2014
Examensarbete Processoperatörsprogrammet

Produktion BM/FS. Produktionsavsnitt Färdigställning
Interna Reklamationer



Namn: Richard Hållberg

Process
Kostnader

Handledare: Kenneth Sjöberg
Driftingenjör, Per Hägglund Lärare

Umeå Universitet

Metsä Board Sverige AB Husum
fabrik
2014-05-31

1. Förord
Det här examensarbetet är utfört vid och i samarbete med Metsä Board i Sverige AB
Husum fabrik. Initiativet till arbetet är tagit av Driftingenjören Kenneth Sjöberg på
Färdigställningen, Metsä Board Husum. Arbetet är avlagt av student Richard Hållberg
Processoperatörsprogrammet, Umeå Universitet.
Bakgrund till arbetet är att det idag inte finns något system som följer upp interna
reklamationer på copyprodukter vid Färdigställningen.
Grundidén med arbetet är att analysera och belysa vilka resurser som krävs för att ta
hand om interna reklamationer samt att skapa en beräkningsmall som kan räkna ut vad
en eller flera pallar med copyprodukter kostar.
Jag vill ge ett stort tack till Metsä Board i Sverige AB, Husums fabrik och i synnerhet
Kenneth Sjöberg, Driftingenjör vid Produktion BM, Färdigställningen, Pappersbruket,
för att jag fick möjligheten att få utföra det här examensarbetet hos företaget samt
tacka all övrig personal som vänligt besvarade mina frågor när jag intervjuade. Jag
riktar också ett tack till Per Hägglund, lärare vid Umeå Universitet, för hjälp och tips
med rapporten.
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2. Sammanfattning
Denna rapport beskriver projektarbetet om tydliggörandet av vilka och hur mycket
resurser som krävs i samband med interna reklamationer på copyprodukter samt
skapandet av en beräkningsmall som tydliggör kostnaderna vid dessa reklamationer.
Målet är att beräkningsmallen ska tydliggöra vilka kostnader det blir för interna
reklamationer och därmed öka förståelsen för hur viktigt det är att alltid tillverka
produkter med rätt kvalitet i alla processavsnitt genom hela produktionen.
För att belysa vilka och hur mycket resurser som krävs för att ta hand om interna
reklamationer på copyprodukter har berörda befattningar intervjuats efter en enhetlig
intervjumall. Intervjumallen belyser frågor som vad respektive befattning har för
huvuduppgift i samband med interna reklamationer, hur många arbetstimmar som
krävs för varje befattning och vilka kostnader som uppstår.
Resultaten av sammanställningen för interna reklamationer för copyprodukter
redogörs. Beräkning av kostnader för interna reklamationer för copyprodukter
tydliggörs genom tre tabeller. Kostnader för intern/extern personal och produktionsbortfall per maskin beräknas i en framtagen beräkningsmall.
Kostnader för förbrukningsmaterialen redogörs. Därefter visas alla kostnader i en
pivottabell.
Förslag ges på hur en förbättring av kvalitén på copyprodukter kan ske för att undvika
problem som interna reklamationer.

2

3. Innehållsförteckning

1. Förord

1

2. Sammanfattning

2

3. Innehållsförteckning

3

4. Inledning

4

5. Syfte och mål

5

6. Genomförande

6

7. Teorier
7.1 Intervjuer
7.2 Kvalitetsteorier
7.3 Kvalitetsbristkostnader
7.4 Kostnadsbedömningsmetoder

7
7
7
7
7

8. Resultat
8.1 Interna reklamationer för copyprodukter
8.2 Beskrivning av beräkningsmall
8.3 Intervjuer med personal i olika befattningar
8.4 Föreslagna förbättringar/åtgärder

