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Slutligen vill vi tacka våra familjer som stöttat oss under de senaste månaderna under tiden studien 
har tagit sin form.

Varberg, maj 2012, Johan Ahlberg och Joel Nelje.
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Sammanfattning
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det finns någon lönsamhet för ett företag med en 

fabrik inom träindustrin att investera i ett kraftvärmeverk. Grundat på de analyser samt resultat som 

uppsatsen genererar, ska vi ge Derome AB förslag på hur vida det är en lönsam investering eller inte 

att installera ett kraftvärmeverk.

Genom att investera i ett kraftvärmeverk kan en hög verkningsgrad uppnås vilket medför att 

företagen effektivare kan ta till vara på sina resurser. Svenska träindustrin har möjligheter att 

effektivisera genom att de finns biprodukter från produktionen som kan användas vid 

förbränningen. Detta ger träindustrin en stor fördel. 

Uppsatsen är en kvalitativ studie där vi har ett fallföretag, Derome AB. I detta företag så har vi 

intervjuat två anställda som har goda kunskaper inom det som studien vill undersöka. De har hjälpt 

oss att få fram information och uppgifter kring deras verksamhet. 

Vi valde att använda pay-off- och nuvärdemetoden för att se om det finns lönsamhetsfördelar vid 

investeringen. Dessa två modeller är de som flest företag använder sig av vid 

investeringsbedömning. Pay-off visar enkelt om en investering är lönsam, medan nuvärdemetoden 

är en mer exakt modell. 

Kraftvärmeverk producerar både el och värme som kan användas. Anläggningen har en hög 

verkningsgrad, mellan 80-90 %. Tidigare studier visar att Sverige är i ett läge där det behövs 

installeras fler kraftvärmeverk för att kunna bygga ut fjärrvärmenätet och för att öka 

elproduktionen. Kraftvärmeverk kommer enligt tidigare studier att vara en viktig del för Sveriges 

elförsörjning. 

Svensk träindustri är viktig för svensk export och har närmare 270 000 anställda, antingen direkt 

eller indirekt. Inom träindustrin finns det en stor utbyggnadspotential av kraftvärmeverk för att 

kunna producera både el och värme. 

Slutsatsen för vår studie visar att det finns lönsamhetsfördelar i att investera ett kraftvärmeverk i 

Kinnared då man kan se investeringen som en miljöinvestering. Detta gör det möjligt att använda 

sig utav en låg kalkylränta till nuvärdemetoden. Med Derome ABs krav blir det annorlunda. 

Investeringen kan inte ses som lönsam för dem med deras 12 % i kalkylränta och 15 % som 

avkastningskrav vid investeringar. Ser man till pay-off tiden så kan investeringen ses som lönsam 

av både författarna och Derome AB.
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Abstract

Our purpose in this paper is to examine if there is any profitability for a company with a factory in 

the timber industry to invest in a combined heat and power, CHP. Based on analysis and the results 

that the paper generates, we will give Derome AB a suggestion on how it is a profitable investment 

or not to installing in a CHP.

By investing in a CHP plant, you can get a high efficiency, which means that companies can use 

their resources more effectively. The Swedish wood industry has by-products of production that can 

be used for combustion in their boiler which is an advantage.

The essay is a qualitative study where we have a case company, Derome AB. In this company, we 

interviewed two employees who have knowledge in the study. They have helped us to provide 

information and data about their business.

We chose to use the pay-off- and the net present value method, NPV, to see if there are profitable 

advantages for the investment. For investment decisions these two methods are the most common 

for companies. Pay-off is a simply method to see whether an investment is profitable, while the 

NPV is a more accurate method.

CHP plants produce both electricity and heat for consumption. They have a high efficiency between 

80-90%. Previous studies show that Sweden is in a situation where they need to install more CHP to 

expand the district heating network and to increase electricity production. CHP will according to 

previous studies also be an important part of Sweden's electricity supply.

Swedish timber industry is important for Swedish exports and has nearly 270 thousand employees 

either directly or indirectly. Wood industry has a great potential for expansion to produce both 

electricity and heat.

The conclusion of our study indicates that there are profitability advantages of investing in a CHP 

plant in Kinnared. The investment could be seen as an environmental investment and therefore use 

a low discount rate in NPV. But for Derome AB it can not be seen as an investment profitable when 

they use a 12% discount rate and 15% in return on investment. The pay-off time for the investment 

can be seen as profitable by both authors and Derome AB.
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1. Inledning
Investeringar som kan hjälpa till att sänka utsläpp av växthusgaser i atmosfären är något som vi 

tycker är viktigt i beslut rörande investeringar. Detta har varit centralt i vår utbildning och är något 

som vi vill undersöka med denna uppsats. Att ha en god miljöprofil är viktigt för många företag och 

kommer bli än mer viktigt de närmsta åren då människor blir mer och mer miljömedvetna. Därför 

kommer det också krävas klimatsmarta investeringar för företagen.

