Styhre & Gluch (2010). Automatisering av processer kan underlätta vidarebefordring
av kunskaper och erfarenheter som de erfarna ingenjörerna besitter till nästa generation, vilket
kan vara värdefullt för ett projekteringsföretag.
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2.1.6.2 Värdeskapande med hjälp av digitala affärsmodeller
För att skapa värde med digitala plattformar är det av vikt att företag undersöker marknaden,
där affärsidén inte kan vara lyckad utan att förstå kundens behov (Parida et al., 2019).
Glimont (2007) beskriver att digital innovation skapar mervärde om företaget har tydliga
regler, mål och kompetent arbetskraft. Rachinger et al. (2018) påstår att digitalisering kräver
ny kompetens med nödvändig kunskap för att nå digitaliseringsmål och leverera kundvärde.
Företaget är tvunget att reflektera över konsekvenserna vid införandet av nya erbjudanden
som skapar mervärde (Gerpott & May, 2016). Företag måste även undersöka hur mycket den
digitala plattformen är beroende av ytterligare stödjande infrastruktur menar Gerpott & May
(2016). Att utveckla skalbara plattformar med tydliga gränser som bygger på moduler kan
vara ett effektivt sätt att leverera mervärde från digitaliserade plattformar (Parida et al., 2019).
Att specificera värdeskapande av en viss affärsmodell utan att förankra det i kundens behov
och deras önskemål kommer inte leda till mer värdeskapande menar Parida et al. (2019). Zhou
et al. (2015) beskriver att bygga en plattform som är standardiserad med valmöjligheter till
kontextuell variation kan vara lönsamt, där kunder får valmöjligheter att välja ett fast pris. Att
ha transparenta relationer med kunderna kan underlätta att samla in information om kundernas
behov i realtid, vilket skapar fördelar för digitala affärsmodeller (Parida et al., 2019).

2.1.7 Sammanfattning av teori 1
Teori 1 beskriver det faktum att skapa kundvärde är helt centralt för alla företag oavsett om
det är tillverknings-, service- eller tjänsteföretag. Att kunna leverera kundvärde i en
globaliserad marknad är en krävande uppgift som behöver en väl genomtänkt strategi.
Digitalisering och innovativa lösningar kan öka kundvärde. Drivkraften bakom digitalisering
och innovation anses vara ökade krav och önskemål från kunder på en globaliserad marknad.
Parameteriserade element är ett exempel på automatiserade processer. Forskning visar att
tillverkningsföretag ökar kundvärdet genom att erbjuda sina kunder tilläggstjänster så som
garantier och servicetjänster. Dessa tilläggstjänster är en ny strategi för företag som vill
behålla sina kunder nöjda. Att implementera automation i projekteringsfasen ger goda
möjligheter till att minska arbetstiden och uppdelning av personbunden kunskap. Däremot
saknas insikter som visar hur automation i projekteringsfasen kan skapa mervärde.
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2.2 Teori 2
2.2.1 Big Datas möjligheter
Likt andra branscher kommer byggbranschen påverkas av den genomgripande digitala
revolutionen, där mängder av data från olika delar av projekt sparas. Big Data kan vara till
hjälp för att få insikt om sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar från projekt och
byggnader med hjälp av datorkraft. Detta kan underlätta för företag att göra sig
konkurrenskraftiga med datadrivna beslutsfattande verktyg. Big Data har blivit alltmer
attraktiv för både akademiker och praktiserande i de flesta sektorer, metoden ger möjligheter
att fånga värdefulla insikter och kunskap. Det finns en enorm värdeskapandepotential att
använda Big data i byggbranschen. Big Data anses vara en tydlig innovativ trend i
byggsektorn men under en tidig fas av utveckling. (Madanayake & Egbu, 2019)
I byggbranschen genereras oerhörda mängder av data. Data kan fångas på ett systematiskt sätt
med hjälp av Building Information Modeling (BIM). Ordet ”Big Data” betyder
tillgängligheten av stora relevanta datamängder. Att systematisk analysera Big Data ges
företag möjlighet att identifiera och förstå latenta trender i god tid, vilket kan ge företaget
konkurrensfördelar. I ett växande ekosystem av data och information kan analysen av Big
Data betraktas som en verktygslåda för att upptäcka nya kunskaper. Enormt intresse finns att
med hjälp från Big Data-metoder förstå dolda trender, analysera och förutsäga framtida
händelser. (Bilal et al., 2016 a)
Big Data användning kommer att fortsätta öka inom de flesta branscher som exempelvis
tillverkningsföretag och finansiella tjänster. Big Data uppmärksammas av de flesta branscher
världen över. Trots att det görs stora investeringar för systematisk datainsamling och analys så
finns det ett antal ledare och chefer som inte vet hur ska de hantera data för att säkerställa och
förbättra företags framgång. Målet med Big Data är att bygga kunskaper och dynamiska
förmåga för att skapa unik och hållbar konkurrensfördel. Tillgång till Big Data ger företag
möjligheter att lösa traditionella utmaningar på effektivt sätt. (Mazzei & Noble., 2017)
Bilal et al. (2016 b) exemplifierar att datadrivet beslutsfattande i projekteringsfasen kan få en
avgörande betydelse för att minska negativ påverkan på miljö. Avfallsminimering bestäms till
stor del i projekteringsfasen, arkitekter har en viktig roll att påverka miljöpåverkan genom att
ge informerade råd menar Osmani et al. (2008). Arkitekterna kan initiera avfallsminskning på
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projektnivå samt förbättra designpraxis allmänt (Osmani et al., 2008). Big Data-teknologier
kan tillämpas i projekteringsfasen för att reducera byggavfallet på ett effektivt sätt menar
Bilal et al. (2016 b).

2.2.2 Big Datas utmaningar
Trots detta att insamling av data ger möjlighet för att förbättra vissa processer på effektivt sätt
så har det sina utmaningar som exempelvis äganderätt av data, datasäkerhet och
hanteringsfrågor (Bilal et al., 2016 b). Även om Big Data ger möjligheter så finns det en del
svårigheter som involverar osäkerhet, integritet, risker och komplexitet beskriver Al-Sai et al.
(2019). Analyser av data i byggbranschen är en stor utmaning på grund av bristande
datakvalitet och dålig datahantering (Bilal et al., 2016 b). Det är viktigt att samla data med bra
och pålitliga metoder samt att datan måste hanteras på rätt sätt, annars kan det vilseleda
utvecklingen i byggbranschen vilket kan ge negativa konsekvenser (Bilal et al., 2016 b).
Lik annan teknik så medför införandet av Big Data i projektering extra kostnader i form av
programlicenser och IT personal för att hålla hela systemet igång. Byggverksamhet betraktas
att ha ganska låg vinstmarginal, där nya kostnader kan vara en utmaning. Ackumulering av
Big Data ger inte så mycket fördel utan det är nyttjande graden av den totala potentialen som
ger störst effekt. För att dra nytta av potentialen krävs forskning och analytiska arbetsflöden.
(Bilal et al., 2016 b)
Process, teknik och arbetskraftskunskap är komponenter som är beroende av varandra och
måste inkluderas i företagsstrategin för att lyckas med implementering av Big Data (Al-Sai et
al., 2019). Sivarajah et al. (2017) påstår att stora kostnader på grund av hårdvaruutrustning
och tillgång till molntjänster samt mänskliga expertis för att klara analysen av data är exempel
på utmaningar som är relaterade Big Data. Det är både dyrt och svår att hitta rätt personal som
är expert på hantering och analys av Big Data, vilket kommer vara en utmaning för företag
(Al-Sai et al., 2019).
Lagringsutrymme, säkerhet, integritet och processkartläggning är andra utmaningar som
förknippas med implementering av en Big Data metodik. Big Data kommer innehålla
mängder av känslig information därför är det viktig att det hanteras på korrekt sätt. (Sivarajah
et al., 2017)
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2.2.3 Artificiell intelligens (AI)
AI definieras som ett automatiskt system vilket har förmåga att utvärdera och tolka externa
data menar Haenlein & Kaplan, (2019). Specifika mål kan uppnås genom att dra nytta och
lärdomar från AI (Haenlein & Kaplan, 2019). AI-teknologin kommer att påverka och förändra
hur företag ska ta beslut och förankra dessa beslut till kundernas önskemål beskriver
(Haenlein & Kaplan, 2019). AI-tekniken har den unika potentialen att ersätta, komplettera och
förstärka nästan alla uppgifter som utförs av människor så att företaget kan bli mer produktivt
och konkurrenskraftigt enligt Makridakis (2017). AI-revolutionen kommer att öppna nya
möjligheter för produktivitet och lönsamhet, men den har sina nackdelar som exempelvis
förändrade arbetsuppgifter som kräver nya kunskaper (Makridakis, 2017). Det är viktigt för
företag att analysera både för- och nackdelarna med investeringsmöjligheterna innan de
implementerar tekniken i sin verksamhet (Makridakis, 2017).
Overgood et al. (2019) beskriver att AI-teknologin kan användas för att förutsäga komplexa
problem med hjälp av datainsamling som företaget redan har på ett billigt och mycket
snabbare sätt. AI-teknik kan snarare möjliggöra att se data mönster som människor inte kan
se. Leao et al (2018) påstår att AI har kapaciteten att möta en del av de utmaningar som
samhället står inför, men den har sina utmaningar som exempelvis integritet och etiska frågor.
Datatillgänglighet och förbättring av beräkningskraft under den senaste tiden har lett till ökad
popularitet för AI-teknologin (Overgood et al., 2019). Faktum är att AI är beroende av data
och därför är det väsentlig att samla relevanta data menar Overgood et al. (2019).
Det finns ett antal områden där AI-tekniken kan leda till hållbar utveckling exempelvis
transport, jordbruk samt byggsektor (intelligenta och gröna konstruktioner), men det finns
risker som är relaterade till AI-tekniken exempelvis säkerhet mot cyber-attacker (Gherhes &
Obrad, 2018). Nadimpalli (2017) beskriver att AI-tekniken har goda fördelar inom
exempelvis sjukhus/medicin, logistikföretag och banker för att effektivisera processerna.

