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Sammanfattning 
Pappers- och massabranschen är den industri i Sverige som förbrukar överlägset mest 

energi och har dessutom högst energikostnader i förhållande till dess produkters 

förädlingsvärde. Energifrågan har därför fått en mycket framträdande roll inom 

branschen och ansträngningar görs för att effektivisera produktionsprocesserna. Följande 

arbete har utförts i samarbete med Metso Paper Karlstad AB, som tillverkar maskiner och 

utrustning för mjukpapperstillverkning. Företaget satsar på att erbjuda branschens främsta 

kvalitet och investerar mycket i att bland annat energieffektivisera sina maskiner. 

Problemet som uppstår, som en följd av dessa investeringar, är att Metsos maskiner ofta 

får ett högre pris än konkurrenternas och kunderna väljer i många fall den maskin som 

har lägst inköpspris.  

 

Metsos försäljningsargument är att deras maskiner ger en högre vinst, även om 

återbetalningstiden kanske blir längre. Den högre vinsten uppkommer delvis genom den 

goda kvaliteten, som minimerar driftstopp och reparationskostnader, och delvis genom 

den högre produktionseffektiviteten som innebär att mindre råvaror och energi förbrukas.  

 

För att detta försäljningsargument ska vara effektivt krävs att Metso Papers kunder, det 

vill säga mjukpapperstillverkande företag, inte koncentrerar sig endast på inköpspriset 

utan tar kostnaderna under hela maskinens livscykel i beaktande. För att undersöka hur 

detta förhåller sig och hur kunderna resonerar när de överväger att investera i en ny 

maskin, eller att uppgradera gammal utrustning till mer energieffektiv, har intervjuer 

utförts med representanter från fyra pappersbruk. Vid intervjuerna framkom att 

energieffektivitetsaspekten har fått en mycket mer framträdande roll under de senaste fem 

åren. Intervjuerna visade också att vid investeringsbeslut ses hög kvalitet och låg 

energiförbrukning som starka försäljningsargument, men kunderna vill ha klara bevis på 

att nya tekniska lösningar hos maskinen verkligen är lönsamma och besparar dem 

utgifter.  

 

Vid försäljningsförhandlingar krävs därför att Metso Papers säljare tydligt kan visa dessa 

besparingar för kunderna. För att ge ett hjälpmedel inför sådana situationer har en 

beräkningsmodell skapats. Modellen är konstruerad för att beräkna produktions- och 

kapitalkostnader samt vinsten för Metso Papers olika maskinmodeller. I modellen kan 

man variera vilka data som ska användas i en specifik situation, det vill säga råvarupriser, 

arbetskostnader, eventuella rabatter och dylikt. Resultaten kan sedan användas för att visa 

kunderna hur kostnaderna ser ut för den specifika maskinmodell de är intresserade av.  

 

Beräkningsmodellen har även använts för att jämföra har och analysera olika 

maskinmodellers produktionskostnader samt för att undersöka hur kapital- och 

energikostnaderna förändras till följd av en fiktiv energiprishöjning. Resultaten visar att 

energikostnaderna blir högre än de årliga kapitalkostnaderna som uppkommer av 

investeringskostnaden för maskinen. Denna bild är mycket talande och ger ytterligare 

styrka till Metso Papers argument att en energieffektiv maskin blir lönsam i längden även 

då dess investeringskostnad är högre.  
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Förord 
Följande rapport är författarens examensarbete omfattande 30 hp. Arbetet ingår i 

civilingenjörsutbildningen med inriktning industriell ekonomi på Karlstads universitet 

och har utförts i samarbete med Metso Paper Karlstad AB. 

 

Jag vill rikta ett tack till Martin Löfgren, universitetslektor på Centrum för 

tjänsteforskning på Karlstads universitet. Martin har gett värdefull handledning och råd 

under arbetets gång och har hjälpt till att utforma rapporten. Hans åsikter och 

förbättringsförslag har varit mycket högt värderade under hela arbetsprocessen. 

 

Ett stort tack riktas även till den personal på Metso Paper Karlstad AB, utan vars hjälp 

och bidrag arbetet inte kunnat genomföras. De personer som främst varit behjälpliga är 

Dan Finnerman, Maria Jepson, Börje Sandgren och Jörgen Israelsson.  

 

Det bidrag som intervjupersonerna givit har också varit mycket högt värderat. De har 

ställt upp och bidragit med tid, engagemang och värdefulla åsikter som är ovärderliga för 

rapportens slutresultat. 

 

Karlstad, februari 2009. 

 

 

Therese Erhard 
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1 Inledning 
Inom området investeringsbedömning finns en stor mängd litteratur och vetenskapliga 

rapporter, varav en viss andel fokuserar på investeringar inom 

energieffektiviseringsåtgärder. Rapporter om hur beslutsfattare inom företag resonerar 

kring beslut angående eventuella energiinvesteringar finns. Dessa handlar ofta om 

huruvida energiinvesteringar antas eller ej och vad som påverkar dessa beslut. Det finns 

dock endast fåtalet rapporter som hanterar pappers- och massaindustrin och ger en bild av 

deras beslutsfattande (se exempelvis Grillo, Nick, Tokarcyk, John & Hansen, Eric (2008) 

samt Gabrielli, Medeot & Micioni (2006). Eftersom detta är en mycket energiintensiv 

bransch finns ett stort energiintresse och en vilja att effektivisera 

tillverkningsprocesserna. Inga undersökningar har dock funnits som direkt inriktas på hur 

pappers- och massabranschen behandlar energiinvesteringar jämfört med andra 

investeringar.  

 

Resultaten i ovan nämnda rapporter är mångtydiga, men flertalet lutar åt att 

energiinvesteringar behandlas annorlunda än övriga investeringsbeslut, kanske på grund 

av osäkerheten på energipriser. I denna rapport kommer en utredning utföras för att 

undersöka hur tillverkare inom mjukpappersbranschen betraktar investeringar som 

innebär energieffektiviseringsåtgärder. En utredning görs av om energiinvesteringar 

behandlas annorlunda än övriga investeringar och i så fall om de har striktare 

antagningskrav eller om de tvärt om antas lättare.  

 

Teoridelen baseras på tidigare utförda rapporter och litteratur inom området 

investeringsbedömning. Flertalet av de vetenskapliga rapporter som publicerats inom 

området investeringsbedömning med fokus på energiinvesteringar är relativt gamla och 

detta ökar intresset för att kontrollera dess applicerbarhet på dagens industri. För att 

erhålla tidsenligt baserade fakta har intervjuer genomförts med representanter från fyra 

olika papperstillverkande företag. Eftersom energipriserna fluktuerat kraftigt de senaste 

åren kan dessa intervjuer erbjuda värdefullt material om beslutsfattares inställning i 

dagsläget.  

 

Under senare år har pappers- och massabranschen fokuserat mycket på energianvändning 

och därmed också på effektiviseringsåtgärder. En frågeställning som kommer att besvaras 

i rapporten är hur detta intresse förändrats under de senaste åren och hur 

företagsrepresentanter tror att företagens investeringsprioriteringar påverkats av denna 

fokusering. 

 

Rapporten är utförd i samarbete med Metso Paper Karlstad AB och såväl den inledande 

problemanalysen som de slutgiltiga resultaten är därför inriktade på företaget och på dess 

kundkrets. Rapportens frågeställning kretsar kring investeringsbedömningar och 

rapporten behandlar hur resonemanget ser ut hos Metso Paper AB:s kunder.   
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1.1 Problemanalys 

Eftersom den största delen av mjukpapperstillverkares utgifter består av diverse 

produktionskostnader är det betydelsefullt om Metso Paper AB, som tillverkar 

pappersmaskiner, kan bidra till att minska dessa kostnader. Vid försäljningen av 

pappersmaskiner och övrig utrustning talar kunderna i första hand om inköpspriset, men 

de har även ett stort intresse av produktens effektivitet och dess tekniska egenskaper. 

Metso Paper AB vill hävda sig i branschen som en tillverkare med hög kvalitet. För att 

klara av detta krävs omfattande investeringar i forskning och utveckling samt 

investeringar i högkvalitativa råvaror och maskinkomponenter. Detta leder till att Metsos 

maskiner i många fall får ett högre inköpspris än konkurrenternas.  

 

Denna rapport ska utreda hur Metso Paper AB:s kunder resonerar kring investeringar. 

Arbetet ska undersöka hur mycket kunderna värderar utrustning som visserligen kan ha 

ett högre pris, men som även erbjuder en långsiktig lönsamhet tack vare tekniska 

lösningar som ger en högre produktionspålitlighet och bättre kvalitet på slutprodukten 

samt besparingar av energi och övriga variabla kostnader genom ökad effektivitet. 

Arbetet ska inriktas främst på investeringar i energieffektiviserande åtgärder och kommer 

att jämföra investeringskostnaderna som ett pappersbruk spenderar på ny utrustning med 

dess utgifter för energi. 

 

Vid marknadsföringen av Metso Papers maskiner efterfrågas kalkyler av hur stora de 

löpande produktionskostnaderna vid papperstillverkning är i förhållande till 

kapitalkostnader för pappersmaskiner. Företaget vill ha en beräkningsmodell som enkelt 

kan varieras och användas för jämförelser mellan olika kostnads- och 

produktionsscenarion. Metso Paper vill kunna använda kalkylerna som en hjälp för att 

visa hur mycket det är lönsamt för dem att investera i nya tekniska lösningar för t.ex. 

energibesparingar under kundernas papperstillverkning. Modellen som efterfrågas ska 

göra det möjligt för användaren att enkelt variera till exempel kostnader för energi och 

arbetskraft och snabbt erhålla resultat som visar hur variationerna påverkar den totala 

kostnadsbilden. För att göra resultaten användbara i till exempel marknadsföringssyften 

ska de även illustreras av ett antal grafer som kommer att finnas i modellen.  

 

För att kunna utnyttja resultaten från beräkningarna på ett effektivt sätt ska en teoretisk 

bakgrund till arbetet undersöka hur företag resonerar kring energiinvesteringar. 

Frågeställningen kommer då främst att fokusera på vad som påverkar om företag 

investerar i energieffektiviserande åtgärder eller ej. Med hjälp av tidigare 

forskningsrapporter ska en slutsats försöka nås angående vilka dessa faktorer är och om 

beslut att investera i energieffektiviserande åtgärder grundas på samma sätt som övriga 

investeringsbeslut. 

 

Resultaten av rapporten bör kunna vara användbara av företag vid marknadsföringen av 

energibesparingsåtgärder. Genom att skapa en tydligare bild av hur företagets kunder 

resonerar kan såväl produktutveckling som marknadsföring av produkterna anpassas 

bättre efter kundernas behov. Det ska även vara möjligt för Metso Paper Karlstad AB att 

använda såväl beräkningsmodellen som rapporten som hjälp vid bedömningar om när och 

hur mycket det är lönsamt för dem att investera i utvecklig av ny teknik som ger 
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energieffektivare utrustning. Framförallt intervjuerna kan ge indikationer på om 

kunderna, det vill säga pappersbruken, är intresserade av att öka investeringskostnaden 

mot att de erbjuds utrustning med en högre effektivitet.  

1.2 Syfte/Mål 

Arbetets syfte och mål är att utarbeta en beräkningsmodell och beräkna produktions- och 

kapitalkostnader vid mjukpapperstillverkning. Ambitionen är att modellen ska vara enkel 

att använda och det ska vara möjligt att lägga in nya värden för arbetskrafts- och 

energikostnader etc. 

Syftet är även att svara på frågan hur företag resonerar kring investeringar i 

energibesparande åtgärder. Målet med detta är att kunna hjälpa företag att bättre förstå 

sina kunders behov och kostnadsbild.  

1.3 Metod 

Enligt Christensen och Andersson (1998) påverkar metodvalet alltid utformningen av en 

undersökning och därmed även dess slutresultat. Vid beslutet hur ett problem ska 

hanteras optimalt måste följande faktorer tas i beaktande: 

 Den teoretiska referensramen, dvs vilka teoretiska modeller och begrepp som ska 

inkluderas under problemlösningen (Christensen & Andersson, 1998). 

 Vilken typ av data som ska genereras och användas i slutresultatet. Datan kan 

vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär (Christensen & Andersson, 1998). I 

denna rapport har intervjuundersökningar valts att göras med en kvalitativ metod. 

 Undersökningens ansats påverkas av om problemet studeras vid ett visst tillfälle 

eller om dess utveckling följs med tiden samt om undersökningen ska göras bred 

och ytlig eller smal och djup (Christensen & Andersson, 1998). I detta fall är valet 

att göra en relativt smal och djup undersökning samt att främst studera problemet 

vid dagens tidpunkt. Eftersom investeringsbeslut är långsiktiga beslut har valet 

gjorts att till viss del även studera och beskriva problemets utveckling i tiden för 

att göra det enklare att använda resultaten vid investeringsbedömningar som 

kommer att påverka företagen under en lång period.  

 

Som bas för arbetets teoretiska referensram ligger litteraturstudier, personliga intervjuer, 

intern fakta från Metso Paper samt extern fakta som erhållits från exempelvis databaser 

och statistiska undersökningar. Metso Paper har även bidragit med praktisk 

marknadskunskap som gett värdefull information om den undersökta branschen.  

 

För att skapa en grundläggande förståelse av området har arbetet inletts med 

litteraturstudier med fokus på vetenskapliga artiklar. Litteraturstudierna omfattar främst 

tidigare utförda studier av företags investeringsbedömning och då framför allt 

energiinvesteringar. En sammanställning av slutsatser från forskningsrapporterna 

presenteras i de inledande teoriavsnitten. 

 

För att få aktuell information från Metso Papers kunder har intervjuer utförts på fyra olika 

svenska pappersbruk. Intervjufrågorna utformades för att skapa en bild vad 

tillverkningsföretagen värdesätter vid inköp av en ny pappersmaskin och tillhörande 

utrustning. Intervjutekniken valdes eftersom resultaten från den kommer att ge en mer 
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specifik bild av hur papperstillverkande företag resonerar vid investeringsbedömningar. 

Litteratur och tidigare studier som används ger en mer allmän bakgrund och intervjuerna 

är gjorda för att kunna applicera dessa teorier och slutsatser på mjukpappers- och 

massabranschen. Intervjupersonerna har varit anonyma för att de på så sätt känna en 

större möjlighet till att svara fritt utan att bli personligt utpekade. Informationen som 

erhållits vid intervjutillfällena har dokumenterats genom ljudinspelning. Fördelar med 

detta är bland annat att informationen kan kontrolleras efteråt och risken för felcitering 

eller missförstånd minimeras därmed (Kvale, 1997). 

 

Flertalet av de frågor som ställdes under intervjuerna kunde även ha besvarats genom en 

kvantitativ metod, exempelvis insamling av statistik om företags investeringar. 

Intervjumetoden valdes eftersom viss statistik redan fanns tillgänglig genom övriga 

rapporter och intervjuerna kan därmed ses som ett kvalitativt komplement till dessa. 

Undersökningar av kvalitativ karaktär fokuserar på underliggande orsaker och meningar 

(Christensen & Andersson, 1998). Eftersom förhoppningen med intervjuerna var att 

erhålla svar på hur beslutsfattare inom företag resonerar kring energiinvesteringar och 

varför de för detta resonemang erbjuder intervjuer ett bra underlag för att kunna besvara 

dessa frågor. Informationen som erhölls vid intervjuerna betraktas som primärdata, 

medans exempelvis statistik från övriga vetenskapliga rapporter behandlas som 

sekundärdata och ger en grundläggande förståelse för problemet. Tillsammans med 

utförda beräkningar kommer uppgifterna att sammanställas för att komplettera varandra 

och möjliggöra en slutsats. 

 

Intervjuerna som utförts har varit personliga intervjuer, med undantag på ett av företagen 

då två företagsrepresentanter intervjuades samtidigt. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade, vilket innebär att en intervjuguide använts (Christensen & Andersson, 

1998). Intervjuguiden, som kan läsas i fullhet som Bilaga 1 - Intervjuguide är indelad i 

fem olika teman med olika frågor under varje tema. Varken frågorna eller 

ordningsföljden har dock följts exakt under intervjuerna utan har främst erbjudit 

grundläggande frågeställningar som sedan utökats med följdfrågor. Valet att använda en 

intervjuguide med teman, men att inte följa frågorna exakt, beror på att ju spontanare 

intervjuprocessen är, desto större blir möjligheten att intervjupersonen ger oväntade svar. 

