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Förord 

Studiens författare vill tacka ProfilGruppen AB för ett trevligt välkomnande och en 

spännande möjlighet till samarbete. Företaget har genom studiens gång underlättat vår process 

genom stark samverkan och öppenhet, med ständig tillförsel av material och tidsuppoffring. 

Vi vill även uppmärksamma våra intervjupersoner på företaget, vilka har bidragit med 

avgörande information för uppsatsens utformning. Ett särskilt tack tillägnas vår kontaktperson 

på företaget, Maria Wennberg, som genomgående har påvisat en stark hängivelse mot såväl 

forskarnas som företagets intressen.  

 

Fortsättningsvis vill författarna även rikta tack mot samtliga på Linnéuniversitetet som 

samarbetat med oss under studien. Vår opponentgrupp har ständigt bidragit med givande 

konstruktiv kritik. Vår handledare Helena Forslund, samt vår examinator Hana Hulthén har 

båda givit avgörande infallsvinklar för hur uppsatsens frågeställningar kan angripas. Slutligen 

vill vi tacka Roger Stokkedal och Petra Andersson, som väglett oss genom sina kunskaper 

inom beräkning av kapitalbindning samt kapitalkostnad. 

 

 

  

 Johannes Wennberg                     Ajdin Mlivić                                 Ville Melgén 
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Sammanfattning 

Uppsatsens titel: Analys av en Aluminiumprofils Flödesväg - Reducerad Kapitalbindning 

och Kapitalkostnad på ProfilGruppen Extrusions AB 

 

Ämne: Ämnesfördjupande arbete i Logistik, 15 hp 

Datum: 23/5-2018 

Författare: Johannes Wennberg, Ajdin Mlivić och Ville Melgén 

Handledare: Helena Forslund 

  

Bakgrund: Det problem som utgör grunden för uppsatsen är förankrat i ProfilGruppens 

osäkerhet gällande vart i en artikels flödesväg kapitalbindning uppstår. Flödesvägar anses 

kunna ha onödiga delprocesser, samtidigt som använd lager- samt produktionskvantitet inte är 

teoretiskt förankrad. Potentiellt skulle kapitalbindning och kapitalkostnad kunna reduceras 

genom analys av dessa aspekter. 

  

Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda förbättringsmöjligheter i termer av reducerad 

kapitalbindning och kapitalkostnad inom en typartikels flödesväg. 

  

Metod: Studien följer en kombination av de kvalitativa och kvantitativa 

forskningsstrategierna. Arbetet präglas av ett positivistiskt synsätt, eftersom målet är att nå en 

kvantitativ reduktion av företagets kostnader. Samtidigt är uppsatsen en fallstudie, en design 

tätt kopplad till kvalitativ forskning. Studien utmärks av ett ständig förhållande till teoretisk 

relevans, i syfte att kunna applicera genomförd analys på andra företag försatta i liknande 

situation.  

  

Slutsats: Forskningens resultat visar att tre av de fyra analyserade förbättringsförslagen är av 

intresse att implementera i företagets verksamhet. Genom att kombinera samtliga förslag till 

en sammanställd rekommendation presenteras en övergripande framtida handlingsplan för 

ProfilGruppen att vidta. 

  

Nyckelord: Kapitalbindning, kapitalkostnad, flödesväg, ledtid. 
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Abstract 

This bachelor thesis was composed by the initiative of a large aluminium profile producer in 

southern Sweden. Together, the authors and the company analyzed and mapped the current 

production flow of a selected item. The lead time and total output for a selected article was 

determined in order to examine the possibility of reducing the amount of tied up capital and 

related costs. 

 

Findings showed that reducing tied up capital and associated costs could be done through 

adjustment of production layout, production efficiency as well as alterations of produced 

quantities. By combining these three proposals for improvement, an overall recommendation 

for future course of action for the company was composed. 

 

Key words: Tied up capital, costs of capital, item flow, lead time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................... 7 
1.1. Bakgrund ........................................................................................................................ 7 

1.2. Begreppsdefinition.......................................................................................................... 8 

1.3. Företagsbeskrivning........................................................................................................ 9 

1.4. Problemdiskussion ........................................................................................................ 10 

1.4.1. Frågeställning 1 ............................................................................................. 11 

1.4.2. Frågeställning 2 ............................................................................................. 13 

1.4.3. Frågeställning 3 ............................................................................................. 13 

1.5. Frågeställningar ............................................................................................................ 15 

1.6. Syfte .............................................................................................................................. 15 

1.7. Disposition .................................................................................................................... 16 

2. Metod ............................................................................................................. 17 
2.1. Vetenskapligt Synsätt ................................................................................................... 17 

2.1.1. Epistemologi ....................................................................................................... 17 

2.1.2. Ontologi .............................................................................................................. 17 

2.1.3. Epistemologiska och Ontologiska Ställningstaganden ....................................... 18 

2.2. Vetenskapligt Angreppssätt .......................................................................................... 18 

2.3. Forskningsstrategi ......................................................................................................... 20 

2.4. Undersökningsdesign.................................................................................................... 21 

2.5. Datainsamling ............................................................................................................... 23 

2.5.1. Primär- kontra Sekundärdata ............................................................................. 23 

2.5.2. Kvalitativ Datainsamling .................................................................................... 24 

2.5.3. Kvantitativ Datainsamling .................................................................................. 25 

2.5.4. Urval av Respondenter ....................................................................................... 25 

2.5.5. Urval av Artiklar ................................................................................................. 26 

2.6. Teoretisk Relevans ....................................................................................................... 27 

2.6.1. Generaliserbarhet ............................................................................................... 27 

2.6.2. Trovärdighet och Äkthet ..................................................................................... 28 

2.6.3. Validitet och Reliabilitet ..................................................................................... 29 

2.7. Etiska Överväganden .................................................................................................... 31 

2.7.1. Etiska Principer .................................................................................................. 31 

2.8. Beskrivning av Arbetsfördelning .................................................................................. 32 

2.8.1. Inledning ............................................................................................................. 32 

2.8.2. Metod .................................................................................................................. 32 

2.8.3. Frågeställning 1 .................................................................................................. 32 

2.8.4. Frågeställning 2 .................................................................................................. 33 

2.8.5. Frågeställning 3 .................................................................................................. 33 

2.8.6. Konklusion .......................................................................................................... 33 

2.9. Metodsammanfattning .................................................................................................. 34 

3. Frågeställning 1 ............................................................................................ 35 
3.1. Teoretisk Referensram .................................................................................................. 35 

3.1.1. Kapitalbindning ............................................................................................. 35 

3.1.2. Beräkning av Kapitalbindning ....................................................................... 36 

3.1.3. Kapitalbindningskurva ................................................................................... 39 



 
 

 

5 
 

3.1.4. Kapitalkostnad ............................................................................................... 40 

3.1.5. Value Stream Mapping ................................................................................... 42 

3.1.6. Illustrering av en VSM-karta ......................................................................... 44 

3.2. Empiriskt Underlag....................................................................................................... 46 

3.2.1. Strängpressning ............................................................................................. 47 

3.2.2. Friktionssvetsning .......................................................................................... 48 

3.2.3. Anodisering och Kvalitetskontroll ................................................................. 49 

3.2.4. Kapning .......................................................................................................... 49 

3.2.5. CNC-Bearbetning och Märkning ................................................................... 50 

3.2.6. Färdigvarulager och Packning ...................................................................... 51 

3.2.7. Underlag för Beräkning ................................................................................. 51 

3.3. Analys ........................................................................................................................... 52 

3.3.1. VSM-kartläggning av Nuläge ......................................................................... 52 

3.3.2. Beräkning av Kapitalbindning och Kapitalkostnad ....................................... 53 

3.4. Slutsats .......................................................................................................................... 56 

4. Frågeställning 2 ............................................................................................ 57 
4.1. Teoretisk Referensram .................................................................................................. 57 

4.1.1. Linjeutformat Produktionsupplägg ................................................................ 57 

4.1.2. Flaskhals ........................................................................................................ 59 

4.2. Empiriskt Underlag....................................................................................................... 60 

4.3. Analys ........................................................................................................................... 60 

4.3.1. Förflyttning av Friktionssvets ........................................................................ 60 

4.3.2. Eliminering av Flaskhals i CNC-bearbetning................................................ 62 

4.4. Slutsats .......................................................................................................................... 64 

5. Frågeställning 3 ............................................................................................ 65 
5.1. Teoretisk Referensram .................................................................................................. 65 

5.1.1. Dimensionering av Säkerhetslager ................................................................ 65 

5.1.2. Ekonomisk Produktionskvantitet .................................................................... 68 

5.2. Empiriskt Underlag....................................................................................................... 69 

5.2.1. Färdigvarulagret ............................................................................................ 69 

5.2.2. Produktionskvantitet ...................................................................................... 70 

5.3. Analys ........................................................................................................................... 72 

5.3.1. Dimensionering av Färdigvarulager ............................................................. 72 

5.3.2. Lämplig Produktionskvantitet ........................................................................ 75 

5.3.3. Effekter av Minskad Produktionskvantitet ..................................................... 76 

5.3.4. Rekommendation ............................................................................................ 79 

5.4. Slutsats .......................................................................................................................... 82 

6. Konklusion .................................................................................................... 84 
6.1. Resultat ......................................................................................................................... 84 

6.2. Användbarhet................................................................................................................ 85 

6.3. Kritik mot Eget Arbete ................................................................................................. 85 

6.4. Förslag till Fortsatt Forskning ...................................................................................... 86 

7. Källförteckning ............................................................................................. 87 
7.1. Empiriska Källor........................................................................................................... 87 

7.2. Litterära Källor ............................................................................................................. 87 

7.3. Elektroniska Källor ....................................................................................................... 88 



 
 

 

6 
 

7.4. Vetenskapliga Artiklar .................................................................................................. 88 

8. Bilagor ........................................................................................................... 89 
8.1. Bilaga 1 - Servicefunktionstabell ................................................................................. 89 

8.2. Bilaga 2 - Beräkningar: Nuläge .................................................................................... 90 

8.3. Bilaga 3 - Beräkningar: Förflyttad Friktionssvets ........................................................ 90 

8.4. Bilaga 4 - Beräkningar: Effektiviserad CNC-bearbetning ........................................... 91 

8.5. Bilaga 5 - Beräkningar: Minskad Produktionskvantitet ............................................... 91 

8.6. Bilaga 6 - Beräkningar: Rekommendation ................................................................... 92 

 

Figurförteckning 
Figur 1.4.1.1. - Flödesväg exemplifierad .......................................................................................................... 12 

Figur 1.7.1. - Studiens disposition .................................................................................................................... 16 

Figur 2.2.1. - Deduktion ..................................................................................................................................  19 

Figur 2.2.2. - Induktion ..................................................................................................................................... 19 

Figur 2.9.1. - Metodsammanfattning ................................................................................................................ 34 

Figur 3.1.2.1. - Färdigvarulager ........................................................................................................................ 37 

Figur 3.1.2.2. - Formel, medellager i färdigvarulager ...................................................................................... 37 

Figur 3.1.2.3. - Transportlager .......................................................................................................................... 37 

Figur 3.2.2.4. - Formel, medellager i transportlager ......................................................................................... 38 

Figur 3.2.2.5. - Formel, genomsnittlig kapitalbindning för hela lagret ............................................................. 38 

Figur 3.2.2.6. - Formel, genomsnittlig kapitalbindning för en produkt i lagret ................................................ 38 

Figur 3.2.2.7. - Formel, genomsnittlig kapitalbindning över ledtid .................................................................. 38 

Figur 3.1.3.1. - Kapitalbindningkurva för produktion mot kundorder .............................................................. 39 

Figur 3.1.3.2. - Kapitalbindningkurva för produktion mot lager ...................................................................... 40 

Figur 3.1.4.1. - Formel, lagerhållningsränta ..................................................................................................... 41 

Figur 3.1.4.2. - Formel, kapitalkostnad ............................................................................................................ 41 

Figur 3.1.4.3. - Formel, kapitalkostnad under ledtid ........................................................................................ 42 

Figur 3.1.6.1. - Figurbeskrivning, VSM ........................................................................................................... 44 

Figur 3.1.6.2. - Mall för VSM-kartläggning ..................................................................................................... 45 

Figur 3.2.1. - Flödets kronologiska ordning, nuläge ......................................................................................... 46 

Figur 3.3.1.1. - VSM-karta, nuläge ................................................................................................................... 52 

Figur 3.3.1.2. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, nuläge ............................................................................ 54 

Figur 3.3.1.3. - Kapitalbindningskurva för H30388 ......................................................................................... 55 

Figur 3.3.1.4. - Kapitalbindningskurva för H30389 ......................................................................................... 55 

Figur 3.4.1. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, nuläge ........................................................ 56 

Figur 4.1.1.1. - Illustration av ett linjeutformat produktionsupplägg ............................................................... 58 

Figur 4.3.1.1. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, flyttad friktionssvets ...................................................... 61 

Figur 4.3.2.1. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, effektiviserad CNC-bearbetning ................................... 63 

Figur 4.4.1. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, omstrukturerad flödesväg .......................... 64 

Figur 5.1.1.1. - Säkerhetslager .......................................................................................................................... 65 

Figur 5.1.1.2. - Formel, säkerhetslager ............................................................................................................. 67 

Figur 5.1.1.3. - Formel, servicefunktion ........................................................................................................... 67 

Figur 5.1.1.4. - Formel, standardavvikelse ....................................................................................................... 68 

Figur 5.2.2.1. - Produktionsdata, bred profil .................................................................................................... 71 

Figur 5.2.2.2. - Produktionsdata, small profil ................................................................................................... 72 

Figur 5.3.3.1. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, minskad produktionskvantitet ....................................... 78 

Figur 5.3.4.1. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, rekommendation ........................................................... 79 

Figur 5.3.4.2. - Kapitalbindningskurva för H30388, reviderad ........................................................................ 80 

Figur 5.3.4.3. - Kapitalbindningskurva för H30389, reviderad ........................................................................ 80 

Figur 5.3.4.4. - VSM-karta, reviderad .............................................................................................................. 81 

Figur 5.4.1. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, minskad produktionskvantitet ................... 82 

Figur 5.4.2. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, rekommendation  ...................................... 83 

Figur 6.1.1. - Flödets kronologiska ordning, nuläge ......................................................................................... 84 

Figur 6.1.2. - Flödets kronologiska ordning, reviderad .................................................................................... 84 

Figur 6.1.3. – Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, samtliga förbättringsförslag ...................... 84 

 



 
 

 

7 
 

1.  Inledning 

Följande uppsats behandlar kapitalbindningsrelaterade problem som existerar på 

ProfilGruppen Extrusions AB och har för avsikt att erbjuda förbättringsförslag, vilka skall 

kunna appliceras i ProfilGruppens verksamhet eller på företag försatta i liknande situation. 

 

För att bidra med förståelse för dessa problem kommer företagets essentiella funktioner och 

bakgrund utredas i detta kapitel, följt av utförlig diskussion kring utsagd problematik i syfte 

att närmas problemens kärna. För att styra uppsatsens utformning formuleras därefter 

vetenskapliga frågeställningar, vilka avgränsar arbetet samt utgör ramverk för studiens helhet. 

 

1.1. Bakgrund 

För ett producerande företag ger varor och material som placeras i någon form av 

lagerhållning upphov till kapitalbindning och kostnader därefter. Kostnad för bundet kapital 

kallas även för kapitalkostnad, vilket bottnar i finansieringen av materialets inköp, men som 

också är beroende av faktorer så som kostnad för lageryta, materialhantering och personal. Ju 

längre tid en vara lagerhålls, desto mer kapitalbindning och kapitalkostnader uppstår. Den 

successiva uppsamlingen av bundet kapital för en vara påbörjas redan då råmaterial lagerförs, 

och fortsätter genom produktens förädlingsprocess tills den är färdigställd och inväntar 

utleverans. En vara binder alltså kapital kontinuerligt tills dess att den lämnar lagret, 

exempelvis för leverans till kund. Kapitalkostnaden för produkten övergår då till kund, och 

varan anses ha nått sin ”maximala kapitalbindning” för företaget.1 Att minimera 

kapitalkostnadernas omfattning står idag ofta i centrum för producerande företag och har en 

direkt påverkan på verksamhetens produktionsplanering.2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Olhager, Jan. Produktionsekonomi; Upplaga 2:1. Lund: Studentlitteratur AB, 2013. SS. 33-34. 
2 Koltai, Tamás. Robustness of a production schedule to inventory cost calculations. International Journal of 

Production Economics. Vol. 121, No. 2 (Oktober 2009). S.494-504. 
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1.2. Begreppsdefinition 

I denna uppsats återkommer ett antal begrepp av central betydelse. Dessa begrepp kan 

förklaras på varierande vis i olika sammanhang, men definieras enligt denna uppsats på 

följande sätt: 

 

Kapitalbindning - “Material som binds i råvaru- och komponentlager, under produktion, i 

färdigvarulager och distributionslager och under transport.”3 

Kapitalkostnad - De kostnader som uppstår till följd av bundet kapital.4 

Flödesväg – Det flöde en artikel genomgår från producerande företag till kund, med 

eventuella mellanhänder.  

Säkerhetslager - Buffertlager som ger lagerhållare möjlighet att parera fluktuerande 

efterfrågan och undvika lagerbrist.5 

Drifttid - Den tid en produkt spenderar hos en aktör då förädling sker. 

Liggtid - Den totala tid en produkt spenderar hos en aktör.6 

Ledtid - Tiden från produktionsorder till leverans. Flödets sammanlagda liggtid.7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3Jonsson, Patrik & Mattsson, Stig-Arne. Logistik - Läran om effektiva materialflöden; Upplaga 2:5. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011. S. 28. 
4 Mattsson, Stig-Arne. Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning; A 19: 

Benchmarking av kapitalbindning i lager. Lagerstyrningsakademin. 

http://lagerstyrningsakademin.se/Hbok%20A/a19_benchmarking_av_kapitalbindning.pdf. Hämtad 22/3-2018. 
5 Jonsson & Mattsson, 2011. SS. 305, 322. 
6 Ibid. S. 133. 
7 Laurelli, Rolf. Ordbok för affärsfolk. http://www.laurelli.com/ordbok/ord/ledtid.asp. Hämtad 21/5-2018. 
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1.3. Företagsbeskrivning 

ProfilGruppen AB är en företagskoncern med huvudkontor beläget i Åseda. Koncernen består 

av två dotterbolag; ProfilGruppen Extrusions AB samt PG&WIP AB.8 ProfilGruppens 

dominerande funktion kretsar kring tillverkning och utformning av diverse aluminiumprofiler, 

vilka produceras utefter kundens efterfrågan. Företaget är således en strikt underleverantör 

och erbjuder inte några egna produkter. ProfilGruppens affärsidé kretsar kring att erbjuda mer 

än aluminiumprofiler och menar att försäljning består främst av tid och kompetens, snarare än 

utformade metallstrukturer.9 

 

Företagets vision är “att vara den mest eftertraktade leverantören av innovativa 

profillösningar av aluminium i norra Europa". ProfilGruppen erbjuder därför en rad olika 

lösningar, vilka kretsar kring utveckling och tillverkning av aluminiumprofiler. Företagets 

kärnkompetens utgörs av strängpressning, vilket på enklaste sätt kan beskrivas som den 

huvudsakliga produktionen av profiler i Åseda. Vanligtvis skickas en ritning med önskade 

specifikationer och utformning av aluminiumprofilen från kund, vilken sätts i produktion av 

ProfilGruppen. Företaget använder ett unikt verktyg för varje profil som tillverkas, vilket 

placeras i någon av ProfilGruppens tre pressanläggningar. Råmaterial av aluminium trycks in 

i detta verktyg för att forma profilen på önskat vis. Vidare erbjuder företaget möjligheter för 

produktutveckling tillsammans med kund. Istället för att i detta fall ta emot en färdig ritning 

som följs, ger ProfilGruppen förslag på profilens utformning på ett sätt som är optimalt för 

produktion, såväl som kostnadseffektiv för kundens räkning. Företaget genomför också 

ytbehandlingar av aluminiumprofilerna, i syfte att öka dess hållbarhet. Detta sker genom 

exempelvis värmeåldring eller anodisering av materialet, vilket kan förstärka profilens yta 

upp till 3000 gånger. Slutligen följer också ProfilGruppen ett övergripande 

hållbarhetsperspektiv genom samtliga processer och jobbar ständigt med förbättringsarbete, i 

syfte att följa etiska riktlinjer.10 

 

Koncernen har under de senaste två åren visat en god finansiell utveckling gällande både 

intäkter och resultat. ProfilGruppens intäkter uppgick under 2016 till 1 132,0 Mkr och 2017 

uppgick intäkterna till 1 382,8 Mkr, vilket motsvarar en ökning om cirka 18,1 %. Utöver 

intäkterna har ProfilGruppen även upplevt god utveckling i termer av leveransvolym. Under 

                                                 
8 ProfilGruppen. Koncernstruktur. https://www.profilgruppen.se/koncernen/koncernstruktur/. Hämtad 21/3-2018. 
9 Marknads- och försäljningschef - ProfilGruppen AB. Intervju 16/3-2018. 
10 Ibid. 
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2017 sågs en ökning om 15 % av den levererade volymen jämfört med 2016. Detta 

resulterade i totalt 29 700 ton levererat aluminium, en ökning från föregående års levererade 

profiler som motsvarade 25 800 ton. En positiv utveckling på hemmamarknaden har varit 

lönsam för 2017 års rörelseresultat om 103,9 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 77,3 Mkr.11  

 

Vidare har koncernen även ökat sina investeringar med 14,5 Mkr, vilka under 2017 uppgick 

till 65,3 Mkr. En ökning i medelantal anställda från 379 under 2016 till 442 under 2017 

stärker indikationen om en positiv utveckling. Verksamheten har ökat sin lagernivå till 181,2 

Mkr i jämförelse med 2016 års lagernivåer som uppgick till 146,3 Mkr. ProfilGruppen har 

även ökat sina materiella anläggningstillgångar, som under 2017 uppgick till 291,5 Mkr 

jämfört med 2016 års värde om 268,5 Mkr. Skulderna har under året uppgått till 417,5 Mkr, 

en relativt avsevärd höjning från 2016 års skulder om 336,3 Mkr. ProfilGruppen är efter 2017 

mycket nöjda med sina resultat och ser positivt till framtida utveckling.12  

 

För att kunna hantera företagets expanderande verksamhet har det beslutats att genomföra ett 

byte av affärssystem på ProfilGruppen. Projektet löper över stora delar av 2018 och 

involverar merparten av personalstyrkan, vilket resulterar i ansträngningar på företaget i form 

av brist på tid och resurser att genomföra annat arbete.13 

 

Av de två dotterbolagen i koncernen kommer följande studie kretsa kring ProfilGruppen 

Extrusions AB. Medan PG&WIP AB har en verksamhet som tillägnas ett stort svenskt 

möbelföretag,14 kan arbetet som sker i ProfilGruppen Extrusions AB ses som den verksamhet 

vilken riktas mot majoriteten av ProfilGruppens kunder.15 ProfilGruppen Extrusions bedriver 

sin huvudsakliga rörelse i Sverige, Tyskland och Norge.16 Samtlig tillverkning sker i Åseda, 

genom de tre olika pressanläggningarna, där aluminium formas och behandlas enligt kundens 

förfrågan. Dessa pressar har tillsammans kapacitet att behandla 30 000 ton aluminium per år 

vid treskiftsbemanning. ProfilGruppen Extrusions möter i dagsläget efterfrågan från ungefär 

600 kunder, vilka är uppdelade i olika segment efter bransch. Kundsegment består till största 

del av fordonsindustri, interiör, bygg, elektronik och allmän verkstad. Produktexempel är 

                                                 
11 ProfilGruppen. Årsredovisningar - Årsredovisning 2017. 

https://www.profilgruppen.se/koncernen/investerare/arsredovisningar/. Hämtad 21/3-2018.  
12 Ibid. 
13 Supply Chain Manager - ProfilGruppen AB. Intervju 16/3-2018. 
14 PG&WIP AB. Om oss. http://pgwip.se/om-oss/. Hämtad 21/3-2018. 
15 Marknads- och försäljningschef - ProfilGruppen AB. Intervju 16/3-2018. 
16 ProfilGruppen. Koncernstruktur. 
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kylskåpsdörrar, stegar, fönster, balkonger och laddstationer till elbilar - alla tillverkade i 

aluminium. 