2.2.4 Sammanfattning av teori 2
Big Data kan vara till hjälp att få insikt om sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar
med hjälp av datorkraft. I byggbranschen genereras oerhörda mängder av data, vilket kan
fångas på ett systematiskt sätt med hjälp av BIM. Studier visar att datadrivet beslutsfattande i
projekteringsfasen kan få en avgörande betydelse för att minska negativ påverkan på miljö.
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Big Data-teknologier kan tillämpas i projekteringsfasen för att reducera byggavfallet på ett
mer effektivt sätt. Införandet av Big Data i projektering kan medföra extra kostnader i form av
programlicenser och IT personal för att hålla hela systemet igång vilket kan räknas som en
utmaning. Säkerhet, lagringsutrymme, integritet och processkartläggning är andra utmaningar
som förknippas med implementering av en Big Data. AI-tekniken har den unika potentialen
att ersätta, komplettera och förstärka nästan alla uppgifter som utförs av människor så att
företaget kan bli mer produktivt och konkurrankraftigt. Det finns ett antal områden där AItekniken kan leda till hållbar utveckling exempelvis transport, jordbruk samt byggsektor.
Säkerheten att skydda AI-teknik mot cyberattack är en kritisk punkt för användning av AI
teknik.
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3. Metod
Detta avsnitt syftar till att beskriva, förklara och motivera hur examensarbetet utformats och
genomförts. Det är gjort för att kunna ge läsaren tillfälle att granska trovärdigheten av
examensarbetet samt vilken metod som har valts och varför. I detta avsnitt presenteras även
hur litteraturstudierna och intervjuerna genomförts.
Författaren har valt att dela metodkapitlet i två olika delar. När författaren blev klar med
teori 1 och intervjuerna utfördes en analys. I samband med analysen hölls en workshop med
forskare från LTU och sakkunnig på WSP. Både författaren och workshopdeltagare var eniga
om det behövs mer teori som behandlar datainsamling. Automation ansågs vara beroende
av data och därför gjordes ett teorikapitel som heter ”teori 2” och med hänsyn till detta
delades metodkapitlet in i två delar vilka kallas för ”metod 1” och ”metod 2”. I ”metod 2”
beskrivs hur ”teori 2” och workshoppen genomfördes, medans i ”metod 1” beskrivs hur
resten av arbetet utfördes.

3.1 Metod 1
3.1.1 Bakgrund
Inledningsvis upprättades kontakt med byggprojektering på WSP gällande automatiserade
processer i projekteringsfasen. WSPs önskemål var att förstå mekanismerna bakom
automatisering och utvecklingsmöjligheter för sin utvecklingsidé att automatisera delar av
byggprojekteringen samt att få en fördjupad förståelse för hur det kan uppfylla en kunds
förväntningar.

3.1.2 Vald metod
Yin (2007) beskriver att fallstudie är en metod för att belysa kontextuella betingelser av en
aktuell händelse, där analysen om hur ett beslut fattas och vad det ger för resultat är i fokus.
Fallstudien som metod bidrar med konkreta kunskaper som är verklighetsförankrade, speglar
vår erfarenhet och ger en helhetsbild att utveckla kunskapsbasen inom ett visst område menar
(Merriam, 1994).
Syftet med detta arbete är att förstå hur automatiserade processer gör det mjöligt att skapa mer
kundvärde. Eftersom detta syfte sökte svar på frågor som är svåra att mäta med exempelvis
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siffror utan mer riktar sig mot att förstå vad som är värde för kunder har en kvalitativ metod
tillämpats. Här gjordes bedömningen att en fallstudie med intervjufrågor var bäst passande för
att på så vis få ut mer djupgående insikter om kunder och deras verksamhet. Syftet med
intervjuer i en fallstudie är att ta reda på vad andra personer tänker, tycker eller vet om en viss
händelse menar Merriam (1994). Här kunde enkätundersökning väljas som hade kunnat ge
många fler men förmodligen ytliga svar, detta alternativ valdes bort då författaren ville skaffa
sig mer kontextuell och detaljerade förståelse om kundens värdeupplevelse. Intervjuer är den
avgörande källan för att ta fram kvalitativa data i fallstudie, där syftet är att skaffa sig kunskap
av den företeelse som studeras (Merriam, 1994).

3.1.3 Teori 1
Målet med Teori 1 var att undersöka hur en ny utvecklingsidé kan implementeras i ett företag,
samt vilka möjligheter utvecklingsidé bidrar med genom att göra litteraturstudie. Björklund &
Paulsson (2012) beskriver att litteraturstudie möjliggör att kunna samla mycket information
tidseffektivt med knappa ekonomiska resurser. Med litteraturstudie som hjälpmedel
underlättas att kartlägga existerande kunskap inom ett visst område (Björklund & Paulsson,
2012). Patel & Davidsson (2011) bekräftar att litteraturstudie förser oss med kunskap från
tidigare undersökningar samt kunskap från tidigare teorier/modeller om ett vist område, denna
kunskap vägleder oss till att upptäcka det som är betydande för vårt ämne.
Automatiserade processer i projekteringsfasen är ett relativt nytt område som kan ha
betydande fördelar i framtiden. Det riktas främst mot projektering av detaljer som oftast liknar
varandra till en viss grad. Undersökning fördjupades för att studera möjligheten till hur
automatisering i projekteringsfasen skulle kunna skapa värde både för företag och för deras
kunder.
Litteraturstudien genomfördes med fokus på att hitta relevant teori och information om
automation inom byggprojektering. Analysen av litteratursökningarna visade att AI tekniken
är ett nytt fenomen i projekteringsfasen. Det fanns en del forskning om automation med
anknytning till byggbranschen inom byggnationsfasen, men majoriteten riktas mot
tillverkningsindustri. Författaren använde sökordet ”Customer value creation” när författaren
sökte grundläggande information om vad ämnet handlar om och berör. Informationen
användes främst för att skapa en grundförståelse.
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Vidare utgick författaren från att studera sökorden som angavs i de olika artiklarna samt
källorna till dessa artiklar för att hitta fördjupning inom kundvärde. Författaren sökte även på
följande ”Digitalization”, ”innovation”, ”automation in design phase”, ”automation in
building planning phase”, ”automation and value creation”, ”value creation in digital business
model”, ”value creation” för att hitta fler användbara artiklar som eventuellt handlade om
hur AI tekniken ska appliceras i en verksamhet för att skapa kundvärde. Ytterligare sökord så
som ”innovation value”, ”AI and Value creation” adderades sedan till sökningarna för att hitta
relevant information. Anledningen till att dessa sökord användes var att hitta information som
skulle kunna vara viktig om hur värdet skapas vid implementering av ny utvecklingsidé. De
flesta artiklar och tidskrifter söktes via ”LTU-bibliotekets sökmotor” och ”Google scholar”.
I teori 1 började författaren med definitionen av kundvärdet samt hur den skapas allmänt och
på så vis få fördjupade kunskap om kundvärde. Först och främst samlades information om
kundvärdets definition, samt hur kundvärdet skapas och levereras i en globaliserad marknad.
Vidare tyckte författaren att digitalisering och innovation är ett relevant område för denna
fallstudie, där automatisering kan anses som en digital innovation. Med hänsyn till detta
samlades information om hur andra bolag tillämpat innovativa idéer och digitaliseringen i sina
verksamheter. Författaren ville veta vad som är drivkraften bakom digitalisering och
innovationen för att ha mer kontextuell kunskap om automatisering i projektering.
Automatisering i byggproduktionsfasen undersöktes för att ta reda på hur automation används
i produktionsfasen samt dess positiva effekt och inverkan i byggbranschen. Anledningen var
också att få insikt ifall det är möjligt att använda liknande procedur i projekteringsfasen för att
skapa mer kundvärde, exempelvis hur relevanta data samlas in och vilket verktyg som
användes för att analysera resultaten. Författaren försökte även hitta relevant litteratur
gällande hur automatisering kan implementeras i projekteringsfasen för att få djupare kunskap
om dess effekt och hur kundvärde kan skapas.
Det har även samlats information om kundvärde i tillverkningsföretag, för att veta hur
tillverkningsföretag lyckats att leverera mer kundvärde. Tanken i detta fall var att få
inspiration från tillverkningsföretag och se ifall det går att applicera en del av deras principer
för autonoma processer i projekteringsfasen med fokus till värdeskapande. En annan
anledning var att undersöka hur tillverkningsindustrin lyckas behålla sina kunder med ökade
krav och önskemål. För att lyckas skapa värde i projekteringsfasen har författaren sökt
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litteratur som beskriver hur värdet skapas med automatiserade processer och digitala
affärsmodeller.