Genom att undvika att strikt styra frågorna och intervjusituationen hoppas man kunna 

undvika att ställa ledande frågor och kan därmed erhålla även de synpunkter från 

intervjupersonen som inte förutsetts (Kvale, 1997). 

 

Beräkningsmodellen, som är en del av arbetets resultat, skapades i Excel eftersom Excel 

erbjuder samtliga funktioner som krävdes för att utföra de nödvändiga beräkningarna. 

Excel används dessutom mycket av personalen på Metso Paper, vilket innebär att vidare 

uppdateringar av kalkylen i framtiden enkelt kommer att göras om så önskas. Som grund 

för delar av modellen finns intern data i form av tidigare beräkningar som utförts av 

personal på Metso Paper. För att använda modellen krävdes ett stort antal uppdaterade 

variabler, såsom energi- och råvarupriser, arbetstider för personal som krävs för 

produktion etc. De nödvändiga variablerna har erhållits delvis i form av intern data från 

personal på Metso Paper samt som extern data från SCB och databasen Analytical 
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Cornerstone. Analytical Cornerstone är en databas från RISI där statistik från pappers- 

och massaindustrin samlats.  

 

Modellen har, till skillnad från arbetet, utförts med engelska som språk. Detta eftersom 

företagets officiella språk är engelska och för att möjliggöra för företaget att presentera 

resultat från modellen även för icke svenskspråkiga kunder och intressenter. Valet av 

variabler har gjorts under rådfrågning av personal på Metso Paper för att uppfylla 

företagets krav på dess användningsområden.  

 

Resultaten från beräkningarna i Excelmodellen presenteras som grafer för att ge en 

lättöverskådlig kostnadsbild. Dessa beräkningar och grafer används sedan för att bindas 

samman med resultaten från litteratur- och artikelstudierna samt från intervjuerna. 

Resultaten från de olika undersökningsmetoderna har analyserats för att finna samband 

mellan investerings- och energikostnader samt mellan företags vilja att investera i 

energibesparande åtgärder jämfört med övriga investeringar.  

 

På grund av det sekretessbehov som finns på Metso Paper AB kommer vissa av de siffror 

som använts i beräkningarna inte att redovisas. Resultaten av beräkningarna redovisas 

dock i rapporten. 

1.4 Rapportens uppbyggnad och struktur 

Rapporten är uppbyggd enligt följande struktur: 

 

Kapitel 1 är en inledning där problem och frågeställningar som ska lösas under arbetets 

gång formuleras. Kapitlet ger även en djupare förståelse för varför dessa frågeställningar 

kan vara intressanta, samt vilka arbetsmetoder som använts för att utreda dem. 

 

Kapitel 2 är en beskrivning av Metso Paper Karlstad AB, företaget som arbetet utförts i 

samarbete med. Avsnittet ger detaljer om hur företaget är uppbyggt och hur de arbetar. 

En beskrivning ges även om branschen de är verksamma i samt vilka som är deras 

viktigaste kunder och konkurrenter. Informationen i detta avsnitt är till stor del baserad på 

företagets egna dokument och dess hemsida samt på information som erhållits vid samtal 

med personal på företaget.  

 

Kapitlen 3-5 är teoriavsnitt som samtliga är baserade på tidigare publicerad litteratur och 

övriga källor. Kapitel 3 fokuserar på investering och finansiering, där en bredare 

förståelse först ges, för att sedan gå in djupare på teorier kring energiinvesteringar. 

Kapitel 4 beskriver hur energianvändningen ser ut i pappers- och massabranschen samt 

vilka åtgärder som görs för att effektivisera produktionsprocesser och minska 

energianvändningen. I kapitel 5 redovisas teorier kring hur om är möjligt för företag att 

göra lönsamma effektiviseringsåtgärder, även då detta innebär stora investeringar. 

 

I kapitel 6 redovisas resultaten som erhållits under arbetets gång. Kapitlet är indelat i de 

två huvuddelarna resultat från intervjuer samt resultat i form av den framarbetade 

beräkningsmodellen. Avsnitten är en sammanställning av de svar som erhölls 
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intervjuerna samt en beskrivning av hur den slutgiltiga beräkningsmodellen konstruerats 

och hur den kan användas. 

 

Kapitel 7 innehåller rapportens analyser och slutsatser. Här redovisas de analyser och 

beräkningar som utförts med hjälp av modellen. Slutsatser har dragits av teoribakgrunden 

och dessa jämförs i detta avsnitt med analyser från beräkningarna samt svaren från 

intervjuerna. 

 

Kapitel 8 är avslutande kommentarer om möjligheter till vidareutveckling av programmet 

samt reflektioner om vilka ansträngningar som gjorts för att minimera felkällor. 

 

Intervjuguiden som skapats och använts vid intervjuerna samt beräkningsmodellen 

bifogas med rapporten som bilagor.  
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2 Metso Paper Karlstad AB 
Metso Paper Karlstad AB:s historia går tillbaks till 1860 då en smedja med gjuteri 

grundades på Herrhagen i Karlstad. Sedan dess har företaget bytt både namn och ägare ett 

flertal gånger och har flyttat till Lamberget. Sedan 1880-talet har företagets inriktning 

varit att tillverka pappersmaskiner och i dagsläget har de ca 500 anställda i Karlstad 

(Metso Paper Karlstad AB, 2008) och hade 2007 en nettoomsättning på 152 miljoner 

EUR (Largestcompanies.com, 2008). På området finns en pilotanläggning som används 

för testkörning av produkter, massa och maskinkonfigurationer till såväl interna som 

externa kunder. Anläggningen gör att de kan erbjuda kunderna ett värde utöver själva 

maskinen i form av testkörningar, utbildningar samt service och ombyggnader av 

maskiner.  

 

Metso Paper AB är en del av Metso Corporation och tillverkar, säljer, utvecklar och 

servar maskiner för pappersindustrin. De är världsledande inom pappers- och 

massaindustriområdet och idag tillverkas hälften av världens mjukpapper på 

Metsomaskiner. Metso Paper delas in i fem verksamhetsområden; paper and board 

(vanligt papper, kartong, wellpapp, tetrapack), fiber (pappersmassa), panelboard 

(träskiveindustrin), power (energi och kemi) samt tissue (hygienpapper, hushållspapper, 

näsdukar mm). Det sistnämnda är området som Metso Paper Karlstad AB inriktar sig på 

och inom detta verksamhetsområde hör även företagsenheter i Gorizia i Italien och 

Biddeford i USA.  

 

Metso Paper AB har länge varit världsledande inom mjukpappersbranschen, men efter år 

2000 sjönk deras marknadsandelar hastigt från ca 50 % till 25 % på fyra år, mycket till 

följd av minskad köpkraft från deras stora amerikanska kunder. För att behålla sitt 

försprång valde Metso Paper AB att ändra sitt produktutbud till ett mer 

konkurrenskraftigt även på nya marknader. Ett viktigt steg i denna anpassning tog Metso 

Paper AB då de 2004 lanserade sin produktlinje Advantage
™ 

DCT med standardiserade 

maskiner. Tidigare har företaget sålt skräddarsydda maskiner som utvecklats för varje ny 

kund, men introduktionen av den nya produktlinjen innebar att man numera har ett antal 

färdigutvecklade standardmodeller som med olika tillval anpassas efter kundens behov. 

Advantage
™

 är varumärket för mjukpappersmaskinerna och DCT
 
anger typen av maskin. 

Maskintyperna skiljer sig bland annat i storlek, hastighet och produktionskapacitet. Vid 

lanseringen av produktlinjen var detta nytt i branschen, men många konkurrenter har 

sedan dess efterliknat Metso Papers försäljningsmodell. Fördelarna med att ha färdiga 

modeller är bland annat att det ger större möjligheter att finslipa de modeller man har i 

stället för att ägna tid och resurser till att utveckla nya maskiner åt varje enskild kund.  

 

DCT
 
är produktlinjen med flest modeller, men Metso Paper erbjuder även andra koncept. 

De som kommer att inkluderas i beräkningskalkylerna är, förutom DCT, även NTT och 

TAD. Styrkan med TAD är den förbättrade kvaliteten på slutprodukten. Konceptet 

erbjuder möjligheter att tillverka ett papper med högre mjukhet och högra 

vattenabsorbtion än DCT-pappret. Nackdelen med detta är att TAD är mycket 

energikrävande och konceptet har därför haft svårigheter att få genomslag i Europa. De 

flesta TAD-maskinerna har sålts till kunder i USA. NTT
 
utvecklades för att erbjuda en 
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maskin som tillverkar högkvalitativt och mjukt papper, men utan att ha den stora 

energiförbrukningen som en TAD maskin (Metso Paper Karlstad AB, 2008) 

 

Eftersom företaget inte massproducerar sina produkter utan endast tillverkar mot 

beställning och endast säljer ett fåtal maskiner varje år är deras marknadsföring och 

försäljningssätt till stor del inriktat på personliga kontakter med kunderna. Varje 

försäljningstillfälle föregås av personliga möten för att på bästa sätt anpassa utrustningen 

efter kundens önskemål och behov. Marknadsföringen sker via konferenser, mässor, 

broschyrer, kundtidningar, branschtidningar, riktade mailutskick och marknadsföring 

genom kundreferenser och framgångshistorier.  

 

Metsos affärsstrategi syftar till att försäkra en hållbar och lönsam tillväxt över hela 

affärscykeln. Lönsamhetsförbättringarna baseras på kontinuerlig förbättring av Metsos 

egna operationer för att förbättra produktivitet, operativ förträfflighet, kvalitets- och 

kostnadskonkurrenskraft. Företagets vision är att bli branschens förebild, vilket de 

definierar med att ha lösningar som väl uppfyller kundernas behov, vara marknads- och 

teknologiledande i branschen, ha branschens bästa operativa förträfflighet och det högsta 

aktievärdet samt att vara en attraktiv arbetsgivare. (Metso Paper Karlstad AB, 2008) 
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2.1 Försäljningsmarknad och konkurrenter 

Metso Paper är världens ledande tillverkare av mjukpappersmaskiner. Några av de 

främsta konkurrenterna är Andritz Pulp & Paper, Voith Paper och A Celli (se Figur 1). 

För att differentiera sig från konkurrenterna är Metso Papers målsättning att erbjuda 

branschens högsta kvalitet.  

 

Metso Paper AB:s kunder är mjukpapperstillverkande industrier över hela världen. 

Tidigare har företaget främst varit inriktade mot de större, marknadsledande, 

papperstillverkarna framförallt i Nordamerika, men på senare tid har denna marknad 

börjat mättas. Därför vänder de sig numera även mot nya marknader och mindre företag 

som söker mer standardiserade maskiner istället för skräddarsydda och mer kostsamma 

lösningar samt mot den växande marknaden i framförallt Kina. Även 

eftermarknadsservicen har fått en allt viktigare roll för att överträffa konkurrenterna. 

Företaget har ett omfattande nätverk av regionala logistikcentraler för att bättre kunna 

tillfredställa sina kunder. 

 

Metso Papers produkter är inte massproducerade och det är därför inte möjligt för dem att 

skapa kundkontrakt som innebär kontinuerlig försäljning av produkter till en kund. I 

stället kräver varje försäljningstillfälle nya upphandlingar och nya kontrakt och när en 

kund väl investerat i en ny maskin dröjer det ofta många år innan de har behov av att 

Figur 1. Marknadsandelar i procent år 1998-2010 baserat på sammanlagd tillverkningskapacitet för sålda 

mjukpappersmaskiner (Åhsberg, 2008). 
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köpa en ny eller att utföra några större uppgraderingar. En stor del av företagets 

försäljningsinkomster kommer från uppgraderingar och service av gamla maskiner, men 

även i dessa fall då kunderna köper nya delar eller efterfrågar en uppgradering av sin 

utrustning är det inte självklart för dem att kontakta samma leverantör som tidigare. Varje 

projekt kräver därför starka försäljningsargument för att kunderna ska välja deras 

produkter i stället för konkurrenternas, som många gånger är billigare. 

 

Det är dessutom av yttersta vikt för företaget att inte endast få nya order utan att 

dessutom behålla en god relation. Att kunden även efteråt är nöjd har betydelse av flera 

anledningar: 

 En stor del av Metso Papers omsättning genereras av eftermarknadsservice 

och det krävs goda kundrelationer för att de ska anlitas. 

 Framgångshistorier och kundreferenser spelar en stor roll i företagets 

marknadsföring både för att finna nya kunder som för att behålla gamla.  

 För ett pappersbruk innebär en ny maskin en stor investering och innan denna 

görs krävs ingående efterforskningar och jämförelser mellan möjliga 

leverantörer.  

 

Kapitel 2 har beskrivit Metso Paper AB:s verksamhet, branschen som företaget verkar i 

samt dess viktigaste kunder och konkurrenter. I kapitel 3-5 redovisas den teoretiska 

bakgrund som beaktas under arbetet. Olika typer av investering samt vanliga metoder för 

investeringsbedömningar kommer att beskrivas. Avsnittet kommer att visa vad som 

menas med en energiinvestering hur dessa investeringar skulle kunna skilja sig från 

övriga investeringsbedömningar. De presenterade teorierna är baserade på aktuell 

litteratur samt på vetenskapliga artiklar inom området. 
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3 Investering och finansiering 
En investering kan definieras som en åtgärd som medför engångsutgifter och som ger 

fördelar, till exempel i form av intäkter eller sänkta kostnader, under en längre tidsperiod 

(Grubbström & Lundquist, 2005).   

3.1 Olika typer av investeringar 

Investeringar kan delas in i olika kategorier beroende på hur de finansieras eller hur 

investeringen ska utnyttjas i företaget. En vanlig indelning är egentliga och oegentliga 

investeringar. När man talar om investeringar är det vanligtvis egentliga investeringar 

man syftar på. Begreppet omfattar alla investeringar vars kassaflöde inleds med en större 

negativ utbetalning som sedan följs av flertalet mindre, positiva inbetalningar fördelade 

över livslängden (Se Figur 2). Det finns två typer av oegentliga investeringar. Antingen 

menas en investering som, liksom den egentliga, inleds med en större betalning som 

efterföljs av flertalet mindre. Skillnaden mot den egentliga är då att nettobetalningarna 

byter tecken flertalet gånger under livslängden. Den andra typen av oegentliga 

investeringar innebär en inledande större positiv inbetalning följt av flertalet mindre, 

negativa utbetalningar. Denna typ av betalningsförlopp är typisk för lån och andra former 

av finansiering. 

 
 

 

 

Investeringar kan även delas in efter dess klassificering i balansräkningen; 

realinvesteringar, finansiella investeringar och strategiska investeringar. 

Realinvesteringar innebär investeringar i anläggningstillgångar, som t ex maskiner, 

inventarier och maskiner. Till de finansiella investeringarna räknas omsättningstillgångar 

som t ex obligationer, aktier och varulager. Den sista kategorin, strategiska investeringar 

redovisas ofta som omkostnader och omfattar satsningar på forskning och utveckling 

samt marknadsföring (Grubbström & Lundquist, 2005).   

 

N 
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G = grundinvestering 

I = inbetalning 

U = utbetalning 

N = investeringens livslängd 

S = restvärde  

tid 

S 

Figur 2. Illustration av betalningsflödet för en egentlig investering (Grubbström & Lundquist, 2005). 
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Ett annat klassificeringsalternativ baseras på vad motivet till investeringen är. I detta 

alternativ finns ett stort antal klassificeringsmöjligheter, men bland de vanligaste motiven 

kan nämnas ersättning för förslitning, rationalisering, utökning av kapacitet, upptagande 

av ny verksamhet samt beslut från t ex myndighet eller fackförening (Grubbström & 

Lundquist, 2005).   

3.2 Investeringsbedömning 

För att säkerställa att intäkterna eller de sänkta kostnaderna blir större än utbetalningarna 

kräver samtliga investeringar en utvärdering av dess möjliga lönsamhet. För dessa 

utvärderingar finns flertalet olika metoder, nedan presenteras några av de vanligaste som 

används av företag: 

 

 Payoff-metoden (eller Payback-metoden) beräknar hur lång tid det tar innan en 

investerings inbetalningsöverskott överstiger dess grundinvesteringskostnad. 