 

1.4. Problemdiskussion 

ProfilGruppen Extrusions har som ovan nämnt haft en god finansiell och affärsmässig 

utveckling de senaste åren. Antalet kunder som kan behandlas av företaget har nått en 

maxnivå och för att kunna möta produktionskravet från en sådan positiv trend ställs det i 

dagsläget höga krav på företagets förmåga att tillverka i hög takt. 

  

Det pågående projektet av att byta affärssystem på företaget kräver stora mängder tillägnade 

resurser och tid. Som konsekvens råder begränsningar av möjliga tillgångar för att arbeta med 

andra väsentliga problem inom företaget, även om ProfilGruppen uppskattar dessa problems 

innebörd och vikt. Ett exempel på ett sådant problem är minskning av kapitalbindning och 

kapitalkostnad, vars lösning har fått nedprioriteras i syfte att bana väg för mer pressande 

frågor. 

  

1.4.1. Frågeställning 1 

Under en aluminiumprofils flödesväg kan den krävas genomgå ett antal förädlingssteg för att 

kunna fylla det syfte som kunden önskar använda profilen till. Ett exempel är anodisering på 

plats i Åseda, men vissa artiklar skickas till någon i ProfilGruppens nätverk av 

underleverantörer för annan form av materialmässig bearbetning. Sådan behandling kan 

omfatta bockning, svarvning, kapning eller addering av underleverantörs produkter till 

ProfilGruppens artikel. Antalet steg som krävs för färdigställandet av en profil varierar mellan 

artiklar, och vissa produkter måste genomgå en rad förädlingar hos olika underleverantörer 

innan den kan levereras till kund. Problematisering inträder för ProfilGruppen i den flödesväg 

som uppstår under förädlingsprocessen i det faktum att företaget behåller äganderätten för sin 

produkt genom hela flödet.17 Som konsekvens belastas ProfilGruppen av kapitalkostnader 

som uppstår för deras produkter på annat företags anläggning. Med avsikt att förtydliga det 

flöde en profil genomgår skissas en illustration över en artikels möjliga flödesväg på följande 

sätt: 

  

 

                                                 
17 Marknads- och försäljningschef - ProfilGruppen AB. Intervju 16/3-2018. 
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Figur 1.4.1.1. - Flödesväg exemplifierad 

  

 

Idag råder bristande vetskap på ProfilGruppen gällande detaljer omfattande vissa artiklars 

materialflöde. Det finns osäkerheter gällande i vilken omfattning artiklarna genererar 

kapitalbindning, dels medan de lagerhålls och behandlas av underleverantör, men även då de 

befinns på ProfilGruppens egna anläggning i Åseda.18 

  

En osäker uppskattning om sin kapitalbindning och kapitalkostnad kan leda till att företaget 

inte fokuserar sina resurser på rätt plats. Om de okända kostnaderna är höga är det alltså i 

företagets intresse att reducera dem – vilket är nära omöjligt om företaget inte känner till dess 

omfattning. Eftersom företaget inte kunnat fastställa den mängd kapital som binds under ett 

flöde, och således inte heller vilka kapitalkostnader som medförs, är det relevant att analysera 

en artikels flödesväg och säkerställa den mängd kapitalbindning och kapitalkostnad som 

förorsakas. 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Kreditchef & Verksamhetsutvecklare - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 16/3-2018. 
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1.4.2. Frågeställning 2 

När ProfilGruppen i dagsläget genomför en förädlingsprocess av en artikel råder inte endast 

osäkerhet gällande hur stora kapitalbindningsrelaterade kostnader som uppstår, utan även hur 

olika delprocesser i flödet bidrar till sådana kostnader. Det är på företaget oklart huruvida alla 

delprocesser i flödesvägen är nödvändiga för artikelns färdigställande. Detta kan bero på att 

förutsättningarna inte är desamma idag som när flödet utformades – vissa flöden skulle alltså 

potentiellt kunna omstruktureras i syfte att reducera antalet transporter och därmed flödets 

ledtid.19 

  

Ett längre flöde innebär att kapitalbindning sker över fler dagar, vilket också medför högre 

kapitalkostnader. Av detta skäl är det av intresse för ProfilGruppen att identifiera möjligheter 

att kunna reducera en flödesvägs ledtid genom att analysera det nuvarande flödets utformning 

och hitta eventuella begränsningar eller onödiga aktiviteter som kan åtgärdas. 

Omstrukturering av en artikels flöde kan också bidra med andra fördelar, såsom ett mer 

funktionellt produktionsupplägg eller minskade transportkostnader. 

  

1.4.3. Frågeställning 3 

Profilerna som tillverkas på ProfilGruppen Extrusions genomgår alla någon form av 

behållning i lager. Lagerhållning sker i råvarulager, innan aluminium utformats till profiler; i 

diverse mellanlager i produktion för vidare behandling av profilerna; samt i färdigvarulager, 

innan den slutliga profilen skickas till kund. Samtidigt som en lagerhållen artikel upptar plats 

på anläggningen ger den också upphov till kapitalbindning, vilket genererar kostnader för 

ProfilGruppen. De profiler som tillverkas av ProfilGruppen delas upp i två huvudsakliga 

kategorier med avseende på lagerhållning: artiklar som produceras direkt mot kundorder, samt 

artiklar som produceras för att hållas i färdigvarulager. Ungefär 70 % av företagets tillverkade 

artiklar produceras efter att kunden har placerat en order om önskad kvantitet och levereras 

snarast de är färdigställda, medan runt 30 % av artiklarna produceras enligt prognoser och 

placeras i lager. Dessa är artiklar tillverkade för ett mindre antal kunder med avtal som löper 

över en längre tid. ProfilGruppen håller dessa produkter i lager för att kunna minska ledtiden 

samtidigt som kunden ges stor frihet att kunna beställa kvantiteter av olika omfång på kort 

varsel. Den problematik som medförs är att ProfilGruppen därför varken vet när kunden 

kommer önska dessa artiklar, eller hur många som kommer behövas, då lagret utformas. För 

                                                 
19 Logistikchef - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 12/4-2018. 
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att minimera risken av att utsättas för lagerbrist hålls således ett oproportionerligt stort 

säkerhetslager, som sällan behöver utnyttjas. Artiklarna kan också behöva ligga mycket länge 

i lager och under denna tid binda stora mängder kapital, samtidigt som flödets ledtid 

förlängs.20 

  

Istället för att bestämma lagerkvantitet utifrån prognos kan det därför vara relevant att 

applicera teoretiska modeller för att fastslå ett lämpligt lagersaldo. En sådan nivå kan 

potentiellt leda till sänkt kapitalbindning och kapitalkostnad för ProfilGruppen, utan att 

företaget i teorin äventyrar sin servicenivå eller riskerar lagerbrist. 

  

För att kunna tillgodose kundens efterfrågan måste det alltid finnas material att tillgå i fabrik. 

Vid införskaffning av råmaterial beställs längder av högkvalitativ aluminium, kallade göt.21 

Materialbehovet beräknas utefter prognoser av väntad efterfrågan, vilket anses vara ett 

fungerande system ur ett lagerhållningsperspektiv.22 Problematik uppstår då artiklar 

produceras mot lager - det finns nämligen inget etablerat system för att beräkna mest gynnsam 

produktionskvantitet på företaget. Istället bestämmer ProfilGruppen produktionskvantitet 

utifrån efterfrågan samt för maximal effektivitet i pressanläggningarna. Beslut om 

produktionskvantitet tas idag av erfarna medarbetare som utvecklat en känsla för att uppskatta 

företagets mottagna efterfrågan.23  Medan det är möjligt att tillgodose den nödvändiga 

volymen artiklar som behöver produceras vid tillämpning av ett sådant tillvägagångssätt, är 

det svårt för ProfilGruppen Extrusions att veta vilken produktionskvantitet som är mest 

ekonomiskt gynnsam utan att följa någon form av teoretisk modell för beräkning. 

  

Företaget testar generellt inte flera produktionskvantiteter av en artikel ifall de vet att 

nuvarande produktionskvantitet fungerar i praktiken.24 Medan denna kvantitet vanligtvis 

bestämts för att passa produktionen är den inte nödvändigtvis optimal i termer av genererad 

kapitalbindning och kapitalkostnad. Stora producerade kvantiteter kan leda till att en artikels 

flödesväg blir ineffektiv ifall de underleverantörer som skall förädla artikeln inte har kapacitet 

att hantera sådana kvantiteter på ett effektivt sätt. Detta kan förlänga ledtiden för artikelns 

flödesväg, vilket som ovan nämnt resulterar i att kapitalbindning sker under fler dagar och 

                                                 
20 Logistikchef - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 12/4-2018. 
21 Säkerhetsansvarig - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 16/3-2018. 
22 Kreditchef & Verksamhetsutvecklare - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 16/3-2018. 
23 Ibid. 
24 Ansvarig för pressverktyg - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
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kapitalkostnader höjs. Istället kan det vara gynnsamt för ProfilGruppen att använda alternativa 

produktionskvantiteter, vars effekt på en artikels flödesväg bör testas innan produktion inleds. 

 

1.5. Frågeställningar 

● Hur stor kapitalbindning och kapitalkostnad förorsakas ProfilGruppen i flödets 

nuvarande utformning? 

● Kan ProfilGruppens kapitalbindning och kapitalkostnad reduceras genom att 

omstrukturera artikelns flödesväg? 

● Kan ProfilGruppens kapitalbindning och kapitalkostnad reduceras genom att förändra 

artikelns lagerkvantitet samt produktionskvantitet? 

 

1.6. Syfte 

Uppsatsens syfte är att utreda förbättringsmöjligheter i termer av reducerad kapitalbindning 

och kapitalkostnad inom en typartikels flödesväg. 
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1.7. Disposition 

Figur 1.7.1. - Studiens disposition  
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2. Metod 

I syfte att förklara det tillvägagångssätt som följts i uppsatsens gång fordras tydliggörande 

genom följande kapitel. De vetenskapliga ställningstagande som tagits och vilken värdegrund 

studien vilar på uttrycks, samtidigt som genomförd datainsamling och eventuella urval 

klargörs. 

 

2.1. Vetenskapligt Synsätt 

2.1.1. Epistemologi 

När frågeställningar betraktas som epistemologiska, eller kunskapsteoretiska, handlar de om 

vad som kan anses som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde. Det finns två åtskiljande 

synsätt inom epistemologin som används för att betrakta den sociala verkligheten, vilka kallas 

för positivism och hermeneutik. Positivismen är ett synsätt som framhäver användningen av 

naturvetenskapliga metoder vid analyser av sociala fenomen och betonar att kunskap är 

oberoende av vem som tolkar den. Närmare bestämt menar en positivist att kunskap ska vara 

objektiv i högsta möjliga grad, samt hållas fri från personliga värderingar. Därmed finns det 

inget utrymme för forskaren att göra egna tolkningar och reflektioner av resultaten. Inom det 

hermeneutiska synsättet har den forskande istället mandat att göra egna utvärderingar och 

tolkningar av resultatet. Perspektivet menar att kunskap uppstår i interaktionen mellan 

människor och lägger tonvikt på förståelsen för hur dessa individer tolkar olika företeelser.25 

 

2.1.2. Ontologi 

Det ontologiska perspektivet utgår från “vad som finns”. Inom ontologin finns det två olika 

synsätt för att tolka det som finns: objektivism samt konstruktionism. Det objektivistiska 

synsättet handlar om att sociala entiteter ska tolkas som objektiva enheter med en yttre 

verklighet och fastställda ramverk, där individen varken har makt eller intellekt att kunna 

påverka sociala fenomen. Det konstruktionistiska synsättet utgår istället från ett 

subjektivistiskt perspektiv, där sociala aktörers samspel bidrar till att sociala ting växer fram. 

Dessa befinner sig samtidigt i ständig förändring, då individernas uppfattning förändras över 

tiden.26 

 

                                                 
25 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga Metoder; Upplaga 2:5. Stockholm: Liber AB, 2011. SS. 29-35.  
26 Ibid. SS. 35-39.  
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2.1.3. Epistemologiska och Ontologiska Ställningstaganden 

Denna studie kommer till största del utgå från ett positivistiskt och objektivistiskt perspektiv, 

eftersom det i uppsatsen bedöms vara viktigt att nå ett resultat som gagnar företaget utifrån 

beräkningar av kapitalbindning och kapitalkostnader. Teoretisk grund för denna uppsats 

utgörs främst av litteratur och vetenskapliga artiklar inom området logistik, mer specifikt 

gällande produktionslogistik, materialflödesteori samt teorier omfattande reduktion av bundet 

kapital samt kapitalkostnader. Vissa elektroniska källor har inkluderats, vilkas trovärdighet 

och relevans har ställts inför noggrann bedömning för att säkerställa dess teoretiska värde och 

syfte. Den praktiska och teoretiska kunskapen inom litteraturen har agerat som stöd för 

problemförståelse, vidare analys, förslag till förbättring av nuläget och som referensram. 

Litteraturvalet baseras på relevans inom området samt författarnas erfarenhet och dess tidigare 

referenser. Med nyligen nämnda aspekter i beaktning styrs uppsatsens ställningstaganden 

ytterligare mot de objektivistiska och positivistiska synsättet, eftersom studien skall kunna 

tolkas på samma sätt av samtliga läsare. Uppsatsen kommer därmed inte ge utrymme för 

personliga värderingar och tolkningar, utan vilar istället på en vetenskaplig värdegrund. 

 

2.2. Vetenskapligt Angreppssätt 

Vetenskaplig forskning styrs i regel via två olika infallsvinklar, benämnda deduktion och 

induktion. Dessa teorier skiljs genom att angripa forskning på två fundamentalt olika sätt, med 

mer eller mindre omvänt utförande. Deduktiv forskning kretsar kring härledning av genom 

teori framställda hypoteser för att applicera dessa på genomförda observationer och resultat. 

Deduktion innebär således att en forskare utgår från samlad vetenskaplig teori för att ställa 

den under empirisk syning. Ställda hypoteser skall återges i operationella begrepp för att 

specificera en studies datainsamling. Deduktion anses vara det mest frekvent använda 

angreppssättet vid forskning och står som “[...] den vanligaste uppfattningen om förhållandet 

mellan teori och praktik [...]” De delmoment som utgör deduktiv forskning kan illustreras 

enligt figur 2.2.1.27  

 

 

 

 

 

                                                 
27 Bryman, 2011. S. 26. 
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Figur 2.2.1. - Deduktion28     Figur 2.2.2. - Induktion29 

 

 

Som motsats till det deduktiva forskningsangreppssättet råder induktiv teori. Vid induktion 

framställs forskningens konsekvenser av resultatet snarare än att teoretisk grund ställs inför 

empirisk granskning. Istället kopplas sagda resultat, efter de observerats, till samlad teori i 

syfte att dra generaliserbara slutsatser kring resultatets betydelse.30 Medan den deduktiva 

processen kan beskrivas som linjär, enligt figur 2.2.1., är det induktiva forskningsförloppet 

betydligt mer icke-linjärt, vilket visas i figur 2.2.2.31
 

 

Den primära skillnaden mellan de deduktiva och induktiva angreppssätten, utöver huruvida 

processen är linjär eller ej, kan fastställas i forskningsansatsens utformning. Deduktion 

innebär som ovan beskrivits härledning eller prövning av forskningsrelaterade teorier, medan 

induktion medför generering av teorier. Inom den induktiva teorin tillåts alltså inte hypoteser 

styra en studies utformning - empiriska observationer utgör istället grunden för arbetet.32 

 

Kombinationen av de induktiva och deduktiva angreppssätten benämns som abduktion. 

Exempelvis går det att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod,33 vilket vidare kommer 

                                                 
28 Bryman, 2011. S. 26. 
29 Ibid. 
30 Ibid. SS. 26-28. 
31 Ibid. S. 512. 
32 Ericsson, Daniel. Föreläsning i Företagsekonomisk Metod på Linnéuniversitet 16/2-2018 - Kvant 1. 
33 Jakobsson, Ulf. Forskningens Termer och Begrepp - En Ordbok; Upplaga 1:1. Lund: Studentlitteratur AB, 

2011. S. 17.  
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diskuteras i nästa delkapitel om forskningsstrategi. Abduktion handlar om att som forskare 

utifrån ett visst empiriskt underlag sluta sig till teori som i bästa möjliga mån förklarar 

empirin. Det som skapar osäkerhet med det abduktiva synsättet är att en viss teori kan förklara 

aktuella data i empirin på bästa sätt i nuläget, men att det faktum kan förändras om nya data 

framkommer. Eventuellt skulle det då kunna vara bättre att ansluta till annan teori.34 En annan 

beskrivning som är samstämmig i sitt förhållningssätt till vad abduktion innebär tillägger 

också att fallstudiebaserad forskning generellt tar sin ansats i det abduktiva synsättet. Teorier 

från tidigare studier samt litteratur används för att både bidra med inspiration och öka 

forskarens förståelse för den empirin som analyseras.35  

 

Av studiens natur följer således uppsatsen det abduktiva angreppssättet. Hypoteser ställs inte i 

avsikt att bekräftas eller falsifieras - istället sammankopplas ett empiriskt underlag med 

teoretisk referensram för att utgöra grund till slutsatser. Forskningens genomförande följer 

varken deduktionens linjära process eller induktionens icke-linjära process. Arbetet inleds 

linjärt genom att utgå från ett antal teoretiska referensramar, men anpassas efter 

observationernas resultat. Därmed resulterar studien i en förening av induktion och deduktion, 

alltså abduktion.  

 

2.3. Forskningsstrategi 

Inom metodteori finns det två typer av forskningsstrategier, kvalitativ samt kvantitativ. 

Kvalitativ forskning riktas mot ordens betydelse, snarare än siffrornas.36 Strategin styr fokus 

mot ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teori och forskning, med syfte att generera 

teori. Insamling av data kan genomföras via intervjuer, deltagande observationer samt 

fokusgrupper. Ur epistemologiskt hänseende som tidigare behandlats, utgår den kvalitativa 

strategin från att individens tolkningar och uppfattningar av sociala fenomen spelar stor roll. 

Samtidigt är den kvalitativa strategin konstruktionistisk, sett ur ett ontologiskt hänseende. 