3.1.4 Intervjuer
Merriam (1994) beskriver att ett möte mellan två personer där en intervjuare försöker fånga
den informationen som respondenten lämnar ifrån sig är det vanligaste typen av intervju.
Tjora (2012) bekräftar att fysiska intervjuer är det vanligaste alternativet, men ibland föredras
telefonintervjuer av praktiska eller ekonomiska skäl. Med telefonintervju missas det att
observera kroppsspråket, här gäller att intervjuare ibland ska upprepa svaret för att försäkra
sig att det har fångats rätt svar (Tjora, 2012). Intervju underlättar och möjliggör för oss för att
kunna ta del av andra människors perspektiv för att studera en vis händelse (Merriam, 1994).
Detta påstående bekräftas av Yin (2007) som beskriver att intervjun är den vanligaste och
kanske väsentligaste informationsskällan för en fallstudie. För att erhålla en grundläggande
förståelse utformades ett antal intervjufrågor.
Syftet med intervjufrågorna var att skapa en större förståelse för hur ett tekniskt tjänsteföretag
ska kunna leverera mer kundvärde med hjälp av automatiserade processer i projekteringsfasen
och därmed vad kunderna anser som värde både för sig själva och sina kunder. En procedur
förslagen av Andersson et al. (1998) att involvera olika personer med olika erfarenheter och
kunskapsområde är att föredra för att undersöka marknaden. Intervjufrågor utformades
successivt tillsammans med en arbetsgrupp bestående av handledare från LTU samt
handledare och sakkunnig på WSP. Intervjufrågorna var av grundläggande karaktär för att
även öka författarens förståelse om kundvärde samt ge respondenterna utrymme för bredare
svar och egna tolkningar. Till alla informanter ställdes samma frågor med exakt samma
ordning för att underlätta analysen, samt kunna jämföra dessa frågor för att se vilka skillnader
och likheter som förekommer.
3.1.4.1 Respondenter
Författaren valde, i samråd med handledare från LTU samt handledare och sakkunnig på
WSP, att intervjua personer med högre arbetsposition som är verksamma på
husbyggnadsavdelningar inom organisationer som representerar WSPs potentiella kunder.
Dessa respondenter valdes då de hade övergripande koll över hela verksamheten för
respektive företag. Husbyggnad valdes för att få mer insikt om den valda kategorin för att
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kunna dra vettiga slutsatser. Om inte denna avgränsning gjordes fanns en risk att man fått
utspridda svar vilket skulle försvåra analysen av resultaten. I Tabell 1 ges kortfattad
information om respondenterna, deras befattning, intervjulängd samt vilket datum som
intervjun utfördes. Sammanställning av respondenternas svar är inte ordagrant utan det är
omskriven från tal till textform. Författaren har formulerat om exempelvis
”hmm”, ” nja” och liknande ord som bara används i tal.
Tabell 1: Information om respondenter som intervjuades.
Respondent
Arbetes befattning
Typ av företag

Intervjuns

Datum för

längd

intervjun

A

Produktionschef

Entreprenör

37 minuter

2019-10-16

B

Affärschef

Fastighetsutvecklare

40 minuter

2019-10-23

& fastighetsägare
C

Affärsutvecklare

Entreprenör

35 minuter

2019-10-30

D

Projekteringschef

Entreprenör &

34 minuter

2019-10-30

36 minuter

2019-11-4

fastighetsutvecklare
E

VD &

Fastighetsutvecklare

nyproduktionsansvarig

& fastighetsägare

3.2 Metod 2
De flesta respondenter önskade datainsamling från referensobjekt i tidiga skeden av projekt
för att göra mer preciserade kostnadskalkyler. Respondenterna önskade även miljödata om
olika material i ett tidigt skede, vilket de trodde skulle kunna underlätta för dem att välja det
mest miljöeffektiva alternativet. Med hänsyn till respondenternas önskemål och i samråd med
handledarna tyckte författaren att det behövdes en grundlig litteraturstudie om datainsamling.
Tanken med en till litteraturstudie var att få reda på vilka fördelar och utmaningar som
datainsamling kan medföra för företag. Författaren ville även ta reda på om det är möjligt att
använda AI-teknologin för att samla Big Data och Analysera det på ett effektivt sätt för att
skapa mer kundvärde. Utifrån ovanstående anledningar gjorde författaren en litteraturstudie
om Big Data och AI.
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3.2.1 Teori 2
Teori 2 handlade om att hitta relevant teori, litteraturer och information som behandlar Big
Data samt AI. Författaren använde söktermen ”Big Data in Construction” när författaren
sökte grundläggande information om vad ämnet handlar om och berör. Informationen
användes främst för att skapa en grundförståelse.
Vidare utgick författaren från att studera sökorden som angavs i de olika artiklarna samt
källorna till dessa artiklar för att hitta fördjupning om datainsamling samt dess för- och
nackdelar. Författaren sökte även på följande ”Big Data Impact ”, ”Big Data challenges” för
att hitta fler artiklar som eventuellt handlade datainsamling, de fördelar och risker som är
relaterade till Big Data. Ytterligare sökord så som ”The impact of AI”, ” artificial
intelligence”, ”artificial intelligence impact” adderades sedan till sökningarna för att hitta
relevant information. De flesta artiklar och tidskrifter söktes via ”LTU-bibliotekets sökmotor”
och ”Google scholar”.

3.2.2 Workshop
Två workshoppar genomfördes under arbetets gång. Första workshoppen hölls för att
översiktligt analysera resultaten från intervjuerna. Deltagare var två industriella sakägare på
WSP som skulle kunna möta dessa utmaningar. Under första tillfället diskuterades alla
respondenternas svar för att skaffa sig en uppfattning om vilka utmaningar kunderna beskrev.
Under andra workshopstillfället diskuterades hur ett tekniskt tjänsteföretag som WSP skulle
använda AI-teknik för att uppfylla olika kunders önskemål och utmaningar. Deltagarna bestod
av en handledare från LTU samt handledare och industriella sakägare från WSP, vid detta
tillfälle diskuterades även hur ett tjänsteföretag som WSP skulle kunna förbättra sina
befintliga tjänster med hänsyn till intervjusvaren. Syftet var att få synpunkter från discipliner
om hur nya affärsmodeller skulle kunna utvecklas i relation till intervjusvaren.

3.3 Validitet och reliabilitet
Kvaliteten i en kvalitativ forskning omfattar hela forskningsprocessen. Kvalitativa studier har
som mål att upptäcka händelser, tyda och tolka verklighetsbaserade företeelser. Validitet i en
kvalitativ studie gäller samtliga delar av studieprocessen och är inte relaterade till enbart
datainsamlingen. En god validitet i den kvalitativa studien uppstår då forskarens förförståelse
tillämpas under alla delar av studieprocessen. Validiteten angående datainsamlingen baseras
utifrån forskarens koppling till det studerade området, samt vilka underlag som forskarens
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tolkning har grundats på. Författarens medvetenhet och reflektion över de val som görs vid
hanterandet av datamaterialet är av största vikt för att detta kan påverka analysen. (Patel &
Davidson, 2011)
Validitet (giltighet) och reliabilitet (trovärdighet) är två termer som är sammankopplade till
varandra, där forskaren inte kan koncentrera sig enbart på en av dem, utan både termerna
måste tas hänsyn till menar Patel & Davidson (2011). Validitet och reliabilitet ska
uppmärksammas grundligt för hur information samlats in, analyserats och tolkats i en
undersökning. Reliabilitet handlar om i vilken grad ett resultat kan upprepas och om
upprepade undersökningar kommer ge samma resultat. Reliabilitet har sin problematik då
undersökningen handlar om människans perspektiv på en viss företeelse, eftersom beteendet
hos människor inte är statiskt utan varierar och är unikt för varje person. Eftersom arbetssättet
för en kvalitativ fallstudie utvecklas under tiden forskning pågår och inte fastställs i detalj från
början av fallstudien, kan inte begreppet reliabilitet används på samma sätt som i en
kvantitativ studie. Det innebär att en upprepning av fallstudien kan ge olika resultat, det
betyder inte att resultatet av första undersökningen inte är trovärdigt. Begreppet ”inre
validitet” är kopplat till studiens reliabilitet. Inre validitet handlar om i vilken grad resultatet
stämmer överens med verkligheten, samt att det alltid finns en uttolkare för information och
den inte talar för sig själv. Validiteten kan bedömas utifrån författarens tolkning och
erfarenhet. (Merriam, 1994)
Validiteten för detta arbete har beaktats ur flera perspektiv. Litteraturstudien belyser både för
– och nackdelar med alla teoriområden vilket stärker validiteten. Källorna som har använts är
oftast artiklar som har granskats av forskare och publicerade i vetenskapliga journaler.
Respondenter för intervjun valdes på så sätt att de hade en övergripande koll över hela
verksamheten. För att säkra relevansen av urvalet av respondenter valdes personer som hade
en hög arbetsposition, som kunde svara på frågorna med högre säkerhet. Dessa personer
jobbar som exempelvis avdelningschef, affärsutvecklingschef och VD. Intervjufrågorna
diskuterades med båda handledarna samt andra involverade sakkunniga personer från WSP
för att få återkoppling.
Reliabilitet för arbetet har beaktats genom att försöka ha så hög grad av transparens
som det är möjligt. Tjora (2012) menar att målet med transparens är att läsaren ska få en god
inblick i studien att de själva kan ta ställning till trovärdigheten av forskningen. Författaren
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har tillämpat denna tankegång genom att redovisa, motivera och förklara hur resonemang och
val har gjorts. Författaren har försökt att stärka reliabiliteten genom att ta hjälp av
handledarna, samt diskuterat intervjuerna tillsammans med handledarna och sakkunnig på
WSP. Författaren har inte sammanfattat respondenternas svar utan skrivit rakt av
respondenternas ord i textformat, detta att lämna utrymme för läsaren att tolka resultatet på
sitt sätt.
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras de transkriberade resultaten som författaren har fått från
intervjuerna.

