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Flexator AB Temporent AB Nordic Modular Leasing AB

Nordic Modular Group AB

2017 – 496 mkr
193 anställda

9001:2015
14001:2015

AnnebergGråbo

Eslöv

A N N E B E R G
Kapacitet ca 25 000 kvm/år

G R Å B O
Kapacitet ca 25 000 kvm/år

E S L Ö V
Kapacitet ca 10 000 kvm/år

VÅR TILLHÖRIGHET



Skolor

Kontor

Boenden

Bodar

TYPHUS

Industriellt 
byggande med 

moduler

TYPISKT FLEXATOR



Precision och noggrannhet Alltid 17 grader och molnfritt

Produktion på line med taktat flöde Bra och säker arbetsmiljö. Material- och  hjälpmedelsfasad



Kunden i fokus, även internkunden. Vi projekterar och producerar el och vvs
med egen personal.

Styrda materialflöden. Rätt från mig.



Special

Variant av 
referens

Referens
Variant av 

typhus Typhus

Antal
byggda hus

Kostnad

REPETITION HÖJER KVALITET
OCH SÄNKER KOSTNADER.



Projektering i ByggInformationsModell (BIM) sedan 2010.  Digital installationssamordning.



BioInnovation FBBB 3.2 Att skicka styrfil från BIM (Revit) till Hundegger kap och fräs



Informationsöverföring från BIM till padda i produktionen



Digitaliserad process för interna störningar, förbättringsarbete och reklamationer



En lärande och digitaliserad besiktningsprocess



PRODUKTEXEMPEL



FÖRSKOLA ANNEBERG

ÖVER 200 SÅLDA 

AVDELNINGAR 

SEDAN 2008



PROJEKT I JÖNKÖPING



FÖRSKOLA UPPSALA



FÖRSKOLA JÄRFÄLLA



SKOLA/FÖRSKOLA BROTORP



STUDENTBOENDE BRUNNSBO



STUDENTBOENDE SANNEBONY 

STORSÄLJA

RE



KONTOR I GÖTEBORG - VIXEN



Gullringshus

Omkring 1920



FILM
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3T (Total tidstänkande) – del i Leanresan
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Leanresan ur vårt perspektiv

• Skanska och IKEA 90-talet – storblock, produktutveckling
• NCC Komplett - Hallstahammar
• Mantec 2004 Gullringen – takt, balansering, flöde
• Flexator 2006-2016
• Chalmers, Lean för bygg o anläggning
• Lean Wood Engineering
• Leanspel Träcentrum Nässjö, Produktionslyftet

• Flexatorlyftet 2016-2018 – vad har vi gjort?



FPS FLEXATORS

PRODUKTSYSTEM
SÅ HÄR PRODUCERAR VI MODULER 

OCH BODAR



VÅRA VÄRDERINGAR

• Gemenskap och engagemang
• Kostnadsmedvetenhet
• Ledarskap genom gott exempel
• Enkelhet
• Öppenhet och lyhördhet
• Ett verklighetsbaserat synsätt
• Viljan att ständigt utvecklas



VÅRA PRINCIPER

• Säkerhet och miljö
• Rätt från mig
• Ledarskap 
• Medarbetarskap
• Standard
• Kund i fokus
• Ständiga förbättringar



VAD HANDLAR LEAN OM EGENTLIGEN?
Skapa flödeseffektivitet i det vi gör!



INDUSTRIELLT BYGGANDE
FÖRDELAR MED INDUSTRIELLT 
BYGGANDE

• Bättre arbetsmiljö.
• Alltid 17° och molnfritt. 
• Mindre spill och kassation.
• Ständig förbättring av teknisk 

plattform och produktionsmetoder.
• Bättre förutsättningar för rationell 

materialhantering och effektiv 
produktion (mer värdeskapande 
arbetstid).

• Värdefull upprepningseffekt i alla 
processer.