Payoff-metoden tar oftast ingen hänsyn till räntan utan räknar endast på 

återbetalningstiden och vid jämförelser anses att ju kortare återbetalningstid, desto 

lönsammare investering. Eftersom payoff-metoden inte tar hänsyn till 

ränteeffekter anses detta som en brist med metoden. Dessutom ger den inte en 

fullständig jämförelse av vilket av flera projekt som är mest lönsamt, utan visar 

endast vilket som snabbast återbetalas. 

 

I payoff-metoden beräknas återbetalningstiden enligt formeln: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 −𝑡𝑖𝑑  = 
𝐺

𝐼−𝑈
 

 

Där G = grundinvesteringen 

 I = intäkter (t ex intäkter från sålda produkter som tillverkats i maskinen) 

 U = utbetalningar (t ex produktionskostnader) 

 (Grubbström & Lundquist, 2005) 

 

 Nuvärdesmetoden tar hänsyn till värdeförändringen av inbetalningar beroende på 

tidpunkten då de betalas in. En väl vald ränta, så kallad kalkylränta (r) används för 

att räkna om samtliga betalningar till en bestämd referenspunkt. Detta möjliggör 

en jämförelse av intäkter och kostnader även då de betalas in vid olika tidpunkter. 

Nuvärdet för investeringen är summan av inkomsterna minus utbetalningarna som 

investeringen ger omräknat till penningvärdet vid referenstidpunkten. En 

investering beräknas vara lönsam då den får ett positivt nuvärde.  

Generellt kan nuvärdet (NPV) uttryckas som: 

 

𝑁𝑃𝑉 = 𝑎𝑖(1 + 𝑟)−𝑖
𝑁

𝑖=0

 

 

 Där  N = investeringens livslängd 

  ai = nettobetalningen (I-U) under perioden i 
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Kalkylräntan bör väljas till samma nivå som avkastningen på den bästa alternativa 

placeringen. Eftersom detta ofta är svårbedömt väljer företag ofta att sätta 

kalkylräntan lika med ett på förhand valt avkastningskrav som vill uppnås, en 

lägsta räntenivå som kan accepteras för investeringen. Nuvärdesmetoden är mer 

avancerad än de övriga två metoderna och ger även en mer korrekt bedömning av 

lönsamheten. Till fördelarna med metoden hör dessutom att den är additiv, dvs. 

nuvärden för flera olika investeringsmöjligheter kan adderas och jämföras 

tillsammans.   

 

Det finns flera olika varianter av nuvärdesmetoden, till exempel 

annuitetsmetoden, som räknar om samtliga kapital- och räntekostnader till jämnt 

fördelade betalningar under investeringens ekonomiska livslängd (Grubbström & 

Lundquist, 2005). Det är denna metod som valts att användas i den kalkylmodell 

som utformats och som ligger till grund för detta arbete. Annuitetsmetoden 

kommer därför att presenteras närmare i arbetets avsnitt som förklarar 

Excelmodellen (Grubbström & Lundquist, 2005).  

 

 Internräntemetoden tar, liksom nuvärdesmetoden, hänsyn till hur tidsfaktorn 

påverkar inbetalningars värde. I metoden sätts nuvärdet till noll och en livslängd 

för investeringen uppskattas och utifrån detta beräknas en internränta. 

Investeringen anses lönsam då internräntan för investeringen överskrider 

kalkylräntan eftersom den då beräknas ge en högre avkastning (Grubbström & 

Lundquist, 2005).  

 

Av ovanstående metoder anses oftast nuvärdesmetoden vara den mest kompletta eftersom 

den tar hänsyn till flest faktorer och därmed ger den mest korrekta jämförelsen vid 

investeringsbeslut. Anledningen till att denna metod inte alltid föredras av företag kan 

vara att den är mer svårberäknad än framför allt payoff-metoden. Ett vanligt 

tillvägagångssätt är att t ex payoff-metoden används som en första utvärderingsteknik och 

att en mer noggrann jämförelse sedan görs mellan de projekt som fått de kortaste 

återbetalningstiderna. Vid denna andra jämförelse används ofta nuvärdesberäkningar 

(Grubbström & Lundquist, 2005). 

 

Eftersom samtliga av de ovanstående metoderna endast kan ge en kvalificerad gissning 

om den eventuella lönsamheten av en investering spelar även andra faktorer in. Eftersom 

arbetets frågeställning fokuserar på energiinvesteringar kommer några av de viktigaste 

faktorerna som påverkar beslutsfattandet inför en energiinvestering undersökas i 

nästkommande avsnitt.  

  



   

19 

3.3 Energiinvesteringar 

Många företag är idag pressade av regler, utsläppsrättigheter och dylikt att minska sin 

miljöpåverkan genom minskade utsläpp och minskad energianvändning. Men vad gör 

företagen utöver de lagstadgade kraven?  

 

För att kunna minska energianvändningen utan att därmed även minska produktions- och 

vinstmöjligheter krävs ofta forsknings- och utvecklingssatsningar på ny teknik som 

möjliggör ett effektivare utnyttjande av energin. Detta kan ske antingen genom företagets 

egen forskning eller genom leverantörers utveckling av ny teknik. Finns det en möjlighet 

till lönsamhet genom att investera i dessa energieffektiviserande åtgärder och har 

företagen högre eller lägre avkastningskrav på energiinvesteringar jämfört med övriga 

investeringar?  

 

Definitionen som här tillämpas av begreppet energiinvesteringar är samma som använts 

av bland andra Andersson (1994) och Yard (1987) och är de medvetna satsningar företag 

utför med syfte att minska energianvändningen. Dessa investeringar syftar till att 

effektivisera energianvändningen (det vill säga att minska energianvändningen per 

producerad enhet) eller att substituera olika energiformer (vilket kan medföra en 

kostnadsmässig besparing, men inte nödvändigtvis en minskning av energianvändandet 

per producerad enhet).  

 

I diskussioner och slutsatser i detta arbete fokuseras främst på de investeringar som 

innebär inköp av en ny mjukpappersmaskin samt investeringar för att uppgradera den 

befintliga tillverkningsutrustningen. Dessa investeringar kan klassas som egentliga 

investeringar eller alternativt som realinvesteringar. I Metso Papers arbete för att 

vidareutveckla sitt utbud, till exempel med syfte att energieffektivisera maskinerna, ingår 

stora satsningar på forskning och utveckling som är typiska strategiska investeringar.  

3.3.1 Investeringsbedömningen vid energiinvesteringar 

Vid investeringar är payoff-metoden ett vanligt val av utvärderingsmetod, vilket gör 

återbetalningstiden till en avgörande faktor. Vid bedömningen av energiinvesteringar kan 

payoff-metoden ge en negativ vinkling av energiinvesteringsbedömningar. Detta på 

grund av att energiinvesteringars effekter oftast är mer långsiktiga än företagens 

återbetalningstider och dessa långsiktiga effekter får inte en korrekt bedömning när 

återbetalningstid beaktas (Andersson, 1994). Analyser av energiinvesteringar som gjorts i 

USA efter regeringssponsrade energirevisioner visar att återbetalningstiden har stor 

betydelse för om företagen är villiga att investera eller ej. Beräkningar visade att 10 % 

ökning av återbetalningstiden ledde till en ca 0,8 % minskad trolighet att företagen skulle 

investera. Av de drygt 5 000 företagen i undersökningen som utförde en eller flera av de 

föreslagna investeringarna hade 98 % krav på en återbetalningstid som var kortare än 5 år 

och cirka 79 % hade krav på kortare återbetalningstider än 2 år. Den vanligaste 

återbetalningströskeln för att anta en investering var 1,2 år. Företagen som studien 

koncentrerades på var mindre och medelstora, vilket gör att resultaten inte kan direkt 

antas gälla även för mycket stora företag. Undersökningar har visat att större företag ofta 

accepterar en längre återbetalningstid. Förfrågningar visar att medans mindre och 

medelstora företag oftast kräver en återbetalningstid på maximalt två år för 
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energiinvesteringar kan större företag oftast acceptera återbetalningstider på tre år 

(Anderson & Newell, 2004).  

 

Samma rapport visar även att investeringsbedömningen påverkas starkare av möjligheten 

att spara energi än av trovärdigheten att energipriserna ska öka. Det vill säga; en 

förväntad energibesparing på en viss procent gör företag mer benägna att investera än en 

höjning av energipriserna som innebär en procentuellt lika hög kostnadsökning. En 

närmare analys visar att de kvantitativa energibesparingarna har 30 % högre effekt än de 

ekonomiskt motsvarande kostnadsförändringarna till följd av energiprishöjningar. 

Anderson och Newell (2004) ger två alternativa förklaringar till detta. Antingen kan det 

bero på att beslutsfattarna i företagen, på grund av att de ofta har teknisk bakgrund, är 

mer benägna att uppmärksamma den kvantitativa energiåtgången än den ekonomiska 

aspekten. Alternativt kan det förklaras av att osäkerheten för energipriserna bedöms vara 

större och mer svåruppskattad än den för energibesparingarna. Slutsatsen av ovanstående 

resonemang blir att det torde var mer effektivt att subventionera energiinvesteringar än att 

höja energiskatter. Nackdelen med detta blir dock att energiinvesteringarna visserligen 

kan sänka nivån på energiåtgången, men det erbjuder oftast inte några incitament att 

fortsätta att sänka nivåerna (Anderson & Newell, 2004). 

 

Rapporten av Anderson och Newell (2004) baseras på uppgifter från The Industrial 

Assessment Centers (IACA), som erbjudit företag energirevisioner och föreslagit 

energiinvesteringar baserade på dessa sedan 1976. Förutom uppgifter om vilka 

energibesparande investeringar som utförts och vilka som förkastats finns sedan 1991 

även fakta om varför de deltagande företagen valt att inte investera i vissa föreslagna 

projekt. I rapporten har anledningarna kategoriserats till ekonomiska, institutionella och 

finansiella orsaker. De flesta företag har uppgett fler än en av dessa anledningar till att 

projektet inte utförts. Vanligast var ekonomiska orsaker, som uppgavs i 93 % av fallen. 

Institutionella orsaker omfattade bland annat byråkratiska hinder, t.ex. att beslutet 

behövde fattas högre upp i ledningen och fanns med som orsak i 82 % av fallen. De 

finansiella orsakerna uppgavs av 58 % av företagen och innefattade bland annat 

begränsade kassaflöden inom organisationen.  

 

Frågan om företag har högre eller lägre avkastningskrav på energiinvesteringar än övriga 

investeringar beror till stor del på de risker de innebär. Om energiprisutvecklingen 

bedöms ha en större osäkerhet än övriga investeringars betalningsflöden skulle det vara 

anledning att ställa högre lönsamhetskrav (Andersson, 1994). Vid enkätundersökningar 

utförda av Andersson (1994) ställdes frågan till företag om de beaktade 

energiinvesteringar på något annat sätt än övriga investeringar. Resultatet visar att ca 88 

% av företagen inte tycktes tillämpa några speciella lönsamhetskriterier. Av de 12 % (14 

stycken företag) som tillämpade speciella krav för energiinvesteringar hade 8 stycken 

högre krav, 3 hade lägre och 3 specificerade inte hur de särskiljde energiinvesteringarna.  

 

På senare år en attitydförändring kunnat noteras på företags inställning till att investera i 

energibesparande åtgärder och andra miljörelaterade områden. Rapporter visar att den 

tidigare inställningen varit att dessa åtgärder främst betraktats som ett störningsmoment 

som måste åtgärdas om kostnader blivit för höga eller om myndighetskrav skärpts. Den 
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nyare attityden visar att företagen nu allt oftare väljer att vidta åtgärder även i 

förebyggande syfte (Mathur & Mathur, 2000). 

 

Begreppet energieffektivitetsparadox har introducerats av forskare inom området (se 

bland andra DeCanio (1998)) och syftar till den paradox som finns för 

energiinvesteringar och som innebär att företag och konsumenter, trots uppenbara 

vinstmöjligheter, väljer att inte utföra möjliga energiinvesteringar. En studie utförd av 

DeCanio (1998) undersöker företags bedömning av energiinvesteringar och deras vilja att 

utföra energiinvesteringar med låg risk och med goda förutsättningar till vinstmöjligheter. 

Investeringarna som utvärderades hade en genomsnittlig återbetalningstid på 3,3 år. 

Slutsatserna var att stora besparingsmöjligheter fanns och att företagen inte till fullo 

utnyttjade dessa. Att företagen inte alltid utnyttjade investeringsmöjligheterna kunde 

delvis förklaras med ekonomiska orsaker, men DeCanio fann även att byråkrati och 

organisatoriskt beteende spelade stor roll såväl för företagens investeringsbeslut som för 

resultaten av investeringen. 

 

Argument mot paradoxen är bland annat att företag är vinstmaximerande och att en sådan 

motsägelse därmed inte skulle kunna uppstå. DeCanio (1998) summerar anledningarna 

till att energiinvesteringar inte utförs i tre punkter. En förklaring är att ekonomer generellt 

sett är kritiska till att sådana vinstmöjligheter skulle kunna finnas och därför krävs starka 

teoretiska och empiriska bevis. Detta medför att de rapporter som motsäger paradoxen 

ofta är relativt öppna i sina slutsatser och är egentligen mer intresserade av att finna en 

teoretisk bakgrund till hur en sådan paradox skulle kunna uppstå snarare än att motbevisa 

den. En annan vanligt återkommande förklaring är att vinstmöjligheterna inte finns i 

verkligheten eftersom de tas ut av transaktionskostnader och andra dolda kostnader. Den 

tredje förklaringen som DeCanio funnit är att det helt enkelt finns ett misslyckande av 

vinstmaximeringen inom företag eftersom lönsamma investeringar ibland avböjs. Men 

det finns även en mening med detta misslyckande eftersom att automatiskt åta sig alla 

investeringsmöjligheter som är lönsamma hindrar möjligheten att finna andra möjligheter 

som kan vara ännu mer lönsamma. DeCanio hävdar dock att inga av dessa argument är 

tillräckligt starka för att motbevisa energieffektivitetsparadoxen. 

 

Det finns flera så kallade marknadsbarriärer som kan förklara varför företag väljer att inte 

investera i energibesparande åtgärder. R J Sutherland (1996) förklarar 

marknadsbarriärerna som antingen felaktiga beskrivningar av marknaden, som 

marknadsmisslyckanden eller som hinder som förklarar den långsamma 

utvecklingstakten av ny teknik, men ändå inte kan ses som marknadsmisslyckanden. De 

två marknadsbarriärer som Sutherland (1996) anser ha starkast påverkan på 

energiinvesteringar är osäkerheten i bränslepriser samt företags begränsade tillgångar till 

kapital. Höga transaktionskostnader ses också ofta som att hinder för energiinvesteringar. 

Eftersom transaktionskostnader ofta består av kostnader för att nå ut med information 

används de frekvent som ett argument för fler regeringsfinansierade 

informationskampanjer som skulle minska företagens transaktionskostnader (Sutherland, 

1996).  
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Inom pappers- och massabranschen är tiden på investeringscyklarna långa eftersom en 

pappersmaskin kan ha en livstid på upp emot 40 år och därmed är en mycket långsiktig 

investering. Denna långsiktighet inom branschen bidrar till att ny teknik får svårare att 

snabbt slå igenom än inom andra branscher där processutrustningen har kortare livscykel 

och förnyas mer regelbundet (Sundlöf, 2002).  

 

Två av källorna till lönsamhet inom detta område är reducerade kostnader till följd av 

minskad energi- och råvaruanvändning genom en effektivisering av produktionen samt en 

ökad vinst genom att företaget skapar en konkurrensfördel gentemot övriga företag i 

branschen. Med dagens ökande miljömedvetenhet i kombination med snabbt ökande 

energipriser har dessa frågor fått allt större utrymme då företag formulerar sina 

affärsstrategier och utvärderar investeringar. 