Arbetsprocessen kännetecknas av att vara icke-linjär, vilket innebär att forskarna inte 

nödvändigtvis följer en utsatt disposition vid genomförande av arbetet.37 

 

                                                 
34 Backman, Ylva et al. Vetenskapliga Tankeverktyg: till grund för akademiska studier; Upplaga 1:1. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2012. S. 335 
35 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och Reflektion - Vetenskapsfilosofi och Kvalitativ Metod; Upplaga 

3:1. Lund: Studentlitteratur AB, 2017. SS. 13, 416. 
36 Bryman, 2011. SS. 547-548. 
37 Ibid. SS. 40-41. 
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Den kvantitativa strategin har ett större fokus på att information skall uttryckas i siffror.38 

Utgångspunkten är deduktiv och teorierna som presenteras ska testas. Insamlingen av data för 

kvantitativ forskning sker genom exempelvis enkäter och strukturerade intervjuer eller 

observationer. Till skillnad från en kvalitativ strategi är den kvantitativa strategin kopplad till 

ett objektivistiskt synsätt, där människa och värld är åtskilda. Följaktligen följer den 

kvantitativa strategin den naturvetenskapliga modellen, med en positivistisk inriktning. Även 

om den kvantitativa och kvalitativa forskningen särskiljer sig i flera avseenden ska det inte 

fastställas att de är oförenliga. Exempelvis genomförs vissa kvalitativa studier i syfte att pröva 

teorier istället för att generera dem.39 

 

Denna uppsats följer en kvalitativ ansats, med inslag av den kvantitativa forskningsstrategin. 

Formulerade problem behandlas ur de positivistiska och objektivistiska perspektiven, och 

angrips enligt abduktion - med inslag av både induktiv och deduktiv teori. Emellertid är 

undersökningsdesignen av kvalitativ natur, vilket vidare diskuteras i nästa kapitel. 

 

2.4. Undersökningsdesign 

Experimentella studier, tvärsnittsstudier, longitudinella undersökningar, jämförande studier 

samt fallstudier är fem olika typer av undersökningsdesigner. Den experimentella designen 

utgår från att två objekt eller grupper studeras. I den så kallade experimentgruppen 

manipuleras en oberoende variabel, medan den inte manipuleras i den andra gruppen, vilken 

kallas kontrollgrupp. Genom att göra en resultatmätning före och efter påverkan av den 

oberoende variabeln går det därefter att utläsa eventuella skillnader som uppkommit till följd 

av manipulationen.40  

 

En tvärsnittsdesign utgår från att forskarna gör en datainsamling från flera olika fall, vid ett 

specifikt tillfälle eller en tidpunkt. Därefter undersöks huruvida det finns något samband 

mellan två eller fler variabler. Vid longitudinell design studeras forskningens urval på samma 

sätt vid minst två olika tillfällen, för att undersöka om det har uppstått eventuella förändringar 

över tiden. En jämförande, eller komparativ, studie undersöker två eller flera olika fall med 

                                                 
38 Bryman, 2011. SS. 547-548 
39 Ibid. SS. 40-41. 
40 Ibid. 2011. S. 84. 
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nästintill identiska metoder i syfte att uppnå djupare förståelse genom att sätta olika fall direkt 

mot varandra.41 

 

Att studera ett komplext eller specifikt fall inom exempelvis en organisation är en 

grundläggande beskrivning över vad en fallstudie är.42 Ingående utgörs en fallstudie av 

empiriska undersökningar av mer intensiv karaktär, där aktuella företeelser och skeenden ska 

studeras utan att manipulation av beteenden sker. Observationer och intervjuer är de två 

främsta empiriska underlagen som fallstudier bygger på. Dessa kan hanteras samtidigt och i 

flera former för att utmynna i analys, vilket ses som metodens styrka. Dokument och artefakt 

är exempel på två andra former av empiriskt material.43 Medan fallstudier sedvanligen ses 

som en undersökningsdesign direkt kopplad till kvalitativ forskning, kan paralleller likaväl 

dras till den kvantitativa forskningsstrategin. Fallstudier präglas nämligen av en positivistisk 

tradition, med vissa försök att generalisera studiens resultat.44 

 

Den här studien faller främst inom ramen för vad som skulle betecknas som en fallstudie. 

Studien tillägnas ett specifikt fall på ett företag, med en intensiv empirisk grund. I denna 

fallstudie kommer observationer, dokument och intervjuer utgöra det empiriska material som 

ligger till grund för analys av ProfilGruppens aktuella skeenden. Den fallstudie som 

genomförs kännetecknas av den blandning av kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi 

som presenterats ovan, då uppsatsen präglas av en positivistisk karaktär. Denna hybrid av 

forskningsinriktningar behöver dock inte medföra problematik för studiens utförande, 

eftersom en studie kan besitta egenskaper från flera forskningsstrategier.45 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Bryman, 2011. S. 84. 
42 Ibid. S. 73. 
43 Yin, Robert K. Fallstudier: design och genomförande; Upplaga 1:1. Malmö: Liber AB, 2007. S.25.  
44 Bryman, Alan & Bell, Emma. Företagsekonomiska metoder; Upplaga 3. Stockholm: Liber AB, 2017. SS. 86-

87. 
45 Ibid. 
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2.5. Datainsamling 

Som ovan nämnt är denna uppsats av både kvantitativ och kvalitativ natur. Detta medför en 

angelägenhet att studera organisationens människor och använda dess förståelse och 

upplevelse som grund för det data som används i studien. Trots den kvalitativa prägeln på 

arbetet skall även kvantitativa data användas, vilket anses ofrånkomligt apropå 

frågeställningarnas monetära beskaffenhet. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa 

data blir nödvändigt för arbetet, eftersom undersökningsdesignen följer den kvalitativa 

fallstudien, samtidigt som problemen grundas i kostnader, vilka uttrycks kvantitativt.  

 

2.5.1. Primär- kontra Sekundärdata 

Primärdata innefattar den empiriska data som den forskande själv samlar in genom 

exempelvis observationer och intervjuer. Primärdata samlas in och tolkas av den studerande, 

vilket skiljer sig från sekundärdata i den bemärkelse att sekundärdata är information som 

samlats in och tolkats av någon annan. Det är även fördelaktigt att använda primärdata i större 

omfattning i det avseendet att datat hålls aktuellt och är av fortsatt relevans för 

undersökningen.46 

 

Sekundärdata kan finnas i olika slag, exempelvis information från hemsidor, 

mötesanteckningar, muntliga berättelser och tidigare undersökningars resultat. Sekundärdata 

bär med sig ett antal fördelar respektive nackdelar. En fördel med sekundärdata är att 

forskaren kan göra besparingar i form av tid och kostnader, samt att tidigare utredda områden 

kan ge indikationer på hur forskning bör utföras. Nackdelar omfattar faktorer såsom hur 

informationen passar den nuvarande studien, felaktigheter i sekundära källor samt bristande 

relevans.47 

 

Grundregeln vid användandet av respektive datakälla är att som forskare försöka komma så 

nära informationsproduktionen som möjligt, det vill säga att använda primärdata i så stor 

utsträckning som möjligt. I synnerhet om forskaren önskar hålla sig objektiv, då ingen tidigare 

                                                 
46 Mälardalens Högskola. Primära och sekundära data. 20/1-2016. 

http://www.mdh.se/student/stod-studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-information/primara-och-

sekundara-data-1.27203. Hämtad 04/04-2018. 
47 Ibid. 
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tolkning gjorts. Sekundärdata bör inhämtas begränsat och kritiskt, för att säkerställa dess 

relevans, användbarhet och validitet.48 

 

Det empiriska materialet i denna studie kommer att utgöras av primärdata, det vill säga 

information inhämtad från observationer och intervjuer hos ProfilGruppen samt 

kompletterande material i form av data hämtad från verksamhetens affärssystem. Denna typ 

av data är önskvärd att samla in, främst för att kunna utföra nödvändiga beräkningar och 

analyser som anses vara relevanta för frågeställningar och syfte. Använd sekundärdata utgörs 

av finansiella data och stödjande information från företaget.  

 

2.5.2. Kvalitativ Datainsamling 

Uppsatsens kvalitativa datainsamling sker primärt genom kvalitativa intervjuer. Denna sortens 

genomförande av intervjuer skiljs från kvantitativa intervjuer, främst genom ett mindre 

strukturerat tillvägagångssätt, flexibilitet och följsamhet från intervjuarens sida samt att de 

frågor som ställs har en öppen karaktär.49  

 

Inom de kvalitativa intervjuerna finns två huvudsakliga inriktningar: ostrukturerade intervjuer 

samt semistrukturerade intervjuer. Skillnaden mellan dessa orienteringar grundas i sättet på 

vilket frågorna ställs - trots det kan olikheterna vara relativt stora. En ostrukturerad intervju 

följer inte ett antal förbestämda frågor som ställs i en specifik ordning överhuvudtaget. 

Antalet frågor och dess utformning kan variera i omfattande grad mellan olika respondenter. 

Intervjuaren undviker att styra subjektets svar för att kunna utvinna en så målande och 

nyanserad respons som möjligt. Eventuella följdfrågor baseras på respondentens reaktioner 

och intervjun kan liknas vid ett närmast vardagligt samtal, som ändå uppfyller ett syfte för 

intervjuaren.50 

 

En semistrukturerad intervju liknar den ostrukturerade i att subjektet har möjlighet att svara 

fritt på frågor och att frågorna inte nödvändigtvis behöver ha samma följd och utformning 

mellan de olika respondenterna. Emellertid styrs vilka frågor som ställs till en något större 

                                                 
48 Mälardalens Högskola. Primära och sekundära data. 
49 Bryman, 2011. S. 413. 
50 Ibid. SS. 414-415. 
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utsträckning av intervjuaren. Den semistrukturerade intervjun kretsar nämligen kring ett antal 

förbestämda teman, vilka intervjuaren avser diskutera.51 

 

De intervjuerna som genomförs i denna studie tenderar att främst efterlikna den 

semistrukturerade inriktningen. Intervjuerna är inte strukturerade, eftersom respondenter har 

möjlighet att svara fritt på frågorna, samtidigt som intervjuerna följer ett antal förbestämda 

teman eller frågor som skall utrönas. Intervjuerna sker främst på plats i Åseda, men 

mailkontakt och telefonsamtal genomförs också vid behov.  

 

2.5.3. Kvantitativ Datainsamling  

Insamlingen av de kvantitativa data som används i uppsatsen består främst av ekonomiska 

data samlade från ProfilGruppens egna affärssystem, samt sekretessbelagda dokument. De 

typiska metoderna för kvantitativ forskning, så som enkäter och strukturerade intervjuer,52 

kommer alltså inte att följas. 

 

2.5.4. Urval av Respondenter 

Urval för kvalitativ datainsamling kan vara diffus och det är vanligt att det inte specificeras 

hur många som intervjuades eller hur många intervjuer som genomfördes under en kvalitativ 

studies gång. Vanligtvis följs antingen ett bekvämlighets- eller tillfällighetsurval, men 

forskare klargör inte alltid vilken inriktning som använts. Forskare väljer att följa ett 

bekvämlighetsurval ifall det råder brister på tillgänglighet under studiens gång, exempelvis att 

vissa eftersökta respondenter kan vara svåra att få kontakt med. En annan anledning kan vara 

att den organisation som undersöks i en fallstudie själva tilldelar subjekt till intervjuerna.53 Ett 

tillfällighetsurval innebär istället att forskare använder de respondenter som är tillgängliga för 

analys vid ett specifikt tillfälle, oavsett om de uppfyller önskade  kriterier eller inte. Eftersom 

de subjekt som väljs vid ett sådant urval inte anses vara representativa för hela populationen, 

betraktas således tillfällighetsurvalet som den mest skrala typen av urval.54 

 

Det kvalitativa urvalet i denna uppsats följer riktningen för bekvämlighetsurval. Rådande 

situation på ProfilGruppen innebär att flera subjekt på företaget som annars skulle vara av 

                                                 
51 Bryman, 2011. SS. 414-415. 
52 Ibid. SS. 6-7. 
53 Ibid. S. 433. 
54 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv; Upplaga 2. 

Stockholm: Liber AB, 2007. S. 69. 
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intresse för undersökning inte finns tillgängliga att intervjua. Antalet intervjuer som 

genomförs är också direkt beroende på tillgänglighet och behov. 

 

2.5.5. Urval av Artiklar 

I syfte att motverka växande kapitalbindning samt kapitalkostnad i företagets verksamhet 

kommer en typartikel ur företagets sortiment att studeras, vars produktion påbörjas hos 

ProfilGruppen. Den artikel vars flödesväg kommer analyseras är en bottenplatta till tanken för 

AdBlue på lastbilar - en vätska som används för att minska utsläpp från dieselmotorer.55 

Bottenplattan tillverkas i två olika storlekar, med artikelnumren H30388 samt H30389. Denna 

artikel är en av de profiler ur ProfilGruppens sortiment som produceras mot lager, och hålls 

således i ett färdigvarulager för att kunna levereras på kort varsel. Endast denna artikel 

kommer att studeras, eftersom det flöde artikeln genomgår är komplicerat och detaljrikt. 

Forskarna och företaget är ense om att omfattningen skulle överstiga vad som är rimligt för 

uppsatsen ifall flera artiklar skulle studeras på likvärdigt detaljrik nivå. Istället syftar analysen 

för bottenplattans flödesväg till att kunna agera som mall för ProfilGruppen vid analys av 

andra artiklar. 

 

Urvalet av artikeln har liksom vid urvalet av respondenter skett enligt ett bekvämlighetsurval. 

Artiklarna valdes inte enligt tillfällighet, utan har genomgått en separat urvalsprocess för att 

utröna vilka artiklar som passar såväl företaget som forskarna på bästa sätt. Artikeln anses av 

företaget vara av intresse att analysera ur ett kapitalbindnings- och kapitalkostnadsperspektiv, 

samtidigt som forskarna anser artikeln vara av godtycklig natur för att användas i presenterade 

modeller. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Aus der Wiesche, Stefan. Numerical heat transfer and thermal engineering of AdBlue (SCR) tanks for 

combustion engine emission reduction. Applied Thermal Engineering. Vol. 27, No. 11-12 (2007). S. 1790-1798. 
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2.6. Teoretisk Relevans 

Denna studies innehåll har för avsikt att kunna appliceras på andra företag med liknande 

verksamhet som ProfilGruppen. Arbetets utformning präglas därför av generaliserbarhet, 

samtidigt som uppsatsen innehåll utvärderas enligt kvalitetsbegreppen reliabilitet och 

validitet. 

 

2.6.1. Generaliserbarhet 

Fallstudier brukar ofta utsättas för kritik eftersom de är svåra att generalisera, på grund av att 

ett enda företag studeras. Huvudsakligen görs en åtskillnad mellan två typer av generalisering: 

statistisk och analytisk generalisering. När statistisk generalisering genomförs samlas 

empiriska data in från ett urval, vilket används för att dra slutsatser kring en population. 

Denna sorts generalisering handlar om att beskriva frekvenser och är allmänt tillämpad vid 

experiment och surveyundersökningar. Vid fallstudier är dock analytisk generalisering av 

högre relevans. När analytiska generaliseringar tillämpas “strävar forskaren efter att 

generalisera en viss uppsättning resultat till en mer generell teori”.56 För att utveckla en stark 

substans för teorin är det viktigt att kunna testa den genom att replikera resultaten i ett andra 

eller tredje område, det vill säga hos liknande företag för att därmed kunna genomföra 

generaliseringar. Samtidigt går det inte att framtvinga replikationer och säga att fallstudien är 

representativ för en viss typ av organisationer. Det är som ovan nämnt en kritik som inte går 

att undkomma vid fallstudier.57 

 

Denna fallstudie kommer i grunden att utgå från en kvalitativ ansats, vilket medför att 

analytisk generalisering kommer genomföras. Syftet med en sådan generalisering är att andra 

underleverantörer i tillverkningsbranschen av liknande karaktär ska kunna dra nytta av 

resultaten i denna uppsats och kunna pröva teorierna i sina verksamheter.  Däremot är det 

väsentligt att understryka faktumet att generalisering inte är det primära syftet med den här 

studien, på grund av svårigheterna som fallstudier inbegriper. Istället är förhoppningen att 

studien skall bidra med förståelse för det fenomen som råder på ProfilGruppen, vilket andra 

verksamheter skall kunna relatera till och angripa liknande problematiseringar på likvärdigt 

sätt. 

 

                                                 
56 Yin, Robert K. Fallstudier: design och genomförande; Upplaga 1:1. Malmö: Liber AB, 2007. S. 58.  
57 Ibid. SS. 28, 51-53, 58.  
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2.6.2. Trovärdighet och Äkthet 

Två viktiga kriterier att ta hänsyn till inom kvalitativ forskning är trovärdighet och äkthet. 

Inom den interna validiteten, vilket vidare behandlas i nästa delkapitel, är begreppet 

trovärdighet av hög relevans. “Att skapa en trovärdighet i resultaten inbegriper både att man 

säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar 

resultaten till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att dessa 

ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt.”58 Detta benämns som 

respondentvalidering, vars syfte är att skapa en trovärdighet utifrån flera olika individers 

uppfattning kring verkligheten.59  

 

Ytterligare ett begrepp som krediterar styrka till kvalitativa undersökningar, dock i varierande 

omfång, är äkthet. Äkthetsbegreppet väcker fem generellt hållna frågor som kan uppfattas 

vara provokativa, men betecknas ändå kunna bidra till att en studies kvalitet höjs. Den första 

frågan berör huruvida studien ger en rättvis bild av situationen, vilket konkret handlar om att 

individers olika åsikter och uppfattningar framkommer i en sammanfattad form. Den andra 

punkten handlar om ontologisk autenticitet och ifrågasätter ifall individerna som medverkat i 

exempelvis intervjuer eller observationer får en högre förståelse kring den sociala 

verkligheten de lever i på företaget.  Pedagogisk autenticitet, som är den tredje punkten, 

ifrågasätter huruvida respondenterna som varit med i studien har fått en högre förståelse kring 

hur andra individer upplever aktuella fenomen. Den fjärde frågan belyser katalytisk 

autenticitet, vilket handlar om att deltagarna i studien ska kunna förändra den rådande 

situation de befinner sig i. Taktisk autenticitet är den femte och sista punkten, vilken 

undersöker huruvida individerna i studien har fått underlag att kunna vidta åtgärder till de 

problem som finns inom verksamheten.60 

 

I denna undersökning kommer en respondentvalidering att genomföras utifrån 

trovärdighetsbegreppet för att på så sätt skapa en rättvisande bild kring den rådande 

situationen och problemen på ProfilGruppen. Dessutom kommer även äkthetsbegreppet att 

finnas som en bakomliggande faktor när respondentvalideringen genomförs med berörda 

individer hos företaget.  

 

                                                 
58 Bryman, 2011. SS. 354-355. 
59 Ibid.  
60 Ibid. 356-357.  
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2.6.3. Validitet och Reliabilitet 

För att bedöma en fallstudies kvalitet vid empiriska undersökningar finns det fyra kriterier att 

ta hänsyn till. Dessa är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.61 En 

forskare som strävar efter att uppnå begreppsvaliditet söker efter mått som ska kunna spegla 

det som begreppsförklaringen står för.62  När det gäller begreppsvaliditet finns det tre olika 

taktiker att tillgå för att öka validiteten. Den första handlar om att skapa sammanhang i 

undersökningen genom att använda sig av flera olika källor när datainsamling sker.  Den 

andra taktiken handlar om att styrka forskningen genom att skapa en beviskedja vid 

insamlingen. Den tredje handlar om att låta nyckelpersoner granska ett utkast för att eventuellt 

identifiera något som avviker från verkligheten för att detta ska kunna åtgärdas i sådana fall.63   

 

Intern validitet handlar om att forskarnas observationer och de teoretiska idéerna som de 

utvecklar ska vara i god överensstämmelse med varandra, vilket bidrar till en förhöjd styrka 

vid kvalitativa studier.64 Denna typ av validitet är främst användbar vid analys av insamlat 

data och vid fallstudier handlar den om att kunna dra hållbara slutsatser. En taktik som 

tillämpas för att säkerställa kvaliteten är så kallade mönsterjämförelser, där forskaren väljer ut 

ett tidigare empiriskt mönster för att sedan jämföra det med ett nytt empiriskt grundat 

alternativ. Andra analytiska metoder som tas i beaktning för att säkerställa intern validitet är 

att formulera förklaringar, rivaliserande förklaringar samt logiska modeller.65 

 

Den externa validiteten berör i hur hög utsträckning som ett resultat i en studie kan 

generaliseras till andra situationer, organisationer och sociala miljöer. Här återkommer 

generaliseringsproblematiken vid fallstudier, där det blir svårare att generalisera på grund av 

ett begränsat urval.66 Kring extern validitet har det diskuterats utförligare i föregående 

delkapitel om generaliserbarhet. Vid fallstudier är det svårt att generalisera eftersom att det är 

svårt att applicera resultaten till andra undersökningar - däremot fungerar det bra såtillvida 

verksamheterna tillhör samma eller liknande bransch.67 

 

                                                 
61 Yin, 2007. S.54. 
62 Bryman, 2011. S. 163.  
63 Yin, 2007. SS. 54, 56.  
64 Bryman, 2011. S.352.  
65 Yin, 2007. SS. 46, 54, 57. 
66 Bryman, 2011. S.352.  
67 Yin, 2007. S. 57. 
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Det fjärde kriteriet berör reliabilitet, vilket innebär att resultatet skulle bli detsamma om 

samma studie skulle genomföras vid ett senare tillfälle. Med detta menas att samma fallstudie 

ska göras om, och inte replikeras genom att göra en annan fallstudie på exempelvis ett annat 

företag.68 Samtidigt är detta svårt att genomföra i kvalitativa studier, eftersom det inte går att 

frysa den sociala miljön i en verksamhet från en tidpunkt till en annan.69 För att kunna 

genomföra en upprepning av en fallstudie är konkret kontinuerlig dokumentation, samt att det 

sker en granskning av studien, en förutsättning och nödvändighet.70 

 

Även om det totalt sett finns fyra kriterier att förhålla sig till när det gäller fallstudier, betyder 

det inte att det går att som forskare förhålla sig gentemot alla fyra samtidigt eller mot alla 

olika tekniker som de även inbegriper.71 Ur begreppsvaliditetshänseende kommer kriterierna 

uppfyllas i form av att flera olika källor används både vid insamling av teoretiska samt 

empiriska data. Flera anställda på ledningsnivå hos ProfilGruppen kommer få möjligheten att 

ta del av arbetet för att säkerställa huruvida studien har betraktat verksamheten på ett 

rättvisande och verklighetsanpassat sätt. Den interna validiteten kommer att uppfyllas genom 

att studien tar hänsyn till flera olika teorier kopplade till empirin för att kunna dra hållbara 

slutsatser. 