4.1 Sammanställning av intervjuer
Under examensarbetet utfördes intervjuer med externa entreprenörer och fastighetsbyggare/
fastighetsägare. Dessa intervjuer är en viktig del i detta examensarbete som bygger på att
bland annat kartlägga kundbehovet och undersöka vilka utmaningar som finns i verkligheten.
Respondenternas perspektiv på vad som ska förbättras och vad de önskar sig att WSP bör
prioritera anses vara viktig i detta examensarbete. Att uppfylla kundens önskemål och
förebygga deras utmaningar är ett sätt att leverera mer kundvärde
Tabell 2: Sammanställning av intervjufrågor och svar från respondent A (Entreprenör).
Frågor
Vilka är era tre största utmaningar? (dvs i
Utredning-, projektering- eller
produktionsfasen)

Sammanställning av svar
Låg påverkansmöjlighet vid utförande
entreprenader. Vi vill bli involverade i tidiga
skedet.
Korta ledtider från kontrakt till uppstart av
projekt, här behöver vi mer tid för att
planera produktionen.

Skulle man på något sätt kunna förebygga
dessa utmaningar i ett tidigt skede? (dvs i
utredning- eller projekteringsfasen)

Sena handlingar (Ritningar och
beskrivningar) samt sena svängningar (där
fastighetsägare vill bygga annorlunda i vissa
delar av projekt än det vi avtalade från
början).
Tidigare inblandning av entreprenören
(total entreprenad eller samverkan/partner
projektering).
Säkerställa att det finns tid för tilltänkt
entreprenör att planera projekt.
God projekteringsstyrning. Involvera
entreprenören för att prioritera rätt sak till
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Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågor idag?
(hur förbereder ni er för ökade
hållbarhetskrav i framtiden?

Vilket stöd behöver ni för att lösa
hållbarhetsfrågorna?

Jobbar ni med automatisering? I sådant fall
hur?

Vilka möjligheter tror du att automatisering
kan skapa för byggbranschen i framtiden?

Upplever ni att beslutsprocessen drar ut på
tiden? I sådant fall vilka underlag önskar ni
er för att förkorta tiden för
beslutsprocessen?

rätt tid. Det är väldigt väsentlig att snabba
på vissa delar av processer. D.v.s.
Konstruktörer skulle kunna använda
detaljer från andra projekt och anpassa det
till nya projekt. Detaljritningen kanske inte
blir så optimerad som konstruktören tycker,
men den ger stora besparingar i projekt
som helhet.
Vi har obligatorisk utbildning för samtliga
anställda. Erbjuder grönt byggande. CO2
mätningar utförs på samtliga projekt.
Speciella LEED koordinatorer utses vid
krävande projekt. Beställaren för
industriprojekt är ganska passiv och ställer
inte krav på hållbarhet. De som beställer
husprojekt ställer krav till en viss del.
Vi har centralt stöd inom företaget för
hantering av hållbarhetsfrågor. Vi har
experter som hela tiden jobbar med
hållbarhetsfrågor.
En intressant fråga, enligt min uppfattning
har vi för lite automatiserade processer i
våran verksamhet. Vissa delmoment
automatiseras t.ex. Robotar som kaklar
badrum.
Tror att det kommer vara en förutsättning
för att kunna bygga till ”rätt” pris.
Det är självklart en stor fråga. Bäst praktiska
lösningar är nyckel till framgång om
automatisering tillåter valmöjlighet för det.
Ja, dessutom i flera steg eller olika
beslutsprocesser, som ett bra exempel på
att korta dessa tider är följande:
• Snabba beslut
• Gemensam tidsplanering
• Tydliga beslutsprocesser
• Gemensamma målbilder
Att få underlaget ett till två veckor tidigare
är väsentlig för planering av produktion.
D.v.s. rätt ritning i rätt tid så att det passar
produktionens plan. Att få underlag för
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Vilka tilläggstjänster önskar ni att ett
teknikkonsultföretag ska erbjuda? Varför?

Om ni fick välja två av följande alternativ
vilka Skulle ni välja i första hand? Och
varför?
A: Val av olika stomsystem med
beräknade CO2
B: LCA-analys om grundläggning.

väggar medans man väntar för
grundläggningsritningar kommer inte göra
någon skillnad.
Mängdförteckning samt visuella modeller.
Det underlättar vårt arbete och vi slipper
göra om arbetet som redan har gjorts av
konstruktörer. Exempelvis Trafikverket
ändrar på intelligenta modeller vilket gör
att vi måste göra om alla
mängdförteckningar som är tidskrävande.
Idag i husprojektering används Bluebeam
för mängdförteckning som är väldigt
tidskrävande, visuella modeller som
innehåller mängdförteckning kan vara till
stor nytta.
För att driva hållbarhetsarbetet framåt
måste upphandlande enhet visa att LCA
verkligen värdesätts i utvärderingen av olika
anbud. Data-insamling för kostnadskalkyl
har vi själva, men vill att det ska användas i
tidiga skedet. Det är möjligt att dela den
data så att projekt anpassas efter vårt
önskemål.

C: Avancerad datamodell för
energiberäkning.
D: Data-insamling med referens från
andra projekt för kostnadskalkyl i
tidiga skedet av projekt.
E: Redovisning av miljöpåverkan
kopplade till 3-D modellen för varje
specifikt projekt.

28

Tabell 3: Sammanställning av Intervjufrågor och svar från respondent B
(Fastighetsutvecklare & fastighetsägare).
Frågor
Vilka är era tre största utmaningar? (dvs i
Utredning-, projektering- eller
produktionsfasen)

Sammanställning av svar
Störa krav från myndigheterna på
inomhusmiljö och energianvändning, de har
krav som ligger i framkanten. Kartlägga
kravet från myndigheter och enskilda
kunder.
Det är en utmaning för oss att på ett
effektivt sätt konvertera investeringen till
hyra, då våra kunder vill ha en anpassad
lokal med snabbt svar på vad kostnaden
blir.
Att landa nära det initiala priset som sättes
på produktionen är en utmaning för oss.
D.v.s. hyran ska matcha kostnaden, att
kunden får den produkten de önskad med
bra kvalitet och överenskommet pris.

Skulle man på något sätt kunna förebygga
dessa utmaningar i ett tidigt skede? (dvs i
utredning- eller projekteringsfasen)

Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågor idag?
(hur förbereder ni er för ökade
hållbarhetskrav i framtiden?

Man skulle kunna bygga Casereferens eller
bygga databas för kostnadskalkyl utifrån
referensobjekt som man skulle kunna slå på
ytor för att räkna ut kostnaden. Att göra
olika standarder med ”kryssfunktion”, där
man enkelt kan kryssa för de material och
funktioner som man vill ha för olika
byggnadstyper, skulle kunna ge oss
möjlighet att fatta rätt beslut.
Vi som fastighetsägare och konsult har ett
ansvar gällande hållbarhetsfrågor och vi får
utbilda våra kunder att förstå värdet i
hållbarhetstänkande, gå mot
hållbarsamhälle och tänka hållbart. Vi
installerar solceller, jobbar med
vattensparande åtgärder och
energieffektiviserar våra byggnader. Vi har
som mål att miljöcertifiera två byggnader
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Vilket stöd behöver ni för att lösa
hållbarhetsfrågorna?

Jobbar ni med automatisering? I sådant fall
hur?

Vilka möjligheter tror du att automatisering
kan skapa för byggbranschen i framtiden?

Upplever ni att beslutsprocessen drar ut på
tiden? I sådant fall vilka underlag önskar ni
er för att förkorta tiden för
beslutsprocessen?

per ort årligen, exempel på det är
miljöbyggnad silver eller guld. Inför ökade
krav funderar vi på andra
hållbarhetslösningar så som samnyttjade av
lokaler, bil- eller cykelpool och
samnyttjande av parkeringsplatser.
Idag ligger vi ganska långt fram att lösa
hållbarhetsfrågorna då vi har drivande
konsultföretag såsom WSP, ÅF och Tyréns.
Dessa företag har kompetens för att lösa
hållbarhetsfrågan. Kanske skulle man
behöva en modell för hur man ska jobba
vidare.
Vi jobbar inte med automatisering eftersom
vi oftast tar totalentreprenad. Jag vet
faktiskt inte hur de jobbar, men jag tror inte
att de använder automatiserade processer.
Det är en intressant fråga, automatisering
skulle kunna bidra med effektivisering, där
man skulle kunna kapa kostnader och ta
fram bästa lösningen. Det kan vara bra för
branschen också.
En utmaning som jag inser med
automatisering är att vilka plattformar ska
används. Att göra standardiserade
plattformar som gäller för alla är väldigt
viktig så att alla känner till och att man
pratar samma språk. Risken är stor att olika
företag använder olika plattformar och far
åt olika håll som komplicerar situationen.
Beslutsprocessen att göra detaljplan och
behovet som ska fyllas mot kommunen tar
tid för ny byggnation, däremot går
beslutsprocessen med våra kunder ganska
snabbt. Jag upplever inte att
beslutsprocessen går sakta, men det klart
att man alltid vill att det ska gå fortare. Ett
prototyptänkande att man har en prototyp
för hur ska man förhålla sig till hyresgäst
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och deras önskemål, där man ändrar vissa
parametrar skulle kunna underlätta arbetet.
Vilka tilläggstjänster önskar ni att ett
teknikkonsultföretag ska erbjuda? Varför?