8
9
13
17

9. Diskussion

19

10. Referenslista

20

11. Bilagor
11.1 Bilaga A
11.2 Bilaga B
11.3 Bilaga C
11.4 Bilaga D
11.5 Bilaga E

21
21
23
24
25

3

4. Inledning
Metsä Board i Sverige AB, Husums fabrik, är ett finlandsägt företag och var i grunden
ett sågverk.
Företaget har ägts av ett antal olika koncerner och det har haft olika företagsnamn
genom historien. Exempel på dessa är Modo paper och M-real.
Första processindustrin i Husum startades 1919 med produktion av avsalumassa och
1972 byggdes den första pappersmaskinen, PM6.
Idag använder sig Metsä Board i Husum av 8520 timmar om året till att producera
produkter som obestruket papper, bestruket papper och avsalumassa.
Marknaden är stor. Största kunderna finns i framförallt Storbritannien, Tyskland,
Frankrike och länderna kring medelhavet och till viss del USA och Asien.

Figur1: En skiss över Metsä Board, Husum fabriks industriområde där mitt
projektarbete har begränsats till de inringade områdena.
Mitt projektarbete är en del av organisationens vision och mål att ständigt utveckla och
utvidga sina möjligheter för att skapa en framtid och finnas kvar inom branschen.
Detta kan vara åtgärder som förbättrar delar av processer, produkter och sin service.
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Att de anställda aktivt söker och försöker utveckla produkter och processer kan
erbjuda kreativitet, ökad kunskap och ansvar och att deras produktionsanläggningar
kan utnyttjas i sin fulla potential genom smarta investeringar.
Mitt projektarbete är begränsat inom processområdena från pappersmaskin 7, via
rullmaskin 7, vidare till arkskärningsmaskinerna och ut till lagerlokaler och magasin.
Den största delen av projektarbetet har dock bedrivits inom processområdet
arkskärningsmaskinerna vid Färdigställningen och dess copyprodukter.
För externa reklamationer, d.v.s. copyprodukter som reklamerats av externa kunder
finns det idag fungerande uppföljningsrutiner. För interna reklamationer, felaktigheter
som släppts igenom copyproduktionens kvalitetskontroller men ändå hunnit stoppas
innan produkten gått till kund, finns idag inget fungerande system för uppföljning.
Projektarbetet har gått ut på att belysa vilka resurser som krävs för att ta hand om
interna reklamationer på copyprodukter och skapa en beräkningsmall. Mallen ska
tydliggöra vilka kostnader det blir för interna reklamationer och därmed öka
förståelsen för hur viktigt det är att alltid tillverka produkter med rätt kvalitet i alla
processavsnitt genom hela produktionen.
[3][4]
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5. Syfte och mål
Syftet är att belysa vilka resurser som krävs för att ta hand om interna reklamationer
på copyprodukter och skapa en beräkningsmall. Målet är att mallen ska tydliggöra
vilka kostnader det blir för interna reklamationer och därmed öka förståelsen för hur
viktigt det är att alltid tillverka produkter med rätt kvalitet i alla processavsnitt genom
hela produktionen.
[3]
6. Genomförande
För att belysa vilka och hur mycket resurser som krävs för att ta hand om interna
reklamationer på copyprodukter har följande befattningar intervjuats efter en enhetlig
intervjumall; Magasinspersonal, Process- och produktionskvalitépersonal (arbetar mot
externa kunder), Färdigställningsoperatörer som arbetar vid arkskärningsmaskinerna,
Driftingenjör vid Färdigställningen, Driftstekniker vid Färdigställningen,
Produktionsplanerare, Materialinköpare, Driftledare och Ekonom.
Intervjumallen belyser frågor som vad respektive befattning har för huvuduppgift i
samband med interna reklamationer, vad och till vilka kommuniceras problemet till,
hur många arbetstimmar krävs för varje befattning, vilka kostnader uppstår. (Bilaga E)
Genom att använda tidigare framtagna rapporter av kasserat antal pallar med
copyprodukter/vecka har en beräkning och sammanställning av interna reklamationer
av copyprodukter genomförts som beskriver antal ton eller pallar som kasserats per
månad. Detta tydliggörs i ett diagram. (Figur 2)
En beräkningsmall för varje enskild copyprodukt har skapats för att beräkna
reklamationskostnaden. Denna mall är utförd i Excelfunktion, pivottabell, se
resultat.(Pivottabell 1)