 

Som nämnt i kapitlet om generaliserbarhet är målet att studiens resultat ska generaliseras, för 

att kunna användas på verksamheter av liknande karaktär. Denna studie förväntas inte 

genomföras på samma sätt i framtiden - resultatet kommer därav inte heller kunna jämföras 

över flera tillfällen. Istället har uppsatsen kontinuerligt granskats av såväl handledare och 

examinator som andra forskare vid Linnéuniversitetet.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Yin, 2007. S. 59. 
69 Bryman, 2011. S. 352.  
70 Yin, 2007. S. 59. 
71 Ibid. SS. 59-60.  
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2.7. Etiska Överväganden 

2.7.1. Etiska Principer 

Det finns grundläggande etiska överväganden som skall visas hänsyn till när forskning utförs. 

De mest grundläggande frågorna omfattar integritet, frivillighet och konfidentialitet för de 

personer och företag som är inblandade i forskningen.19  

 

De etiska principer som gäller för svensk forskning är:  

● Informationskravet - Forskaren ska informera berörda individer om undersökningens 

syfte och de moment som ingår i undersökningen. Det skall även försäkras för 

deltagandes räkning att undersökningen är frivillig och att de har rätt att exkluderas ur 

studien om så önskas. 

● Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. Om underåriga deltar skall de ha vårdnadshavares godkännande.  

● Konfidentialitetskravet - Personer och den information som ingår i undersökningen 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.  

● Nyttjandekravet - Uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamålet.72 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till utöver de grundläggande etiska principerna handlar om 

falska förespeglingar. Detta innebär att forskarna till en undersökning inte ska ha någon avsikt 

eller syfte att vilseleda respondenter med falsk information som leder till vinklade och 

snedvridna resultat.73 

 

Forskarna för studien har bjudits in till ProfilGruppen för att lösa ett angivet fall - det råder 

därför en viss angelägenhet för de anställda på företaget att dela med sig av den information 

de besitter. Trots detta skall etiska riktlinjer respekteras och studiens genomförande präglas av 

en hänsyn till de ovan nämnda principerna. Forskarna har för avsikt att varken trotsa brist på 

samtycke eller kränka subjektens privatliv, samtidigt som eventuellt utgivna 

företagshemligheter skall behandlas med omsorg. Av dessa skäl namnges inte de subjekt från 

företaget som intervjuats under studiens gång. 

                                                 
72 Bryman 2011. SS. 131-137. 
73 Ibid. SS. 137-139.  
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2.8 Beskrivning av Arbetsfördelning 

Under studiens gång har författarna genomgående haft för avsikt att på ett jämnt sätt fördela 

arbetet. Däremot har de tre författarna intagit olika roller för att på bästa möjliga sätt få ett flyt 

i arbetsgången. Generellt indelat har Ajdin Mlivic haft en analytisk researcherroll, Johannes 

Wennberg antog sig samordnarrollen och Ville Melgén har haft en blandning av de nämnda 

rollerna. Nedan följer en beskrivning av vad varje författare bidragit med i skriftligt omfång.   

 

2.8.1. Inledning 

Johannes har bidragit med att skriva om uppsatsen bakgrund, företagsbakgrund samt 

problemdiskussion som leder fram till frågeställningar. Ville har författat finansiell 

företagsbakgrund, diskuterat frågeställningar samt illustrerat en förenkling av det flöde som 

studeras. Ajdin har varit med och diskuterat företagsbakgrund, frågeställningar samt illustrerat 

studiens disposition. Samtliga medlemmar har i samråd med handledare framställt uppsatsens 

syfte. Dessutom har samtliga medlemmar genomgående diskuterat och bekräftat vilken 

riktning studien haft.  

  

2.8.2. Metod 

Under metodkapitlet har Johannes redogjort för vetenskapliga angreppssätt, respondent- och 

artikelurval, samt kvalitativ- och kvantitativ datainsamling. Ajdin har under metodkapitlet 

skrivit avsnittet om undersökningsdesign och teoretisk relevans. Ville har redogjort för 

primär- och sekundärdata, etiska överväganden samt illustrerat den figur som sammanfattar 

studiens metodavsnitt.  

 

2.8.3. Frågeställning 1 

Johannes har sammanställt och deskriptivt redogjort för det empiriska underlag som samlats 

under studiens gång, samt skrivit underlag för beräkning. I analysen har Johannes även 

redogjort för VSM-kartläggningens innehåll. Ajdin har skrivit teori om kapitalbindning, 

kapitalkostnad och kapitalbindningskurvor. Ajdin har även illustrerat figurer inom respektive 

teoretiskt område. Ville har skrivit teori om Value Stream Mapping samt illustrerat VSM-

kartorna. Under kapitlets senare del där beräkning skett har samtliga författare bidragit. 

Beräkning av kapitalbindning och kapitalkostnad i nuläget har beräknats av samtliga.  
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2.8.4. Frågeställning 2 

Under frågeställning 2 har Johannes författat empiri och slutsats. Ajdin har redogjort för 

linjeutformat produktionsupplägg. Fortsättningsvis har Ville författat teori om linjeutformat 

produktionsupplägg och flaskhalsteori. Under studiens andra frågeställning har samtliga 

författare beräknat och redogjort för förbättringsförslagen samt dess monetära konsekvenser. 

Författarna har enhetligt tagit fram analys och slutsats.  

 

2.8.5. Frågeställning 3 

I den tredje och sista frågeställningen har Johannes sammanställt empiri och författat slutsats. 

Ajdin har skrivit avsnittet om dimensionering av säkerhetslager. Ville har författat teorier om 

ekonomisk produktionskvantiet (EPK). Dessutom har samtliga författare genomfört de 

beräkningar som används i analysavsnittet. 

   

2.8.6. Konklusion 

Johannes har författat avsnittet om studiens konklusioner, medan beräkningar och 

illustrationer utförts och sammanställts av samtliga författare. 
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2.9. Metodsammanfattning 

Figur 2.9.1. - Metodsammanfattning 
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3. Frågeställning 1 

Följande kapitel behandlar teori, empiri och analys kring uppsatsens första frågeställning: Hur 

stor kapitalbindning och kapitalkostnad förorsakas ProfilGruppen i flödets nuvarande 

utformning? Kapitlet avslutas med slutsatser dragna utifrån den analys som genomförts. 

 

3.1. Teoretisk Referensram 

I detta avsnitt kommer specifika teoretiska områden, dess innebörd samt teoretiska modeller 

att beskrivas. Inledningsvis kommer begreppen kapitalbindning och kapitalkostnad genomgå 

djupare beskrivning och modeller för att analysera begreppen presenteras. Detta i syfte att 

kunna fastställa den kapitalbindning och kapitalkostnad som förorsakas i ett flöde. Slutligen 

förklaras konceptet kring value stream mapping (VSM) och hur detta verktyg kan appliceras 

för att operationalisera ett flödes utformning. 

 

3.1.1. Kapitalbindning 

Ur ett logistiskt perspektiv är kapitalbindning något som orsakas till följd av att bundet 

material inte likviderats i verksamhetens materialflöden.74 Material är en typ av 

omsättningstillgång, vilket är en av två huvudkategorier som alstrar kapitalbindning. 

Omsättningstillgångar är resurser som inte är varaktiga över en längre tid och kan även i sin 

tur delas upp i två olika typer. Den ena sortens omsättningstillgång består av varulager i olika 

beskaffenhet, medan den andra typen är kopplad till betalningsflödet i form av kundfordringar 

och likvida medel. Den andra huvudkategorin av resurser är anläggningstillgångar, vilka är 

tillgångar som används under en längre tid - exempelvis maskiner, byggnader och 

datorsystem.75  

 

Kapitalbindning kan påverka lönsamheten för ett företag såväl direkt som indirekt, 

exempelvis genom försämrad leveransservice för det sistnämnda.76 En direkt påverkan som 

kapitalbindning har på ett företags lönsamhet är genom en belastning av balansräkningen i 

den bemärkelse att likvida medel binds i tillgångar och har en direkt påverkan för företagets 

                                                 
74 Greve, Jan. Modeller för finansiell planering och analys. Upplaga 2:1. Lund: Studentlitteratur AB, 2016.  

S. 260-261 
75 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 28. 
76 Ibid 
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likvida ställning.77 Beräkning av kapitalbindning blir nödvändig för att ge utrymme och 

förutsättningar för mätning och analys av dess effekter.78 

 

Behovet av kapital är beroende av hur stort ett företag är. Kapitalbindningen står därmed i 

proportion till verksamhetens storlek, men detta gäller inte undantagslöst. I allmänhet finns 

det ett större samband mellan omsättning och kapitalbindning i omsättningstillgångarna än 

motsvarande i anläggningstillgångarna.79 Antal omsatta enheter, utbetalning per enhet samt 

lagringstiden är tre faktorer som avgör kapitalbindning i lager. Om lagringstid och sortiment 

är identiska från ett år till ett annat står eventuella lagerförändringar i direkt proportionalitet 

till en förändrad försäljningsvolym. I de flesta fall är det av bekvämlighetsskäl mer 

användbart att undersöka förändringen i total fakturering jämfört med omsatt volym, på grund 

av att företag har olika typer av varor i sin omsättning.80 Sammanfattningsvis startar 

kapitalbindningen i råvarulager vid tal om rörelsekapital bundet i verksamheten, och kapitalet 

frigörs när kundfordringen är erhållen.81  

 

3.1.2. Beräkning av Kapitalbindning  

För att fastställa hur mycket kapital som binds i ett lager behövs två komponenter: lagrets 

genomsnittliga saldo samt värdet av de produkter som hålls i lagret. En sådan beräkning kan 

antingen genomföras på ett helt lager eller på en specifik artikel i lagret.82 

  

För att fastställa ett lagers genomsnittliga saldo kan nedanstående beräkningar genomföras. 

De komponenter som utgör beräkningen består av den orderkvantitet med vilken lagret fylls 

på, samt det säkerhetslager som hålls i lagret. Om orderkvantiteten skiljer sig mellan olika 

inleveranser beräknas snittet under en period, exempelvis ett halvår.83 

 

  

 

 

 

                                                 
77 Mattsson, Stig-Arne. Några synpunkter på att reducera kapitalbindning. Bättre Produktivitet. Vol. 1 (2003). 
78 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 126. 
79 Greve, 2016. SS. 260-261. 
80 Ibid. S. 262. 
81 Olhager, 2013. S. 34. 
82 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 130. 
83 Ibid. S. 130. 
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Figur 3.1.2.1. - Färdigvarulager84 

   

Figur 3.1.2.2. - Formel, medellager i färdigvarulager85 

  

Transportlager har emellertid en olikartad utformning. Figur 3.1.2.3. illustrerar hur ett 

transportlager förbrukas. I figur 3.1.2.4. visas beräkningen av medellager i ett transportlager. I 

beräkningen används cykeltid, vilket är tiden mellan transporter.86
 

 

Figur 3.1.2.3. - Transportlager87 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Mattsson, Stig-Arne. Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning; A 14: 

Teoretisk omsättningshastighet. Lagerstyrningsakademin. 

http://lagerstyrningsakademin.se/Hbok%20A/a14_teoretisk%20omsattningshastighet.pdf. Hämtad 24/4-2018. 
85 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 130. 
86 Wilton, Steven J.E. & Jouppi, Norman P. CACTI: An Enhanced Cache Access and Cycle Time Model. IEEE 

Journal of Solid-State Circuits. Vol. 31, No. 5 (1996). S. 677-688. 
87 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 135. 
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Figur 3.1.2.4. - Formel, medellager i transportlager88 

 

Med medellager fastställt kan genomsnittlig kapitalbindning i lagret beräknas, antingen för 

hela lagret eller för en specifik produkt i lagret. Det kapital som binds i lagret kan uttryckas 

monetärt genom följande formler: 

  

Figur 3.1.2.5. - Formel, genomsnittlig kapitalbindning för hela lagret89 

 

Figur 3.1.2.6. - Formel, genomsnittlig kapitalbindning för en produkt i lagret90 

 

En härledning av dessa formler bidrar med möjlighet att beräkna kapitalbindning under en 

ledtid, vilket är lämpligt för studien. Den genomsnittliga kapitalbindningen för varje delflöde 

under en produktionsprocess kan beräknas med hjälp av nedanstående beståndsdelar och 

efterföljande formel i figur 3.1.2.7. När varje delflöde beräknats adderas de i syfte att erhålla 

total kapitalbindning för exempelvis ett produktionstillfälle eller för ett helt år. 

 

De variabler som utgör formeln uttrycks som: 

● Genomsnittlig kapitalbindning (Ø) 

● Artikelns värde (P) 

● Kvantitet (Q)   

● Värdeökning (ΔP) 

●  Liggtid (t1) 

●  Ledtid (t2)    

 

 

Figur 3.1.2.7. - Formel, genomsnittlig kapitalbindning under ledtid 

 

 

 

                                                 
88 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 135. 
89 Ibid. S. 136. 
90 Ibid.  
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3.1.3. Kapitalbindningskurva  

Eftersom hela flödet av material som går från leverantör till kund ger upphov till 

kapitalbindning och eftersom kapitalet binds på olika sätt längs vägen, kan det vara relevant 

att illustrera kapitalbindningskurvor. Detta i syfte att kunna bedöma kapitalbindningens 

omfattning och vart den uppstår. För att en teckning ska kunna vara genomförbar krävs det 

information kring vilka artiklar som är aktiva i flödet och vilka lager, förädlingsformer samt 

transporter som är involverade. Som utgångspunkt i illustrationen behövs även information 

kring flödets omfång för varje artikel per tidsperiod, genomsnittligt lager samt värdet på 

artiklar som förekommer i flödet.91  

 

En artikels högsta kapitalbindning nås då den betecknas som slutprodukt i lager, eller när den 

ska levereras till kund. För att illustrera hur den utvecklingen sker, exemplifieras i figur 

3.1.3.1. en kapitalbindningskurva över hur kapitalbindningen ökar när produktionen sker mot 

kundorder. Kapitalbindning sker således först i förråd, för att sedan öka när produkter är i 

arbete. När produktion sker mot lager tillkommer även färdigvarulager, vilket går att utläsa 

från efterföljande figur 3.1.3.2.92 

 

 

Figur 3.1.3.1. - Kapitalbindningskurva för produktion mot kundorder93 

 
 

 

 

                                                 
91 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 132. 
92 Olhager, 2013. S. 34.  
93 Ibid. 
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Figur 3.1.3.2. - Kapitalbindningskurva för produktion mot lager94 

 

Kaptalbindningskurvor kan användas såväl för ett företags totala kapitalbindning som för 

enskilda artiklar eller produktgrupper. Eftersom X-axeln avser tidsaspekten är syftet med 

kurvan att kunna analysera kapitalbindningen under produktionsflödet. Det lager som svarar 

mot order från kund brukar generellt vara det lager som har störst kapitalbindning. Eftersom 

det är vanligt att kunden har specifika önskemål vid beställning är det också normalt sett 

längre produktionsledtid när ett företag producerar mot kundorder. När företaget istället 

producerar mot lager går det att optimera ledtiden, vilket jämnar ut produktionen över tid. 

Ytan under kurvan motsvarar kostnaden för kapitalbindning och skiktningen som sker i figur 

3.1.3.1. under produkter-i-arbete är ett exempel på eventuella kapitaltillskott i form av 

materialtillförsel vid kundorder.95 

 

3.1.4. Kapitalkostnad 

Kapitalkostnaden för ett lager utgörs av de räntekostnader som uppstår i samband med det 

kapital som binds i lagret. Kapitalkostnad för lagerhållning har två huvudsakliga kategorier. 

Den första kategorin för beräkning av kapitalkostnader innebär en syn på lagret som belånat 

kapital från en kreditgivare - räntekostnaden motsvarar då normal låneränta. Den andra 

kategorin för beräkning av kapitalkostnad kan uttryckas som ett 

alternativkostnadsresonemang. Ett lager skapas genom orderkvantitet och är beslutsorienterat 

samt framtidsinriktat, vilket orsakar ett förräntningskrav på kapital bundet i lager. 

Alternativkostnaden innebär att lagerhållning ses som en investering i verksamhetens 

                                                 
94 Olhager, 2013. S. 34. 
95 Ibid.  
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omsättningstillgångar, vilka företaget ställer förräntningskrav på. Detta förräntningskrav skall 

motsvara verksamhetens krav på avkastning, som från övriga möjliga investeringar. I 

praktiken fastställer företagsledningen räntan som en policy-variabel och uttrycker normala 

förräntningskrav på investeringar.96 

 

För att fastställa den lagerränta som används vid kalkylering av kapitalkostnad krävs en 

beräkning av den totala lagerhållningssärkostnaden, vilken är “kostnaden för att lagerhålla 

ytterligare en enhet av en artikel.97 Summan beräknas genom att sammanställa de totala 

särkostnaderna för avkastning på kapital, förvaring och osäkerhet. Denna ränta avser årlig 

särkostnad i procent av genomsnittligt lagervärde och benämns som lagerhållningsränta. Med 

avsikt att kunna beräkna procentsatsen krävs därmed en uppskattning av genomsnittligt årligt 

lagervärde. På grund av att förvaringssärkostnader och osäkerhetssärkostnader vanligen 

varierar, är det inte helt korrekt att använda samma lagerränta för hela produktsortimentet. 

Däremot är det ur ett praktiskt hänseende vanligt förekommande att göra det för alla artiklar. 

Den genomsnittliga lagerräntan beräknas enligt följande formel: 

 
Figur 3.1.4.1. - Formel, lagerhållningsränta98 

 

Den beräknade räntesatsen utmynnar tillsammans med en beräknad genomsnittlig 

kapitalbindning i en möjlighet att beräkna kapitalkostnaden för ett lager, eller en specifik 

artikel i lagret. Beräkningen kan tillämpas genomgående i en artikels flödesväg samt påvisa 

ackumulerad kapitalbindning i flödets olika aktiviteter. Den grundläggande formeln för 

beräkning av kapitalkostnad uttrycks som följande: 

 

 

Figur 3.1.4.2. - Formel, kapitalkostnad
99

 

 

                                                 
96 Mattsson, Stig-Arne. Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning; B 13: 

Uppskatta lagerhållningssärkostnader. Lagerstyrningsakademin. 

http://www.lagerstyrningsakademin.se/Hbok%20B/b13_lagerhallningssarkostnader.pdf. Hämtad 20/4-2018. 
97 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 121. 
98 Ibid. 
99 Ibid. S. 403. 
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Liksom formeln för genomsnittlig kapitalbindning så måste denna formel anpassas för att 

passa studiens syfte. För att istället uttrycka den kapitalkostnad som alstras över en bestämd 

tid under ett år kan följande formel användas, där (t2) motsvarar ledtid: 

 

Figur 3.1.4.3. - Formel, kapitalkostnad under ledtid 

 

3.1.5. Value Stream Mapping  

Value stream mapping (VSM) är en modell som används för design och analys av material- 

samt informationsflöden, från producent av vara eller tjänst till slutkund. VSM syftar till att 

identifiera värdeskapande och eliminera slöseri för att “smalna av” organisationen. Värde i 

detta sammanhang definieras som det kunden är villig att betala för. Modellen görs bruklig i 

den bemärkelse att den kan användas i flera organisatoriska nivåer för att identifiera 

värdeskapande och slöseri, med det grundläggande målet att identifiera punkter där värde inte 

skapas för att kunna förbättra eller eliminera olika steg i processen. Utöver modellens 

förmåga att identifiera värdeskapande eller icke-värdeskapande processer finns andra fördelar 

med VSM; bland annat att genomförandet av modellen i princip är kostnadsfri, resurserna för 

att skapa den är i många fall tillgängliga och det skapas för flera delar av organisationen en 

helhetssyn på de processer och aktiviteter som utförs.100 

 

VSM-processen utgörs av ett antal steg och metodiken kan skilja sig beroende på vilken typ 

av verksamhets som bedrivs. Arbetet börjar med identifiering av vilken artikel eller process 

som bör följas och analyseras, där den generella rekommendationen vid urval av artikel är att 

välja artiklar som förädlingsmässigt liknar varandra. Vidare utförs identifiering av vilka 

problem som föreligger i processen eller artikelgruppens flöde. Detta steg anses vara av stor 

vikt; att identifiera “rätt” problem är essentiellt, då organisationen annars kan löpa risk för att 

tillägna resurser under förändringsarbetet till problematik som inte är kritisk eller väsentlig. 