Om ni fick välja två av följande alternativ
vilka Skulle ni välja i första hand? Och
varför?
A: Val av olika stomsystem med
beräknade CO2
B: LCA-analys om grundläggning.
C: Avancerad datamodell för
energiberäkning.
D: Data-insamling med referens från
andra projekt för kostnadskalkyl i
tidiga skedet av projekt.
E: Redovisning av miljöpåverkan
kopplade till 3-D modellen för varje
specifikt projekt.

Det svårt för oss säga exakt vad, men det är
bra för oss att visa besparingar utifrån
hållbarhetstänkande och livscykelanalysen
(LCA) på ett snabbt och enkelt sätt.
Synliggöra projekts vinster med
hållbarhetstänkande att man tar hem
investeringen även om det kostar mer från
början. Kanske vi behöver hjälp med LCA i
tidiga skeden.
Jag skulle välja alternativ D och E. Alternativ
D är viktig för oss för att snabbt få
kostnadskalkylen och sätta hyrorna utifrån
det i ett tidigt skede.
Alternativ E kan innehålla både miljöanalys,
LCA, CO2-beräkning. De är ganska viktiga
för att förstå hållbarheten i framtiden, inte
bara utifrån konsumtionsperspektiv utan
visa hur mycket miljöpåverkan ett projekt
har.
Digitalisering har stora möjligheter för
mätning och av olika parametrar, vi skulle
kunna vara uppkopplad mot konsultbolag
för att de ska kunna övervaka vissa
parametrar i våra fastigheter. Vi är bredda
att dela med oss den information vi har för
att förbättra vår verksamhet.
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Tabell 4: Sammanställning av Intervjufrågor och svar från respondent C (Entreprenör).
Frågor
Vilka är era tre största utmaningar? (dvs i
Utredning-, projektering- eller
produktionsfasen)

Sammanställning av svar
Det som strular för oss är bygglov,
detaljplaner samt förseningar på grund av
kommunens handlingstider och bygglov
som överklagas. Det blir jättesvårt för oss
att planera våran verksamhet.
En annan utmaning som gör ett projekt
mycket dyrare är att varje fastighetsägare
och byggherre har sitt tänk och vi sällan får
standardiserade arbetsutförande. Det är
självklart att varje kund vill sätta sin egen
prägel på, men för att bygga billigt så måste
man ha mer standardiserade
arbetsmoment.

Skulle man på något sätt kunna förebygga
dessa utmaningar i ett tidigt skede? (dvs i
utredning- eller projekteringsfasen)

Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågor idag?
(hur förbereder ni er för ökade
hållbarhetskrav i framtiden?

Vi blir inte involverade i projekt i tidiga
skeden för att vara med och påverka så att
det blir lättare att bygga ett projekt. Särskilt
vid stora projekt för att säkra kvaliteten och
att förebygga uppkomsten av extra
kostnader.
Man kulle kunna underlätta dessa
utmaningar genom en tidig samverkan så
att alla partner är inblandade så tidigt som
det är möjligt för att lösa problemet. När
det gäller bygglov och detaljplaner borde
finnas tydligare regler.
Vi fokuserar mycket på att leverera bra
kvalitet, att huset ska ha en bra
energistandard. Vi lägger tid att
soppsortera på byggarbetsplats. Vi jobbar
en del med miljöbyggnad utifrån
beställarens krav och önskemål. När det
gäller att förbereda oss för ökade
hållbarhetskrav så tycker jag att vi ligger lite
efter och förbereder inte oss speciellt
mycket.
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Vilket stöd behöver ni för att lösa
hållbarhetsfrågorna?
Jobbar ni med automatisering? I sådant fall
hur?

Vilka möjligheter tror du att automatisering
kan skapa för byggbranschen i framtiden?

Upplever ni att beslutsprocessen drar ut på
tiden? I sådant fall vilka underlag önskar ni
er för att förkorta tiden för
beslutsprocessen?

Vilka tilläggstjänster önskar ni att ett
teknikkonsultföretag ska erbjuda? Varför?

Om ni fick välja två av följande alternativ
vilka Skulle ni välja i första hand? Och
varför?

Det är svårt att svara på faktiskt, jag tror att
vi behöver utbilda vår personal för att få
mer kunskap om hållbarhet.
Vi jobbar med en del prefabricerade
element exempelvis trappor,
utfackningsväggar, hisschakt och balkonger.
Däremot vid rivning använder vi oss av
robotar för att minska vibrationsskador
Jag upplever att prefabricering och
modulbygget blir allt mer vanligare som har
sina fördelar. Samtidigt blir det svårare att
hitta arbetskraft med rätt kompetens då
arbetet blir mer avancerade med
automatisering. Att ha en gemensam
standard där alla pratar samma språk är
ganska viktigt
Som sagt vi upplever att bygglov och
detaljplaner är tidskrävande som borde
effektiviseras. De ska vara tydligare för vad
som krävs för att uppfylla bygglovsansökan.
Byggherrar ska vara tydliga med vad de vill
ha, där de drar på tid med sina beslut. Det
händer ganska ofta att byggherrar ändrar
vissa delar av sina beslut mitt i projektering.
Underlaget som vi får av konsulter blir
ganska ofta försenade som påverkar vår
tidsplan. Vi behöver en kravlista från
beställare på vad de vill ha av specifika
bygget och det blir lättare för oss att
planera.
Vi behöver energibalansberäkning, samt
solljussimuleringar. Det ska vara rätt från
början och exempelvis välja rätt fönster så
att man klarar av alla krav. Att bygga
energiberäkningen i 3D modellen från
början skulle kunna minska
projektkostnaderna.
Jag hade valt alternativ D och E. Alternativ D
för att vi lämnar ett kostnadsförslag i tidiga
skeden och vi vill att det ska vara så nära
den slutkostnaden som möjligt. Alternativ E
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A: Val av olika stomsystem med
beräknade CO2
B: LCA-analys om grundläggning.
C: Avancerad datamodell för
energiberäkning.
D: Data-insamling med referens från
andra projekt för kostnadskalkyl i
tidiga skedet av projekt.

då vi upplever att efterfrågan på
miljöbyggnad ökar med tiden,
redovisningen av miljöpåverkan blir alltmer
viktigare.
Jag sitter inte i ledningen på företaget, men
jag tror att vi kan tänka oss att samarbeta
med ett teknikkonsultföretag för att
effektivisera processerna i byggbranschen.
Däremot vill vi inte att vårt data ska hamna
hos våra konkurrenter.

E: Redovisning av miljöpåverkan
kopplade till 3-D modellen för varje
specifikt projekt.
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Tabell 5: Sammanställning av Intervjufrågor och svar från respondent D (Entreprenör &
fastighetsutvecklare).
Frågor
Vilka är era tre största utmaningar? (dvs i
Utredning-, projektering- eller
produktionsfasen)

Sammanställning av svar
Det tar i genomsnitt 7 år för oss från den
dagen vi börjar med detaljarbeten tills vi
startar produktionen, vilket är en stor
utmaning för oss. Vi försöker korta ner den
tiden.
Från den dagen våra kunder bokat eller
köpt sin bostad tills de flyttar in tar det
ganska långtid vilket är en utmaning för oss.
Vi vill minska den tiden för att kunderna ska
få sin produkt så fort som det är möjligt.

Skulle man på något sätt kunna förebygga
dessa utmaningar i ett tidigt skede? (dvs i
utredning- eller projekteringsfasen)

Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågor idag?
(hur förbereder ni er för ökade
hållbarhetskrav i framtiden?

Vilket stöd behöver ni för att lösa
hållbarhetsfrågorna?

Jobbar ni med automatisering? I så fall hur
jobbar ni med automatisering

För oss är det en utmaning att få jobba
standardiserat under produktionen så att vi
kan kvalitetssäkra vårt arbete.
Ja absolut, genom att i tidiga skeden
planera in graden av standardisering för
process/produkt och vara väldigt tydliga hur
produkten ska bli i slutändan kan vi
förebygga våra utmaningar.
Vi försöker beakta hållbarhetsfrågorna
genom hela processen, där vi gör LCA
beräkningar för att ta fram underlag för hur
ska vi bygga på ett hållbart sätt. Vi försöker
att komma på olika lösningar för att göra
våra produkter mer hållbar. Vi förbereder
oss för framtida hållbarhetskrav, där vi har
som mål att minska avfallet så mycket som
det är möjligt.
Vi har ett verktyg som vi använder till LCAanalysen. Vi behöver ett verktyg där vi kan
spåra materialet från vaggan till graven på
så sätt skulle det underlätta för oss att välja
mer hållbara alternativ.
Vi har provat använda robotar för gipsning,
för att vi ville undvika axelskador. Fast det
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Vilka möjligheter tror du att automatisering
kan skapa för byggbranschen i framtiden?

Upplever ni att beslutsprocessen drar ut på
tiden? I sådant fall vilka underlag önskar ni
er för att förkorta tiden för
beslutsprocessen?