6

7. Teorier
7.1 Intervjuer
Vid intervjuer sker en konversation mellan två eller flera parter där den ena parten
utfrågor den andra parten för att inskaffa information.
Djupintervju är en utfrågning av en eller flera personer på djupet, ofta för att komma
åt viktig information av känsliga eller svåra ämnen. Det är ett alternativt underlag för
få en kvalitativ forskning eller undersökning.
[5]
7.2 Kvalitetsteorier
Kvalitet innefattar hur produktionsverksamheten skall arbeta med kvalitet. Att
kvalitetsbegreppet kopplas utifrån olika kvalitetsteorier. En policy ska fastställas för
hur kvalitetsplanering, -styrning och utveckling skall bedrivas. Metoder som innefattar
tekniker och verktyg i syfte och mål att åstadkomma marknadskvalificerande eller
ordervinnande kvalité. Ansvar för kvalitet ska alltid klarläggas. Principen är att alla i
produktionskedjan är ansvarig för kvaliten
[6]
7.3 Kvalitetsbristkostnader
Kvalitetsbristkostnader bygger på interna och externa kostnader inom företag och
olika organisationer. Det är främst kostnader när kvalitén brister. Definitionen på
bristkostnader är: ” kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och
deras olika processavsnitt vore fullkomliga”
Med kostnader menar man omarbeta i verksamheten, kassationer, bristande
effektivitet, marknadseffekter och reklamationer.
[7]
7.4 Kostnadsbedömningsmetoder
Täckningsbidrag 1 beräknas genom en bidragskalkyl, särintäkter minus särkostnader.
De indirekta särkostnaderna fördelas genom ett pålägg. Täckningsbidraget ger ett
bidrag till att täcka de gemensamma kostnaderna. Om det totala täckningsbidraget från
alla produkter överstiger samkostnaderna ger detta företaget en vinst.
I den enklaste formen av bidragskalkyl betraktas enbart de rörliga och fasta
kostnaderna.
Utgår då från att de fasta kostnaderna inom vissa gränser är av antalet tillverkande och
sålda artiklar samt dessa kostnader inte kan fördelas på de olika produkterna.
[6]
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8. Resultat
8.1 Interna reklamationer för copyprodukter
Resultaten av sammanställningen för interna reklamationer för copyprodukter i
antal ton eller pallar som reklameras internt per månad tydliggörs i ett diagram.
(Figur 2).
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Figur 2: Diagrammet visar på interna reklamationer av copyprodukter i antal ton
eller antal pallar per månad under perioden januari 2013 till maj 2014.
Under perioden mellan januari 2013 till maj 2014 upptäcktes ungefär 1800 pallar
av copyprodukter som var reklamerade eller uträknat i ton cirka 1100 ton
kasserade produkter. De kasserade produkterna har dock sorterats och återvunnits i
processen igen.
[8]
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8.2 Beskrivning av beräkningsmall
Beräkning av interna reklamationer för copyprodukter beskrivs genom tre tabeller.
Kostnader för intern/extern personal och produktionsbortfall per maskin beräknas i
beräkningsmallen ”Arbetskostnad och produktionsbortfall” (tabell 1).
Kostnader för förbrukningsmaterialen omslag, kartongbotten, kartonglock,
etiketter, PP-band, grab and go foam och tejp, lim per ris, lim per kartong,
palletiketter, pall 80*120 cm storlek, sträckfilm, plast och färdig pappersprodukt
beräknas i mall 2 (tabell 2). Alla kostnader kan därefter summeras i pivottabellen
”Datacopy G&G A4 papper” (tabell 3).