3.4 Påverkan av energiprisers osäkerhet 

Energipriserna har under de senaste åren ökat kraftigt i världen. Det finns därför 

anledning att tro att osäkerheten angående energiprisernas vidare utveckling är en faktor 

som påverkar vid investeringsbedömningar där man vet att energipriser är en 

beräkningsfaktor. Det vill säga vid energiinvesteringar. Figur 3 illustrerar den stora 

höjning av elpriserna som skedde efter år 2000. År 2004 infördes dessutom en skatt på 

processrelaterad el, men samtidigt infördes en möjlighet för företag att slippa skatten om 

de utförde vissa av energimyndigheten bestämda energireduceringsåtgärder. Mer om 

detta förklaras i kapitel 4.1, där programmet för energieffektivisering i energiintensiv 

industri presenteras.  
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Figur 3 visar elpriset för svenska industrikunder från 1997 till 2007. De angivna priserna avser totalpriserna för 

kunderna, det vill säga elhandelpris, el-certifikat och nätavgift är inkluderat. Från och med 1 juli 2004 ingår 

även skatt (SCB, 2008). 

 

Kapitel 3 har behandlat finansierings- och investeringsbedömningar. En djupare 

beskrivning har gjorts av energiinvesteringar, hur de definieras och frågeställningen om 

de behandlas annorlunda än övriga investeringar har resonerats kring. Kapitel 4 kommer 

att beskriva hur energianvändningen ser ut inom pappers- och massabranschen för att i ge 

en tydligare bild av vilken betydelse energiinvesteringar kan ha i den bransch som 

rapporten fokuserar på. Avsnittet kommer även att visa några av de större åtgärder som 

gjorts inom branschen och vilka investeringar dessa inneburit för företag.  
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4 Energianvändning inom pappers- och 
massabranschen 

Pappers- och massaindustrin är den bransch i Sverige som förbrukar överlägset mest 

energi. År 2006 förbrukade Sveriges industri totalt 184 TWh varav 44 % kom från pappers- 

och massaindustrin (se Figur 4). Branschens energianvändning bestod främst av avlutar (den 

största bioenergikällan från skogen), som svarade för 44 %, samt elenergi som stod för ca 30 

% av förbrukningen. I Figur 4 visas även övriga svenska branschers energiförbrukning, de 

med högst förbrukning (förutom pappers- och massabranschen) är: 

 

 Industri för trä och varor av trä o.d. utom möbler (SNI 20) 

 Industri för stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle 

(SNI 23) 

 Kemisk industri (SNI 24) 

 Stål- och metallverk (SNI 27) 

 Verkstadsindustri (SNI 28-35)  

 

 Inom branschen finns stora möjligheter för energibesparingar. I USA beräknas pappers- 

och massaindustrin kunna reducera sin energianvändning med 14 % för uppvärmning och 

16 % för elektricitet om bästa möjliga teknologi tillämpades. Trots detta har endast en 

liten effektivitetsförbättring kunnat noteras för pappers- och massabranschens 

elförbrukning i världen (IEA, 2007).  

 

 
Figur 4. Total energianvändning inom industrin fördelat efter bransch år 2006. Pappers- och massaindustrin 

(SNI 21) är den överlägset största förbrukaren och står för 44 % av den totala användningen (SCB, 2008a). 

Pappers- och massaindustrin är dessutom den bransch i Sverige som har högst 

elkostnader i förhållande till dess produkters förädlingsvärde. Från Figur 5 framgår att 

energikostnaderna står för cirka 16 % av pappersprodukternas förädlingsvärde. Under 

tillverkningsprocessen är det torkningen av pappret som står för den största 

energiförbrukningen och det är därför vanligtvis denna del i processen som forskning och 
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investeringar inom energibesparingsåtgärder koncentreras på. Innan torkningen avvattnas 

och pressas pappret till en torrhalt på cirka 30-50 % och genom att höja denna torrhalt 

med nya, mer effektiva processer kan besparingar göras under den energikrävande och 

därmed kostsamma torkningen (Sundlöf, 2002).  

 

 
Figur 5 visar elkostnaders andel av förädlingsvärdet inom basindustrin och den övriga industrin i Sverige 

(Sundlöf, 2002). 

 

4.1 Åtgärder 

Inom industrin hävdas ofta av ekonomer att det finns ett så kallat energieffektivitetsglapp 

mellan den verkliga energianvändningen och den optimala utnyttjandenivån. Bland andra 

Jaffe och Stavins (1994) undersöker vad detta glapp beror på och vad som kan göras för 

att ytterligare effektivisera företags energianvändning. Huvudfrågeställningen i deras 

rapport är hur den optimala energiförbrukningsnivån kan definieras. Hur stort glappet 

anses vara beror mycket på ur vilken synvinkel det betraktas eftersom ekonomer och 

tekniker ofta har olika fokus. Jaffes och Stavins slutsats är att för att minska 

effektivitetsglappet krävs först en identifiering av vad detta marknadsmisslyckande beror 

på.  

 

I Sverige har åtgärder vidtagits för att effektivisera industrins energianvändning och 

reducera ett eventuellt glapp mellan den nuvarande och en optimal nivå. År 2004 utfördes 

en skattehöjning av processrelaterad el från 0 till 0,5 öre/kWh för att anpassa Sverige till 

EG:s energidirektiv. Med anledning av detta infördes i Sverige en ny lag som erbjuder 

energiintensiva företag en skattereducering mot att de genomför energieffektiviserande 

åtgärder. För att ansöka om skattereduceringen måste företagen delta i Programmet för 

energieffektivisering (PFE) i energiintensiv industri, som styrs av Energimyndigheten. 

Programmet löper under fem år och under denna tid måste företaget kartlägga sin 

energianvändning, besluta om åtgärder för att reducera den och rapportera detta till 

energimyndigheten. Därefter krävs att de föreslagna åtgärderna genomförs för att 

skattereduceringen ska gälla (Statens Energimyndighet, 2007). 

Ett av kraven i PFE är att deltagande företag måste vidta speciella åtgärder och rutiner 

vid inköp av elkrävande (>30 MWh/år) utrustning. Syftet är att företagen ska välja den 

mest energisnåla utrustningen och innebär att de måste köpa utrustning med högsta 

möjliga energieffektivitetsklass, alternativt jämföra utrustningens livscykelkostnad med 
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andra möjliga alternativ. Undantag till denna regel görs om merkostnaden för den 

energieffektiva utrustningen har en återbetalningstid på mer än tre år. Totalt deltar ca 110 

företag i projektet, varav ca 40 av dessa verkar inom massa- och 

papperstillverkningsindustri (Statens energimyndighet, 2007). För dessa företag kommer 

programmet att ställa krav på dem vid inköp eller uppgraderingar av pappersmaskiner 

eftersom maskinen kan räknas som elkrävande utrustning och spelar en väsentlig roll i 

hur mycket energi som förbrukas. Samtliga pappersbruk där intervjuerna utförts deltar i 

PFE och under intervjuerna ställdes frågor om hur programmet påverkat deras inställning 

till energieffektiviseringsinvesteringar. Deras svar på frågorna redovisas i rapportens 

resultatavsnitt.  

 

Övriga initiativ för minskad energianvändning har tagits av bland annat The Paper 

Province, som är en lokal ekonomisk förening inom pappers- och massaindustrin. 

Föreningen har nyligen startat det internationella centret The Energy Square, som det 

första centret i världen som fokuserar på energianvändningen inom specifikt pappers- och 

massaindustrin. Målet med The Energy Square är att ta fram nya tjänster och produkter 

som ska minska energianvändningen inom branschen. Centret är lokaliserat i Karlstad i 

anslutning till Metso Papers lokaler, vilket erbjuder unika samarbetsmöjligheter mellan 

företag och centret (The Paper Province, 2008).  

 

Metso Paper tillverkar flera olika typer av tissuemaskiner och i utvecklingen av nya 

produkter är effektivisering och därmed även energibesparingar en betydelsefull aspekt. 

Eftersom såväl myndigheter som företag fokuserar mer på energibesparingar ser företaget 

på effektiviseringsåtgärder inom detta område som ett säljargument och en 

konkurrensfråga. Flera ansträngningar har gjorts av företaget för att öka 

energieffektiviteten på maskinerna och när de introducerade sin senaste modell, 

Advantage
™ 

NTT, var just effektiviteten inom såväl råvaru- som energikonsumtion en 

viktig aspekt. Under 2008 har Metso Paper Karlstad även tillsatt ett energiteam bestående 

av tre anställda vars uppgift är att leda och samordna arbetet med energieffektivare 

processer. Målet för energiteamet är att minska energiförbrukningen med 15-20 % 

kortsiktigt och cirka 30 % långsiktigt. För att uppnå detta ska en energimodell utvecklas 

för användning vid simuleringar vid process- och produktutveckling. (Metso Paper, 2008. 

Pressen, 2008)  

 

Såväl Metso Paper Karlstad som samtliga företag där intervjuer utförts är 

miljöcertifierade enligt ISO14001. Certifieringen ställer inga omedelbara krav på 

exempelvis utsläppsnivåer utan baseras istället på att företagen ska utföra ett ständigt 

förbättringsarbete.  Förbättringsarbetet som krävs av företagen är uppbyggt i de fyra 

stegen planera, genomför, följ upp och förbättra. Stegmetoden är skapad för att vara 

tillämpbar på samtliga processer i företag. Hur metoden används anpassas efter företagets 

behov men de aspekter som alltid bör beaktas är: 
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a) utsläpp till luft 

b) utsläpp till vatten 

c) utsläpp till mark 

d) användning av råvaror och naturresurser 

e) energianvändning 

f) energiutstrålning, t.ex. värme, strålning, vibrationer 

g) avfall och biprodukter 

h) fysiska attribut. T.ex. storlek, form, färg, utseende (SIS, 2004). 

 

Punkten e) gäller energianvändningen i företaget och eftersom certifieringen kräver 

ständiga energiförbättringar borde valet av utrustning påverkas av detta vid 

nyinvesteringar. Vid intervjuerna som utförs i arbetet ska frågeställningen tas upp om 

ISO:14001-certifieringen, eller övriga certifieringar som finns inom företagen, på något 

sätt styr företagens beslut angående energiinvesteringar. 

 

Ovanstående kapitel har gett bild av hur energianvändningen ser ut inom pappers- och 

massabranschen samt redovisat några av de större effektiviseringsåtgärder som utförts. 

En av frågeställningarna som önskas besvaras i rapporten är om investeringar med syfte 

att effektivisera produktionsprocessen och minska energiförbrukningen är lönsamma och 

i så fall hur de lönar sig kommer nästa kapitel att visa de fördelar som 

effektiviseringsåtgärder erbjuder. Kapitlet kommer dels att behandla minskande 

kostnader till följd av minskad energiförbrukning och dels en eventuell lönsamhet genom 

att utnyttja en effektivare produktion i företagets marknadsföring. Kapitlet kommer att 

beskriva hur vetenskaplig litteratur betraktar denna lönsamhet jämfört med de 

investeringskostnader som effektiviseringsåtgärder innebär. 
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5 Lönsamhet genom effektiviseringsåtgärder 
Flera studier har utförts med frågeställningen om det är möjligt för företag att tillämpa ett 

utökat miljöansvar och samtidigt uppnå en ökad ekonomisk vinst. Resultaten från dessa 

studier är tvetydiga och vittnar om svårigheterna med att förutspå effekterna av energi- 

och miljöinvesteringar. Bland de rapporter som undersöker lönsamheten med 

miljöåtgärder tycks lönsamheten vara enklare att påvisa då endast energieffektivisering 

undersöks (se bland andra 3M, 2008) än i de fall då en mer generell utsläppsreducering 

bedöms (se bland andra Hart och Ahuja, 1996 och Mathur och Mathur, 2000).    

 

De flesta forskare drar slutsatsen att effektiviseringsinvesteringar i ny teknik, som till 

exempel minskar energianvändningen, i slutänden leder till vinster genom minskade 

energikostnader. Dessa förespråkare menar ofta att det är fullt möjligt att kombinera 

lönsamhet och konkurrenskraft med miljöansvar. Andra studier påvisar att de företag som 

sätter snabb ekonomisk vinning före miljöhänsyn tjänar på detta. För amerikanska företag 

i industrier med höga utsläpp står miljö- och utsläppsreducerande åtgärder för upp mot 20 

% av deras kapitalkostnader (Hart & Ahuja, 1996). Hur mycket av detta som företagen 

får igen i form av minskade energikostnader, reducerad kemikalieanvändning eller ökade 

försäljningssiffror tack vare en grönare profil är svårbedömt, men Hart och Ahuja (1996) 

tolkar dessa siffror som en stark indikation på att miljö- och energiinvesteringar är mer 

kostsamt än lönsamt.  

 

Det finns exempel på företag som gjort stora satsningar på energiinvesteringar och 

samtidigt tjänat på det. Ett välanvänt exempel är företaget 3M som redan 1975 

introducerade sitt program 3P (Pollution Prevention Pays). De har sedan dess visat att det 

är möjligt att reducera företags miljöpåverkan på ett sätt som samtidigt är ekonomiskt 

lönsamt. Företaget har även arbetat med energieffektivisering sedan 1973 och har under 

denna period förbättrat sin energieffektivitet med 78 % (i USA) genom att studera och 

förbättra sin produktion ur ett livscykelperspektiv. Under 2007 sparade företaget 10,6 

miljoner USD på energibesparande åtgärder (3M, 2008). Inspirerade av 3M:s 

framgångsrika vinn-vinn-lösningar har fler andra företag följt i deras fotsteg för att 

minska energianvändning och utsläpp och samtidigt göra ekonomisk vinning (Hart & 

Ahuja, 1996). 

 

Vid många effektiviseringsåtgärder uppstår problem på grund av att mätningen av 

resultaten är bristfällig. Detta beror delvis på att tillräckliga åtgärder inte vidtagits för att 

mäta resultaten, men främst på svårigheterna att isolera och mäta effekterna av en 

specifik åtgärd. Bristen på pålitliga mätningar i kombination med den svaga 

förutsägbarheten angående effektiviseringsåtgärders verkliga effekter har motiverat 

flertalet forskare till att skapa metoder för att mäta just storleken på besparingarna. För att 

motivera företag att investera resurser i effektiviserande åtgärder krävs att de kan 

förvänta sig vinstmöjligheter och korrekta mätningsmetoder är en förutsättning för att 

såväl visa besparingar från redan utförda investeringar som för att ge starka argument för 

att de förväntade besparingarna kommer att realiseras (Kissock & Eger, 2006).  

 

Flera metoder för att mäta besparingarna har framarbetats och bland andra Kissock och 

Eger (2006) har utvecklat en metod som inriktas specifikt på att mäta energibesparingar 
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inom industrin. Förutom att mäta energiförbrukningen före och efter utförda åtgärder tar 

metoden även hänsyn till faktorerna väderförhållanden och produktionsnivå. Dessa 

faktorer har valts eftersom de, om de försummas, gör mätresultaten opålitliga. 

5.1 Marknadsföringsmässiga konkurrensfördelar 

Effektivisering av produktionskedjan erbjuder inte endast vinstmöjligheter genom 

minskade energi- och råvarukostnader, utan kan även ge företaget konkurrensmässiga 

fördelar genom att använda sig av miljöanpassningen i sin marknadsföring. 

 

En studie utförd av Mathur och Mathur (2000) undersöker ett eventuellt samband mellan 

företags tillkännagivande att genomföra gröna marknadsföringsaktioner och utvecklingen 

av företagens marknadsvärde. De fyra typer av aktioner man kontrollerade var införandet 

av gröna produkter, återvinningskampanjer, miljökampanjer (som inkluderade till 

exempel donationer) samt anställandet av en miljöledning på företaget. Resultatet visade 

att investerare reagerade negativt på samtliga åtgärder och att företagets värde sjönk. I 

genomsnitt förlorade företagen 3,14 % av sitt marknadsvärde under de 20 dagar som 

följde tillkännagivandet. De åtgärder som gav störst nedgång var miljökampanjer, medan 

de övriga endast gav en marginell minskning av marknadsvärdet. Undersökningen visade 

även att större företag med högre omsättning fick mer positiva resultat efter 

tillkännagivande om miljöåtgärder än mindre företag. Endast den kortskitiga 

förändringen av företagens marknadsvärde har undersökts och rapporten säger inget om 

långsiktiga resultat.  