Vilka tilläggstjänster önskar ni att ett
teknikkonsultföretag ska erbjuda? Varför?

hjälpte inte så mycket då det flyttade
slitaget från axlar till ryggen. Vi försöker öka
prefabriceringsgraden men det går inte så
snabbt som man önskar sig.
Automatisering kan vara bra, men frågan är
hur lång tid det kommer ta innan vi kan
använda det, då är det svårt att spekulera
nu. Vi fattade ett beslut om att använda
BIM i nästan alla våra projekt där vi försöker
att samla in mycket information i BIM
modellen. Denna information kommer att
användas under produktions-,
försäljningsprocessen och även senare
under förvaltningsfasen. Vi har kommit halv
vägs gällande BIM-satsning och det skulle
kunna räknas som automatisering.
Förutom de utmaningarna jag nämnde på
första frågan så upplever jag inte att
beslutsprocessen drar ut på tiden. När
marknaden viker och det blir svårare att få
rätt marginaler då kan det hända att vissa
processer tar längre tid. Vi har som mål att
förkorta tiden för våran interna process.
BIM-modeller är ett väldigt bra verktyg att
använda i tidiga skedet för att få
produktionskostnad på ett träffsäkert sätt.
Vi utvecklar BIM-modeller internt, så jag
tror inte att vi kommer behöva hjälp av
extern konsult. Vi har ett team som
försöker säkerställa BIM-modellen både
internt och även hos de konsulter vi
samarbetar med.
Vi har kompetenser för det mesta som vi
behöver inom vårt affärsområde. Vi håller
på att testa ett norskt program där man
testar volymer och byggrätten. Man matar
in parametrar och data i programmet sedan
analyseras och beräknas data av
programmet och ger oss ett förlag på hur
man ska nyttja byggrätten på optimalt sätt.
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Om ni fick välja två av följande alternativ
vilka Skulle ni välja i första hand? Och
varför?
A: Val av olika stomsystem med
beräknade CO2
B: LCA-analys om grundläggning.
C: Avancerad datamodell för
energiberäkning.

Vi tar hjälp för beräkning av energi och
dagsljusberäkning av extern konsult som vi
tycker att det är viktigt för oss.
Jag hade valt D och E. Finns det ett verktyg
som ger möjlighet för att ta fram mer
preciserade kostnadskalkyl i tidiga skedet så
kan det underlätta vårt jobb. Jag har varit
mer än 15 år i byggbranschen och har som
erfarenhet att göra kostnadskalkyl i tidiga
skedet är en stor utmaning och därför väljer
jag alternativ D. Eftersom vi använder BIM
modell i vår verksamhet så vill vi bygga mer
information i BIM modellen och då väljer
jag alternativ E.

D: Data-insamling med referens från
andra projekt för kostnadskalkyl i
tidiga skedet av projekt.
E: Redovisning av miljöpåverkan
kopplade till 3-D modellen för varje
specifikt projekt.
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Tabell 6: Sammanställning av Intervjufrågor och svar från respondent E
(Fastighetsutvecklare & fastighetsägare).
Frågor
Vilka är era tre största utmaningar? (dvs i
Utredning-, projektering- eller
produktionsfasen)

Sammanställning av svar
Att hitta rätt produkt är en utmaning för oss
i utredningsfasen. Det vill säga en produkt
som folk har råd med, där produkterna blir
ganska dyra nu förtiden.
En annan utmaning är att produktionen ska
vara tidseffektiv i stället att hela tiden
uppfinna hjulet.

Skulle man på något sätt kunna förebygga
dessa utmaningar i ett tidigt skede? (dvs i
utredning- eller projekteringsfasen)

Hur jobbar ni med hållbarhetsfrågor idag?
(hur förbereder ni er för ökade
hållbarhetskrav i framtiden?

Vilket stöd behöver ni för att lösa
hållbarhetsfrågorna?

Det uppkommer fel både i projekteringsoch produktionsfasen vilket är en stor
utmaning för oss
Varje projekt är unik för komma ner
tidsmässigt och förbättra kvalitet och
hållbarheten borde vi standardisera vissa
delar av produktionen som kan upprepas.
Produktionen ska göras i takt som
exempelvis tillverkningsindustri. Vet vi
exakt vad som ska göras då minskar risken
att byggas på fel sätt, vilket kan uppnås
med upprepade processer.
Vi gör hållbarhetsinventering och analys
från olika perspektiv d.v.s. vi analyserar
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
Vi har som krav att alla våra byggnader ska
ha minst miljöklass silver. Vi förbereder oss
för mer krävande hållbarhetsfrågor inte
bara att vi minskar energi och
resursförbrukning, vi tar även hänsyn att
det ska vara socialt hållbart. Vi ser att
myndigheter och yngre generation av
köparna ställer krav på hållbarheten,
däremot ställer inte de kunder som är äldre
så mycket krav på hållbarheten.
Först och främst tycker jag att vi ska ändra
vårt beteende. Vårt konsumtionssätt ska
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Jobbar ni med automatisering? I sådant fall
hur?

Vilka möjligheter tror du att automatisering
kan skapa för byggbranschen i framtiden?

Upplever ni att beslutsprocessen drar ut på
tiden? I sådant fall vilka underlag önskar ni
er för att förkorta tiden för
beslutsprocessen?

vara kopplade till privatekonomin för att få
mer effekt på hållbarheten. Det ska vara
dyrt att bo onödigt stort och slösa både
varm- och kallvatten samt energin som
exempelvis bilskatten. Det måste komma
ett krav utifrån för att ändra beteendet,
man ska betala för det man konsumerar
och det ska kännas för de som
överkonsumerar.
Vi har automatiserad hela våran
administrativa process exempelvis
uthyrning. Just nu håller vi på att göra stora
förändringar, där vi försöker digitalisera vår
kärnverksamhet och det kan leda att vi
automatiserar vår verksamhet i framtiden.
Att standardisera och öka
prefabriceringsgraden kommer att ge stora
möjligheter för byggbranschen, sedan kan
det finnas enstaka projekt som byggs på
traditionellt sättet och jag definitivt tror på
det. Jag har dålig koll på automatisering i
projekteringsfasen och det blir svårt för mig
att spekulera vilka möjligheter AI-tekniken
kan medföra. Det går säkert att använda AItekniken i byggbranschen för att underlätta
utförandet av vissa processer i framtiden.
Vi upplever inte att beslutsprocessen
projektering och produktionen drar ut på
tiden men däremot vill vi att ska gå fortare
som jag nämnde i första frågan att kunder
ska få sina produkter snabbare. Kollar vi på
hela processen från att köpa mark och
upprätta detaljplan tills kunderna får sin
produkt kan det ta flera år. Den processen
skulle man kunna förkorta. När det gäller
upprättande av detaljplan med kommun
handlar det om att hänsyn till närliggande
grannar och miljö. Ur en demokratisk
synvinkel krävs det att grannar och andra
som berörs av projekt får möjlighet att yttra
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sig, det tycker jag är demokratins positiva
sida som vi ska värna.
Vilka tilläggstjänster önskar ni att ett
teknikkonsultföretag ska erbjuda? Varför?

Om ni fick välja två av följande alternativ
vilka Skulle ni välja i första hand? Och
varför?
A: Val av olika stomsystem med
beräknade CO2
B: LCA-analys om grundläggning.
C: Avancerad datamodell för
energiberäkning.

Jag tror att vi behöver ett visualiserat
underlag (3D-modeller eller renderade
underlag) eftersom alla byggarbetarna inte
kan läsa ritningarna på det sättet som
konstruktörer gör, då medarbetarna har
begränsade kunskap. Detta kan underlätta
produktionen och dubbelarbetet kan
elimineras. Vi är intresserade av underlag
som på ett snabbt och enkel sätt visar olika
alternativ om projekt, samt vilka
möjligheter och konsekvenser varje
alternativ bidrar med.
Jag hade valt A och E. Alternativ A för att vi
vill veta vilket stomsystem som är mest
miljöeffektivt både initialt och under
projektets livslängd, där varje material har
sina för- och nackdelar. Vi är intresserad av
CO2 beräkning för hela projekt. Ur
hållbarhetsperspektiv väljer jag alternativ E,
där vi skulle kunna visa våra kunder att hur
deras val påverkar miljön. En annan viktig
aspekt är att vi måste ta hänsyn även till
social hållbarhet.

D: Data-insamling med referens från
andra projekt för kostnadskalkyl i
tidiga skedet av projekt.
E: Redovisning av miljöpåverkan
kopplade till 3-D modellen för varje
specifikt projekt.
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5. Analys och diskussion
Analysen och diskussion av respondenternas svar samt reflektioner av genomförda
workshops presenteras i kapitlet. En teorianalys och diskussion av både av både teori 1 och
teori 2 sker kopplat till resultatanalyserna. Detta kapitel är uppdelad i två analysdelar