Arbetskostnad per interna/externa enheter

Externa resurser:

kr/tim

Städföretaget Delete
Interna resurser:

kr/tim

Personal tjänst anställda Dagtid

Operatörer skiftgående

Personal anställda dagtid:
Produktionsplanerare/Materialinköpare
Driftledare
Dirftingenjör
Tekniker
Ekonom
PPK

Timmar:

Personal anställda skiftgående:
Magasin (Truckförare)
Operatörer

Timmar:

Produktionsbortfall/Maskin
Maskin verkningsgrad

ton/tim

Maskin A4:1
Maskin A4:2
Maskin A4:3
Maskin A4:4

Tabell 1: Beräkningsmallen beskriver och beräknar kostnaden för dagtidspersonal, skiftgående personal och externa resurser per timme.
Kostnaden för produktionsbortfallet beskrivs i ton/timme.
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Produkt
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A2
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A3

Material (st eller kg)
Omslag
Kartongbotten
Kartonglock
Etiketter
PP-band
G&G Foam
G&G Tejp
Lim ris
Lim kartong

Storlek

Produkt
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3

Pall material
Palletikett
Pall 80x120
Sträckfilm
Plast

Storlek

Pappers kvalite Pris EUR/ton
2200080
2180080

Valuta sek

Enhet
kg
st
st
m

kr/

kg
kg

kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
kr/st
kr/st
kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
st
st
kg
kg

Pris

Pris

Enhet
kr/kg
kr/st
kr/st

Totalkostnad
0
0

Tabell 2: Beräkningsmallen beräknar och beskriver kostnaden för varje
förbrukningsmaterial till copyprodukter.

10

Datacopy A3 papper

Material eller maskin:

Antal
Antal

Antal kartonger

38
Totalsumma
Antal

Antal ris / kartonger

3
Antal

Antal pallar

1
Totalsumma

Maskin
Arkmaskin ton/tim

nr:

5
Totalsumma

Arbetstimmar:

Timmar
Radetiketter

Dagtid

Skiftgående

0
Totalsumma
Radetiketter
0
Totalsumma

Externa resurser
Produktionstimmar
Produktionsbortfall

Totalkostnad:

Radetiketter
0
Totalsumma
Radetiketter
0
Totalsumma

0

Tabell 3: Beräkningsmallen beräknar totalkostnaden av antal kartonger, antal ris per
kartong, antal pallar, produktionsbortfallet ton/timme för en viss arkskärningsmaskin
när produktionen står stilla. Kostnaden för dagtidspersonal, skiftgående personal och
externa resurser beräknas per timme.
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I beräkningsmallen (tabell 2) beskriver man materialen i storlek, enhet, pris och
totalkostnad i svenska kronor.



Priset för materialen kan ändras i tabellen allt efter hur kostnaden på
marknaden förändras i värde (priskolumnen).
Storlek för materialet kan förändras i tabellen efter hur materialstorleken
förändras mellan olika externa leverantörer (storlekskolumnen)

Beräkningsmallen (tabell 2) beräknar kostnaden i euro per ton och i svenska kronor
per kilo för varje enskild papperskvalité.


Kostnad per artikel för papperskvalitetsprodukt
– 2200080
– 2180080

I beräkningsmallen (tabell 1) beräknas antal timmar för interna och externa resurser
som kostnaden per timme. Produktionsbortfall per maskin A4:1, A4:2, A4:3 och A4:4
beräknas i ton per timme.
Ett räkneexempel: 4 pallar för Datacopy grab and go med 48 kartonger per pall så ger
det en kostnad på 7577 kr och då är inte kostnaden för intern- eller extern personal och
stilleståndskostnaden för arkskärningsmaskinen inräknad.
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8.3 Intervjuer med personal i olika befattningar
För att tydliggöra vilka resurser som krävs och hur mycket arbete som fordras för att ta
hand om interna reklamationer på copyprodukter har följande befattningar intervjuats
efter en enhetlig intervjumall; Magasinspersonal, Process- och
produktionskvalitépersonal (arbetar mot externa kunder), Operatör som arbetar vid en
Färdigställningen, Driftingenjör vid Färdigställningen, Driftstekniker vid
Färdigställningen, Produktionsplanerare, Materialinköpare, Driftledare och Ekonom.
Intervjuerna har sammanställts för varje befattning (Bilaga E). Sammanställning visar
på hur varje enskild resurs arbetar i samband med interna reklamationer för
copyprodukter, vad och till vilka de kommunicerar problemet med. Antal
arbetstimmar som krävs för varje befattning och vilka kostnader som uppstår framkom
inte helt tydligt i intervjuerna.