 

Konsumenter ger oftast positiv respons på företag och produkter med en mer grön image 

och bland allmänheten anser dessutom majoriteten att företag inte investerar tillräckligt i 

frågor som har att göra med miljöpåverkan och energianvändning. Trots dessa 

konstateranden finns undersökningar som visar att konsumenter är ovilliga att betala mer 

för miljöanpassade produkter (Mathur & Mathur, 2000). Dessa motsägelsefulla 

konsumentåsikter gör det svårt för företag att förhålla sig till om det finns något mervärde 

i form av marknadsföringsmässiga konkurrensfördelar med investeringar i till exempel 

energibesparande åtgärder.  

 

Analyser av användandet av grön marknadsföring inom skogsindustrin i USA visar en 

ökning från perioden 1995-1999 till perioden 2001-2005. Den totala andelen grön 

marknadsföring var högre under den senare perioden då 48 företag inom branschen 

sammanlagt publicerade 209 annonser med ett grönt budskap, att jämföra med 

sammanlagt 34 företag och 151 annonser under perioden 1995-1999. Denna totala ökning 

för perioden 2001-2005 antyder att företag inom pappersbranschen ökar sina satsningar 

på grön marknadsföring, men under samma period noterades dock en nedgång av antalet 

annonser från början tiol slutet av perioden. Siffrorna baseras på analyser av annonsering 

och marknadsföring i branschtidningar, det vill säga en form av business-to-business 

(B2B) marknadsföring (Grillo et al. 2008). Baserat på tidigare utförda studier har Grillo 

et al. (2008) även dragit slutsatser angående business-to-consumer (B2C) 

marknadsföring. Sammanfattningsvis konstateras att det inte är lika självklart för 

mjukpappersprodukter att tjäna på grön marknadsföring som produkter som till exempel 

organisk mat eller bilar med alternativa drivmedel. Detta på grund av att funktionen ses 
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som främsta egenskap hos produkter som toapapper och konsumenter är därmed ovilliga 

att betala mer för miljömärkta produkter. Detta bekräftas av amerikanska 

mjukpapperstillverkare som hävdar att det fortfarande är svårt att få mer betalt för 

miljöcertifierade produkter. Trots detta menar Grillo et al.(2008) att det är möjligt för 

tillverkare att tjäna på ekologisk marknadsföring, främst på grund av att miljövänliga 

produkter förutspås få ett större intresse inom den närmsta framtiden. 

 

Även i branschtidningar i Sverige finns idag ett stort miljöfokus vilket bland annat märks 

genom miljöteman som ofta finns under seminarier, branschdagar etc.  

 

Marknadsföringsmetoderna skiljer sig för Metso Paper och deras kunder. Eftersom Metso 

Papers kundkrets består av industriföretag är deras marknadsföring så kallad B2B. Deras 

kunder använder sig även de av främst B2B-marknadsföring, men säljer främst till 

grossister, butikskedjor och dylikt. Skillnaderna grundar sig i deras produkter eftersom 

Metso Paper säljer fåtalet produkter medans deras kunder massproducerar mjukpapper. 

Marknadsföringsmässigt skiljer sig deras situationer därmed åt och troligtvis krävs 

därmed olika metoder för att utnyttja energieffektivitet som en konkurrens- och 

marknadsföringsmässig fördel.  

 

Metso Papers kunder, det vill säga mjukpapperstillverkare, använder sig ofta av grön 

marknadsföring i form av miljömärkta produkter. Exempel på vanliga miljömärkningar 

för mjukpapper i Sverige är Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman. Kraven för samtliga 

märkningar av papper omfattar, till skillnad från ISO:14001, absoluta nivåer av energi- 

och kemikalie- och råvaruanvändning per ton papper (Nordisk Miljömärkning, 2003). 

 

För Svanenmärkning beräknas energiförbrukningen för tillverkningsprocessen och 

gränsvärdena variera beroende på vilken typ av papper som tillverkas och vilka processer 

som ingår i tillverkningen. Energiberäkningarna utförs endast för tillverkningen (d.v.s. 

den del Metso Paper bidrar till) och inte för transporter av råvaran eller konvertering och 

förpackning (Nordisk Miljömärkning, 2003). I kraven för märkning med Bra Miljöval 

specificeras maximala nivåer i kWh per ton papper för energibalanser och energitillförsel. 

Nivåerna beror på vilken massatyp som används och krav ställs även på att minst 30 % av 

el inköpt från nätet uppfyller kraven för Bra Miljöval. Gränserna gäller anläggningens 

totala bruttotillförsel av elektricitet även om anläggningen även tillverkar andra, icke Bra 

Miljöval-märkta, produkter (Jacobsson, 1997). EU-Blommans krav för tillverkning av 

mjukpapper säger att gränsvärdet 11 GJ (3 000 kWh) elektricitet inte får överstigas vid 

tillverkningsprocessen. I detta ska inkluderas all el som används vid tillverkningen av 

pappersmassa och mjukpapper. Även elektricitet som används vid förbehandling av 

returpapper som användas i produktionen. Den el som används för luftrening och 

spillvattenbehandling utesluts dock i beräkningarna (EU-kommissionen, 2001). 

 

Vanligt inom pappers- och massabranschen är även att använda sig av FSC-certifiering. 

FSC (Forest Stewardship Council) verkar internationellt och arbetar för att världens 

skogar brukas på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt livskraftigt sätt. FSC innebär 

bland annat en internationell spårbarhetscertifiering som gör det möjligt för konsumenter 

att välja produkter som är mer miljöanpassade. FSC-skogsbruk är främst inriktat på att 
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hänsyn tas till nyckelbiotoper och hotade arter samt att skogen sköts på ett sätt så att dess 

mångfald bevaras, men hänsyn till energieffektivitet finns inte med bland certifieringens 

främsta målsättningar. Certifieringen är frivillig och idag är drygt 10 % av världens 

skogar certifierade enligt FSC-standard (FSC, 2009).  

 

Kapitlen 3-5 har baserats på litteratur och övriga källor inom aktuella områden och har 

presenterat redan publicerad fakta och teorier. De beskrivningar och teorier kring 

investeringsbedömningar och effektiviseringsåtgärder som hittills redovisats kan ses som 

en bakgrund till nästkommande kapitel. Där presenteras de resultat som är specifika för 

detta arbete i form av resultat från genomförda intervjuer och som den beräkningsmodell 

som skapats under arbetets gång.  
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6 Resultat 
Rapportens resultat kommer huvudsakligen från intervjuer samt från den konstruerade 

beräkningsmodellen. Resultatavsnittet kommer för tydlighetens skull därför att delas in i 

två underrubriker som representerar dessa olika områden. I analys- och slutsatsavsnittet, 

som följer efter resultaten, kommer områdena att jämföras och presenteras ur ett mer 

sammanfogat perspektiv.  

6.1 Intervjuundersökningen 

För att undersöka vad Metso Papers kunder värderar vid köp av maskinutrustning har 

intervjuer gjorts med personal på fyra olika pappersbruk. Endast svenska kunder har 

intervjuats och man kan anta att papperstillverkare i övriga världen har varierande krav 

på sina pappersmaskiner beroende på variationer på råvaru- och energipriser, 

personalkostnader, olika krav och regleringar från myndigheter, lokala bristvaror etc. På 

grund av detta kommer resultaten från intervjuerna främst att vara tillämpbara på den 

svenska marknaden, men i beräkningsmodellen ger möjligheter att beskriva den 

ekonomiska situationen även i andra länder och kan därför användas som ett komplement 

för att förstå situationen även för Metso Papers övriga kunder. 

 

Intervjufrågorna har främst koncentrerats på hur företagen betraktar energiinvesteringar 

jämfört med övriga investeringar och hur de bedömer lönsamheten av olika investeringar. 

En viktig frågeställning är även om de vid valet av utrustning lägger störst vikt på 

framtida beräknade produktionskostnader eller på den initiala investeringskostnaden och 

de kapitalkostnader som den ger upphov till. Under intervjuerna har undersökts om 

lönsamhetsbedömningen varierar beroende på vilken typ av investering som beaktas. 

Intervjuerna syftar även till att utreda hur korrespondenterna bedömer vikten av 

energiinvesteringar i det egna företaget och om de ser en lönsamhet med det utöver den 

omedelbara energibesparingen, exempelvis genom marknadsmässiga fördelar.  

 

Intervjufrågorna indelas i fem huvudsakliga teman: 

 

 Inköpsprocessen och investeringsbedömningen 

Hur fungerar processen vid val och beslutsfattande vid inköp av ny maskin/ 

uppgraderingar av gammal utrustning? 

Hur bedöms om en investering förväntas bli lönsam eller ej? 

 

 Relation till maskintillverkare 

Vilket samarbete finns mellan företaget och tillverkare av utrustning?  

Finns ett utbyte av uppgifter och information? 

 

 Energi och miljö 

Hur arbetar företaget med energi- och miljöfrågor? 

Vilka certifieringar finns och vilka miljökrav ställs? 

 

 Energi och miljö: investeringar och utrustning 

Hur skiljer sig energi- och miljöinvesteringar från övriga investeringar? 
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 Förändringar senaste åren och framtidsutsikter 

Hur har branschen förändrats under de senaste åren och hur förväntar sig 

respondenten att branschen kommer förändras under de närmsta åren? 

 

Intervjufrågorna i helhet presenteras i arbetet som Bilaga 1 - Intervjuguide. 

 

Intervjupersonerna har valts ut och kontaktas i samarbete med Metso Paper Karlstad AB 

och består av anställda på pappersbruk och de flesta arbetar huvudsakligen med energi- 

och miljöfrågor eller med projekt- och investeringsbedömningar. I sammanställningen är 

samtliga intervjuade personer anonyma. De pappersbruk som besökts är SCA i Lilla Edet, 

Metsä Tissue i Katrinefors, Swedish Tissue i Kisa samt Stora Enso i Skoghall. De tre 

förstnämnda bruken tillverkar mjukpapper och är därmed potentiella kunder till Metso 

Paper AB. Stora Enso tillverkar kartong och använder sig därför av en annan typ av 

pappersmaskiner än de som tillverkas av Metso Paper AB. Intervjun bedöms ändå ge 

värdefullt material eftersom personen som intervjuades har lång erfarenhet inom pappers- 

och massabranschen och mycket god uppfattning om hur företag inom denna industri 

generellt resonerar kring investeringsbeslut.  

 

I följande fem avsnitt redovisas svaren som erhållits från intervjuerna indelade i de olika 

teman som använts i intervjuguiden.  

 

6.1.1 Inköpsprocessen och investeringsbedömningen 

Inköpsprocessen som beskrevs av företagsrepresentanterna fungerar i stora drag på 

liknande sätt på samtliga företag. Inledningsvis utförs en förstudie med syftet att utreda 

investeringsmöjligheten samt de kostnader och inkomster som beräknas uppstå till följd 

av den. Efter förstudien fattas beslut om genomförande eller ej. Detta beslut fattas olika 

högt upp i organisationen beroende på hur stor investeringen är, men vid inköp av nya 

pappersmaskiner, som är en mycket stor investering, fattas beslutet oftast inte på lokal 

nivå utan av styrelsen i moderorganisationen. I beslutsfattandet beaktas inte endast om 

projektet beräknas bli lönsamt eller ej, utan där ingår även en prioriteringsprocess mellan 

olika möjliga projekt. Om beslut fattas att investeringen ska genomföras utformas ett så 

kallat förprojekt eller en projektbeskrivning. Under detta steg kontaktas möjliga 

leverantörer för att lämna offerter. Samtliga företag använder sig som standard av två till 

tre leverantörer och väljer sedan ut det erbjudande som passar bäst. Vid valet av 

utrustning bedöms flera aspekter som kommer att påverka under investeringens livslängd. 

Vanligt är att företaget har en förutbestämd standardnivå som först och främst måste 

uppnås. För att undvika problem med vem som ansvarar för vad är det av största vikt att 

samtliga aspekter som kommer att beröra projektet tas i beaktande vid utformandet av ett 

kontrakt. Under processen lämnar tillverkaren vissa garantisiffror gällande utrustningens 

kapacitet, kvalitet och dylikt. I kontraktet specificeras även vem som ansvarar för vad 

under leveransen och installationen av utrustningen. 
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Figur 6 visar en schematisk bild av hur investeringsprocessen ser ut för ett projekt som genomförs. Många 

projekt kommer dock endast till fas ett eller två eftersom de inte bedöms tillräckligt lönsamma eller ett annat 

projekt prioriteras.   

 

Vid frågan om vad som värderas högst vid valet av utrustning var samtliga överens om 

att inköpspris i kombination med kvalitet på maskinen är de viktigaste aspekterna. Man 

ställer vissa grundläggande kvalitetskrav för att kunna producera produkter som ger god 

lönsamhet, men letar sedan efter den utrustning som innebär lägst kostnader. Detta 

innebär att ett lågt försäljningspris är ett mycket starkt argument vid en 

försäljningssituation. Även aspekter som prestanda, effektivitet, leverantörsrelationer, 

service och underhåll vägs in och betraktas som viktiga. En av intervjupersonerna 

förklarade valet mellan pengar och kvalitet med orden: 

 

”Det kan finnas viss avvikelse som man kan kompensera för med lägre kostnad, men 

utrustningen måste först och främst vara tillräckligt bra”.  

 

En annan sade att:   

 

”Money talks, så i slutändan spelar pengarna in väldigt mycket”.  

 

Vid en av intervjuerna uttrycktes iakttagelsen att högre management tenderar visa större 

vilja att välja billigare utrustning och därmed också acceptera något lägre kvalitet och 

prestanda än exempelvis projektledare som har en lägre position i företaget. En annan av 

de intervjuade ansåg att det till följd av att investeringsbeslut fattas på högre ort  

 

”blandas in för mycket politik i förstudien”.  
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Med detta menades att de lönsamhetskalkyler som presenteras för ledningen anpassas för 

att inte visa några förluster eftersom detta gör att projektet då inte antas, men man 

undviker samtidigt att redovisa alltför stora vinster, eftersom detta skulle ge stora krav på 

projektet. Vid investeringsbedömningen används i samtliga fall standardmallar inom 

företagen. Dessa mallar är avancerade beräkningar som inkluderar såväl payoff- som 

nuvärdesberäkningar. Pappersmaskiner räknas som strategiska investeringar och vid en 

av intervjuerna upp gavs avskrivningstiden till 17 år för investeringar av denna storlek. 

15-20 års avskrivningstid tycks vara vanligt använda avskrivningstider för denna 

specifika investering. 

6.1.2 Relation till maskintillverkare 

Samtliga svarade att ett inköp från viss leverantör inte nödvändigtvis innebär att vidare 

uppgraderingar och tillbyggnader måste köpas av samma leverantör, utan vid varje nytt 

inköpstillfälle görs nya upphandlingar med flera möjliga leverantörer. Goda tidigare 

erfarenheter och gott rykte påverkar dock mycket vid val av leverantör. En av de 

intervjuade ansåg att goda tidigare relationer ibland tvingades läggas åt sidan av 

ekonomiska skäl, trots att ett utökat samarbete kanske skulle vara önskvärt. Sådana 

situationer förklarades uppstå när nya eller tidigare oanvända leverantörer kom med bra 

erbjudanden. Vid två av de fyra intervjuerna uttrycktes en önskan att använda lokala 

leverantörer. Ett argument till detta var: 

 

”Policymässigt, vid lika pris, ser vi gärna en lokal leverantör för att stärka nätverket i 

regionen.”  

 

Ett annat argument för detta var att en lokal leverantör snabbt kan vara på plats vid 

servicebehov. Samarbetet mellan de papperstillverkande företagen och 

maskinleverantörer beskrevs som mycket begränsat, förutom vid direkta köptillfällen. 

Det samarbete som förekom handlade främst om mindre utbildningar och provkörningar 

anordnade av leverantörer, men i ett fall pågick ett gemensamt projekt tillsammans med 

Metso Paper Karlstad AB med mål att minska energianvändningen på anläggningen. De 

flesta av de intervjuade var nöjda med att samarbetet var begränsat, men en ansåg att: 

 

”Vi har för lite kontakter externt.” 