5.1 Analys 1
5.1.1 Analys av teori 1
Litteraturstudien visar att förmågan att leverera kundvärde i en global marknad blir allt mer
svårare och krävande uppgift för företag (Pynnönen et al., 2011). Kundvärdeskapande med
traditionella metoder har nått sina gränser i dagens digitaliserade samhälle. Att strukturera
företagets interna processer på ett systematiskt sätt och fokusera på förändringar som sker i
samhället kan underlätta att skapa mer kundvärde. Insamling och ägande av information om
företagets kunder och deras verksamhet kommer att vara till stor nytta för värdeskapande i
framtiden. Det vill säga företag som tillhandhåller specifik kundrelaterade data kommer att
vara konkurrenskraftig i framtiden (Lim et al., 2018).
Digitalisering som verktyg har förändrat samhället, där digitalisering och innovation leder till
effektivisering av processer. Digital teknik möjliggör att skapa värden som inte tidigare var
möjligt. Det finns goda möjligheter till tidseffektivisering med automatiserade processer i
projekteringsfasen. Litteraturstudien visar att implementering av nya affärsidéer innebär en
del osäkerheter, där tydliga och väldefinierade gränser är viktiga för att affärsidéen ska
lyckas. Företag ska vara målmedvetna de bör sätta specifika mål som ska uppnås med deras
nya affärsidé (Markopoulos & Vanharanta, 2015).
Automatisering i byggproduktion är i utvecklingsfasen. Tidseffektivisering, kvalitets- och
arbetsmiljöförbättring är effekter som fås med hjälp av automation i produktionsfasen enligt
Kumar et al. (2016). Säkerhet och kvaliteten på arbetet på en byggarbetsplats anses vara
viktiga faktorer under byggproduktionen som skulle kunna beaktas redan i projekteringsfasen.
Användning av automatiserade processer i projekteringsfasen kan ge projektören flera
möjligheter att hitta de mest optimala alternativen. För processer som oftast upprepas och
skiljer sig väldigt lite från ena projektet till ett annat projekt så kan automatiserade processer
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användas exempelvis pålplintar och hisschakt. Tekniskt sätt så finns det goda möjligheter för
automatiserade processer i projekteringsfasen.
Det finns inte någon känd teori och inte heller forskningsstudier som beskriver om hur
kundvärden skulle kunna skapas med automatiserade processer i projekteringsfasen.
Automatiserade processer i projekteringsfasen kan leda till tidsbesparingar enligt Tetik et al.
(2019) Vilket skulle kunna användas för att förbättra kvaliteten ännu mer eller utveckla nya
tjänster. I både fallen skapas mer värde för kunder. AI-tekniken i designfasen kan underlätta
möjligheten att tillägga andra tjänster, bygga in mer data i 3D-modell för att bemöta kundens
behov och önskemål i ett ytterligare moment. Däremot inom forskningen saknas modeller
som beskriver hur dessa möjligheter kan byggas in som nya kundvärden.
Litteraturstudien visar att det finns ett antal aspekter som företagen bör ta hänsyn till för att
lyckas med sin affärsidé och skapa kundvärde. Företag bör undersöka kundbehovet och
analysera marknaden för sin affärsidé (Parida et al., 2019). De bör säkerställa att
medarbetarna har de kunskaper som är nödvändiga för den tilltänkta arbetsuppgiften så att
medarbetarna känner sig trygga. Automatisering ska vara systematisk, där tydliga definitioner
kan vara nödvändiga för att tydliggöra automatiseringsgraden. Att lösa kundernas utmaningar
i rätt ordning kan räknas som kundvärde.
En intressant effekt som kan fås med automatiserade processer är att personbundna kunskaper
och erfarenheter som oftast är lokalt knutna kan nyttjas till en högre grad inom företag (Styhre
& Gluch, 2010). Att dela och vidarebefordra kunskaper och erfarenheter på ett systematiskt
sätt kan i sig vara ett värde för företag. Detta kan underlätta för företag att göra sig
konkurrenskraftiga och förbättra sin ställning i en globaliserad marknad. AI-tekniken i
projekteringsfasen skulle kunna minska antal fel som är kopplade till mänskliga faktorer.
Sammanfattningsvis så saknas det ett tydligt koncept eller teori kring hur mer kundvärde kan
skapas med automatiserade processer i projekteringsfasen. Detta innebär en utmaning för
WSP och andra teknikkonsulter. Lyckas WSP att utveckla egna metoder för hur
automatiserade processer skapar nya kundvärden kommer de att kunna förstärka sin
marknadsposition.
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5.1.2 Analys av respondenternas svar
Utmaningarna som respondenterna upplever i sina verksamheter skiljer sig åt, detta kan bero
på att vissa respondenter representerar entreprenadföretag medan andra representerar
fastighetsutvecklare/fastighetsägare. Däremot tyckte de flesta att ett projekt brukar vara
tidskrävande som helhet och kan fortlöpa under flera år beroende på projektens storlek.
Orsakerna till att projekt är tidskrävande varierar från kommunens långa ledtider för
detaljplaner till beställarens svängningar under projekts gång om ett visst krav. Dålig
kommunikation mellan de inblandade parterna som konsulter, entreprenör och
fastighetsutvecklare är andra orsaker att projekt tar lång tid. De flesta tyckte att
beslutprocessen drar ut på tiden i projekt som helhet, men de anser inte däremot att deras
interna processer inom företaget drar ut på tiden.
Alla respondenter ansåg att hållbarhet är viktig, där Bilal et al. (2016 b) påstår att datadrivna
beslut under projekteringsfasen har stor betydelse för minskning av konstruktionsavfall. Hur
dessa företag jobbar med hållbarhetsfrågan och hur de förbereder sig för framtida
hållbarhetsfrågor varierade, där vissa har kommit längre fram än andra som resultatet tyder
på. Exempel på hur de beaktar hållbarheten var sopsortering på byggarbetsplats, miljö- och
CO2-analys samt utbildningar för personal. En detalj som stack ut var att respondenterna inte
hade förslag på mer konkreta planer eller åtgärder som kan bidra till mer hållbart samhälle
med bra marginal.
De flesta svarade att de till en viss del bygger miljöcertifierade byggnader, där vissa är mer
drivna än andra. Ett företag har som mål att alla deras byggnader ska ha minst miljöklass
silver. Ett annat hade som mål att minst två byggnader årligen per ort ska få
miljöklasscertifiering och det ska vara minst miljöklass silver. Entreprenörerna svarade att de
förespråkar och erbjuder miljöbyggnader men det är beställaren som bestämmer vilken
produkt de vill ha. Viljan att bygga ett mer miljöeffektivt samhälle finns, de åtgärder som tas
idag är bra men borde kunna förbättras ännu mer.
Resultatet visar att de flesta respondenterna tyckte att de behöver underlag/verktyg för
undersökning av miljöpåverkan i ett tidigt skede för att ta rätt beslut från början. En
respondent sa att de har interna miljöexperter som jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor.
En tydlig och välgenomtänkt plan för att lösa hållbarhetsfrågan i framtiden finns inte. De
flesta respondenter fokuserar mest på miljömässig hållbarhet och till en viss del ekonomisk
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hållbarhet. Social hållbarhet nämndes sällan av respondenter förutom en som tyckte att social
hållbarhet är lika viktig som miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vilket innebär att är
viktigt att ta hänsyn till faktorer som främjar socialhållbarhet vid implementering av
automation.
Intervjusvaren visar att automatisering är ett nytt begrepp inom byggprojektering.
Respondenterna tyckte mest att standardisering och högre grad av prefabricerade byggelement
är nödvändig för byggbranschen för att bygga billigt, snabbt och förbättra kvaliteten.
Standardisering kan även vara nödvändigt för automatisering. Respondenterna hade inte ett
tydligt svar om vilka möjligheter AI-tekniken kan medföra i byggbranschen. De hade däremot
önskemål om olika digitala verktyg och digital databas för att effektivisera delar av sina
verksamheter exempelvis att bygga mer tidseffektivt.
Automatisering i projekteringsfasen skulle kunna lösa en del av de utmaningar som
respondenterna har. Att samla in information om referensobjekt och omvandla det till en
tjänst för att underlätta kostnadskalkyler samt miljöpåverkan i ett tidigt skede av projekt anses
vara väsentlig för respondenterna. En mer preciserad kostnadskalkyl i början av ett projekt
kan skapa mer värde för kunderna.
Den bilden som författaren fick av litteraturstudien om att automatisering i projekteringsfasen
är ett nytt fenomen enligt Bock (2015) förstärks även av respondenternas svar,. Ett tydligt
svar på hur automatisering skulle kunna skapa mer värde finns inte. Det betyder att WSPs
utvecklingsidé ligger i framkanten för att lösa utmaningarna i byggbranschen. Självklart
kommer det att bli svårt för ett tjänsteföretag som WSP att ta fram ett nytt koncept för sin
utvecklingsidé, men de kommer kunna förstärka sin ställning och vinna marknadsandelar. Det
gäller att WSP undersöker marknaden och börja bygga egna teorier för hur de skulle kunna
skapa mer värde med automatiserade processer i projekteringsfasen.
Bilden om att samla information för att exempelvis göra en exaktare kostnadskalkyl och
erbjuda val av miljöeffektiva lösningar genom att samla information om referensobjekt med
AI-teknik och omvalda det till en tjänst eller produkt förstärks även av litteraturstudien (Lim
et al., 2018). Att samla existerande data och nyttja det för att minska osäkerheten i ett nytt
projekt kan vara till stor hjälp för kunderna vilket stämmer med Kumar et al. (2016) påstående
om att säkerhet är en viktig beståndsdel i byggfasen.
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Utveckling av en gemensam plattform där alla pratar samma språk tyckte respondenterna var
viktigt. Detta kan bromsa implementeringen av nya affärsmodeller om alla utvecklar sin egen
plattform som skiljer sig från andra plattformar. Studier visar att det kan vara nödvändigt
utveckla en systematisk plattform med definierade systemgränser (Parida et al., 2019). Det
kan underlätta både för medarbetarna och för kunderna för att förstå hur ett komplext system
fungerar och kan effektiviseras.
Det finns skillnader som är kopplade till företagens storlek. I resultatet syns att de större
företagen har bättre framtidsbild om miljö och resurseffektivitet. Respondent C representerar
ett mindre regionalt entreprenad-företag och deras fokus ligger på att uppfylla dagens krav.
Det kan bero på att större företag kan ha bättre ekonomiska förutsättningar att planera för
framtida miljöeffektivitet och hållbarhetsutmaningar. Mindre företag som jobbar regionalt kan
inte jämföras med ett företag som jobbar nationellt eller globalt, eftersom de mindre företag
kan ha begränsade resurser att driva fram utvecklingen. Det finns väldigt många företag i
byggbranschen både mindre och större entreprenörer, fastighetsägare och
fastighetsutvecklare. Dessa företag har olika perspektiv på vad som de anser är kundvärde
utifrån deras verksamhet. Det innebär att det krävs fler intervjustudier för att dra mer korrekt
slutsats som är mer representativ för fler företag.
Mukkavaara (2018) och Santos et al. (2017) beskriver att användning av BIM-verktyg i
projekteringsfasen skulle kunna anses som automation, där BIM kan innehålla betydelsefull
data samt att BIM innefattar stöd för hållbar konstruktion. Parametriserad modellering kan
vara ett alternativt sätt för automation i projekteringsfasen enligt Lee et al. (2006) och
Mukkavaara (2018). Haddadi et al. (2016) beskriver att företag utöver tid- och
kostnadseffektivitet samt kvalitet även ska anpassa sina strategier efter kundens behov för att
skapa kundvärde under projektets hela livscykel. Glimont (2007) beskriver att digital
innovation skapar mervärde om företaget har tydliga mål, regler och kompetent arbetskraft.
Däremot tar ingen av källorna upp hur kundvärde med hjälp av automation skapas och därför
har detta examensarbetet genomförts. Med hjälp av BIM-verktyg kan teknikkonsulter samla
relevanta referensdata om olika projekt för att förbättra kostnadskalkylering och miljöanalyser
i ett tidigt skede av projekt, vilket önskas av respondenter och på så sätt skapa kundvärde med
automation. Teknikkonsulterna kan även automatisera vissa processer av projektering
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exempelvis hisschakt och pålplintar för att spara mer tid som skulle kunna användas för att
förbättra ritningar vilket också önskas av kunder.