Figur 2: Resursschemat beskriver vilken berörd resurs som får merarbetet i samband
med att åtgärda interna reklamationer för copyprodukter.
Produkt (pall med copyprodukter)
Pallar med copyprodukter kan kasseras av olika orsaker. Produkter kan felaktigt gått
igenom någon del av kvalitetskontrollerna i processkedjan eller kvalitetskontroller kan
ha försummats. Det förekommer att felaktigt material kan ha använts till kundorder
och därför måste kasseras. Hanteringen av pallar kan brista när truckförare är
oförsiktiga med copyprodukter vid transport från transportbandet till mafivagnar eller
kassetter.
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Driftsoperatör vid Färdigställningen:
Dessa huvuduppgifter har operatören:







Att utföra kvalitetskontroller enligt en given instruktion på copyprodukter
som produceras så att man undviker interna reklamationer.
Kontrollera eventuella brister på copyprodukter.
Komplettera de material som behöver åtgärdas.
Bedömer om den kan justera eventuell kvalitetsbrist eller felaktiga material
Kontakta driftledare/driftstekniker eller driftingenjör om osäkerhet uppstår
vid kvalitetsbedömning.
Ser till att det finns tillräckligt med material, att de kan komplettera
produktionsbortfall p.g.a. reklamationer. Kontakta produktionsplanerare eller
materialinköpare om nytt material behöver beställas.

Driftledaren:
Dessa huvuduppgifter har driftledaren:





Att samordna med driftspersonal för hur de ska åtgärda problemen
Kontakta övrig berörd personal som produktionsplanering m.fl.
Inspektera och inventera skador på copyprodukterna på pallarna
Delegera uppgifter till driftspersonal

Process- och produktionskvalitetspersonal:
Dessa huvuduppgifter har PPK:








Sammanställer statistik från kund, redovisar på möten och rapporterar
externa/interna reklamationer
Deltar vid avdelningsmöten
Deltar i informationsmöten för inköp och leverantörer om
förpackningsmaterial.
Deltar vid skiftinformationer
Deltar vid olika produktionsförsök och projekt
Ansvarar för kvalitetsmöten till Färdigställningen
Produktionsstöd vid kvalitetsavvikelser, produktion och kund
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Driftstekniker vid Färdigställningen:
Dessa huvuduppgifter har driftstekniker:






Bedömningsansvar för pallar och material
Kontakta berörda parter för att åtgärda problem
Ta beslut på var, hur och när fel ska åtgärdas
Ta fram nytt material
Besluta vilka som ska hjälpa till att städa undan vid kassering av
copyprodukter, pallar och material

Driftsingenjör vid Färdigställningen:
Dessa huvuduppgifter har driftingenjören:








Är ytterst kvalitetsansvarig för det man skickar iväg
Bedömer kvalitén och skador på copyprodukter
Kontaktar PPK
Meddelar Produktionsplanering eller Materialinköpare
Informera magasinen om problemen
Summerar och rapporterar om de felkörda copyprodukterna/antal pallar
Informerar på produktionsmöte

Ekonomen:
Dessa huvuduppgifter har ekonomen:






Beräkna på täckningsbidrag 1
Kontakta och samordna med PPK
Sammanställer en rapport till ledningsgruppen
Beräkna på eventuella vinster och förluster
Eventuella ändringar i ekonomirapporten innan den skickas vidare till
försäljningssidan
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Magasinet (Truckförare):
Dessa huvuduppgifter har truckföraren:






Upptäcker skador/interna reklamationen
Kontaktar magasinpersonal som kontaktar och samordnar med
driftsoperatörer
Transportera pallen med de felaktiga produkterna till Färdigställning
Transporterar felaktiga produkter på pallar till en kasseringsruta
Hjälper att kassera material och byta ut material

Materialinköpare/produktionsplanerare:
Dessa huvuduppgifter har materialinköparen/produktionsplaneraren:








Samordnar med driftspersonal om eventuella problem
Inventerar förbrukningsmaterial som kommer så att det täcker upp den
reklamerade ordern
Bedömer kvalitén på materialet
Deltar i olika informationsmöten
Tar fram material till produktionen
Beställer hem material
Sammanställer rapporter

Driftspersonal vid Pappersmaskin och Rullmaskin:
Dessa huvuduppgifter har operatörerna PM/RM:





Deltar i olika informations- och produktionsmöten
Samarbetar med driftledare, driftspersonal vid Färdigställningen och
driftservice
Producerar nytt papper istället för det kasserade
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8.4 Föreslagna åtgärder/förbättringar
Förslag på hur en förbättring av kvalitén på copyprodukter kan ske för att undvika
problem som interna reklamationer:
Vid befattningsträffar, APT (arbetsplatsträffar), skiftinformationer kan de interna
reklamationerna belysas tydligare genom att visa på hur mycket arbete och
framtagning av ny produktion kostar. Att arbeta med att belysa den viktiga
kvalitetsbedömningen är ett annat ämne som kan tas upp i samband med mötena. Man
bör också arbeta med aktiviteter som belyser hur viktigt det är med kommunikation
och samarbete inom skiftlagen inom avdelningen och mellan andra avdelningar för att
hindra interna reklamationer. Att driftsoperatörerna tillsammans med driftsingenjör,
driftstekniker m.fl. försöker tydliggöra vad varje individ och skiftlag kan göra för att
tillsammans påverka och förändra utvecklingen av interna reklamationer.
Genom kvalitetshuset kan man strukturera och planera hur man vill förändra ett
problem eller beteende.

Figur 3: Beskriver kvalitetshuset för Ledarskap, Process, Kunden, Ständiga
Förbättringar, Allas medverkan, Beslut på fakta, Helhetsyn
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Ledarskap: Ett starkt ledarskap fordras för att utveckla kvalitetsarbetet. Att diskutera
inställningen till och förändra attityden till kvalitetsfrågor är en viktig del i ledarskapet
för att påverka och säkerställa att inga felaktigheter sker på copyprodukter.
Process: Resurs → Process → Resultat
Processen behöver vara effektiv. Bra planering och kommunikation mellan alla
befattningar/resurser är nyckelfaktorerna. Kvalitetsarbetet att planera från material till
personal sätts i fokus och att det sker kommunikation mellan alla resurser.
Beslut på fakta: på det viktiga, inte på det som är lätt att mäta. T.ex., hur mycket
interna reklamationer har vi per månad och vad kostar det oss? ”Själva rapportens
innehåll”
Kunden: Att man skickar en produkt som tillfredsställer eller helst överträffar
kundernas behov och förväntningar.
Ständig förbättring: rutiner/instruktioner som inte utförs, arbetsmoment som går fel.
Hur kan skiftlag/individer minimera dem?
Allas medverkan: Medarbetarskap, alla måste bli delaktiga för att projektet skall nå
ett tillfredsställande resultat.
Helhetssyn: Gemensam helhetssyn



Attityd till kvalité. Att göra rätt från början, att följa
kvalitetsbedömningar på en gång.
Kunden/beställaren är den vi är till för