 

Samtliga uppgav att leverantörernas uppgifter oftast anses som pålitliga, mycket på grund 

av att garantisiffror anges i kontrakt och därmed måste hållas. Under förprojektering 

utförs dock alltid egna kontrollberäkningar.  

 

Trots att alla intervjuade ansåg att maskin- och komponenttillverkares uppgifter gick att 

lita på berättade de alla att det är vanligt att konflikter uppstår efter större investeringar. 

Konflikterna handlar ofta om att förväntningar inte uppfyllds till fullo eller att problem 

som innebär extrakostnader uppstår med utrustningen efter inköp. Dessa problem innebär 

ofta att konflikter skapas mellan leverantör och inköpare angående vem som ska stå för 

extrakostnaderna.  
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6.1.3 Energi och miljö 

De flesta företagen använder sig av Svanen-märkningen då deras kunder kräver att 

produkterna är miljömärkta. Utöver detta hade några av dem FSC-certifiering och 

samtliga är certifierade enligt ISO 14000.  Flertalet av de intervjuade angav att 

miljömärkning av produkterna vanligtvis inte innebär högre produktionskostnader, men 

att omställningen till att producera med andra metoder ofta innebär en inledande 

investeringskostnad. Vid en av intervjuerna yttrades att:  

 

”Svanen gjorde nyligen om sina kriterier, då satsade vi på att vara först att få den”.  

 

Orsakerna till detta tycktes främst vara varumärkesvård och för att garantera att inga 

kunder förlorades under en långsam omställningsperiod. 

 

Företagen tvingas anpassa sina produktionsprocesser för att uppnå krav från såväl 

myndigheter som kunder. Svaren på frågan om vilka som ställer de högsta miljö- och 

energikraven varierade vid intervjuerna. Vid två av intervjuerna uppgavs myndigheterna 

ha de hårdaste kraven, vid en intervju kunderna och vid den fjärde intervjun sades att de 

hårdaste kraven kommer från den allmänna samhällsdebatten, men att samhällsdebatten i 

sin tur leder till hårdare kundkrav. Något som de dock verkade mer överens om var att 

kundernas krav oftare handlade om renheten och kvaliteten på produkten och att 

energiförbrukning under tillverkningen endast spelade en mindre roll i detta. De 

energikrav som är orsak till att företagen utför energiinvesteringar kommer delvis från 

myndigheter, men främst från företagen själva. De var överens om att de höga 

energikostnaderna gjort energiförbrukningen till en överlevnadsfråga för dem. 

 

Alla företag som besöktes deltar i PFE (programmet för energieffektivisering). Endast en 

av de intervjuade uppfattade det som att programmet spelat mycket stor roll för företagets 

upphandlingar och agerande i projekt och på så sätt påverkat deras miljötänkande och 

energiförbrukning. Vid en av intervjuerna sades:  

 

”Att köpa energieffektiva pumpar och motorer gjorde vi redan innan så det har inte 

påverkat oss. När vi gjort inköp har vi gått efter det tidigare också.”  

 

och vid en annan sades att: 

 

”Vi kom igång med energiarbetet redan innan programmet satte igång.” 

 

Samtliga var dock relativ positiva till programmet och kommentarer som till exempel att 

programmet har varit positivt, har drivit på och inneburit att fler analyser genomförts, 

även om de till viss del gjorts även annars yttrades. Andra positiva aspekter som nämndes 

var att PFE inneburit att de fått ta del av vilka energiinvesteringar andra företag inom 

branschen gör och därigenom funnit inspiration till egna projekt. Dessutom ansåg de 

flesta att PFE gjort att kraven på energieffektivitet förtydligats och inneburit att man vid 

alla större investeringar måste göra jämförelser av hur energipåverkan skiljs mellan olika 

alternativ. I de flesta fall hade detta visserligen gjorts även tidigare, men programmet 

hade ytterligare ökat energifokuset. 
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Vid fler tillfällen under intervjuerna nämndes politiken bakom beslutsfattandet i samband 

med investeringar. En av företagsrepresentanterna ansåg att man på grund av politiska 

frågor inte utnyttjar den möjliga vinningen av energieffektiviseringar till max. En annan 

sade att:  

 

”Det finns väldigt mycket politik i energifrågorna och spelreglerna ändrar sig ju ganska 

ofta för att kunna driva investeringar och för att kunna få investeringsbeslut. Så som 

beställare är en av de stora osäkerhetsfrågorna politiska beslut och vad man kan få 

subventioneringar för”.  

 

Som exempel på dessa politiska subventioner nämndes grön el och osäkerheten kring hur 

elkostnaderna kommer att förändras. 

6.1.4 Energi och miljö: investeringar och utrustning 

När energiinvesteringar ska utföras är det vanligast att företagen först och främst 

använder sig av internkonsulter för att få uppslag om möjliga nya projekt bedömningar av 

lönsamhet av dessa. Som andra alternativ vänder de sig till maskin-

/komponenttillverkaren och i sista hand till helt oberoende konsultfirmor. Denna 

gradering var tre av de besökta företagen överens om, medans det fjärde företaget 

använde sig av en blandning av dessa tre och inte kunde uppge någon klassificering av 

vem som anlitades mest frekvent. Samtliga ansåg att maskin- och komponenttillverkare 

gav en opartisk och rättvis projektbedömning när de tillfrågades och de upplevde inte 

heller att de blev låsta till att köpa av den specifika tillverkaren att de efter en förfrågan.  

 

Vid bedömningen av energiinvesteringar rådde delade meningar om hur annorlunda de 

bedöms jämfört med övriga investeringsprojekt. På ett av företagen var svaret att för stora 

energiinvesteringar generellt gäller 3 års återbetalningstid, medans övriga investeringar 

ofta har hårdare krav för att antas. Två av de andra företagen har infört en speciell pott 

eller fond inom koncernerna med syfte att användas endast till energiinvesteringar. På ett 

av företagen hade denna fond, i kombination med andra insatser, lett till att företaget 

utfört flertalet stora energiinvesteringar som förbättrat såväl effektivitet som 

miljöpåverkan. På det andra företaget som avsatt en energipott var det inte lika tydligt att 

detta lett till att energiinvesteringar prioriterats före andra investeringar. Vid intervjun 

yttrades att:  

 

”Den särskilda potten tyder på det [att energiinvesteringar prioriteras], men jag har 

hittills inte sett några bevis på det verkligen är så”.  

 

Företaget talade mycket om energiförbättringar och uppmuntrar att anställda hittar förslag 

på projekt, men när potentiellt lönsamma förslag lades fram upplevdes att koncernen 

ändå var mycket snåla med att satsa på investeringarna inom energiområdet. Det var 

betydligt krångligare att genomföra en energieffektiviseringsåtgärd än vad 

intervjupersonen upplevde vara rimligt. På det fjärde företaget tycktes inte 

energiinvesteringar särskilja sig nämnvärt från övriga, utan man gick helt på vilken 

investering som beräknades bli mest lönsam. Undantag till lönsamhetskraven görs på 
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samtliga företag, men gäller då oftast investeringar som måste utföras på grund av 

exempelvis skydds- och säkerhetsskäl eller på grund av krav från myndigheter som måste 

uppfyllas. 

 

Osäkerheten i framtida energipriser sågs definitivt som ett problem av samtliga 

intervjuade. De ansåg att det försvårar vid investeringsbedömningar och att detta i vissa 

fall kan leda till att energiinvesteringar blir svårare att anta. En av 

företagsrepresentanterna berättade att de just nu har problem med bedömningen av ett 

projekt och inte vet om de ska genomföra en investering på grund av att de inte kan 

avgöra vilka olje- och elkostnader som är rimligt att räkna med. 

 

Vid inköp av ny utrustning och uppgradering av gammal finns energiförbrukningen alltid 

med som en viktig beräkningsfaktor på samtliga företag, men så har inte alltid varit fallet. 

På flertalet av företagen bedömdes att energiaspekten alltid funnits med till viss del, men 

att den tidigare varit en mindre prioriterad vid projektbedömningar. Nu är den ofta en av 

de viktigaste fokusfrågorna när företagen investerar i ny utrustning och mycket mer 

grundliga beräkningar och bedömningar utförs. Det var tydligt att energifokuset inom 

branschen accelererat snabbt under de senaste 5 åren. Samtliga företag hade ökat fokus på 

energifrågor sedan 3-5 år tillbaks. Orsaken till detta angav samtliga vara de ökande 

energipriserna. Vid en av intervjuerna sades att: 

 

”Energifrågor är en av de viktigaste frågor vi satsar på idag”.  

 

På ett av de andra företagen har så kallade energijägare anställts. Deras uppgift är att åka 

runt på samtliga pappersbruk inom koncernen för att grundligt undersöka vilka 

möjligheter som finns till energieffektiviseringsåtgärder. Tack vare detta har många 

projekt inletts och flertalet investeringar har genomförts för att minska 

energiförbrukningen eller för att övergå till mer hållbara energikällor. En metod som ett 

av företagen använt att uppmärksamma energiförbrukningen och att på sikt minska den 

var att investera i ställverk och mätutrustning som direkt visar förbrukningen. 

Förhoppningen med detta är att engagera även operatörer i frågorna och motivera dem att 

i sitt dagliga arbete minimera energiförbrukningen.  

 

Precis som med övriga investeringar är den främsta orsaken till energiinvesteringar 

vinstmöjligheter, något samtliga av de intervjuade var överens om. En av de intervjuade 

sade att:  

 

”Det står inskrivet i företagets policy och värderingar att vi ska jobba med miljö, men 

ger det inte pengar så är det mindre intressant”.  

 

Detta tycktes samtliga vara överens om. Flertalet av företagen tycktes visserligen se det 

som en möjlig konkurrensfördel att vara miljöanpassade, men såg relativt små 

möjligheter att utnyttja det i sin marknadsföring. En person förklarade att:  

 

”Det är svårt att få kunderna att betala mer för miljö.”  
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Det är dock vanligt att deras kunder i sin tur använder miljömärkning när slutprodukterna 

säljs. Miljöanpassning och låg energianvändning sågs snarare som ett randvillkor för att 

kunna sälja sina produkter är som något som kunde användas i marknadsföringen. Något 

som framgick tydligt under samtliga intervjuer var att de tycktes ha en relativ vag 

uppfattning om ifall en miljömärkt slutprodukt kunde inbringa ett högre pris. När 

mjukpappersföretagen säljer sina produkter tycks graden av miljöanpassning främst bero 

på vilka krav som ställs av den aktuella kunden, men papperstillverkarna som 

intervjuades hade trots detta ingen tydlig uppfattning av om deras kunder tjänade mer 

pengar på att sälja miljömärkta produkter. Vid en av intervjuerna berättades dock att 

satsningar för ökad miljöanpassning, exempelvis genom energieffektivisering, spelade 

stor roll för företagets varumärkesvård. De investerade mycket resurser, även utöver de 

lagstadgade kraven, för att kunna få en status som ett av världens 100 mest hållbara 

företag.  

6.1.5 Förändringar senaste åren och framtidsutsikter 

Som nämnts redan tidigare har energifokuset i branschen accelererat snabbt under de 

senaste fem åren. Samtliga intervjuade tror att energi- och miljöfokuset kommer att 

finnas kvar i branschen länge. Vid två av intervjuerna sades även att de trodde att fokus 

skulle övergå mer till att undersöka den totala hållbarheten för produkter och 

produktionsprocesser. Samtliga tror på att de kommer att fortsätta arbetet för ökad 

energieffektivitet, men endast i de fall då det går att visa en direkt lönsamhet med nya 

projekt.  

6.2 Modellen i Excel 

En kalkylmodell har skapats i Excel för beräkning av produktions- och kapitalkostnader 

för de pappersmaskiner som tillverkas och säljs av Metso Paper AB. I följande avsnitt 

beskrivs den modell som blev resultatet av arbetet. Modellen finns även bifogad (med 

vissa siffror dolda i sekretessyfte) som en elektronisk bilaga, Bilaga 2 - 

Beräkningsmodell. 

6.2.1 Modellens syfte och användningsområden 

På Metso Paper AB i Karlstad efterfrågades en kalkylmodell som kan användas för 

beräkning av deras tillverkade maskiners produktions- och kapitalkostnader. Företaget 

vill ha en modell som är enkel att använda och som kan anpassas för flera olika syften. 

De främsta användningsområdena kommer att vara i marknadsföringsmässiga syften.  

 

Eftersom företaget profilerar sig som den maskintillverkare i branschen som kan erbjuda 

högst kvalitet på sina produkter medför detta även att deras produkter ofta får ett högre 

inköpspris än konkurrenters. För att ändå kunna konkurrera vid kundupphandlingar krävs 

starka argument som visar att det långsiktiga värdet av Metso Papers maskiner är högre 

än konkurrenternas. Några av de argument som idag används är att de kan erbjuda en 

robustare maskinkonstruktion, överlägsna forsknings- och utvecklingsmöjligheter samt 

ett brett utbud av kundsupport och eftermarknadsservice. För att visa fördelen med detta 

är det viktigt för företaget att framhäva den kompletta funktionen av det de säljer och inte 

endast fokusera på själva maskinen. Resultaten som erhålls i modellen presenteras bland 

annat i tabellform och dessa tabeller kan användas för att enkelt illustrera kostnadsbilden 
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för maskinerna. I tabellerna kan visas att kapitalkostnaden som utrustningens 

investeringskostnad ger upphov till endast är en mindre del av den totala kostnaden och 

att det därmed inte nödvändigtvis är den viktigaste kostnaden att fokusera på.  

 

Modellen ska även kunna användas för att utföra enkla simuleringar av möjliga 

händelseförlopp. Exempelvis är det möjligt att endast genom att ändra energipriser få den 

nya kostnadsfördelningen för samtliga kostnader. Detta är användbart för företaget 

eftersom de genom att simulera ett höjt energipris kan visa effekterna av detta och 

därmed enklare kan använda en högre energieffektivitet som försäljningsargument. Om 

modellen kan påvisa att kostnaderna för ett högre inköpspris kompenseras av minskade 

utgifter i form av till exempel lägre energikostnader kan modellen vara användbar vid 

marknadsföring mot kunder.  

6.2.2 Modellens uppbyggnad  

Kalkylen är uppbyggd för att man enkelt ska kunna ändra indata beroende på hur de olika 

produktionsvariablerna och investeringskostnaderna ser ut. Kalkylmallen är uppbyggd i 

ett Exceldokument med 7 olika blad med följande rubriker: 

 Input. Här kan man enkelt mata in de produktionsvariabler som ändras frekvent. 

Till exempel arbetskrafts- och råvarupriser, energipriser och så vidare. Se Figur 

7.  
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 Results. De inmatade värdena bearbetas och en summering av variabla och fasta 

kostnader samt kapitalkostnader ses i resultatbladet. Se Figur 8. Även grafer 

presenteras automatiskt för att ge en lättöverskådlig jämförelse av de olika 

kostnadsposterna.  

 

Input 

Choose machine model and enter the values you wish to   
use for your calculations. 
See comments for suggested values (updated Nov 2008). 
All costs are given in EUR 

Machine model NTT 100 

Variable Costs [EUR] Fiber recipe  
Fiber [EUR/adt] HW 487 Fiber (EUR/adt) HW 60% 
Fiber [EUR/adt] SW 510 Fiber (EUR/adt) SW 40% 
Fiber [EUR/adt] Recycled 176 Fiber (EUR/adt) Recycled 0% 
Steam 16 bar g [EUR/t] 10 
Gas [EUR/MWh] 25 
Electricity [EUR/MWh] 61,6 
Treated water [EUR/m3] 0,94 
Waste water [EUR/m3] 0,86 

Labor costs [EUR/year per employee] 
Maintenance personnel: shift 40 190 
Maintenance personnel: day time 40 190 
Operators 38 660 
Exempt personnel: managerial 62 280 
Exempt personnel: process 62 280 
Non exempt personnel 37 559 

Financial data 
Interest  7% 
Loan payback time (years) 20 
Investment discount or added cost    (100%  
equals standard price) 100% 

Figur 7 visar Input-sidan från modellen. Maskinmodell och samtliga värden går att redigera för att anpassas 

efter den specifika situation som önskas analyseras. Föreslagna värden finns inlagt för länderna Sverige, USA, 

Italien och Tyskland. 
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Figur 8 visar beräkningsmodellens resultatsida.  I figuren visas resultatet som erhållits efter beräkningar med 

de värden och den maskinmodell som angavs i Figur 7.  