Efter empirisk datainsamling ritas VSM-kartan. En summering av insamlade data sker och 

förbättringsmöjligheter identifieras - därefter fastställs åtgärdspunkter.101 

 

                                                 
100 Howell, Vincent. Value Stream Mapping - A Tool for Process Improvement. Ceramic Industry. 7/8-2013. 

https://www.ceramicindustry.com/articles/93406-value-stream-mapping-a-tool-for-process-improvement. 

Hämtad 19/4-2018. 
101 Ibid.  
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En djupare metodik för processen är att rikta arbetet systematiskt mot slöseri, kvalitetsbrister 

och ledningsproblematik. Tre typer av processuella aktiviteter står för grunden i arbetet: icke-

värdeadderande-, nödvändiga icke-värdeadderande- samt värdeadderande aktiviteter. Icke-

värdeadderande aktiviteter är önskvärda att eliminera ur processen, med alternativet att göra 

om dem till aktiviteter som bidrar med värde. Nödvändiga aktiviteter som inte är 

värdeskapande omfattar exempelvis väntetid, uppackning och andra ineffektiva interna 

rörelser. Värdeadderande aktiviteter omfattar oftast förädling av olika slag, beroende på 

verksamhetens beskaffenhet.102   

 

Ett annat sätt att identifiera värdeskapande, slöseri och kvalitetsbrister är genom att använda 

Toyotas sju faktorer: överproduktion, väntetid, transport, onödig bearbetning, överskott i 

lager, överrörelse samt defekter. Startpunkten blir kartläggning av det generella flödet av 

processerna, identifiering av slöseri, kvalitetsbrister samt möjligheter till förbättring i det 

fysiska flödet och processens delaktiviteter. Efter identifiering av förbättringspunkter sätts 

aktiviteter som inte skapar värde eller är nödvändiga men icke-värdeskapande under lupp, i 

syfte att formulera en passande åtgärd. Metodiken kommer från industriella sammanhang, 

vilket gör den lämplig för tillverkande företag.103  

 

Olika typer av organisationer kräver olika typer av metoder för att framgångsrikt kunna skapa 

och implementera förändringar genom VSM. En gemensam nämnare oavsett metodik och 

organisatorisk anpassning är att VSM utmynnar i en flödeskarta. Utöver de nyckelpunkter 

inom verksamheten som identifierats, skapar detta en helhetssyn som görs tillgänglig för hela 

organisationen samtidigt som kartan ytterligare förtydligar hur flöden ser ut, bör se ut och hur 

de kan förändras eller effektiviseras på olika sätt. Vidare är det viktigt att poängtera faktumet 

att VSM-kartläggningen i sig inte skapar någon reell förändring. Kartläggningen är enbart ett 

verktyg för att, med utgångspunkt i organisationens problematisering och val av artikelgrupp, 

kunna skapa en grund på vilken företaget kan arbeta utifrån för att implementera rätt 

förändring, baserat på de identifierade problemen i värdeskapandets process.104 

 

 

                                                 
102 Hines, Peter & Rich, Nick. The seven value stream mapping tools. International Journal of Operations & 

Production Management. Vol. 17, No. 1 (1997). S. 46-64.  
103 Ibid.  
104 Howell. Value Stream Mapping - A Tool for Process Improvement. 2013. 
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3.1.6. Illustrering av en VSM-karta 

I figur 3.1.6.1. beskrivs innebörden av olika färger och figurer som används i uppsatsens 

VSM-kartläggningar. Följande färger används för att identifiera aktörer och aktiviteter: Grön 

för kund, grå för intern verksamhet och blå för transporter. De figurer som används 

genomgående omfattar tvådelad rektangel, uppradade rektanglar, triangel samt lastbil. 

Tvådelad rektangel innebär aktör samt process, eller resurser som används. De uppradade 

rektanglarna innehåller statistik kring aktiviteten, vilket omfattar ledtid, drifttid och en kvot av 

dessa. Vit triangel beskriver transportlager, medan röd triangel avser färdigvarulager. 

Avslutningsvis innebär lastbil att transport sker mellan aktörer. 

 

Figur 3.1.6.1. - Figurbeskrivning, VSM 

 
 

Figur 3.1.6.2. illustrerar hur en överskådlig VSM-kartläggning kan se ut för en artikel ur ett 

producerande företags sortiment. I denna illustration används ett antal sedvanliga typer av 

figurer för att klargöra vilken sorts aktivitet som beskrivs, samt vilken aktör som bär ansvaret 

i respektive steg. Kartläggningen omfattar alla steg från att produktionsorder mottas tills 

artiklar levereras till kund. VSM-kartan är baserad på en teoretisk modell105 utefter vilken 

processbenämningen anpassats efter uppsatsens syfte. Illustrationen syftar till att fånga kärnan 

av VSM, det vill säga, skapa en överblick över vilka aktiviteter som inkluderas i processen 

samt vilka mått som används kring drifttid och liggtid. Denna VSM-karta utgör grunden för 

vidare processuell analys där flera olika nyckeltal kommer att mätas och analyseras.  

 

                                                 
105 Abdulmalek, Fawaz. A & Rajgopal, Jayant. Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream 

mapping via simulation: A process sector case study. International Journal of Production Economics. Vol. 107 

(2007). S. 223-236. 



 
 

 

45 
 

Figur 3.1.6.2. - Mall för VSM-kartläggning 
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3.2. Empiriskt Underlag 

Detta kapitel hanterar material som är unikt för det fall som behandlas i denna uppsats och 

kommer beskriva bottenplattans flödesväg. De profiler som tillverkas vid ett presstillfälle 

kommer följas genomgående, med avsikt att utmynna i en VSM-karta.  För att kunna 

genomföra en VSM-karta över bottenplattans nuvarande flödesväg krävs en uppfattning om 

vilka aktörer som är inblandade i sagt flöde, samt hur lång tid artikeln spenderar hos varje 

aktör. Profilen produceras mot lager enligt årliga prognoser från kund, vilket i sin tur styr 

vilka kvantiteter som placeras i vilket lager. När artikeln är färdigställd placeras den i ett 

färdigvarulager (FVL), där kunden har möjlighet att anropa olika kvantiteter vid varje 

order.106  

 

Kapitlets upplägg kommer följa varje aktör som är inblandad i flödet i den kronologiska 

ordning som illustreras i figur 3.2.1. I figuren presenteras en sammanfattning av hur profilerna 

förflyttas mellan de tre olika anläggningarna som är involverade i flödet. Samtliga 

anläggningar ägs av ProfilGruppen AB.107
 

 

Figur 3.2.1. - Flödets kronologiska ordning, nuläge 

 

                                                 
106 Säljsupport - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 26/4-2018. 
107 Logistikchef - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
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3.2.1. Strängpressning 

Bottenplattan genomgår ett antal förädlingssteg innan den är redo för leverans till 

ProfilGruppens kund. Det första steget är strängpressning av profilen i ProfilGruppens fabrik, 

där ett göt råmaterial förs in i pressen. Götet hettas upp till ungefär 500ºC för att kunna formas 

på önskat sätt i det verktyg som placerats i aluminiumpressen. Den färdigställda 

bottenplattans bredd överstiger vad verktygen i pressanläggningen kan behandla, därför 

pressas initialt två separata profiler som sedan sammanfogas. Båda dessa profiler tillverkas i 

samma pressanläggning, men i olika kvantiteter. Till den breda delen av profilen används 700 

m aluminium, medan den smala profilen pressas av 620 m råmaterial. De båda profilerna 

kapas i samma längd i samband med pressning, nämligen 5185 mm, vilket resulterar i 135 

exemplar av den breda profilen samt 120 exemplar av den smala profilen vid varje 

presstillfälle.108 

 

Den hastighet pressen har vid produktion är relativ till vilken av dessa profiler som tillverkas. 

Den breda profilen tillverkas i en takt om 29 m per timme. Det tar alltså drygt 24 timmar att 

pressa 700 meter aluminium till 5185 mm långa profiler. Den pressanläggning där profilerna 

tillverkas är aktiv 24 timmar om dygnet med 93 % tillgänglighet.109 ProfilGruppen räknar 

alltså med 22,3 aktiva timmar per dygn för pressanläggningen, vilket innebär att drifttiden för 

att färdigställa de 135 breda profilerna är 1,1 dagar. Den smala profilen produceras i en 

hastighet om 32 m per timme, vilket leder till att det tar 19 timmar att pressa 620 m 

aluminium till 5185 mm långa profiler. Med samma effektiva tid i pressen är drifttiden för att 

tillverka de smala profilerna vid ett presstillfälle 0,9 dagar. Den totala drifttiden för att 

producera de initiala profilerna är alltså två dagar. De två profilerna kan inte pressas 

samtidigt, eftersom endast ett verktyg kan användas i pressanläggningen åt gången.110 

 

Efter pressning genomgår profilerna snarast en värmeåldring, där de placeras i en ugn med 

kontrollerad temperatur i ett dygn för att ytan skall härdas och bli värmetålig. De två olika 

profilerna värmeåldras separat eftersom de inte nödvändigtvis tillverkas vid exakt samma 

tidpunkt, vilket innebär att drifttiden för att värmeåldra alla de profiler som tillverkats vid ett 

presstillfälle är två dagar.111  

 

                                                 
108 Ansvarig för pressverktyg - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
109 Säljsupport - ProfilGruppen Extrusions AB. Mailkontakt 14/5-2018. 
110 Ansvarig för pressverktyg - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
111 Säljsupport - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 26/4-2018. 
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Total drifttid medan profilerna finns på pressanläggningen är således fyra dagar. Den enda 

lagringstiden som förekommer är medan pressningen sker och de första profilerna väntar 

under tiden övriga produceras. Denna lagringstid varierar dock mellan samtliga exemplar och 

kan inte generaliseras över hela presstillfället. Drifttiden och liggtiden är alltså densamma. 

 

3.2.2. Friktionssvetsning 

Efter värmeåldring sker den första transporten av bottenplattan, då den transporteras till 

ProfilGruppens separata enhet för bearbetning av profiler, ProfilGruppen Manufacturing 

(PGM). Transport sker genom en lokal tredjepartslogistiker, Åseda Grus och Lager (ÅGL), 

vilka hanterar all transport av bottenplattan mellan aktörer. Trots att alla de aktörer som är 

involverade i föräldringsprocessen är belägna i Åseda tillägnas en hel dag åt varje transport, 

eftersom ÅGL inte transporterar godset direkt till destinationen, utan istället forslar profilerna 

till deras egna anläggning för att leverera dem dagen därpå. Transportupplägget är en direkt 

följd av ProfilGruppens affärssystem, som inte kan hantera att gods skickas och anländer på 

angiven destination samma dag.112 

 

På PGM genomförs en friktionssvetsning av bottenplattan, där en bred och en smal profil 

fogas för att uppnå den bredd som önskas för slutprodukten. Friktionssvetsning innebär att de 

två profilerna svetsas samman utan någon tillförsel av material - istället används endast 

materialet som utgör profilerna för att sätta ihop dem. Vid svetsningen placeras de två olika 

profilerna jämsides i en ställning, tätt ihop. Ett verktyg förs sedan längs skarven mellan de två 

profilerna, vilket genom friktion smälter materialet från de båda profilerna och låter dem 

sammanfogas.113 

 

Verktygets hastighet tillåter i snitt nio friktionssvetsningar i timmen, där två profiler fogas vid 

varje tillfälle. Eftersom antalet breda och smala profiler inte är detsamma vid ett presstillfälle 

kan endast 120 stycken svetsningar genomföras. Detta resulterar i att det tar 13,33 timmar att 

genomföra alla svetsningar för ett presstillfälle. Svetsen används aktivt 8 timmar per dygn, 

vilket innebär att drifttiden är 1,7 dagar för att foga de 120 profilerna. Profilerna finns på 

PGM i snitt en dag både innan och efter svetsning. Friktionssvetsens låga hastighet innebär en 

flaskhals för flödet, och långa väntetider för operatörerna som sköter maskinen. Anställda på 

                                                 
112 Säljsupport - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
113 Produktionschef på ProfilGruppen Manufacturing - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
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PGM menar också att svetsen upptar plats i onödan, eftersom det endast finns två profiler i 

ProfilGruppens nuvarande sortiment som kräver behandling i friktionssvetsen.114  

 

Den totala drifttiden under friktionssvetsningen är alltså 1,7 dagar, och liggtiden är 3,7 dagar. 

Medan det ur ett produktperspektiv hade varit önskvärt att tillverka bottenplattan i önskad 

bredd redan vid pressning, motsvarar ändå artikelns hållbarhet vid friktionssvetsning ungefär 

80 % av den beständighet som hade tillförts vid tillverkning i en bredd från början.115  

 

3.2.3. Anodisering och Kvalitetskontroll 

Efter friktionssvetsning fraktas de 120 sammanfogade profilerna tillbaka till ProfilGruppens 

pressanläggning via ÅGL för vidare ytbehandling genom anodisering. Profilerna får vänta i 

snitt två dagar innan anodisering. Vid anodisering sker en elektrolytisk oxidering av 

profilernas yta genom att profilerna sänks ner i ett elektriskt laddat vattenbad, vilket ökar dess 

hållfasthet. Totalt tar anodiseringen ungefär två timmar, varav en timme tillägnas ställtid.116 

Anodiseringsanläggningen är aktiv 18 timmar om dygnet, vilket innebär att ytbehandlingen av 

profilerna tar 0,1 dygn. 

 

Drifttiden under anodisering uppgår således till 0,1 dygn och liggtiden är 2,1 dygn. Efter 

anodisering skickas ett stickprov av profilerna till kvalitetskontroll, där de utsätts för ett 

dragprov i syfte att fastställa huruvida hållfastheten är godtycklig.117 

 

3.2.4. Kapning 

Nästa steg i artikelns flödesväg innebär en transport av profilen via ÅGL till en annan separat 

enhet som ägs av ProfilGruppen, nämligen Profilcenter (PC), där de anodiserade profilerna 

kapas till önskad längd. Innan kapningen påbörjas inväntas ett godkännande från det test som 

genomförts vid kvalitetskontrollen, vilket tar i snitt två dagar. Det är hos denna aktör som de 

olika storlekarna på den analyserade profilen uppnås. De fortfarande 5185 mm långa 

anodiserade profilerna kapas till två olika längder: 332 mm (H30388) samt 232 mm 

                                                 
114 Produktions- och logistikplanerare på ProfilGruppen Manufacturing - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 

9/5-2018. 
115 Säljsupport - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 26/4-2018. 
116 Kvalitetsutvecklare - ProfilGruppen Extrusions AB. Telefonintervju 9/5-2018. 
117 Produktionsplanerare på Profilcenter - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
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(H30389). Antalet längre profiler som kapas är fler än de mindre, vilket står i direkt relation 

till efterfrågan av de olika utformningarna av artikeln.118 

 

Efterfrågan är ungefär 33 % högre på den 332 mm långa artikeln än på den 232 mm långa, 

vilket innebär att av 120 profillängder används ungefär 80 stycken till H30388 och 40 stycken 

till H30389. Av den 5185 mm långa profillängden utvinns 15 stycken H30388, eller 22 

stycken H30389. Totalt resulterar de 120 profillängderna i 1200 stycken H30388 samt 880 

stycken H30389, vilket närmast motsvarar relationen i efterfrågan mellan de olika 

utformningarna av artikeln. Totalt utvinns 2080 profiler från de 120 profillängderna.119  

 

Kapens hastighet är liksom pressen beroende på profilens storlek, och kapar i snitt 160 

stycken långa eller 170 stycken korta profiler i timmen.120 Det tar således i snitt 7,5 timmar att 

kapa samtliga 332 mm långa profiler, samt 5,2 timmar att kapa de 232 mm långa profilerna. 

Kapen är aktiv 16 timmar per dygn, vilket innebär att det tar 0,8 dagar att kapa alla profiler.121 

Efter kapning lagerhålls bottenplattan en kortare tid vid inväntan av transport, vilket tar i snitt 

en dag.122  

 

3.2.5. CNC-bearbetning och Märkning 

Det sista steget i artikelns förädlingsprocess inleds med transport via ÅGL tillbaka till PGM. 

Efter att ha fått vänta i snitt en dag genomgår bottenplattorna där en CNC-bearbetning i form 

av hålborrning, i syfte att kunna montera bottenplattan på angiven plats på lastbilen. 

Bottenplattan märks också med ett unikt artikelnummer vid samma tidpunkt. Fyra 

bottenplattor behandlas åt gången, och CNC-bearbetningen sker med en hastighet om 20 

profiler per timme. Det tar alltså totalt 104 timmar att behandla samtliga av de 2080 

aluminiumprofilerna. CNC-bearbetning sker aktivt 20 timmar per dygn, vilket innebär att det 

tar 5,2 dagar att färdigställa profilerna på PGM.123 

 

Drifttiden för CNC-bearbetning och märkning är således 5,2 dagar och liggtiden motsvarar 

totalt 6,2 dagar.  

                                                 
118 Produktionsplanerare på Profilcenter - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
119 Sekretessbelagt dokument gällande statistik för artikelns försäljning. 
120 Produktionsplanerare på Profilcenter - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
121 Sekretessbelagt dokument gällande statistik för artikelns försäljning. 
122 Produktionsplanerare på Profilcenter - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
123 Produktions- och logistikplanerare på ProfilGruppen Manufacturing - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 

9/5-2018. 
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3.2.6. Färdigvarulager och Packning 

Efter CNC-bearbetning placeras profilerna i ett färdigvarulager på PGM, där de ligger i snitt 

två veckor. Från detta lager anropas önskad kvantitet artiklar när kunden placerar en order. De 

bottenplattor som skall levereras packas i kundens egna emballage och placeras i ett lager för 

utlastning i högst en dag. Slutligen transporteras profilerna från PGM direkt till kund, där 

kunden ordnar transport.124 

 

Medan tiden det tar att packa varorna hade kunnat anges som drifttid, så hade detta resulterat i 

en felaktig bild över hur lång tid profilerna ger upphov till kapitalkostnader efter de anropas 

från färdigvarulager. Istället beräknas den totala tiden från att emballering av profilerna inletts 

tills kunden hämtar produkterna vara totalt en dag. Drifttiden anses därför vara en halv dag, 

medan liggtiden är en hel dag. 

 

3.2.7. Underlag för Beräkning 

Ett antal parametrar behövs för att kunna genomföra beräkning av kapitalbindning och 

kapitalkostnad under flödet. En av dessa parametrar är den lagerhållningsränta som används 

för att beräkna kapitalkostnad i ett lager. Medan formeln i figur 3.1.4.1. uttrycker hur den 

årliga lagerhållningsräntan skulle beräknas, har ProfilGruppen en räntesats om 15 % som 

används i dagsläget.125 

 

Genomsnittlig efterfrågan av de båda artiklarna uppgår till 92,06 enheter per dag för H30388 

och 69,35 enheter per dag för H30389. De två profilerna har dessutom olika värde, vilket 

måste beaktas vid beräkning av kapitalkostnad. H30388 har ett slutgiltigt värde om 97,07 kr 

per enhet, medan H30389 har ett slutgiltigt värde om 74,54 kr per enhet.126 Vilket värde 

profilerna har vid respektive aktör är emellertid inte angivet, endast det initiala värde de olika 

profilerna har vid pressning. Värdet av det material som tillförs, samt kostnaden för 

strängpressningen medför att värdet efter pressning är 53,97 kr per enhet för H30388 samt 

37,69 kr per enhet för H30389.127 

 

 

                                                 
124 Säljsupport - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 26/4-2018. 
125 Kreditchef & Verksamhetsutvecklare - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 16/3-2018.  
126 Sekretessbelagt dokument gällande statistik för artikelns försäljning. 
127 Ibid. 
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3.3. Analys 

I följande kapitel analyseras bottenplattans flödesväg genom att granska det empiriska 

underlaget utifrån presenterade teoretiska modeller och principer. En VSM-karta 

sammanställs för att kartlägga den flödesväg artikeln genomgår, samt förtydliga vilka 

delprocesser som är av intresse för vidare analys. Därefter genomförs beräkningar för att 

fastställa den kapitalbindning och kapitalkostnad som i nuläget förorsakas ProfilGruppen. 

 

3.3.1. VSM-kartläggning av Nuläge 

Det empiriska underlaget används som grund för att sammanställa en VSM-karta128 över 

bottenplattans nuvarande flödesväg. Samtliga relevanta aktörer och tidsaspekter inkluderas för 

att skildra flödet på ett verklighetsöverstämmande vis. Den VSM-karta som skildrar 

bottenplattans nuvarande flödesväg illustreras i figur 3.3.1.1. De tider som anges i modellen 

uttrycks genomgående i dagar. 

 
VSM-kartan bidrar med en operationaliserad bild av det flöde som profilerna genomgår. I 

dagsläget tar det i snitt 38,8 dagar från att strängpressning inleds tills att samtliga profiler från 

ett specifikt presstillfälle har levererats till kund, varav drifttiden uppgår till 12,3 dagar. 

Förädling sker alltså under: 12,3/38,8 = 31,7 % av flödets totala ledtid. Övrig tid ägnas åt 

transport samt väntetid mellan processer. 