[9]
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9. Diskussion
Det projektarbete som jag har studerat och analyserat visar att det är många processer
som sätts igång när interna reklamationer för copyprodukter uppstår och att
beräkningsmallen bevisar att kostnad för en eller flera antal pallar kan ge en ökad
förståelse för hur viktigt det är att utföra kvalitetskontroller efter givna instruktioner.
Projektarbetet anser jag att har gett mig en stor insikt på hur viktigt det är att tänka på
hur man ska hantera kvalitén på material.
Det är viktigt att alla berörda enheter och processavsnitt har sina kvalitetskontroller
och bedömer material som köps in så att man inte får/har några eventuella felaktiga
material. Att man använder rätt material till rätt order.
Det räcker bara med ett hål/veck i en pappersrulle eller omslagsrulle, så är det dålig
kvalité på copyprodukten som man säljer till kund, Det gäller att alla genomför en
noggrann kvalitetskontroll på produkterna som man utför i produktion. Annars
påverkar den hela kedjan och det blir onödiga interna reklamationskostnader.
För de data och information som behövdes för att belysa och analysera resultatet
intervjuade jag ett antal berörd personal med olika befattningar.
Fördelarna
 Man får en större överblick på vad enskild personal gör för arbete
 Man får en bättre och viktigare information tidigare
Nackdelarna
 Måste lägga ner mycket tid och planering för det ska passa den andra parten
 Det kan ske förhinder för den andra parten att man måste lägga om mötet
 Kan uppstå olika förvirringar och komplikationer
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11. Bilagor
11.1 Bilaga A
Materialkostnader:
E:\Examensarbete\EXCEL\Interna reklamationer på pallar1.xlsx
Antal interna reklamationer för copyprodukter
Diagram
Månad/år

Antal pallar

Antal ton

jan-13

278,00

166,80

feb-13

347,00

208,20

mar-13

172,00

103,20

apr-13

0

0,00

maj-13

44,00

26,40

jun-13

74,00

44,40

jul -13

42,00

25,20

aug-13

0,00

0,00

sep-13

577,00

346,20
8,40

okt-13

14,00

nov-13

0,00

0,00

dec-13

75,00

45,00

jan-14

2,00

1,20

feb-14

98,00

58,80

mar-14

31,00

18,60

apr-14

20,00

12,00

maj-14

0,00

0,00

1 774,00

1 064,40

Summa:

11.2 Bilaga B
Materialkostnader:
E:\Examensarbete\Examen arbetet färdigt!\Kostnad för interna reklamationer för
copy-produkter.xlsx
Produkt
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A4
Logic 300 A3
Logic 300 A3

Material (st eller kg)
Omslag
Kartongbotten
Kartonglock
Etiketter
PP-band
G&G Foam
G&G Tejp
Lim ris
Lim kartong

Storlek

Produkt
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3

Pall material
Palletikett
Pall 80x120
Sträckfilm
Plast

Storlek

Pappers kvalite Pris EUR/ton
2200080
2180080

Valuta sek

Enhet
kg
st
st
m

kr/m

kg
kg

kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
kr/st
kr/st
kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
st
st
kg
kg

Pris

Pris

Enhet
kr/kg
kr/st
kr/st

Totalkostnad
0
0
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Produkt
Logic 300 A4
Logic 300 A4
Logic 300 A4
Logic 300 A4
Logic 300 A4
Logic 300 A4
Logic 300 A5
Logic 300 A4
Logic 300 A4

Material (st eller kg)
Omslag
Kartongbotten
Kartonglock
Etiketter
PP-band
G&G Foam
G&G Tejp
Lim ris
Lim kartong

Storlek

Produkt
Logic 300 A4
Logic 300 A4
Logic 300 A4
Logic 300 A4

Pall material
Palletikett
Pall 80x120
Sträckfilm
Plast

Storlek

Pappers kvalite Pris EUR/ton
2200080
2180080

Enhet
kg
st
st
m

kr/

kg
kg

kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
kr/st
kr/st
kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
st
st
kg
kg

Pris

Pris

Enhet
kr/kg
kr/st
kr/st

Valuta sek

Produkt
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A2
Datacopy A3
Datacopy A3
Datacopy A3

Material (st eller kg)
Omslag
Kartongbotten
Kartonglock
Etiketter
PP-band
G&G Foam
G&G Tejp
Lim ris
Lim kartong