 

 Production innehåller beräkningar av tissuemaskinens årliga pappersproduktion 

samt kostnaden av denna. Produktionen beror på bla maskinens storlek, hastighet 

och effektivitet. De variabler som behövs för beräkningarna finns inmatade.  

 CAPEX (Capital expenditures) beräknar de kapitalkostnader som en investering 

i en ny pappersmaskin ger upphov till.  

 Fixed.OPEX (Fixed operational expenditures) innehåller beräkningar för de 

fasta kostnader som uppkommer under pappersproduktionen. Dessa omfattar 

bland annat kostnader för arbetskraft, reservdelar och underhåll.  

 Variable.OPEX (Variable operational expenditures) är beräkningar för de 

variabla kostnader som uppstår, det vill säga energi- och råvarukostnader.  

 Profit sammanfattar de utgifter som finns samt beräknar de inkomster som 

maskinen ger vid försäljning av färdigproducerade jumborullar.  

 

De två första flikarna (Input och Results) är de enda flikarna som behöver användas för 

att utföra de kalkyler som efterfrågats. De övriga fem flikarna är beräkningsblad som 

använder sig av den valda input-datan för att generera resultat som omedelbart 

Results 

Machine model NTT 100 

Summary per produced ton per year Cost share 

Total production [ton]                                                                    - 37 231 - 

Total operational expenditures [EUR]                               707 26 333 000 89% 

Total capital expenditures [EUR]                                            85 3 158 200 11% 

Total expenditures (OPEX + CAPEX) [EUR] 792 29 492 000 100% 

Profit [EUR]                                                                                                133 4 947 500 

Variable expenditures Unit Annual consumption Cost Cost Cost share 
EUR/produced ton EUR/year 

Fiber Adt 39 465 473 17 624 000 77% 
Steam 16 bar g  ton 16 977 5 169 770 1% 
Gas MWh 36 635 25 915 880 4% 
Electricity MWh 37 231 62 2 293 400 10% 
Energy (total) - - 91 3 379 100 15% 
Treated water m3 297 850 8 279 980 1% 
Waste water m3 260 620 6 224 130 1% 
Chemicals kg - 20 743 880 3% 
Fabrics m2 - 16 595 290 3% 

Total - 614 22 847 000 100% 

Fixed expenditures and Cost Cost Cost share 
capital expenditures EUR/produced ton EUR/year 

Labor 36 1 338 600 20% 
Spares & Consumables 29 1 074 000 16% 
Maintenance 29 1 074 000 16% 
Capital Expenditures 85 3 158 200 48% 

Total 178 6 644 800 100% 
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presenteras på resultat-sidan. De uppgifter som finns inmatade i dessa fem flikar går att 

ändra vid behov, men eftersom det är variabler som oftast är relativt konstant är 

grundidén med modellen att dessa inte ska ändras förutom vid enstaka tillfällen.  

 

På resultatsidan redovisas även vissa grafer som ändras automatiskt. Dessa har valts ut 

och lagts in efter önskemål från uppdragsgivare på Metso Paper Karlstad AB. Graferna 

visar den totala kostnadsfördelningen (Figur 9), fördelningen mellan de fasta kostnaderna 

(arbetskostnader, reservdelar, underhåll och kapitalkostnader) samt fördelningen mellan 

de variabla kostnaderna (energi-, fiber- och övriga kostnader).  

 

 

 
Figur 9 visar hur vilka olika kostnadsposter som finns för en pappersmaskin och hur dessa är fördelade vid 

produktionen av ett ton mjukpapper med en DCT100/560/16. De sammanlagda utgifterna är i detta fall 807 

EUR per producerat ton mjukpapper. Staplarna står för kostnaden i EUR som går åt för att producera ett ton 

mjukpapper. 

  

Capital 
expenditures

Labor, spares & 
consumables, 
maintenance

Fibre Energy 
(electricity, 
steam, gas)

Other variable 
expenditures 

(water, 

chemicals, 
fabrics)

74 88

526

94

25

Total costs, DCT 100/560/16
807 EUR/ton
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6.2.3 Valda värden och beräkningsmetoder 

De variabler som anges i input-sidan är utvalda med inrådan från personal på Metso 

Paper i Karlstad. En avvägning gjordes i samråd med företaget om vilka variabler som 

behövde justeras mest frekvent (dessa variabler återspeglas på inputsidan) och vilka som 

endast behöver justeras vid sällsynta tillfällen (de övriga variabler som finns inmatade i 

beräkningsflikarna). 

 

Kapitalkostnaderna har beräknats som en annuitet med hjälp av Excels PMT-funktion. 

Detta innebär att kostnaderna för grundinvesteringen och räntekostnader har fördelats lika 

över de år som beräknas vara investeringens ekonomiska livslängd.  

 

I Excels PMT-funktion används följande formel: 

 

𝑃𝑀𝑇 =  
𝑖 × 𝑃𝑉

1− (1 + 𝑖)−𝑛
 

 

Där:  PMT (Present Value of Annuity) = nuvärdet av annuiteten. 

PV (Present Value) = nuvärde 

i = årlig ränta 

n = ekonomisk livslängd = antal årliga avbetalningar    

 

Tidsperioden i beräkningarna som används i arbetet är vald till 20 år och den årliga 

kalkylräntan 7 % efter inrådan från personal på Metso Paper. Detta är dock värden som 

enkelt kan varieras på inputsidan om jämförelser önskas göras med andra 

avkastningskrav eller återbetalningstider. Annuitetsmetoden valdes för att den möjliggör 

enkla jämförelser av de årliga kostnaderna. Eftersom produktionskostnaderna beräknas på 

årlig basis blir jämförelserna av olika kostnadsslag och inkomster tydligast när även 

kapitalkostnaden visas som en jämnt fördelad annuitet. Annuitetsmetoden är dessutom en 

typ av nuvärdesberäkning, som är den investeringsbedömning som av många ekonomer 

anses vara mest fullständig och korrekt. I flertalet av de artiklar som använts som källor 

refereras till payback-metoden för jämförelser mellan olika investeringar, men här har 

nuvärdesmetoden ändå valts eftersom den bedömts ge den bästa jämförelsen.  

6.2.4 Övriga användningsområden och framtida 
utvecklingsmöjligheter  

Modellen som konstruerats innehåller relativt enkla beräkningar. För att ytterligare 

utveckla den och öka dess pålitlighet finns möjligheter att utöka den med mer detaljerade 

beräkningar. De konsumtionsnivåer som använts för till exempel arbetskraft, kemikalier, 

energi osv. är främst framtagna från Metso Papers egna uppskattningar och sedan 

jämförda med RISI:s uppgifter i Analytical Cornerstone. Om ytterligare säkerhet i 

uppgifterna efterfrågas föreslås en rådfrågning med Metso Papers kunder som använder 

maskinerna.  

 

I arbetet har kalkylen främst använts för att analysera påverkan av energiprisändringar 

och jämföra dessa kostnader med kapitalkostnader. Kalkylen kan dock användas även för 

andra jämförelser. Eftersom pappers- och massabranschen har stora miljömässiga krav 
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skulle det vara intressant att även analysera kostnader för till exempel utsläppsrättigheter 

och miljöcertifieringar och jämföra dessa med hur stora besparingar som är möjliga 

genom att minska exempelvis användningen av skadliga kemikalier samt 

energikonsumtionen.  

 

I Inputfliken finns förslagna värden inlagda för olika länder för att enkelt skapa 

kostnadsbilder för olika marknader. Resultaten angående hur dessa kostnadsbilder skiljer 

sig åt kan förslagsvis användas av Metso Paper för att göra mer riktade 

marknadsföringskampanjer beroende på till vilket land man riktar sig. Resultaten kan ge 

indikationer om vilka försäljningsargument som är mest betydelsefulla beroende på var i 

världen kunderna befinner sig. Jämförelser med hjälp av Analytical Cornerstone (2008) 

mellan prisläget i Kina och Sverige visar att råvarupriserna på fiber är i stort sett 

identiska, medan arbetskostnaden för operatörer är nästan 10 gånger högre i Sverige än 

Kina. Av detta kan slutsatsen dras att de kinesiska kunderna har en annorlunda 

kostnadsfördelning än de svenska och att de troligtvis värderar effektiviseringar som 

leder till förkortad arbetstider lägre än vad de svenska gör. Modellen kan vara ett 

värdefullt hjälpmedel för att enkelt illustrera dessa skillnader och för att dra ytterligare 

slutsatser.  
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7 Analyser och slutsatser  
Följande avsnitt inleds med analyser som gjorts med hjälp av beräkningsmodellen. Efter 

detta presenteras de slutsatser som dragits från intervjuerna. En sammankoppling mellan 

samtliga analyser och slutsatser kommer även att göras. 

7.1 Beräkningar 

I följande avsnitt presenteras de beräkningar och analyser som utförts med hjälp av 

Excel-modellen.  

7.1.1 Jämförelse DCT- och NTT -koncept 

Metso Paper erbjuder flera olika maskinkoncept som innebär olika möjligheter. De olika 

koncepten är DCT, NTT och TAD. En jämförelse har gjorts mellan två av konceptens 

olika kapital- och produktionskostnader samt hur stor den årliga vinsten beräknas bli. 

Jämförelsen gjordes mellan DCT och NTT eftersom DCT är det vanligaste konceptet och 

NTT är Metso Papers nya satsning som ska innebära en effektivare produktionsprocess 

och minskade kostnader, främst genom fiber- och energibesparingar.  

 

 
Figur 10. Jämförelse av årliga kostnader och den totala årliga vinsten för DCT200. Siffrorna som använts för 

jämförelsen kommer från beräkningar som framtagits med beräkningsmodellen. Observera att energikostnaden 

visas i separata staplar för att illustrera dess storlek, men energikostnaden finns även inräknad i den totala 

OPEX. 

I Figur 10 syns tydligt att såväl de totala produktions- som energikostnaderna blir lägre 

för NTT än för DCT. I detta fall är besparingen nästan 2 miljoner EUR totalt för samtliga 

produktionskostnader, varav knappt 0,4 miljoner EUR av dessa besparingar kommer från 

för energin. Den största källan till de sänkta produktionskostnaderna är fiberbesparingar 

som kan göras tack vare att det nya konceptet kan tillverka ett papper med lägre 

fiberåtgång. NTT-maskinen har en högre investeringskostnad, vilket innebär att dess 
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kapitalkostnader blir högre, men vinststaplarna visar tydligt att man trots detta kan räkna 

med en större årlig vinst. Kapitalkostnaden har beräknats som en annuitet och i detta fall 

skiljer sig den årliga kapitalkostnaden med cirka 0,6 miljoner EUR för de två maskinerna. 

Eftersom NTT har en högre investeringskostnad krävs en större initial 

investeringskostnad, vilket kan innebära att payback-tiden blir längre, men figuren visar 

tydligt att under maskinens ekonomiska livslängd (här uppskattad till 20 år) ger NTT en 

högre vinst.  

 

Slutsatsen av ovanstående analyser är att energibesparingen inte ensam kan kompensera 

för den förhöjda investeringskostnaden för NTT-maskinen, men att den tillsammans med 

de övriga effektiviseringsbesparingarna ger större vinster.  

7.1.2 Effekt av höjda energipriser 

För att undersöka påverkan av en eventuell höjning av energipriser har Excelmodellen 

använts för att simulera en höjning av elpriserna från dagens 62 öre/kWh (Analytical 

Cornerstone, 2008) till 93 öre/kWh. Höjningen blir då ca 50 %, ett värde som valdes pga. 

att elpriserna för Sveriges industri höjts med i genomsnitt 80 % från 2000 till 2007 (SCB, 

2008b). Värdet betraktades därmed som trovärdigt. Även priserna på ånga och gas har 

höjts med 50 %, en nivå som även den bestämdes utifrån de senaste årens procentuella 

höjning (SCB, 2008b). Övriga kostnader i beräkningarna har inte justerats, vilket 

motiveras med att prisökningen endast är fiktiv och tänkt att ske under en kortare period.  

 

Figur 11 samt Figur 12 är tabeller vars värden beräknats med hjälp av Excelmodellen och 

visar effekten av ovanstående energiprishöjningar för en DCT100. Figur 11 visar hur 

stora energi-, kapitalkostnaderna och de årliga vinsterna är före respektive efter 

höjningen. Kapitalkostnaderna påverkas inte eftersom endast energipriserna justerats. 

Höjningen genererar en ökad energikostnad med 1,68 miljoner EUR per år och därmed 

en lika stor minskning av vinsterna. Figur 12 visar energi- och kapitalkostnadernas 

procentuella förändring av samma prishöjning. Energikostnaderna går från 11,6% till 

16,5% av de totala årliga utgifterna. Kapitalkostnadernas storlek förändras inte av 

energiprisförändringen, men som syns i Figur 12 får kapitalkostnaden en mindre 

procentuell betydelse till följd av den förhöjda energikostnaden. 
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Figur 11 visar effekten av en höjning av energipriset med 50 %. Årliga energi- och kapitalkostnader samt den 

totala årliga vinsten anges i miljoner euro.  

 
Figur 12 visar effekten av att energipriserna höjs med 50 %. Staplarna visar hur stor procentuell andel av 

totalkostnaderna energi- respektive kapitalkostnaderna står för före och efter höjningen. 
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Eftersom energipriserna fluktuerat kraftigt under de senaste decennierna (se Figur 3) är 

det svårt att förutsäga hur stor andel av totalkostnaderna för papperstillverkning de 

kommer att representera. Detta illustreras tydligt av figurerna 11 och 12. Detta dilemma 

försvårar vid investeringsbeslut där energikostnaden är en avgörande faktor. Som visas i 

Figur 12 ökar energikostnaderna med nästan 5 procentenheter, vilket är en mycket 

betydelsefull kostnadsandel och något som måste tas i beaktande vid investeringsbeslut.  

7.2 Slutsatser 

Vid intervjuerna framgick att energifrågan är mycket viktig för papperstillverkande 

företag. Detta talar för att företagen borde vara beredda på att investera i 

effektiviseringsåtgärder, något som samtliga av de besökta företagen gjort och även var 

intresserade av att fortsätta göra. Drivkraften för dessa investeringar är möjligheter till 

ekonomisk vinning vilket innebär att för att tillverkare av pappersmaskiner ska kunna 

sälja utrustning med motiveringen att den kommer att innebära effektivare 

produktionsmöjligheter krävs att de har goda bevis för dessa besparingsmöjligheter. Även 

detta framgick från intervjuerna. Pappersbruken kan visserligen tänka sig att betala mer 

för utrustning som är lite dyrare, men då vill de se klara och tydliga möjligheter för dessa 

extrautgifter att återbetala sig, helst även med en kort payback-tid.  

 

Metso Paper AB satsar på att ha överlägsen teknologi, något som gett dem ett gott rykte i 

branschen och kunderna uppfattar deras utrustning som högkvalitativ. Detta gör dock att 

deras utrustning blir dyrare, vilket är problematiskt eftersom kundernas första prioritering 

vid investeringstillfällen är att hålla nere kostnaderna. Intervjuerna visade dock att 

kunderna kan vara beredda att frångå sina krav på lönsamhet eller en kort 

återbetalningstid och betala en högre investeringskostnad, men då endast vid någon av 

följande situationer: 

 

1. Investeringar måste göras på grund av skydds- och säkerhetsrisker som måste 

åtgärdas. 

2. Myndighetskrav (och ibland även kundkrav) måste uppfyllas och investering i ny 

utrustning eller uppgradering av gammal är nödvändig för att kunna uppfylla 

dessa krav. 

3. Man kan påvisa en möjlighet till långsiktig lönsamhet genom effektivare 

produktion som kompenserar för de förhöjda investeringskostnaderna. 