 

Figur 3.3.1.1. - VSM-karta, nuläge 

                                                 
128

 Howell. Value Stream Mapping - A Tool for Process Improvement. 
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3.3.2. Beräkning av Kapitalbindning och Kapitalkostnad 

För att kunna beräkna den kapitalbindning samt kapitalkostnad som alstras vid varje station 

krävs en uppfattning om profilernas kvantitet och värde hos varje aktör. Profilerna anges i 

olika kvantiteter på flera stationer, inte minst på grund av att de initialt sitter ihop i 5,185 m 

långa profillängder.129 Det slutgiltiga antalet om 1200 styck H30388 samt 880 styck H30389 

kan inte heller användas genomgående för alla stationer. Detta eftersom antalet profiler 

egentligen är fler hos de tidiga aktörerna, innan profillängderna har kapats. Kapitalbindningen 

som samlas skulle alltså illustreras som för låg ifall det som senare blir skrot inte inkluderas. 

Istället uttrycks samtliga kvantiteter hos varje aktör som antal H30388 och H30389 vilka ger 

upphov till kapitalbindning, oavsett om de är kapade i dessa längder då de finns hos sagd 

aktör. Totalt används tre olika uppsättningar kvantiteter genom flödet, vilka beräknas enligt 

följande: 

 

På pressanläggningen tillverkas 120 styck smala profillängder samt 135 styck breda. 

Detta resulterar i ett medeltal om: (120+135)/2 = 127,5 profillängder som ligger till 

grund för beräkning. Som tidigare fastställt används ⅔ av alla profillängder för att 

tillverka H30388 och ⅓ för att tillverka H30389. Detta innebär att 85 profillängder kan 

tillägnas H30388, samt att 42,5 profillängder kan tillägnas H30389. Antalet H30388 

som används för beräkning av kapitalbindning på pressanläggningen kan då uttryckas 

som: (5,185/0,332)*85 = 1327,48 styck. Motsvarande beräkning för H30389 resulterar 

i ett antal om: (5,185/0,232)*42,5 = 949,84 styck. Denna kvantitet ligger till grund för 

beräkning av kapitalbindning till och med då profilerna genomgår friktionssvetsning. 

 

Efter friktionssvetsning krävs en andra uppsättning kvantiteter av de båda profilerna. 

Beräkningen för denna kvantitet är densamma som tidigare, med den enda skillnaden 

att antalet profillängder nu sjunker till 120 styck. Istället tillägnas alltså 80 

profillängder H30388, medan 40 profillängder tillägnas H30389. Antalet H30388 

beräknas således som: (5,185/0,332)*80 = 1249,4 styck, medan antalet H30389 blir: 

(5,185/0,232)*40 = 893,97 styck. Denna uppsättning kvantiteter är aktuell till och med 

då profilerna kapas, då den slutgiltiga uppsättningen profiler blir 1200 styck H30388 

och H30389 blir 880 styck. 

 

                                                 
129 Ansvarig för pressverktyg - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
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Som tidigare klargjort har artiklarna slutgiltiga värden om 97,07 kr per profil för H30388 samt 

74,54 kr per profil för H30389, med ett initialt värde om 53,97 kr respektive 37,69 kr. Hur 

värdeökningen sker är emellertid inte angivet. Istället antas en linjär ökning av produktens 

värde, vilken sker i de fyra värdeadderande aktiviteterna: friktionssvetsning, anodisering, 

kapning samt CNC-bearbetning. Totalt sker en värdeökning om 43,1 kr för H30388, samt 

36,85 kr för H30389. Ökningen per station uppgår således till 25 % av detta värde: 43,1*0,25 

= 10,78 kr för H30388, samt: 36,85*0,25 = 9,21 kr för H30389. 

 

Med profilernas kvantitet och värde fastställt, samt med de olika aktörernas liggtid känd, går 

det att beräkna genomsnittlig kapitalbindning och kapitalkostnad.130 Beräkning av den 

kapitalbindning som alstras vid respektive aktör sker enligt formeln i figur 3.1.2.7., medan 

motsvarande kapitalkostnad beräknas enligt formeln i figur 3.1.4.3. I figur 3.3.1.2. 

sammanställs samtliga beräkningar för kapitalbindning och kapitalkostnad för profilernas 

nuvarande flödesväg:  

 

Figur 3.3.1.2. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, nuläge 

 

 

Totalt binder ProfilGruppen kapital till ett värde om 111 332,52 kr under flödet för ett 

presstillfälle. Kapitalkostnaderna under samma tid uppgår till 1 775,22 kr 

 

För att på ett tydligt sätt skildra hur kapitalbindning ackumuleras i flödet har 

kapitalbindningskurvor131 tecknats. I figur 3.3.1.3. samt figur 3.3.1.4. illustreras 

kapitalbindningens uppbyggnad under flödet för H30388 respektive H30389. 

 

                                                 
130 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 130. 
131 Olhager, 2013. S. 34. 
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Figur 3.3.1.3. - Kapitalbindningskurva för H30388, nuläge 

 

 

Figur 3.3.1.4. - Kapitalbindningskurva för H30389, nuläge 

 

I syfte att effektivisera flödet och minska den kapitalbindning samt kapitalkostnad som 

förorsakas kommer två förbättringsförslag diskuteras nedan. 
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3.4. Slutsats 

Flödets nuvarande kapitalbindning och kapitalkostnad kan sammanställas enligt följande 

tabell: 

 

Figur 3.4.1. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, nuläge 

 
 

Att förkorta flödets ledtid är centralt för att minska den kapitalbindning och kapitalkostnad 

som förorsakas under flödet, och VSM-kartläggningen har resulterat i identifieringen av ett 

antal punkter i flödesvägen som kan förbättras med hänseende till kapitalkostnader. CNC-

bearbetningen är den station som har längst liggtid i flödet och orsakar störst kapitalbindning 

och kapitalkostnad, förutom färdigvarulagret. Detta beror på den relativt låga hastigheten för 

den bearbetning som sker, om 20 profiler per timme.132 Med detta i beaktning kan det vara av 

intresse att undersöka en möjlig reducering av ledtiden vid denna station. 

 

Vidare kan det vara värt att undersöka möjligheten att flytta den friktionssvets som används 

då profilerna finns på PGM första gången. Personalen på PGM menar själva att maskinen tar 

stor plats och inte hade behövt vara där, eftersom endast två profiler ur ProfilGruppens 

sortiment bearbetas i svetsen.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Produktions- och logistikplanerare på ProfilGruppen Manufacturing - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 

9/5-2018. 
133 Ibid. 
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4. Frågeställning 2 

Följande kapitel behandlar teori, empiri och analys kring uppsatsens andra frågeställning: Kan 

ProfilGruppens kapitalbindning och kapitalkostnad reduceras genom att omstrukturera 

artikelns flödesväg? Kapitlet avslutas med slutsatser dragna utifrån den analys som 

genomförts.  

 

4.1. Teoretisk Referensram 

Enligt slutsatser dragna utifrån utförd analys av uppsatsens första frågeställning finns det 

anledning att undersöka dels huruvida friktionssvetsen kan förflyttas, men även om 

kapitalbindning och kapitalkostnader som orsakas vid CNC-bearbetningen kan reduceras. 

Teorier om ett linjeutformat produktionsuppläg ligger till stöd för att utreda en rationalisering 

av flödesvägen genom att förflytta friktionssvetsen, medan CNC-bearbetningen behandlas 

som en flaskhals i flödet. 

 

4.1.1. Linjeutformat Produktionsupplägg 

De resurser som ett företag använder vid förädling av råmaterial och skapande av slutprodukt 

kan organiseras på ett antal olika sätt beroende på vad som produceras och hur det produceras. 

Förädlingsprocessen styr strukturen av produktionsresurser samt arbetsplatser och därmed 

flödets generella utformning. När tillverkning av artiklar sker kontinuerligt eller i stora 

kvantiteter är det gynnsamt att följa ett linjeutformat produktionsupplägg, dels i termer av 

flödeseffektivitet och dels ur kapitalbindningssynpunkt. Tillverkningsflödet karaktäriseras av 

produktionsresursernas placering och ordningsföljd, där produktionsresurserna följer den 

ordningen av förädlingssteg som krävs vid tillverkning innan produkten är färdigställd. Dessa 

principer benämns som produktorienterade flöden, där primärt fokus riktas mot flödets 

effektivitet.134 

 

Det finns olika typer av linjeutformade produktionsupplägg, där en central skillnad föreligger 

mellan styrande och flytande linjer. Vid styrande linjer måste materialflödet styras mekaniskt, 

där alla produktionsplatser längs linjen måste ha samma produktionstakt. En flytande linje 

kräver ingen tvångsstyrning, och buffertlager kan placeras i linje för att motverka tillfälliga 

                                                 
134 Jonsson & Mattsson, 2011. SS. 224-227. 
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avbrott eller skillnader i produktionstakt före buffertlager. Av denna anledning fördröjs inga 

framförvarande förädlingssteg.135 

 

Ett linjeutformat produktionsupplägg motsvarar alltså i hög grad ett flödesorienterat system, 

där flöden är raka och överskådliga. Detta möjliggör även rationella interntransporter, vilket 

leder till kortare ledtider eftersom kötider teoretiskt sett enbart finns vid flödets startpunkt. 

Trots inbyggnad av buffertlager i produktionslinjen kan förkortade ledtider vara gynnsamt ur 

ett kapitalbindningsperspektiv. Nackdelen med ett linjeutformat produktionsupplägg är den 

ökade störningskänsligheten vid längre, mer allvarliga avbrott i ett föregående steg. Detta 

orsakar ett produktionsstopp för samtliga framförvarande stationer. Denna typ av utformning 

är även relativt inflexibel till sin natur; om en förändring sker i produkt eller konstruktion 

måste linjen ombalanseras. Det är även önskvärt att produktionstakten skall vara densamma 

för alla arbetsplatser längs produktionen.136  

 

I figur 4.1.1.1. illustreras hur ett linjeutformat produktionsupplägg kan ta form. Exemplet är 

förankrat i en mekanisk verkstad där Sv skrivs för svarv, Sl för slipmaskin, Bo för borrmaskin 

och Fr som beteckning för fräsar. Figuren visar hur materialflödet genomgår olika 

produktionsgrupper i en linje.137 

 

Figur 4.1.1.1. - Illustration av ett linjeutformat produktionsupplägg138 

 
 

 

 

 

                                                 
135 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 227. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
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4.1.2. Flaskhals 

I produktionsekonomiska termer avser en flaskhals en produktionsresurs som begränsar den 

totala kapaciteten och således den maximala flödesmängden i en process. Detta orsakar 

kötider, stopp och begränsningar i det totala genomflödet. Benämningen flaskhals kan liknas 

vid den flödeshämning som halsen på en flaska skapar. En flaskhals bör planeras och 

övervakas mycket noggrant innan och under produktionsprocessen. Vid upptäckande av en 

flaskhals bör följande handlingar vidtas:139 

 

● Flaskhalsen skall alltid köras. 

● Flaskhalsen skall alltid ha arbete att genomföra. 

● Flaskhalsen skall inte ha någon arbetsbrist. 

● Allt som kan göras på andra stationer än flaskhalsen bör göras på alternativa platser. 

 

Exempel på flaskhalsar kan vara maskiner som saknar nödvändig kapacitet för att producera 

förutbestämd mängd enheter eller en produktionsresurs vars kapacitet understiger övriga 

stationer. Alternativt kan ojämn arbetsfördelning bland produktionsstationer orsaka 

flaskhalsar.140 

 

En bestående lösning vid identifiering av flaskhals hos en maskin som på lång sikt måste 

elimineras från produktionsprocessen, är en utökning av kapacitet. Om flaskhalsens kapacitet 

ökar finns det goda möjligheter till att produktionssystemets övergripande kapacitet ökar. 

Därmed tillverkas fler enheter med effekten av reducerade tillverkningskostnader per enhet.  

Detta alternativ innebär slutligen en ökning av systemets övergripande kapacitet.141 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Stokkedal, Roger. Föreläsning i Produktionslogistik på Linnéuniversitetet 3/10-2017 - Production systems. 
140 Ibid. 
141 Olhager, 2013. SS. 480-481.  
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4.2. Empiriskt Underlag 

Det empiriska material som behandlas för att utreda uppsatsens andra frågeställning är 

detsamma som det empiriska underlag vilket används i kapitel 3. Frågeställningen som är 

central i detta kapitel är enhetligt sammankopplad med nulägesbeskrivningen av flödet som 

sker i det empiriska underlaget för frågeställning 1, eftersom detta kapitel avser utreda 

möjligheter att omstrukturera flödets utformning. 

 

4.3. Analys 

Följande analyskapitel behandlar de två presenterade möjligheterna för en reducerad ledtid 

utifrån redogjord teori. Beräkningar för den kapitalbindning och kapitalkostnad som 

förorsakas vid dessa reviderade upplägg för flödesvägen presenteras efter respektive 

förbättringsförslag, i syfte att kvantifiera huruvida förbättringen skulle leda till positiva 

monetära konsekvenser.  

 

4.3.1. Förflyttning av Friktionssvets 

Det finns ett antal olika angreppssätt att applicera för att abbreviera bottenplattans totala ledtid 

i flödet och därav reducera dess samlade kapitalbindning. Ett av dessa är att flytta den 

befintliga friktionssvetsen till pressanläggningen, i syfte att minska antalet förflyttningar av 

profilen. 

 

Förslaget grundas i principerna för ett linjeutformat produktionsupplägg, vilka förespråkar en 

rationalisering av flödets utformning och transporter.142 Förflyttningen från 

Pressanläggningen, till PGM och tillbaka till Pressanläggningen kan anses vara en onödig 

aktivitet, dels enligt metoden för ett linjeutformat produktionsupplägg, men även enligt 

principerna för VSM.143Principerna för linjeutformat produktionsupplägg förespråkar en 

flödesväg som tar sin form utefter vilken ordning diverse förädlingsmetoder tillämpas. I detta 

fall är det rimligt att placera friktionssvetsen i pressanläggningen, där artikeln följer en logisk 

väg i produktion under samma tak. Detta motverkar även eventuella störningar i transporter 

och ytterligare fördröjningar längre fram i flödet som konsekvens. Genom förflyttning av 

friktionssvetsen rationaliseras artikelns flödesväg och antalet förflyttningar artikeln genomgår 

                                                 
142 Jonsson & Mattsson, 2011. SS. 224-227. 
143 Hines & Rich. The seven value stream mapping tools. 1997. 
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reduceras,144 vilket leder till nedsatta kapitalkostnader. Ett linjeutformat produktionsupplägg 

tar sitt största fokus vid flödeseffektivitet, vilket i detta fall uppnås genom revidering av 

interna transportvägar. 

 

Hade friktionssvetsen förflyttats till pressanläggningen skulle två transportdagar elimineras 

från flödet, eftersom både pressning, värmeåldring och anodisering sker i samma komplex. 

Vidare skulle flödet förkortas ytterligare en dag, eftersom funktionen av det lager som idag 

hålls på PGM innan ÅGL hämtar varorna skulle övergå till det två dagar långa lager som hålls 

innan anodisering. Friktionssvetsen används endast till två olika profiler som tillverkas hos 

ProfilGruppen, vilka båda pressas i samma anläggning.145 Svetsen skulle alltså kunna 

omlokaliseras till den anläggning där profilerna pressas. Förslagsvis skulle svetsen placeras 

mellan värmeåldringen och det lager som hålls för profilerna innan de anodiseras, för att 

minimera intern förflyttning av profilerna.  

 

En reviderad beräkning av kapitalbindning och kapitalkostnader sammanställs i figur 4.3.1.1. 

Antalet aktörer och dagar har anpassats efter flödets nya struktur och längd: 

 
Figur 4.3.1.1. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, flyttad friktionssvets 

 

Totalt skulle flödet förkortas med tre dagar, vilket innebär att kapital skulle frigöras till ett 

värde om 4228,89 kr, en minskning motsvarande 3,8 %. Vidare skulle en reducering av de 

totala kapitalkostnaderna under flödet ske med 199,48 kr, motsvarande 11,24 %. Denna 

besparing bör dock vägas mot en eventuell engångskostnad för omplacering av 

friktionssvetsen. 

                                                 
144 Produktions- och logistikplanerare på ProfilGruppen Manufacturing - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 

9/5-2018. 
145 Produktionschef på ProfilGruppen Manufacturing - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
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4.3.2. Eliminering av Flaskhals i CNC-bearbetning 

CNC-bearbetningen utgör den produktionsstationen i flödet där profilerna har längst liggtid, 

motsvarande 6,2 dagar. Bearbetningen avser hålborrning i 2080 enheter där drifttiden är 

avsevärt längre än hos andra produktionsstationer. Konsekvenserna av detta omfattar 

förlängda ledtider och kapacitetsmässiga begränsningar om hur stort antal artiklar 

ProfilGruppen kan producera per tidsenhet. 

 

Orsaken till den förlängda drifttiden relativt tidigare aktörer i flödet finns i maskinens 

kapacitet om 20 enheter per timme,146 samt antalet enheter maskinen måste bearbeta efter 

varje presstillfälle. CNC-maskinen arbetar i dagsläget nära sitt kapacitetstak, nämligen 20 

timmar om dygnet, och står principiellt inte stilla under produktionens aktiva timmar när 

produktion av de två profilerna sker. Trots detta svarar maskinen för en avsevärd flaskhals, 

vilket innebär att det kan vara av intresse för ProfilGruppen att öka stationens produktivitet.147  

 

En investering i ytterligare en maskin kan därför vara lämpligt.148 Detta skulle resultera i en 

CNC-bearbetning vars kapacitet inte understiger övriga aktörer.149 Om flaskhalsen elimineras 

skulle alltså flödets ledtid reduceras. Om bearbetning skulle ske genom två CNC-maskiner 

med samma effektivitet är det ett rimligt antagande att drifttiden för CNC-bearbetning skulle 

halveras från 5,2 dagar till 2,6 dagar. Den totala liggtiden på stationen uppgår alltså till 3,6 

dagar, istället för 6,2 dagar. Sammanställda beräkningar för kapitalbindning och 

kapitalkostnad vid en effektiviserad CNC-bearbetning illustreras i figur 4.3.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Produktions- och logistikplanerare på ProfilGruppen Manufacturing - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 

9/5-2018. 
147 Olhager, 2013. SS. 480-481.  
148 Ibid. 
149 Stokkedal, Roger. Föreläsning i Produktionslogistik på Linnéuniversitetet 3/10-2017 - Production systems. 
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Figur 4.3.2.1. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, effektiviserad CNC-bearbetning 

 

 

Den reducerade ledtiden från en effektiviserad CNC-bearbetning resulterar i att 3432,13 kr 

kapital frigörs för ProfilGruppen per presstillfälle, en minskning motsvarande 3,08 %. 

Kapitalkostnaderna minskar med 170,02 kr, motsvarande 9,58 %. Skulle denna investering 

kombineras med en förflyttning av friktionssvetsen är det också ett rimligt antagande att den 

yta som svetsen efterlämnar istället skulle kunna användas för en ny CNC-maskin.  
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4.4. Slutsats 

Ovanstående analys tyder på att ProfilGruppen kan reducera sin kapitalbindning och 

kapitalkostnad genom att omstrukturera bottenplattans flödesväg. Den kapitalbindning samt 

kapitalkostnad som skulle uppstå under flödet efter respektive förbättringsförslag kan 

sammanställas enligt följande: 

 

Figur 4.4.1. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, omstrukturerad flödesväg 

 
 

En förflyttning av friktionssvetsen resulterar i ett högre antal reducerade dagar från ledtiden 

än effektivisering av CNC-bearbetning och bidrar således också med minskad kapitalbindning 

och kapitalkostnad till en högre nivå. Förflyttning av friktionssvets bör anses vara det mest 

effektiva förbättringsförslaget av de två, eftersom det dessutom sannolikt bringar en lägre 

investeringskostnad än att köpa ytterligare en CNC-maskin. Trots detta föreslås ändå 

ProfilGruppen kombinera de två förbättringsförslagen, i syfte att nå en större reduktion av den 

kapitalbindning och kapitalkostnad som förorsakas i flödet. 

 

Utöver den monetära besparing av kapitalkostnader som kan upplevas vid förflyttning av 

friktionssvetsen så anses också en omplacering vara logisk utifrån principerna för ett 

linjeutformat produktionsupplägg. Att ständigt transportera profiler från pressanläggningen 

till PGM för att sedan forsla tillbaka dem, utgör en störning i dagslägets produktionsupplägg. 

Samtidigt som en mer logisk struktur av produktionen skulle uppnås vid en förflyttning av 

friktionssvetsen, så skulle även transportkostnader minskas. 

 

Vidare bör ProfilGruppen genomföra en investeringsbedömning av ett eventuellt 

införskaffande av ytterligare en CNC-maskin. Att jämföra kostnaderna för en ny maskin med 

vad som besparas i bottenplattornas flödesväg resulterar i en missvisande bild, eftersom CNC-

maskinen används vid bearbetning av fler artiklar. Om trenden är densamma, och CNC-

bearbetning är en flaskhals i flödesvägar för andra artiklar, rekommenderas alltså företaget 

undersöka hur stora kostnader som skulle besparas vid en genomförd investering. 
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5. Frågeställning 3 

Följande kapitel behandlar teori, empiri och analys kring uppsatsens tredje frågeställning: Kan 

ProfilGruppens kapitalbindning och kapitalkostnad reduceras genom att förändra artikelns 

lagerkvantitet samt produktionskvantitet? Kapitlet avslutas med slutsatser dragna utifrån den 

analys som genomförts. 

