
"Kvalitet i byggprocessen - ett spel om 
förståelse och lönsamhet" (SBUF 10038)  

Slutresultat  

Spelet har utvecklats i samverkan mellan FoU-Väst och  Lean Forum Bygg med finansiering av SBUF 
och Boverkets Byggkostnadsforum. Utvecklingensarbetet har präglats av samverkan mellan praktiker 
och programmerare. För att säkerställa att spelet återger komplexiteten i byggprojekt har en 
referensgrupp från näringslivet lämnat synpunbkter på spelet innan färdigställandet.  

 
Eftersom spelets innehåll stämmer med Lean Forum Byggs intentioner har vi funnit det lämpligt att göra 
det åtkomligt från www.leanforumbygg.se. Förslagsvis bör det finnas länkar från andra hemsidor till 
denna (ex.vis SBUF:s om ”Praktiska hjälpmedel”). 
 
Spelet har funnits upplagt på nätet sedan den 7 september 2007 och mottagandet är varmt. Kommentarer 
från spelare vid lanseringen på Boverkets Plan och Byggdagar den 4 -5 september 2007 i Karlskrona 
visar på nyfikenhet för Lean och en vilja att tänka i nya banor. Återkommande kommentar var ”Det här 
är intressanta tankegångar och jag gillar idén med spel” och ”Spelet ger mer informativt än vad jag 
först trodde”.  
 
Lean Forum Bygg har sett en stor ökning av antalet besökare på hemsidan.  Antalet besökare var för 
september månad 120 % fler än för en genomsnittlig månad tidigare.  
 
Fram till 070928 har artiklar om spelet publicerats i Sydsvenskan och Metro Teknik. Arbetet för att 
exponera spelet i media kommer att fortsätta. I det fortsatta arbetet för Lean Forum Bygg är spelet en 
viktig del i att skapa en första kontakt med Lean för nya intressenter.  
 
Som nästa steg sker under hösten en tävling för samhällsbyggare på Sveriges högskolor och universitet. 
Tävlingen vänder sig till avgångsklasser på landets byggutbildningar och priset är deltagande vid Lean 
Forum Byggs konferens våren 2008. Vinnaren deltar under konferensen och middagen och får där 
möjlighet att nätverka med de främsta inom Lean Construction i Sverige och Norden.  

 
Sedan lanseringen i september har det blivit mer än 3000 namn på highscorelistan och ca 200 besökare per 
dag. 

 



Bilder från spelet 
 

 
Figur 1, Startsida i spelet 
 

 
Figur 2, Beskrivning av Lean i byggprocessen 

 

 
Figur 3, Skärmdump från produktionen 
 



 
Figur 4, Analys av takt i produktionen   

 

 
Figur 5, Materialflöde i produktionen  
 
 

Hemsida för spelet 

 
Figur 6, Publicering på www.leanforumbygg.se 
 



 
Figur 7, Spelhemsidan http://www.leanforumbygg.se/default.asp?XModuleId=22210 
 



Pressmeddelande 
 
Internetspel gör byggare mer effektiva 
Nu kan byggföretag och studenter bli bättre på att bygga hus genom att spela på Internet. Med ett spel, 
som inspirerats av japanska principer, lär sig deltagarna av att kontrollera lager och materialflöden till 
byggarbetsplatsen. Spelet har redan blivit en succé och nu startar en rikstäckande tävling för 
avgångsklasserna på landets byggutbildningar. 
 

 Det är svårare än man tror. Det blir lätt för stora lager på bygget och då kör det ihop sig 
fullständigt, säger Veronica Olsson. Veronica går sista året på Väg- och vattenbyggnadsteknik 
på LTH. Veronica ligger nu på åttondeplats på spelets highscore-lista. - Först försökte man bara 
bygga huset så snabbt som möjligt, men det blev fullständig katastrof om man inte får allt att ske 
i rätt ordning, med leveranser och allt. 

 
Spelet baserar sig på japansk produktionsfilosofi s.k. Lean-principerna, som bl.a. Toyota arbetar med. 
Grunden är att man genom helhetssyn och målmedvetet effektiviseringsarbete når bättre resultat. 
 

 Intresset för japanska produktionsfilosofier ökar snabbt bland byggare i Sverige, säger 
projektledare Anton Leigard från Prolog Bygglogistik.  

 
Trots byggboom har byggbranschen präglats av kvalitetsproblem och låg produktivitet de senaste åren. 
Målet med spelet är att visa hur lean-tänkande kan skapa förändring. Efter att ha spelet några gånger 
häpnar spelare över att de kan halvera produktionskostnaderna för huset.  
 

 Det stämmer med verkliga satsningar som nu görs i Sverige. Erfarenheter från sådana 
byggprojekt visar vi på Lean Forum Byggs hemsida, säger Anton Leigard. 

 
Spelet har tagits fram av Lean Forum Bygg med stöd av SBUF, Svenska Byggbranschens 
utvecklingsfond, och Boverkets Byggkostnadsforum. 
 
Spela spelet på www.leanforumbygg.se. Bildmaterial finns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mediaexponering 
 

 
Figur 8, publicering i Sydsvenskan 070923 
 



 
Figur 9, publicering i Metro Teknik 070926 
 

 
 