• Byggnaderna är flyttbara.
• Kortare tid på byggplats – mindre 

störning.
• Kortare produktionstid. 

NACKDELAR MED INDUSTRIELLT 
BYGGANDE

• Väsentligt lägre flexibilitet, vad vi kan 
bygga ekonomiskt, än platsbyggarna.

• Kostnader för fabriker.
• Behov av mer projektering då många 

byggdelar prefabriceras.
• Transportkostnader för modulerna. 



HUVUDDELARNA I FPS

• Grundprinciper

• Taktning av produktionsprocessen

• Balansering av personal

• Materialhantering

• Maskiner och hjälpmedel

• Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Ständiga förbättringar
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MÅL
Antal producerade bodar 
och moduler.

Antal anställda.

Kostnad och tid per 
producerad bod och modul.
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TAKTNING

• Taktschemat koordinerar hela produktionsflödet - ungefär som 
ett lag i rodd.

• Inget arbetsmoment eller arbetsstation är viktigare än något 
annat i produktionsflödet. Allt måste göras – i rätt tid.

• Alla medarbetare har god koll på hur vi ligger till mot 
taktschemat.

• Taktschemat hjälper oss att förebygga flaskhalsar genom att 
balansera personalen till de stationer som riskerar att missa 
nästa takttid.

• Taktningen leder till att alla moduler färdigställs i fabriken.
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BALANSERING AV PERSONAL

• Balansering av personalen innebär att bemanna stationerna efter aktuell 
arbetsmängd på stationen.

• Taktschemat vägleder oss till vilka stationer som skall mannas upp eller ner.

• Alla medarbetare ingår i kompetensmatrisen där det framgår vilka moment man 
kan utföra helt eller delvis. Om det t.ex normalt behövs två mattläggare bör vi ha 
fyra som kan.

• Omplacering av personalen mellan stationer sker vanligen på morgonen efter 
morgonmötet.

• Vi strävar bort från skråuppdelning. Vi utbildar och tränar så varje medarbetare 
kan flera moment så balanseringen underlättas.

• Kravet på alla medarbetare är att jobba, effektivt och fullt ut, 8 timmar per dag, 
varken mer eller mindre. Alla samarbetar med personalbalanseringen så 
arbetsmängden blir så jämn som möjligt inom och mellan olika 
stationer/arbetsmoment.
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MATERIALHANTERING

• Vi undviker att lagra material utmed produktionslinorna.

• Materialförsörjningen sker portionsvis med rätt material, i rätt 
mängd med rätt kvalitet.

• Truckförare, logistiker är ansvarig för effektiv 
materialförsörjning samt att returmaterial, tomma lastpallar, 
emballage, avfall och liknande transporteras bort från 
produktionslinorna.

• Truckförare, logistiker är ansvarig för ordning och reda i 
materialzonerna.

• Vi strävar mot att materialförsörja produktionslinorna på något 
av följande fyra sätt:
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MATERIALHANTERING

• Taktat material
• Materialbuss (påfyllningslager)

• 2-bingesystem
• Beställning
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MATERIALHANTERING

Materialbussen fyller på spackel och färg. Materialet står på 
svagt lutande rullbanor som fylls på från truckgången och hämtas 
av operatören från produktionslinan.
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MATERIALHANTERING

Det kittade materialet är väl uppmärkt och taktas fram 
till produktionslinan.
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MASKINER OCH HJÄLPMEDEL

• Vi strävar efter få personliga verktyg (t.ex hammare, kniv, 
tumstock och liknande) och istället att stationen har de 
verktyg som behövs.

• Alla verktyg och hjälpmedel har väl uppmärkta platser. 
Det kan vara verktygstavlor eller vagnar.