 

5.1. Teoretisk Referensram 

Utöver de presenterade förbättringsförslagen i kapitel 4, vilka redogör för två olika 

möjligheter att abbreviera flödesvägens ledtid, är det också av intresse att utreda de 

lagerkvantiteter och produktionskvantiteter som används i flödet. Av denna anledning 

presenteras teori gällande dimensionering av säkerhetslager, i syfte att kunna utröna ett 

teoretiskt rekommenderat lagersaldo. Principerna för ekonomisk produktionskvantitet 

presenteras likaså, vilka agerar referensram vid analys av lämplig produktionskvantitet i 

flödet. 

 

5.1.1. Dimensionering av Säkerhetslager 

För att undvika brister i leveransförmåga samt neutralisera effekterna av störningar i 

efterfrågan kan företag hålla ett säkerhetslager, eller buffertlager, utöver den lagervolym som 

krävs för att möta väntad efterfrågan. Om efterfrågan överstiger det väntade värdet används 

istället delar av säkerhetslagret för att möta leveranskrav. Liksom vid andra 

lagerhållningsformer ger produkter placerade i säkerhetslager upphov till kapitalbindning.  

 

Figur 5.1.1.1. - Säkerhetslager150 

 

                                                 
150 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 305. 



 
 

 

66 
 

För att minska den kapitalbindning som samlas i säkerhetslager, och kostnaderna som 

medförs, kan företag anpassa säkerhetslagrets saldo efter den leveransförmåga som önskas 

uppnås. En lägre avsedd leveransförmåga kräver en lägre nivå av säkerhetslager och således 

även en lägre kapitalbindning. Om ett företag önskar en lägre servicenivå kan alltså 

säkerhetslagret minskas och kapitalkostnaderna likaså. Det motsatta förhållandet gäller ifall 

ett företag önskar en högre leveransförmåga. Det finns olika metoder för dimensionering av 

säkerhetslager, vars funktion lämpar sig till olika utsträckning beroende på sammanhanget.151 

 

När en efterfrågad produkt eller material kopplat till produkten inte finns i lager då kunden 

behöver den, uppstår bristkostnader. Dessa kostnader är generellt sett svåra att uppskatta, 

varför bristkostnader inte används som utgångspunkt för att dimensionera ett säkerhetslager. 

Istället används bestämda servicenivåer för olika artiklar.152 

 

Den mest korrekta metoden för att dimensionera ett säkerhetslager är utefter önskad 

servicenivå för varje artikel och dess efterfrågevariation. Därmed går det att sammankoppla i 

vilken grad störningar kan godtas i materialflödet i förhållande till vilken leveransservice som 

ska hållas mot respektive kund. Säkerhetslagrets storlek för varje artikel anpassas därför efter 

den specifika osäkerheten. Samtidigt sker en differentiering av servicenivå, att olika 

servicenivåer sätts för olika artikelgrupper.153 Eftersom högvärdesartiklar är dyra att 

lagerhålla är det vanligt förekommande att de sätts på lägre servicenivå än lågvärdesartiklar. 

Exempelvis sätts servicenivåmål på 95% för högvärdesartiklar, 97% för mellanvärdesariklar 

och 99 % för lågvärdesartiklar.154 

 

För att kunna använda denna metod för att dimensionera säkerhetslager används formeln i 

figur 5.1.1.2. De variabler som utgör formeln är:155  

 

● Säkerhetslager (SL) 

● Säkerhetsfaktorn beräknad utifrån önskad servicenivå (x) 

● Efterfrågans standardavvikelse under ledtiden (σ) 

                                                 
151 Mattsson, Stig-Arne. Utvärdering av fem metoder för dimensionering av säkerhetslager med avseende på 

kapitalbindning. Lagerstyrningsakademin. September 2011. 

http://www.lagerstyrningsakademin.se/Rapporter/LS53.pdf. Hämtad 17/4-2018. 
152 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 324. 
153 Ibid. S. 327.  
154 Ibid. S.325. 
155 Ibid. S. 327.  
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Figur 5.1.1.2. - Formel, säkerhetslager
156  

 

 

Vid beräkning av servicenivå finns en åtskillnad mellan vad som kallas för SERV1 och 

SERV2. SERV1 mäter risken för att brist uppstår under en ledtid. SERV2 utgår från 

fyllnadsgradsservice, vilket mäter den del av efterfrågan som kan levereras direkt från lager. 

Vilken mätmetod som används varierar mellan företag, men generellt har SERV2 haft en 

högre acceptans i praktiken.157  Utifrån formeln i figur 5.1.1.3. beräknas en servicefunktion 

med hjälp av följande variabler:158 

 

● Servicefunktionen (L(x)) 

● Efterfrågans standardavvikelse under ledtiden (σ) 

● Orderkvantitet i medeltal (Q) 

● Servicenivån (SERV₂) 

 

Figur 5.1.1.3. - Formel, servicefunktion
159

 

 

 

När servicefunktionen är beräknad avläses motsvarande säkerhetsfaktor med hjälp av en 

servicefunktionstabell.160 Utifrån värdet i servicefunktionstabellen används säkerhetsfaktorn k 

i tidigare angiven formel i figur 5.1.1.2. för att beräkna säkerhetslagrets lämpliga saldo.161 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 327.  
157 Mattsson, Stig-Arne. Utvärdering av fem metoder för dimensionering av säkerhetslager med avseende på 

kapitalbindning. 2011. 
158 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 329. 
159 Ibid. 
160 Se Bilaga 1 - Servicefunktionstabell. 
161 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 329. 
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För att beräkna standardavvikelse används formeln i figur 5.1.1.4. Innebörden för de variabler 

som ingår i formeln är:  

 

● Summan av det som följer till höger (∑)  

● Värdet för en enskild observation (x) 

● Medelvärdet (m) 

● Antal observationer (n)  

 

Figur 5.1.1.4. - Formel, standardavvikelse 
162

 

 
 

5.1.2. Ekonomisk Produktionskvantitet 

Beräkning av ekonomisk produktionskvantitet (EPK) togs fram för att avhjälpa 

kostnadsrelaterad problematik kring lagernivåer och produktionskvantitet. Användandet av 

EPK syftar till att minimera de totala produktions-, och lagerhållningskostnaderna. Den 

praktiska tillämpningen utmynnar ofta i frågan om antalet partier som skall produceras och 

dess storlek. En ekonomisk produktionskvantitet kan beräknas för att avgöra partiets storlek, i 

syfte att minimera totalkostnaden för produktion och lagring.163 

 

Detta innebär att produktionen genomförs periodiskt i bestämt antal enheter, det vill säga att 

en verksamhet inte producerar allt som efterfrågas på samma gång. Detta sker dels med 

hänsyn till praktiska skäl och dels med hänsyn till lagerhållningskostnader, då kontinuerlig 

produktion ökar lagernivåer samt att kapaciteten för att producera en komponent generellt 

överstiger efterfrågan. Därmed föredras periodisk produktion i partier över kontinuerlig 

produktion för att möta efterfrågan.164  

 

 

 

                                                 
162 Berling, Peter. Föreläsning i Produktionslogistik på Linnéuniversitetet 10/10-2017 - Inventory II. 
163 Chiu, Yuan-Shyi Peter et al. Computational Optimization of Manufacturing Batch Size and Shipment for an 

Integrated EPQ Model with Scrap. American Journal of Computational Mathematics. Vol. 1 (2011). 
164 Stevenson, William J. Operations Management; Upplaga 10. New York: McGraw-Hill Inc., 2010. SS. 564-

565. 
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5.2. Empiriskt Underlag 

Detta kapitel redogör för empirisk information hämtad under studiens gång, kopplad till 

uppsatsens andra frågeställning. ProfilGruppens tillvägagångssätt vid utformning av 

bottenplattans färdigvarulager förklaras, och data presenteras gällande den 

produktionskvantitet företaget använder idag samt de olika kvantiteter som hade kunnat 

användas vid strängpressning. 

 

5.2.1. Färdigvarulagret 

ProfilGruppen använder idag en dimensionering av det färdigvarulager som finns i artikelns 

flöde som medför att produkter hålls i FVL i genomsnitt två veckor. Lämpligt lagersaldo 

bestäms enligt prognoser från kund, vilka erhålls per år och uttrycks per vecka. Detta ger 

ProfilGruppen möjlighet att styra FVL enligt prognoser. Den orderkvantitet som används vid 

påfyllning motsvarar det antal profiler som tillverkas vid ett presstillfälle, alltså 2080 

exemplar. När FVL sjunker till ett specifikt saldo anropas nya profiler från produktion och ett 

nytt presstillfälle påbörjas. Detta är saldot för det faktiska säkerhetslagret i FVL, vilket 

emellertid inte är angivet.165  

 

ProfilGruppen menar att de idag håller ett stort säkerhetslager i förhållande till den efterfrågan 

som produkten möts av.166 Anledningen till detta är att den kund som bottenplattan tillverkas 

för anses vara av stor vikt för ProfilGruppen och man är på företaget inte beredd att riskera 

lagerbrist.167 Företaget eftersträvar en så hög servicenivå som möjligt, i syfte att vara 

konkurrenskraftiga. Idag uppnår företaget en servicenivå om 99 % för artikeln, vilken de 

avser behålla.168 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165 Säljsupport - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 26/4-2018. 
166 Ibid. 
167 Logistikchef - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 12/4-2018. 
168 Ibid. 
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5.2.2. Produktionskvantitet 

I dagsläget tillverkas bottenplattorna i olika kvantiteter, vilket redogörs för i kapitel 3, och den 

kvantitet som faktiskt pressas är således också olika mellan de olika profilerna. Den breda 

profilen väger 4,425 kg/m, medan den smala profilen väger 2,685 kg/m. Eftersom 

ProfilGruppen idag tillverkar 135 exemplar av den breda, samt 120 exemplar av den smala 

profilen i samma längd resulterar den totala produktionskvantiteten av de båda profilerna i 

följande: 

Bred profil: 135 * 4,425 * 5,185 = 3097 kg 

Smal profil: 120 * 2,685 * 5,185 = 1671 kg 

 

Dessa kvantiteter är emellertid inte matematiskt förankrade, utan används snarare idag 

eftersom ProfilGruppen vet att kvantiteterna fungerar väl i praktiken. Mängden svinn, eller 

skrot, samt presskostnaden anses vara godtycklig och ett hanterbart antal profiler utvinns vid 

varje presstillfälle.169  

 

Utöver det antal kilo som används vid varje presstillfälle finns en annan avgörande faktor för 

presskvantitet, nämligen den längd de initiala profilerna tillverkas i. De 3097 kg respektive 

1671 kilo som används vid pressning av profilerna idag resulterar att 700 m och 620 m 

används för de breda respektive de smala profillängderna. Dessa antal meter kapas efter 

pressning i tidigare angiven längd om 5185 mm. Denna längd påverkar också andel skrot och 

presskostnad, men bestäms snarare ur ett praktiskt perspektiv. Profillängderna genomgår viss 

manuell behandling, exempelvis vid friktionssvetsen då de lyfts för hand, och om 

profillängderna är allt för långa kan de bli mycket svårhanterliga och tunga. Idag krävs det två 

personer för att lyfta en profil, dels för att de är tunga men även för att profillängden böjs när 

den lyfts och blir svår att förflytta. Det finns också en begränsning för profilernas initiala 

längd om 7000 mm, eftersom det är den maximala längd som kan användas vid både 

friktionssvets och anodisering.170  

 

Det finns dock aningar på företaget om att andra presskvantiteter hade kunnat vara mer 

fördelaktiga, dels ur ett produktionsperspektiv, men även för en reducerad kapitalbindning 

och kapitalkostnad. Vid strängpressning är generellt sett en hög kvantitet önskvärd, eftersom 

pressanläggningens effektivitet skall öka vid stora kvantiteter. Det finns inte heller något 

                                                 
169 Ansvarig för pressverktyg - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
170 Projektledare - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
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kapacitetstak i pressen gällande antal kilo som pressas vid varje tillfälle, men företaget 

undviker att pressa kvantiteter som understiger 2000 kg. Andelen skrot skall då vara högre, 

liksom presskostnaden. Den begränsning som idag finns i pressanläggningen är istället 

kopplad till profilernas längd, då den kap som skär profilerna i dess initiala längd arbetar 

långsammare än pressen. Vid tillverkning av kortare profillängder kan därför flaskhals uppstå 

i pressanläggningen, eftersom fler profillängder måste kapas.171 

 
Nedan presenteras data för olika möjliga presskvantiteter och profillängder, hämtade från 

ProfilGruppens affärssystem. Dessa längder och kvantiteter är inte beprövade i praktik, men 

företaget har möjlighet att beräkna förväntade andel skot samt presskostnad för olika 

kvantiteter. Den faktiska andelen skrot och presskostnad kan emellertid inte fastställas förrän 

kvantiteten eller längden har använts. Den nuvarande profillängden och kvantiteten jämförs 

med en kortare och en längre kapningslängd, samt två lägre presskvantiteter än den som 

används idag. ProfilGruppens interna mått för produktivitet (UPN) visas också, i jämförande 

syfte. 

 

Figur 5.2.2.1. - Produktionsdata, bred profil172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Ansvarig för pressverktyg - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
172 Data hämtad ur ProfilGruppens affärssystem.  
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Figur 5.2.2.2. - Produktionsdata, smal profil 173 

 

 

5.3. Analys 

I detta kapitel ställs empiriskt underlag inför analys genom presenterad teoretisk referensram. 

Inledningsvis utreds huruvida ProfilGruppen följer en lämplig nivå vid dimensionering av det 

färdigvarulager som hålls av bottenplattorna. Vidare undersöks de produktionskvantiteter 

företaget använder, i syfte att hitta möjligheter till minskade kapitalkostnader. 

 

5.3.1. Dimensionering av Färdigvarulager 

Som klargjort i det empiriska underlaget, så är företaget medvetna om att man idag håller ett 

relativt stort säkerhetslager i förhållande till den efterfrågan som bottenplattan möter,174 men 

det faktiska säkerhetslagret är inte angivet. Enligt formeln i figur 3.1.2.2.175 beräknas 

säkerhetslager genom att fastställa medellager och subtrahera hälften av orderkvantiteten. I 

ProfilGruppens fall hålls ett medellager som motsvarar två veckors förbrukning av de båda 

profilerna,176 vilket uppgår till: 92,06 * 14 = 1289 enheter av H30388, samt 69,35 * 14 = 971 

enheter av H30389. Totalt hålls genomsnittligen 2260 profiler i färdigvarulager. Nivån för 

säkerhetslager i FVL för de respektive profilerna beräknas således som: 1289 - 1200/2 = 689 

enheter av H30388 samt 971 - 880/2 = 531 enheter av H30389. Det är alltså utifrån dessa 

nivåer som nya presstillfällen anropas i dagsläget. Totalt består säkerhetslagret av 1220 

profiler i säkerhetslager. 

                                                 
173 Data hämtad ur ProfilGruppens affärssystem.  
174 Logistikchef - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 12/4-2018. 
175 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 130. 
176 Säljsupport - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 26/4-2018. 
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För att istället rekommendera en alternativ metod för att dimensionera färdigvarulagret för 

bottenplattorna kan formlerna i figur 5.1.1.2.177 till och med figur 5.1.1.4.178 följas. En 

dimensionering av säkerhetslagret sker enligt ProfilGruppens servicenivå om 99 %. 

Beräkningar sker separat mellan de två profilerna. Inledningsvis beräknas standardavvikelsen 

σ, för efterfrågan per sändning. 

 

Den kund för vilken profilerna tillverkas anropar olika kvantiteter från färdigvarulagret. 

Under 2017 anropades totalt 33 240 enheter av H30388, fördelat över 134 sändningar. I 

genomsnitt efterfrågades 248 enheter per sändning av H30388. Med denna information kan 

standardavvikelse beräknas, enligt formeln i figur 5.1.1.4.179 Övrig information som legat till 

grund för kalkylen är sekretessbelagd, av detta skäl kan inte beräkningen visas i uppsatsen. 

Standardavvikelsen per sändning var 213,7 enheter. 

 

Innan rekommenderad storlek av färdigvarulagret kan bestämmas måste också 

säkerhetsfaktorn (x) fastställas, genom att beräkna servicefunktionen (L(x)). Detta genomförs 

via formeln i figur 5.1.1.3.180 För H30388 hålls en servicenivå om 99 %, vilket medför att 

servicefunktionen beräknas som: ((1-0,99)*248)/213,7 = 0,0116. Ur servicefunktionstabellens 

tredje kolumn utläses en säkerhetsfaktor om 1,88 ifrån detta värde av L(x).181 

 
Med både standardavvikelsen och säkerhetsfaktorn känd kan rekommenderat saldo i FVL 

beräknas, enligt formeln i figur 5.1.1.2.182 Rekommenderat lager uppgår således till: 1,88 * 

213,7 = 401,75 enheter per sändning. Antalet sändningar per dag uppgår till: 134/365 = 0,37, 

vilket leder till att rekommenderat säkerhetslager per dag är: 401,75 * 0,37 = 148,6 enheter. 

Om ett lager motsvarande 14 dagar önskas hållas skulle denna lagernivån uppgå till: 148,6 * 

14 = 2081 enheter av H30388. 

 

Motsvarande följd beräkningar måste också genomföras för H30389, i syfte att bidra med en 

helhetsbild över hur bottenplattornas färdigvarulager bör dimensioneras. Under 2017 

anropades 23 640 enheter av H30389, fördelat över 152 sändningar. I genomsnitt anropades 

155,5 enheter per sändning. Standardavvikelsen beräknas enligt samma formel, och även i 

                                                 
177 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 327.  
178 Berling, Peter. Föreläsning i Produktionslogistik på Linnéuniversitetet 10/10-2017 - Inventory II. 
179 Ibid. 
180 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 329. 
181 Se Bilaga 1 - Servicefunktionstabell. 
182 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 327.  
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detta fall är data per individuell sändning sekretessbelagd. Standardavvikelsen blir med 

angiven sändningskvantitet 88,27 per sändning.183 

 

Säkerhetsfaktorn beräknas återigen med hjälp av servicefunktionstabellen. ProfilGruppen 

håller en servicenivå om 99 % även för H30389, vilket enligt figur 5.1.1.3.184 resulterar i en 

servicefunktion (L(x)) om: ((1-0,99)*155,5)/88,27 = 0,01762. Via servicefunktionstabellens 

tredje kolumn utläses en säkerhetsfaktor om 1,71.185 

 

Rekommenderat färdigvarulager för H30389 blir enligt figur 5.1.1.2.186 således: 1,71 * 88,27 

= 150,9 enheter per sändning. Antalet sändningar per dag uppgår till: 152/365 = 0,42. 

Rekommenderat färdigvarulager per dag blir därför: 150,9 * 0,42 = 63,4 enheter. Om ett lager 

motsvarande 14 dagar önskas hållas skulle denna lagernivån uppgå till: 63,4 * 14 = 888 

enheter av H30389. 

 

Totalt skulle detta resultera i ett genomsnittligt färdigvarulager om 2969 profiler. Enligt 

teoretiska modeller borde ProfilGruppen alltså höja sitt totala färdigvarulager. På grund av en 

lägre standardavvikelse på efterfrågan för H30389 kan dock FVL sänkas för denna profil, från 

en nivå om 971 enheter till 888 stycken - en minskning om 8,5 %. FVL för H30388 bör också 

höjas från en nivå om 1289 enheter till 2081 styck - en ökning om 61,4 %. Säkerhetslagret i 

färdigvarulagret skulle därmed höjas, och anropet för ett nytt presstillfälle likaså. Vid en lika 

stor påfyllningskvantitet som idag, om 2080 enheter, skulle anropsnivån istället vara vid: 

2969-2080/2 = 1929 enheter. Genom att följa en teoretiskt förankrad lagerkvantitet skulle 

alltså ProfilGruppens kapitalkostnader öka. Istället rekommenderas företaget använda sitt 

nuvarande system för dimensionering av färdigvarulager. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 Berling, Peter. Föreläsning i Produktionslogistik på Linnéuniversitetet 10/10-2017 - Inventory II. 
184 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 329. 
185 Se Bilaga 1 - Servicefunktionstabell. 
186 Jonsson & Mattsson, 2011. S. 327. 
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5.3.2. Lämplig Produktionskvantitet 

Ur ett produktionsperspektiv kan det vara önskvärt att producera stora kvantiteter åt gången, 

vilket är fallet i ProfilGruppens strängpressning. Enligt teorierna kring ekonomisk 

produktionskvantitet skulle dock en optimering av pressanläggningens effektivitet leda till 

förhöjda kapitalkostnader, eftersom större kvantiteter skulle tillverkas vid varje presstillfälle. 

Med denna teori som referens är det av intresse att utreda vilka produktionskvantiteter och 

profillängder som resulterar i en reducerad kapitalkostnad. 