5.2 Analys 2
5.2.1 Analys av teori 2
Litteraturstudien visar att det genereras stora mängder av data inom byggbranschen (Bilal et
al., 2016 a). Dessa data kan dras nytta av för att effektivisera vissa delar av byggprojekt.
Studier visar att Big Data i byggbranschen kan ge företag möjlighet att bli mer
konkurrenskraftiga genom att nyttja datadrivet beslutsfattande. Big Data ger även möjlighet
att analysera data och hitta värdefulla kunskaper, vilket har fått uppmärksamhet av både
praktiserande och akademiker i de flesta branscher. BIM och AI är två metoder för att samla
in data/information och analysera data på ett effektivt sätt.
Genom att använda Big Data får företaget chans att identifiera och förstå latenta trender i ett
tidigt skede, vilket kan ge företaget konkurrensfördelar (Madanayake & Egbu, 2019). Big
Data betraktas som ett koncept för att upptäcka nya kunskaper. För att kunna förutsäga
framtida händelser finns stort intresse för användning av Big Data. Uppkomsten av Big Data
har blivit populär inom de flesta branscher exempelvis tillverkningsföretag och finansiella
tjänster och kommer att fortsätta.
Användning av Big Data har sina utmaningar som ska beaktas innan dess nyttjande. Studier
visar att säkerhet, komplexitet och ägandet av data är exempel på utmaningar som kan få
negativa konsekvenser (Bilal et al.,2016 b). Det är väsentligt att hantera data på ett korrekt
sätt då den kan innehålla väldigt känslig information, vilket innebär att säkerhet är en viktig
faktor för användning av Big Data. Kostnader för hårdvaruutrustning, molntjänster för
datalagring och datavetare som är experter på att hantera och analysera data är en annan
utmaning som bromsar implementering av Big Data inom byggprojektering och byggande
generellt.
AI-teknologin kan användas för att analysera datainsamlingen på ett snabbt sätt. Studier visar
att AI har positiv inverkan på hållbar utveckling inom exempelvis jordbruk, transport och
byggsektorn(Gherhes & Obrad, 2018). Därmed har tekniken sina utmaningar/nackdelar
exempelvis cyber-attacker som leder till att känslig information läcker ut eller skadas. Därför
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är det viktigt för företag att analysera AI:s möjligheter och konsekvenser innan företaget
genomför en affärsidé baserat på AI-teknik.

5.2.2 Analys av workshop
Användning av AI-teknik och Big data i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde har
sina för- och nackdelar som ett tekniskt konsultföretag bör ta hänsyn till. På sikt innebär detta
att konsulter kan bli av med sina jobb (Gherhes & Obrad, 2018). Däremot kommer inte hela
projekteringsprocessen på kort sikt kunna automatiseras. De erfarna konstruktörerna skulle
kunna jobba som ”rådgivare” både internt och för externa kunder.
Arbetsuppgifterna kan se annorlunda ut för framtida konstruktörer. Nyutexaminerade
konstruktörer kan ha ”tuffare” arbetsuppgifter eftersom de kan missa att samla egna
erfarenheter från de arbetsmoment som är automatiserad. De erfarna konstruktörer skulle
kunna agera som rådgivare för att säkerställa kompetensbildningen till oerfarna konstruktörer
för framtida arbetsuppgifter genom att dela med sig den kunskapen de har.
AI-tekniken kan underlätta insamling av specifik data för varje specifik kund, vilket kan
underlätta för konstruktörer att förstå hur varje kund jobbar som i sin tur stämmer överens
med Haenlein & Kaplan (2019) påstående. Med hjälp av datorer kan det vara möjligt att
bygga kundspecifika databaser för att uppfylla kundernas önskemål till högre grad och
leverera mervärde. Genom att automatisera detaljprojekteringen kan det skapas mer tid för
konstruktörer. Denna tid kan t.ex. användas för att göra ritningen mer anpassade för t.ex.
entreprenörer för att öka användbarhet på byggarbetsplats. En respondent tyckte att
byggnadsarbetare har svårt att läsa ritningar och det bör förbättras för att minska felet i
produktionen. Ett alternativ är att förbättrade ritningar eller modeller kan ge förbättrat
underlag för entreprenörer/byggherrar att standardisera vissa moment av sina verksamheter.
Standardisering i produktionsfasen kan leda till produktivitet och minskning av fel för
entreprenörer. Den datamängd som skapas i projekteringsfasen kan vidare nyttjas med hjälp
av AI för att skapa exaktare kostnadskalkyler och miljöinventeringar i tidiga skedet.
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6. Slutsatser
I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser och svar på frågeställningar som ställdes
inledningsvis i detta examensarbete. Avslutningsvis presenteras idéer på fortsatta studier.

6.1 Svar på forskningsfrågor
Automatisering i projekteringsfasen verkar vara ett nytt fenomen för de som är kunder till
teknikkonsultföretag exempelvis entreprenörer och fastighetsägare. Respondenter kan inte se
exakt vilka fördelar de kommer få om konsultföretaget automatiserar vissa processer av sin
verksamhet. Respondenterna fokuserar på att lösa utmaningar som de står inför idag. Det
kommer krävas nya metoder än de traditionella för att skapa mer kundvärde i framtiden.
Som svar på första frågan så kan automatiserade processer leda till tidseffektivitet, minskade
slarvfel som är kopplade till mänskliga faktorer. Automatisering kan leda till att konstruktörer
kan hitta det mest optimala alternativet på ett snabbt sätt samt personbundna erfarenheter som
oftast är lokalt knutna kan nyttjas till högre grad inom företaget. Den tiden som sparas med
automatisering kan nyttjas till att höja kvalitén på tjänster ännu mer eller minska priset samt
utveckla nya tjänster. Automation skulle kunna vara ett exempel på nya metoder som skapar
kundvärde.
Som svar på andra frågan, så är det nästan nödvändigt för ett tekniskt konsultföretag som
WSP att använda AI-teknik för att leverera tjänster gällande miljödata och kostnadskalkyler.
Detta för att AI kan klara av att hantera hundratals fler faktorer än vad människorna kan klara.
I dagsläget önskar respondenter tjänster som kan hjälpa dem att analysera miljöpåverkan och
göra mer verklighetsbaserade kostnadskalkyler i tidiga skeden av ett projekt. AI-teknik kan
vara effektiv och kan hantera hundratals fler faktorer för att analysera data jämfört med
människor. Med automatiserade processer kan det bli möjligt att skapa andra tilläggstjänster
som är beroende av datainsamling exempelvis CO2-beräkning eller mer preciserade
kostnadskalkyler.
Insamling av data och automatisering i byggprojekteringsfasen har sina utmaningar.
Undersökning av marknad, arbetarnas kompetens att utföra arbetsuppgiften,
investeringskostnader både för tekniken och för molntjänster samt säkerheten för
datahantering är några exempel på utmaningar. För att minska dess negativa effekter bör
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tekniska konsultföretag undersöka och analysera både effekter och konsekvenser väldigt
noggrant.

6.2 Fortsatta studier
I dagsläget finns det många obesvarade frågor som är kopplade till utvecklingsidén. För att
bygga en teorimodell för att skapa kundvärde med hjälp av AI i projekteringsfasen krävs det
mer arbete. Detta examensarbete kan ses som en förstudie, vilket innebär att det krävs
fortsatta studier om hur AI och Big Data kan skapa mervärde. Nedan kommer ett antal
punkter som exemplifierar vilka dessa skulle kunna vara.
•

I detta examensarbete intervjuades personer som är verksamma på
husbyggnadsavdelningar, det krävs fortsatta studier som bygger på många fler
intervjuer. Det kan vara nödvändigt att gruppera intervjun i olika kategorier
exempelvis husbyggnad, kontorsbyggnad och industribyggnad. Detta för att få mer
detaljerade önskemål från kunder till respektive kategori, då kundernas önskemål kan
skilja ifrån varandra beroende på vilken kategori dem tillhör.

•

Det kan vara intressant för både konstruktörer och företag att se hur arbetsuppgifter
förändras. Kommer det skapas andra arbetsuppgifter med automatiserade processer
där företaget kan dra nytta av konstruktörernas kunskap och erfarenhet. Fortsatta
studier inom detta område skulle kunna bidra med väsentliga kunskaper.
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