• Stationsverktyg underlättar balansering av personal då 
man lätt ser vilka verktyg och hjälpmedel som används 
även för den medarbetare som inte är så ”hemma” på 
stationen. 
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MASKINER OCH HJÄLPMEDEL

Stationsbunden 
verktygsvagn där endast 
de nödvändiga verktygen 
och hjälpmedlen finns.
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MASKINER OCH HJÄLPMEDEL

Verktygsvagn för 
komplettering av badrum. 
En lampa är fast 
monterad på vagnen och 
hyllorna är snedställda 
för bästa översikt. De 
olika facken på vagnen 
är väl uppmärkta med en 
namnlapp så det blir 
enkelt att fylla på.
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SYSTEMATISK ARBETSMILJÖ

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att man skall ta hänsyn 
till arbetsmiljön i sitt dagliga arbete. Arbetsmiljöarbetet är en 
naturlig del av verksamheten och det finns rutiner för att åtgärda 
och upptäcka brister. På våra kontor och i våra fabriker går vi 
skyddsrond minst en gång per kvartal samt genomför 
skyddskommittémöten.
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VARFÖR SYSTEMATISK ARBETSMILJÖ?

• Det leder till att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid.

• Det förebygger att personalen drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller 
andra negativa följder av arbetet.

• Det ger goda arbetsförhållanden som minskar sjukskrivningar.

• Det ökar trivsel och engagemang i arbetet.

• Det minskar driftstörningar och höjer kvaliteten i produkten.

• Det leder till större ordning och reda i hela företaget och ger ökat flyt och 
högre effektivitet.

• Det bidrar till en bättre ekonomi i företaget.

• Det ger ett gott anseende och företaget kan enklare rekrytera och behålla 
bra personal.
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SYSTEMATISK ARBETSMILJÖ

En välordnad 
arbetsstation med 
god trivsel och 
arbetsmiljö. 
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Vi jobbar främst med 
att minimera de icke 
värdeskapande 
momenten för att nå 
ökad konkurrenskraft
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Produktionslyftet

Flexatorlyftet
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EN NATIONELL SATSNING FÖR 
ATT LYFTA SVENSK PRODUKTION
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BRED NATIONELL SAMVERKAN
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25 coacher och 20 utbildare 
med gemensamt arbetssätt:

Swerea IVF, 
projektkoordinator

Regionala noder: 
8 universitet och högskolor

IUC

Coacher med 
annan placering



VÅR UTGÅNGSPUNKT 
– stärkt produktionsförmåga i Sverige

Främja en gemensam utveckling av

• goda arbetsförhållanden,

• förändringsförmåga,

• långsiktig effektivitet.

(Foto: Brogren Industries)



UTVECKLINGEN

1700 1800 1900 2000

Informationsmängden
Konkurrensen 
Förändringstakten

Här skapade vi dagens 
organisationsmodeller



LEAN KAN GE VINST SNABBT…. 

… men de verkligt stora vinsterna kommer genom uthållighet

P En tydlig linje

P Samsyn

P Ständig förbättring
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Inte så…

…utan så

Ã



Goda lösningar skapar värde för alla intressenter!

ÄGARE

KUNDER

MED-
ARBETARE

SAMHÄLLE



VARFÖR FINNS DET SLÖSERI?

Kundorder Material-
inköp

Bearbetning PackningMontering Leverans
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Lager

MER LIKT VERKLIGHETEN?

Kundorder Order-
hantering

Kvalitet

Produktions-
teknikBeredning

Material-inköp Bearbetning

Packning

Montering

Omarbete

Schema-
läggning

Rapportering

MPS-system Arbets-
order

Planering

Transport

Transport

Transport

Transport

Ekonomi-
funktion

Ankomst-
kontroll

Transport

Leverans
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• Ständigt effektivare: Bättre, billigare & 
snabbare…

• … säkrare, mer utvecklande & roligare

• Ifrågasätt & utmana

• Acceptera inte att problem består

• Beslut på lägsta möjliga nivå

Prestanda

Tid

Ursprunglig 
standard

Ny
standard

Ny
standard

Ny
standard

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
(Kaizen)

A P
DC