 

I figur 5.2.2.1.187 samt figur 5.2.2.2.188 går det att fastställa att en kaplängd om 3,5 m efter 

pressning resulterar i lägst presskostnad samt andel skrot, samtidigt som produktiviteten är 

som högst. Vidare är detta en längd som kan vara välfungerande i praktiken, eftersom 

ProfilGruppen istället kan använda två profillängder vid både friktionssvetsning och 

anodisering.189 Dessutom kan den reducerade längden möjliggöra att endast en arbetare 

behövs för att hantera profilen, exempelvis då den skall lyftas till friktionssvetsen. Tabellerna 

visar också att det ur ett produktionsperspektiv faktiskt hade varit mer gynnsamt att använda 

en högre produktionskvantitet, eftersom samtliga av de tre presenterade nyckeltalen är som 

mest fördelaktiga vid en produktionskvantitet om 3000 kg. Det är därför av intresse att 

undersöka hur stor kapitalbindning och kapitalkostnad som besparas genom att minska 

kvantiteten till 2000 kg. 

 

Vid en produktionskvantitet om 2000 kg för både den breda och den smala profilen utvinns 

emellertid olika antal exemplar av de båda sorterna profillängder. Eftersom ändamålet för 

samtliga profillängder är att sammanfogas finns det ingen uppenbar anledning att följa denna 

princip - istället bör lika många exemplar av de breda samt smala profillängderna pressas. Vid 

en produktionskvantitet om 2000 kg för den breda profilen utvinns följande antal 

profillängder vid en kaplängd om 3,5 m: 2000/3,5/4,425 = 129 styck. För att utvinna samma 

antal smala profillängder krävs en produktionskvantitet om: 129*3,5*2,685 = 1212 kg. 

 

ProfilGruppen använder idag en produktionskvantitet för den smala profilen som understiger 

deras rekommenderade minimala kvantitet om 2000 kg. Eftersom en sådan kvantitet verkar 

fungera i pressanläggningen antas det att en lägre kvantitet än 2000 kg kan användas även i 

                                                 
187 Data hämtad ur ProfilGruppens affärssystem.  
188 Ibid.  
189 Ansvarig för pressverktyg - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 



 
 

 

76 
 

framtiden, i syfte att sänka kapitalkostnaden. Med empiriska produktionsdata samt beräknade 

produktionskvantiteter som grund anses en produktionskvantitet om 2000 kg för den breda 

profillängden samt 1212 kg för den smala profillängden, där båda kapas i en längd om 3,5 m, 

vara av intresse att analysera vidare.  

 

5.3.3. Effekter av Minskad Produktionskvantitet 

En förändrad produktionskvantitet samt kaplängd påverkar bottenplattornas flödesväg. Med 

förändrat antal profiler influeras den liggtid bottenplattorna spenderar hos varje aktör, vilket 

redogörs för nedan. 

 

Eftersom antalet breda och smala profillängder är detsamma sjunker antalet pressade meter 

aluminium för den breda profilen från 700 m till: 129*3,5 = 452 m. Antalet meter aluminium 

för den smala profilen sjunker från 620 m till samma nivå. Förutsatt att presshastigheten hålls 

på samma nivå som i nuläget, med 29 m per timme samt 32 m per timme för den breda 

respektive den smala profilen, tar det istället 16,6 timmar att pressa 129 styck breda profiler 

och 14,1 timmar att pressa alla 129 styck smala profiler. Med samma effektiva tid per dag i 

pressanläggningen om 22,3 timmar skulle det alltså ta 1,4 dagar att pressa samtliga 

profillängder. Värmeåldringen tar två dagar även i detta fall. Den totala drift- samt liggtiden 

för pressanläggningen blir 3,4 dagar. 

 

Förädling av profilerna inleds även i detta alternativa flöde på PGM, där profillängderna skall 

svetsas samman. Antalet svetsningar förändras dramatiskt i jämförelse med nuläget, främst på 

grund av en ökad effektivitet. Den maximala längden i friktionssvetsen är 7 m, vilket innebär 

att två breda, samt två smala profillängder kan svetsas åt gången. Svetsens effektivitet ökar 

därmed från nio svetsningar per timme190 till: 9*2 = 18 svetsningar per timme. Det tar därför 

7,2 timmar att sammanfoga de 258 profillängderna. Med en effektiv tid om åtta timmar per 

dygn skulle det ta 0,9 dagar att genomföra friktionssvetsning. Väntetiden om en dag både före 

och efter svetsningen påverkas inte. Drifttiden på PGM blir 0,9 dagar och den totala liggtiden 

uppgår till 2,9 dagar. 

 

Anodiseringsprocessen utsätts för en försumbar påverkan av den förändrade 

produktionskvantiteten. Medan dubbelt så många profillängder nu skulle få plats i 

                                                 
190 Produktionschef på ProfilGruppen Manufacturing - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
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anodiseringsanläggningen så beräknas den totala tiden för anodisering fortfarande vara 

densamma, då samtliga profillängder kunde anodiseras samtidigt även under nuläget.  

 

Kapningen av profillängderna på PC genomgår också en avsevärd skillnad i tid efter en 

förändrad produktionskvantitet. Efterfrågan av H30388 är fortfarande ungefär 33 % högre än 

efterfrågan av H30389. Detta innebär även i detta flöde att två tredjedelar av samtliga 

profillängder skall användas för att producera H30388, och den resterande tredjedelen för att 

producera H30389. Av 129 profillängder används således 86 styck för produktion av H30388 

och 43 styck för produktion av H30389. Varje profillängd resulterar i antingen 10 styck 

H30388 eller 15 styck H30389. Totalt kapas alltså: 86*10 = 860 enheter H30388, samt: 43*15 

= 645 enheter H30389. Med samma effektivitet som vid nuläget om 160 styck kapade 

H30388 per timme samt 170 styck kapade H30389 per timme,191 tar det totalt 9,2 timmar att 

kapa samtliga profiler. Kapens effektiva tid om 16 timmar per dag medför att det tar totalt 0,6 

dagar att genomföra kapning. Väntetiden om två dagar innan kap samt en dag efter är 

oförändrad. Drifttiden på PC uppgår till 0,6 dagar och liggtiden blir 3,6 dagar. 

 

CNC-bearbetningen på PGM utgör även i detta fall en flaskhals192 i flödesvägen. Det totala 

antalet om 1505 profiler som skall bearbetas kräver en total tid om 75,3 timmar i CNC-

maskinen, då effektiviteten är 20 profiler per timme. Med en effektiv tid som motsvarar 20 

timmar per dygn skulle det således ta 3,8 dagar att bearbeta alla profiler. Väntetiden om en 

dag innan bearbetning är oförändrad även i detta steg. Drifttiden vid CNC-bearbetning uppgår 

till 3,8 dagar och liggtiden blir 4,8 dagar. 

 

Det färdigvarulager som hålls idag för bottenplattorna skulle också behöva förändras vid en 

reducerad produktionskvantitet. En rimlig nivå kan beräknas utifrån det samband som råder 

mellan påfyllnadskvanitet och genomsnittligt lagersaldo idag. I nuläget hålls ett 

färdigvarulager om genomsnittligen 1289 enheter av H30388, med en påfyllnadskvantitet om 

1200 enheter. Detta betyder att det genomsnittliga lagersaldot är: 1289/1200 = 7,4 % högre än 

påfyllnadskvantiteten. Färdigvarulagret för H30389 är idag genomsnittligen 971 enheter, med 

en påfyllnadskvantitet om 880 enheter. Det genomsnittliga lagersaldot är alltså: 971/880 = 

10,3 % högre än påfyllnadskvantiteten. Det alternativa flödet medför en påfyllnadskvantitet 

om 860 enheter H30388 samt 645 enheter H30389. Det genomsnittliga saldot i 

                                                 
191 Produktionsplanerare på Profilcenter - ProfilGruppen Extrusions AB. Intervju 9/5-2018. 
192 Stokkedal, Roger. Föreläsning i Produktionslogistik på Linnéuniversitetet 3/10-2017 - Production systems. 
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färdigvarulagret skulle därför rimligen uppgå till: 860*1,074 = 924 enheter H30388, samt: 

645*1,103 = 711 enheter H30389. Dessa kvantiteter motsvarar en genomsnittlig 

lagerhållningstid per artikel om: 924/92,06 = 10 dagar för H30388, samt: 711/69,35 = 10 

dagar för H30389. Profilerna ligger alltså i snitt tio dagar i färdigvarulager vid en minskad 

produktionskvantitet. Packtiden är oförändrad, eftersom hur många timmar per dag som 

tillägnas packning och emballering beror på vilka kvantiteter som anropas av kund, snarare än 

hur stora kvantiteter som producerats. 

 

Beräkning för kapitalbindning och kapitalkostnad vid en minskad produktionskvantitet 

sammanställs enligt följande tabell: 

 

Figur 5.3.3.1. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, minskad produktionskvantitet 

 

 

Flödets totala genomloppstid har genom en minskad produktionskvantitet reducerats från 38,8 

dagar till 31,8 dagar. Den minskade kvantiteten vid varje station i kombination med den 

förkortade genomloppstiden leder till en minskad kapitalbindning om 30 570,19 kr, 

motsvarande 27,5 % jämfört med nuläget. Vidare minskar kapitalkostnaderna om 569,55 kr, 

motsvarande 32,1 %. 

 

En minskad kvantitet profiler som utvinns från varje presstillfälle medför emellertid ett ökat 

antal tillfällen per år som profilen måste tillverkas. Vid ursprunglig utformning av flödet 

utvinns 2080 profiler per presstillfälle, och den årliga efterfrågan uppgår till 58 915 enheter.193 

I snitt tillverkas alltså bottenplattan: 58 915/2080 = 28,32 gånger per år. I det reviderade 

                                                 
193 Sekretessbelagt dokument gällande statistik för artikelns försäljning. 
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flödet utvinns istället 1505 profiler per presstillfälle, med samma efterfrågan. Antalet 

presstillfällen per år blir istället: 58 915/1505 = 39,1 gånger.  

 

Den totala kapitalbindningen över ett år vid användande av studerad produktionskvantitet 

skulle således uppgå till: 80 762,33*39,1 = 3 157 807,1 kr. Kapitalkostnaderna över ett år 

skulle uppgå till: 1205,67*39,1 = 47 141,70 kr. Dessa siffror bör ställas i jämförelse med den 

kapitalbindning och kapitalkostnad som skulle uppstå över ett år med ProfilGruppens 

nuvarande produktionskvantitet. Den årliga kapitalkostnaden för det nuvarande upplägget 

uppgår till: 111 332,52*28,32 = 3 152 936,97 kr. Kapitalkostnaderna över ett år uppgår idag 

till: 1775,22*28,32 = 50 274,23 kr. Medan den totala kapitalbindningen ökar med 0,15 % så 

medför en minskad produktionskvantitet minskade kapitalkostnader om 3132,53 kr, 

motsvarande 6,2 %. 

 

5.3.4. Rekommendation 

Genom att kombinera en förflyttning av friktionssvetsen med en investering i en ny CNC-

maskin och en minskad produktionskvantitet uppnås högsta möjliga potential till minskad 

kapitalbindning och kapitalkostnad utifrån de förbättringsförslag som presenterats. 

Beräkningar skulle istället sammanställas enligt följande: 

 

Figur 5.3.4.1. - Kapitalbindning och kapitalkostnad, rekommendation 

 

 

Sammanlagt reduceras flödets ledtid från 38,8 dagar till 26,9 dagar. Detta medför en 

reducerad kapitalbindning om 32 875,46 kr per presstillfälle jämfört med nuläget, 

motsvarande 29,50 %. Kapitalkostnaderna i flödet minskar minskar med 660,08 kr, en nivå 

motsvarande 37,17 %. Liksom i föregående kapitel är det centralt att ta hänsyn till det ökade 
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antalet produktionstillfällen per år vid en minskad produktionskvantitet. Antalet presstillfällen 

ökar från genomsnittligen 28,32 till 39,1. Kapitalbindningen per år vid samtliga 

rekommenderade åtgärder uppgår till: 78 484,89*39,1 = 3 068 759,2 kr och 

kapitalkostnaderna blir: 1115,45 * 39,1 = 43 614,1 kr. Den genomsnittliga kapitalbindningen 

som uppstår under samtliga presstillfällen över ett år blir således 2,67 % lägre än vid nuläget, 

och kapitalkostnaderna minskar med 13,25 %. 

 

I jämförande syfte presenteras två omarbetade kapitalbindningskurvor194, vilka illustrerar hur 

kapitalbindning samlas i det reviderade flödet: 

 

Figur 5.3.4.2. - Kapitalbindningskurva för H30388, reviderad 

 

 

Figur 5.3.4.3. - Kapitalbindningskurva för H30389, reviderad 

 

                                                 
194 Olhager, 2013. S. 34. 
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Båda kapitalbindningskurvorna påvisar en lägre nivå av bundet kapital i flödet jämfört med 

nuläget och bidrar med en tydlig bild över hur kapitalbindningen i flödesvägen har förändrats.  

 

Vid kombination av samtliga förbättringsförslag kan en reviderad VSM-karta195 presenteras i 

syfte att illustrera den operationella uppbyggnaden av det förändrade flödet, enligt 

nedanstående: 

 

Figur 5.3.4.4. - VSM-karta, reviderad 

 

 

 

                                                 
195 Howell. Value Stream Mapping - A Tool for Process Improvement. 2013. 
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5.4. Slutsats 

Den teoretiskt förankrade rekommenderade lagerkvantiteten som beräknas i kapitlet anses inte 

vara av intresse för ProfilGruppen att implementera i sin verksamhet. Teori förespråkar ett 

förhöjt lagersaldo för H30388, vilket skulle resultera i högre kapitalbindning och 

kapitalkostnad. Medan en förhöjd lagerkvantitet skulle resultera i minskad risk för lagerbrist 

så skulle kapitalbindning och kapitalkostnad höjas, vilket inte står överens med studiens syfte. 

Det anses inte heller vara nödvändigt, eftersom ProfilGruppen redan idag når en servicenivå 

om 99 %. 

 

Istället presenteras endast en minskad produktionskvantitet som förbättringsförslag från detta 

kapitel, och resultat indikerar att ProfilGruppen kan reducera sin kapitalbindning och 

kapitalkostnad genom att förändra artikelns produktionskvantitet. Beräkning av den 

kapitalbindning och kapitalkostnad som uppstår under ett flöde med minskad 

produktionskvantitet illustreras enligt följande: 

 

Figur 5.4.1. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, minskad produktionskvantitet 

 
 

Medan kapitalbindning och kapitalkostnad minskar radikalt jämfört med nuläget för ett 

presstillfälle, så ser skillnaderna annorlunda ut om de likställs över ett år. Antalet 

produktionstillfällen ökar vid en minskad produktionskvantitet, och den årliga genomsnittliga 

kapitalbindningen ökar med 0,15 % jämfört med nuläget. Emellertid minskar 

kapitalkostnaden om 6,2 % på ett år, vilket leder till att det är av intresse för ProfilGruppen att 

beakta förbättringsförslagets potential. Det är emellertid upp till företaget att avväga vad som 

är mest centralt för deras verksamhet: en minskad kapitalbindning eller en minskad 

kapitalkostnad. Medan lägre kapitalkostnad kan ses som en direkt monetär besparing för 

företaget, så bör en reducerad kapitalbindning snarare ses som en möjlighet för företaget att 

allokera detta kapital på annan önskad plats. 
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Kombinationen av samtliga tre förbättringsförslag resulterade i en kapitalbindning och 

kapitalkostnad som kan sammanställas enligt följande: 

 

Figur 5.4.2. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, rekommendation 

 
 

Liksom vid minskad produktionskvantitet måste dessa siffror uttryckas över ett år för att 

resultera i en rättvis jämförelse med nuläget. Vid implementering av samtliga tre 

förbättringsförslag minskar den genomsnittliga kapitalbindningen över ett år med 2,67 %, 

medan kapitalkostnaderna sjunker med 13,25 %. Ledtiden minskar med 30,57 % till 26,9 

dagar per presstillfälle.  

 

Det bör emellertid tilläggas att vid en implementering av endast de första två 

förbättringsförslagen, förflyttning av friktionssvets samt effektivisering av CNC-bearbetning, 

skulle den genomsnittliga kapitalbindningen minska något, medan kapitalkostnaderna höjs. 

Återigen är övervägandet om vad som bör prioriteras upp till företaget. Slutligen skall det 

nämnas att det kan vara fördelaktigt för ProfilGruppen att belastas med en mindre 

kapitalbindning vid ett givet tillfälle och således kunna vara flexibla gällande vart företaget 

vill allokera kapital. Om så är fallet även för ProfilGruppen så bör förbättringsförslag som 

medför minskad produktionskvantitet beprövas i verksamheten. 
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6. Konklusion 

6.1. Resultat 

Av de fyra analyserade möjligheterna att reducera ProfilGruppens bundna kapital samt de 

kapitalkostnader som medförs, anses tre vara av intresse att implementera i verksamheten. 

Genom att kombinera en förflyttning av friktionssvetsen med en effektiviserad CNC-

bearbetning och minskad produktionskvantitet uppnås ett fjärde alternativ för ProfilGruppen 

att tillämpa. Denna kombination resulterar i ett flöde med färre transporter, reducerad väntetid 

samt färre produktionsdagar. Den kronologiska följden i det reviderade flödet kan illustreras 

enligt följande: 

 

Figur 6.1.1. -  Flödets kronologiska ordning, nuläge       Figur 6.1.2. - Flödets kronologiska ordning, reviderad  

 

 

En sammanställning av alla förbättringsförslag presenteras nedan, med samtliga reduceringar 

av kapitalbindning och kapitalkostnad uttryckt per år: 

 

Figur 6.1.3. - Sammanfattad kapitalbindning och kapitalkostnad, samtliga förbättringsförslag 

 

 

Ursprungligen hade flödet en ledtid som var 38,8 dagar, med en årlig genomsnittlig 

kapitalbindning om 3 152 936,83 kr och årliga kapitalkostnader om 50 274,23 kr. Vid 

rekommenderad implementering av de tre presenterade förbättringsförslagen skulle ledtiden 

reduceras med 11,9 dagar, motsvarande en minskning om 30,67 %. Den årliga 
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kapitalbindningen som alstras till följd av bottenplattans flödesväg minskar med 84 177,5 kr, 

motsvarande 2,67 %. Slutligen sker en reduktion av de årliga kapitalkostnader som förorsakas 

om 6660,26 kr, motsvarande 13,25 %. 

 

6.2. Användbarhet 

Studiens resultat påvisar att kapitalbindning och kapitalkostnad kan reduceras genom att 

analysera och revidera en artikels flödesväg, vilket kan vara aktuellt för andra tillverkande 

företag. De verktyg och tillvägagångssätt som används i uppsatsen anses vara möjliga att 

applicera som mall i flera likvärdiga situationer, och bedöms vara användbara även för 

verksamheter som inte nödvändigtvis är försatta i aluminiumbranschen. 

  

6.3. Kritik mot Eget Arbete 

Medan de analysverktyg som presenterats i uppsatsen anses vara användbara för andra 

företag, bör det återigen uppmärksammas att en fallstudie som denna präglas av svårigheter 

att generalisera resultat. ProfilGruppens situation kan differentiera kraftigt mot andra företag, 

vilket kan reducera möjligheterna att angripa motsvarande problem i en annan verksamhet på 

samma sätt som i denna uppsats. 

 

Fortsättningsvis utmärks också denna studie av en tydlig avgränsning, genom att endast en 

artikel har studerats och endast ett fåtal möjligheter till förbättring har presenterats. Forskarna 

menar att det kan finnas alternativa angreppssätt för att vidta förbättringsåtgärder i 

flödesvägen, i syfte att vidare kunna reducera företagets kapitalbindning och kapitalkostnad. 

 

Slutligen bör det nämnas att resultatet hade kunnat överensstämma med verkligheten mer 

exakt om tillgången till information och material hade varit ännu högre. ProfilGruppen har 

ständigt visat tillgänglighet och samarbetsvilja, men är samtidigt försatta i en ansträngd 

situation, vilket medför att andra problem måste prioriteras. Detta har resulterat i att viss 

information, exempelvis hur artiklarnas värdeökning sker, har fått antas av forskarna i syfte 

att genomföra kompletta beräkningar. 
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6.4. Förslag till Fortsatt Forskning 

Denna studie har påvisat en potential för ProfilGruppen att kunna reducera den 

kapitalbindning och kapitalkostnad som förorsakas under bottenplattans flöde. Studien har 

emellertid präglats av en begränsad tidsram, och endast avgränsade möjligheter till förbättring 

har behandlats. Det kan således finnas fler angreppssätt till problemet, vilka kan hanteras 

genom fortsatt forskning. Det genomgående höga antalet dagar i flödesvägen som inte tillför 

värde hade kunnat ställas inför granskning och ProfilGruppens rutiner skulle kunna beprövas, 

i syfte att eliminera de dagar då bottenplattorna finns hos en aktör innan förädlingen fortsätter. 

 

Slutligen uppmanas ProfilGruppen genomföra likvärdiga studier av andra artiklar i dess 

sortiment, förslagsvis artiklar som tillverkas i stora kvantiteter eller säljs med låg marginal. 

Problemen med ett högt antal transportdagar har möjlighet att vara fortsättande i andra 

artiklars flödesvägar, eftersom dessa transportdagar är en konsekvens av företagets 

affärssystem. Genom att rationalisera samt abbreviera fler artiklars flödesvägar kan potentiellt 

större summor besparas företaget än de som påvisats i denna studie.  
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8.1. Bilaga 1 - Servicefunktionstabell196 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 Berling, Peter. Formelblad från Produktionslogistik på Linnéuniversitetet HT-2017 - Tables: Normal 

distribution & L(x).  
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