 

Den tredje punkten är den som Metso Paper AB främst måste ta fasta på och utnyttja mer 

effektivt i sin marknadsföring. Metso är stolta över sina goda tekniska lösningar och sin 

branschledande kvalitet, men intervjuerna visade att för kunderna är en ny teknisk 

lösning inte nödvändigtvis något som imponerar tillräckligt för att motivera ett högre 

pris. För att de ska uppskatta de resurser som Metso Paper AB spenderar på forskning 

och utveckling krävs att Metso vid förhandlingstillfällen lyckas kommunicera vilka 

ekonomiska vinstmöjligheter deras teknik har för kunderna. Detta är nog inte alltid fallet i 

dagsläget eftersom de papperstillverkare som besökts och intervjuats ofta valt det 

alternativet med lägst köpesumma vid förhandlingstillfällen där valet stått mellan olika 

tillverkare. Metso Paper AB behöver därför bli ännu bättre på att visa för kunderna att 

resultatet av förbättrad teknik är en långsiktig lönsamhet. Beräkningsmodellen som 
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skapats kan användas som ett verktyg för att visa detta eftersom den ger en tydlig bild av 

kostnadsfördelningen vid mjukpapperstillverkning och visar att energikostnaderna är en 

större årlig utgiftspost än kapitalkostnaderna. Detta illustreras i bland annat Figur 9, som 

visar fördelningen mellan de olika kostnadsposterna för en av Metso Papers 

maskinmodeller. 

 

Metso Papers nya maskinkoncept NTT är ett bra exempel på en situation då företaget vill 

sälja utrustning som har högre investeringskostnad än en av deras alternativa modell 

DCT, men som trots detta beräknas bli lönsam tack vare dess effektiva energi- och 

fiberanvändning. Såväl resultatet från intervjuerna som analyserna från beräkningarna 

talar för att kunderna borde välja att investera i det nya konceptet om valet står mellan det 

och en DCT-maskin. Detta inträffar troligtvis endast om Metso Paper AB vid 

förhandlingstillfället lyckas visa uppenbara vinstmöjligheter. Eftersom 

energieffektiviseringen är en stor del av besparingarna för det nya konceptet kommer 

osäkerheten för framtida energiprisutveckling troligtvis spela stor roll för kundens beslut. 

Denna osäkerhet ökar ytterligare betydelsen av att Metso Paper AB kan visa resultat från 

välgrundade besparingsberäkningar. Om kunden upplever vinstmöjligheterna som 

tveksamma kommer detta troligtvis i kombination med osäkerheten i 

energiprisutvecklingen att göra dem motvilliga till att betala det högre priset.  

 

Naturligtvis är den viktigaste konkurrenssituationen den mellan tillverkningsföretaget (i 

detta fall Metso Paper AB) och konkurrerande företag, snarare än problematiken som 

finns när kunderna väljer mellan olika Metso-tillverkade maskiner. Metso Paper satsar 

dock fortsatt på att erbjuda en hög kvalitet, trots att inköpspriset ofta höjs till följd av 

detta. Beräkningsresultaten visar tydligt att produktionskostnader är en väsentlig del av 

maskinens årliga totalkostnad och att kapitalkostnaderna ofta endast uppgår till ca 10 % 

av de totala kostnaderna (se Figur 9). Detta resultat, i kombination med 

intervjupersonernas tydliga åsikter att det är vinstmöjligheter som styr vilken maskin som 

man investerar i, betyder att Metsos utrustning har en långsiktig fördel jämfört med 

konkurrerande modeller som har en lägre effektivitet. Problematiken som ändå hindrar 

kunderna från att välja den mest effektiva maskinen är inom vilken tidshorisont de ser 

investeringen. Såväl intervjuerna som information från Metso Paper bekräftar att 

avskrivningstiden för en pappersmaskin vanligtvis är 15-20 år, men payback-tiden för en 

energiinvestering är ofta 3-5 år. Intervjuerna visade även att payback-tiden varierar 

beroende på vilken typ av investering som ska göras och på hur stor den är. En stor och 

strategisk investering, som inköp av en hel pappersmaskin är, ges en längre payback-tid. 

För att kunna acceptera en lång återbetalningstid krävs dock att företaget för det första är 

kapitalstarkt och därmed har råd med en stor investering och för det andra måste de vara 

övertygade om investeringens framtida lönsamhet.  

 

I kapitel 7.1.2 visades effekterna av prishöjningar för el, ånga och gas med 50 %. DCT-

maskinen som användes i dessa beräkningar har en god vinstmarginal och beräknas 

därmed vara lönsam även med den fiktiva prishöjningen. I situationer då 

vinstmarginalerna inte är lika goda eller för maskiner som har en större energiförbrukning 

och därmed påverkas mer av energipriserna kan kostnadshöjningen innebära att 

vinstmöjligheterna försvinner. I förhandlingssituationer då Metsos maskiner konkurrerar 
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med utrustning som har högre energiförbrukning kan detta användas som starkt argument 

för den effektivare maskinen. Ju mindre energiförbrukningen är, desto mindre andel av de 

totala utgifterna kommer att representeras av energikostnader och desto mindre 

orosmoment skapas av energiprisernas osäkerhet.  

 

Figur 3 illustrerade de stora fluktuationer som energipriserna uppvisat under 1997-2007 

och resultaten från intervjuerna visade att just dessa snabba prisändringar skapar ett 

orosmoment och en stor osäkerhet då projekt utvärderas och beslut om investeringar 

fattas. Om företag kan använda sig av argumentet att deras utrustning är betydligt mer 

energieffektiv reduceras samtidigt detta orosmoment eftersom energikostnaden blir en 

mindre procentuell andel av de totala kostnaderna (se Figur 10 där en DCT-maskin 

jämförs med den effektivare NTT-maskinen). 

 

Vid intervjuerna framgick att energifokuset ökat kraftigt under de senaste åren och 

samtliga av de intervjuade kopplade samman detta med höjningen av energipriserna. 

Eftersom man inte vet om denna ökning kommer att fortsätta eller om energipriserna 

kommer att stagnera eller rent av sänkas kan investeringar i energieffektivisering vara en 

svårtacklad fråga, men samtliga av de intervjuade trodde ändå på ett fortsatt energifokus. 

Detta innebär att Metso Papers satsning på energieffektiva maskiner ligger rätt till i tiden. 

Flera av företagsrepresentanterna som intervjuades berättade även ett ökat miljö- och 

energifokus inom företaget sågs som en metod att vårda varumärket och förbättra dess 

image. Detta betyder att man förutom de direkta besparingarna i form av sänkta 

energikostnader även kan se ytterligare fördel med energiinvesteringarna i form av 

marknadsmässiga fördelar. I dagsläget använde sig visserligen de flesta företagen inte av 

sin miljöanpassning som någon avgörande faktor i sin marknadsföring, men de ser oftast 

ändå miljöcertifieringar och liknande som viktiga. Ofta ställs krav från pappersbrukens 

kunder att deras slutprodukter ska miljömärkas och för att klara dessa certifieringar ställs 

ofta även krav på att energiförbrukningen begränsas. I dessa fall ger energieffektiv 

utrustning konkurrensfördelar då papperstillverkarna ska förhandla med kunder som 

väljer mellan dem och tillverkare med mindre effektiv utrustning. 

 

Från intervjuerna framgick även att miljömärkningar för mjukpappersprodukter tycks ses 

som viktigare konkurrensmedel ju närmare slutkonsumenten man kommer. Men papprets 

livscykel och miljöpåverkan beror till stor del på i vilken typ av maskiner det tillverkas. 

Flera av de intervjuade trodde även på att man i framtiden kommer se ett ökat fokus på 

produktens totala livscykel och på att hela produktionsprocessen är ekologiskt hållbar. 

Om denna utveckling stämmer kommer det att medföra att allt större vikt måste läggas på 

att miljöanpassa tillverkningsprocessen och Metsos energieffektiva och råvaruresurssnåla 

maskiner kommer då att passa in mycket bra på den framtida marknaden. 
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8 Avslutande kommentarer 
Kalkylmodellen som skapats i Excel är en sammanfattning av utgifter och inkomster och 

resultaten från den får därmed en viss osäkerhet. Vissa siffror som använts vid 

beräkningarna är uppskattningar och inte uppmätta värden från verklig produktion. För 

att minimera felberäkningarna har resultaten jämförts med beräkningar från Metso Paper 

samt med databasen Analytical Cornerstone. Även vinstberäkningarna är osäkra på grund 

av osäkerheten kring produktens pris, som här räknats som pris på tillverkade och sålda 

jumborullar. En stor del av mervärdet och vinsten för mjukpapperstillverkaren uppstår i 

konverteringen som sker med de färdigtillverkade jumborullarna. Åtgången av till 

exempel energi, arbetskraft och fiber är mer avancerat att uppskatta än enhetspriserna för 

respektive kostnadspost eftersom de flesta priser kunnat hämtas från RISI, SCB samt från 

personal på Metso Paper i Karlstad. Tack vare noggranna kontroller och jämförelser 

bedöms dock slutresultatet som mycket relevant och trovärdigt.  

 

Excelmodellen innehåller alltså vissa mindre osäkerheter, men eftersom den är designad 

för att jämföra olika scenarion och för att få en överskådlig kostnadsbild av 

pappersmaskiner är den ändå mycket användbar. Modellen snarare konstruerad för att ge 

snabba beräkningar och för att kunna justeras för att anpassas efter olika scenarion och 

kostnadsbilder än för att ge en 100 % säkerhet i resultatet.  

 

Uppbyggnaden av modellen är enkel för att möjliggöra en utökning av den. Tanken är att 

det ska finnas möjlighet att byta ut vissa av de förenklade uppskattningarna mot mer ännu 

detaljerade beräkningar om behov av detta finns. Den nuvarande modellen kan alltså ses 

som en grundstomme med möjlighet till påbyggnad för att då användas vid mer 

detaljerade kalkyleringar. Metso Paper bedömer att de kommer att ha stor användning av 

resultaten från såväl modellen som från intervjuerna vid kundkontakter och 

försäljningstillfällen. Intresse har redan visats från företagets sida att ytterligare utöka 

modellen för att kunna använda den för simuleringar av ännu fler scenarion. Med några 

enkla förändringar eller tillägg kan exempelvis kostnader för produktionsstopp beräknas.  

 

Slutsatserna visar att Metso Paper AB:s kunder borde föredra deras nya koncept NTT. 

Eftersom maskinkonceptet nyligen lanserats finns ännu inte försäljningsstatistik, men det 

vore intressant att se om kunderna kommer att välja att göra denna större initiala satsning 

då de presenteras med vinstmöjligheterna. När NTT-konceptet funnits på marknaden 

tillräckligt länge för att tillfredsställande försäljningsstatistik ska kunna erhållas skulle en 

kontroll av detta kunna utföras som en uppföljning och kontroll av denna rapports 

slutresultat. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Under intervjuerna har frågorna inte formulerats exakt som de är utformade i 

intervjuguiden. För att undvika att styra intervjupersonernas svar har intervjun i stället 

utformats runt de fyra temana som utgör huvudrubriker i intervjuguiden. De intervjuade 

har sedan fått tala relativt fritt kring ämnena, men med viss styrning med hjälp av 

frågorna.  

 

Inköpsprocessen och investeringsbedömningen 
1. Beskriv inköpsprocessen  

a. Hur går ni till väga vid valet av utrustning?  

b. Hur ser processen ut?  

c. Hur många olika företag lämnar offert? 

 

2. Viktigaste aspekterna vid valet av utrustning 

a. Gamla kontakter (företag ni tidigare köpt maskiner av)? 

b. Köpesumma? 

c. Teknisk överlägsenhet hos maskinen? 

d. Maskinens effektivitet och driftskostnader? 

e. Eftermarknadsservice? 

 

3. Finns det någon aspekt (med maskinen) som väger högre än de andra? 

Vad ger ”mervärde” för er hos en maskintillverkare?  

 

4. Hur behandlas investeringskostnad kontra driftskostnad? 

 

5. Hur bedöms en eventuell investering? Används speciella finansieringskalkyler?  

Vilka? Återbetalningstider? Lönsamhet? 

 

Relation till maskintillverkare 
1. Vikten av tidigare relationer 

a. Görs oftast köp från samma tillverkare?  

b. Hur mycket spelar gamla relationer in? 

c. Vanligt att köpa maskin från en tillverkare, men köpa 

extradelar/reparationer/uppdateringar osv. från andra?  

 

2. Hur beskriver ni ert förhållande till leverantörer av pappersmaskiner?  

a. Hur mycket samarbete/partnerskap finns? Något samarbete/benchmarking 

(förutom vid köptillfälle) för att förbättra maskiner och slutprodukter?  

b. Är ett utökat samarbete önskvärt? 

 

3. Vad för uppgifter vill/förväntar ni er få från maskintillverkaren? 

Stämmer detta med hur det är idag? 
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4. Hur stor tillförlit har ni till säljarens uppgifter och hur mycket räknar ni själva på 

t.ex. driftskostnader? 

 

5. Vad anser ni själva är positivt/negativt vid inköp, reparationer och övriga 

kontakter med maskintillverkare? Finns det något ni saknar?  

 

6. Har det inträffat att avtal slutits mellan er och säljare, men att ni känt att säljaren 

inte nått upp till avtalet/förväntningarna? Vilka problem har inträffat? 

 

7. (Hur uppfattar ni Metso Papers position på marknaden? Deras 

maskinkvalitet/servicenivå jämfört med andra tillverkare?) 

 

Energi och miljö: investeringar och utrustning 
1. Skillnader i energi-/miljö-/effektiviseringsåtgärder jämfört med andra 

investeringar? 

a) Används samma lönsamhetskalkyler? 

 

2. Investering i ny utrustning: vilka effektivitetskrav/miljökrav ställs? Varför?  

a) Viktigast aspekter? Energi-/kemikaliebesparing/eller annat? 

b) Finns energiaspekten alltid med? 

 

3. Vid energibesparingar och effektiviseringar: hur stor roll spelar själva maskinen 

och hur stor roll är övrigt (transporter, belysning mm). 

 

4. Om energibesparingsprojekt som även omfattar maskinen inleds, vilka vänder ni 

er till då? 

Maskintillverkare/energikonsult/övriga? 

 

5. Finns intresse av t.ex. miljöklassning av pappersmaskiner? 

a) Vad skulle detta i så fall innebära, dvs. vilka krav skulle behöva ställas? 

Energi och miljö 
1.Vad gör företaget för miljösatsningar? 

 

2. Miljömärkningar och certifieringar? 

Varför ISO:14001-certifierade? Marknadsföringsmässiga fördelar? 

 

3. Vilka ställer vilka krav? Var kommer de hårdaste kraven ifrån? 

(Myndigheter? Konsumenter?) 

 

4. Deltagande i PFE (Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri. 

Samtliga intervjuade företag deltar). 

Hur har detta påverkat företaget och dess investeringsbedömningar? 
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5. Främsta orsaker till miljöanpassningar/energieffektiviseringar? 

a) Direkta ekonomiska orsaker (t.ex. spara genom effektivisering)? 

b) ”Indirekta” ekonomiska orsaker (t.ex. marknadsföringsmässiga 

konkurrensfördelar)? 

c) Myndighetskrav/regler? 

d) Hur ofta handlar energibesparingar om miljö (ex pga. företagspolicy) och 

hur ofta endast om ekonomi? 

 

6. Finns marknadsföringsmässiga konkurrensfördelar? 

Förändringar senaste åren och framtidsutsikter                  
1. Energi och miljö 

a. Förändrad energianvändning? Minskad/andra energislag? 

b. Ökande/minskande energikostnader/åtgång? Hur tror ni att det kommer 

hanteras? 

 

2. Maskinutveckling (energi och effektivitet) 

a. Hur kommer maskinerna ändras? Vilka nya behov ser ni i framtiden? 

 

3. Vilka frågor (inte end. miljö) tror ni kommer fokuseras på i framtiden och hur 

kommer branschen att utvecklas? Vad blir ”nästa stora satsning”? 

Bilaga 2 - Beräkningsmodell 
Beräkningsmodellen som är skapad i Excel bifogas som en elektronisk bilaga. På grund 

av Metso Papers sekretesspolicy är delar av beräkningarna dolda. Kommentarer i röd text 

är tillagda i modellen för att visa var inmatade värden är dolda. Observera att programmet 

är skapat för att användas med Office 2007 och fungerar inte i äldre Excel-versioner.   

 

 

 