Storlek

Produkt
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3
Logic 300 A3

Pall material
Palletikett
Pall 80x120
Sträckfilm
Plast

Storlek

Pappers kvalite Pris EUR/ton
2200080
2180080

Valuta sek

Totalkostnad
0
0

Enhet
kg
st
st
m

kr/m

kg
kg

kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
kr/st
kr/st
kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
st
st
kg
kg

Pris

Pris

Enhet
kr/kg
kr/st
kr/st

Totalkostnad
0
0
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Produkt
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G

Material (st eller kg)
Omslag
Kartongbotten
Kartonglock
Etiketter
PP-band
G&G Foam
G&G Tejp
Lim ris
Lim kartong

Storlek

Produkt
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G
Datacopy G&G

Pall material
Palletikett
Pall 80x120
Sträckfilm
Plast

Storlek

Papper produkt Pris EUR/ton
2200080
2180080

Enhet
kg
st
st

Pris

m
m
kg
kg

Enhet
st
st
kg
kg

Pris

Enhet
kr/kg
kr/st
kr/st

kr/m
kr/m
kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Enhet
kr/st
kr/st
kr/kg
kr/kg

Totalkostnad
0,00
0,00
0,00
0,00

Valuta sek

Totalkostnad
0
0

11.3 Bilaga C
Personal- och produktionsbortfalls-kostnader:
E:\Examensarbete\Examen arbetet färdigt!\Kostnad för interna reklamationer för
copy-produkter.xlsx
Arbetskostnad per interna/externa enheter
Externa resurser:
kr/tim
Städföretaget Delete
Interna resurser:

kr/tim

Personal tjänst anställda Dagtid

Operatörer skiftgående

Personal anställda dagtid:
Timmar:
Produktionsplanerare/Materialinköpare
Driftledare
Dirftingenjör
Tekniker
Ekonom
PPK
Personal anställda skiftgående:
Magasin (Truckförare)
Operatörer

Timmar:

Produktionsbortfall/Maskin
Maskin
Maskin
Maskin
Maskin
Maskin

verkningsgrad
A4:1
A4:2
A4:3
A4:4

ton/tim
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11.4 Bilaga D
Kostnaden för en viss papperskvalitet
E:\Examensarbete\Examen arbetet färdigt!!!!\Richard komplettering.xlsx

A09125 Cost by Profit Elem ent - Total EUR &
EUR per Ton

Dynamic Filters
Cal. year / month

01.2014 - 03.2014

CS/Fo/Rl

CUTSIZE SHEETS

Mill

HUSUM OFFICES

Key Figures

Amount/Tons

Variables
Version

0

Display Currency

EUR
EURO currency
#;
%%%%;
PALY;
PBIB; PHUP; PHUS;
PKAN;
PPSM;
#;
1000PNET;
METSA
BOARD INTERNAT;
2000 Mill's ow n

Mill authorisation
Sales Organisation authorisation - background,
optional

Production Grade

2160065

2180080

Amount/Tons

Amount/Tons Amount/Tons Amount/Tons Amount/Tons Amount/Tons Amount/Tons Amount/Tons Amount/Tons Amount/Tons

2184080

2190080

2194080

2200075

2200080

2200090

2200100

Tons

Gross Price
Imm. Rebates & Surcharges
Invoice Price
Rebates & Discounts
Turnover Value
Delivery & Commissions
Ex-Mill Value
Cost of Capital
Net Net Price
Variable Costs
Pulp
Other Fibres
Coating Chemicals
Fillers & Other Chemicals
Energy
Packaging Materials
Other variable costs
Broke Compensation

Added Value
Fixed Costs
Reel Production
Sheeting
Customer Service
External Sales
Marketing
Delivery Support
Product & Service Development
EBITDA
EBITDA %
Depreciation
EBIT
EBIT %
Cost of Unused Capacity
Business Profit
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Overall Result

11.5 Bilaga E
Driftsfrågor för interna resurser
E:\Examensarbete\WORD\Driftfrågor.docx
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