Svensk träindustri har en betydelsefull roll för den svenska ekonomin, den står för en stor del av 

Sveriges export. 80 % av det som produceras från massa- och pappersindustrin exporteras samt 

närmare 70 % av produktionen från träindustrin exporteras. 70 000 människor är direkt anställda 

och 200 000 indirekt anställda inom träindustrin och skogsindustrin (skogsindustrierna.org). 

Träindustrin har en stor fördel jämfört med andra industrier då de har tillgång till biprodukter som i 

sin tur kan användas som biobränsle i pannan (Vidlund, A. 2004). Genom att ta tillvara på interna 

resurser kan företaget bli effektivare för att på längre sikt kunna expandera (Pfeffer & Salancik, 

1978).

Derome AB vill ses som ett företag som har stor miljömedvetenhet, de vågar till och med säga att 

de har ett negativt koldioxidutsläpp, det sägs nämligen att träprodukters livscykel har ett negativt 

koldioxidutsläpp. Då koncernen är verksamma inom träindustrin anser de kunna påstå detta. Vi fick 

i uppdrag utav Derome AB att undersöka möjligheterna för att installera ett kraftvärmeverk1 i en 

utav företagets fabriker som är placerad i Kinnared. Uppdraget innefattar att undersöka om det 

skulle finnas några lönsamhetsfördelar2 i investeringen.

Samhället där Derome ABs fabrik är placerad heter Kinnared, det får anses som glesbygd då det 

endast bor ungefär 300 människor där. I samhället finns även en skola och ett större företag, Gnotec 

MEFA.

Pannan som finns idag i Derome ABs sågverk och fabrik i Kinnared skall bytas ut om några år, 

enligt vår kontaktperson Bertil Ivarsson, miljöchef, och Ola Blohm, produktionschef för pellets på 

Derome Bioenergi AB. För att förbättras ytterligare, såväl ur lönsamhetssynvinkel som ur 

miljösynvinkel, skall det ses över om det skulle vara lönsamt med ett kraftvärmeverk, KVV. Det ska 

undersökas om en panna kan installeras för att kunna ge energi till fabrikens egna torkar och dess 
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pelletstillverkning. Dessa delarna i fabriken är stora konsumenter av värmeenergi, även om den kan 

ge elenergi till närområdet.

Vanligtvis sägs det att en investering i ett KVV för företag och kommuner kan anses vara en för 

riskfylld investering (Bergendahl, G. 2008). Om vi kommer fram till att möjligheten finns att 

lönsamhet existerar i investeringen så kanske fler företag kan tänka sig att se över en möjlig 

installation av ett KVV på glesbygden eller i mindre samhällen. Detta skulle vara en stor framgång 

då det finns mycket energi som går till spillo i vår industri som istället skulle kunna gå att ta tillvara 

på.

Modeller används när undersökningar görs om vilka lönsamhetsfördelar en investering har. Det 

finns ett stort urval av modeller som är olika komplexa i sin utformning. De olika modellerna visar 

på så sätt olika saker. De enklare modellerna som pay-off är för att se när en investering betalar 

tillbaka sig medan andra modeller som nuvärdemetoden visar framtida in- och utbetalningar, och 

räknar tillbaka dem till investeringsdatumet (Andersson, G. 2008).

Flera företag använder sig utav en modell när de räknar på lönsamhet och då är det främst pay-off 

som används. Nuvärdemetoden är en mer exakt modell som kan användas, ändå används pay-off i 

större utsträckning (Arvidsson, E. 1998).

KVV kan stå för exempelvis: extra intäkter och en fördelaktig fördelning av utsläppsrätter. Detta 

har en betydande inverkan på optionsvärdet, alltså den optimala tidpunkten för investeringen 

(Westner, G., Madlener, R. 2010).

Kraftvärmeverk används för att kunna producera både el och värme som kan användas i den egna 

fabriken eller skickas ut på elnätet/fjärrvärmenätet (Areskog, M. & Eliasson, P. 2007).

I Sveriges framtid kommer fler KVV att behöva kopplas in till olika fjärrvärmenät, då endast en 

liten del av dagens fjärrvärme kommer från just KVV och det finns stor potential därifrån. Det 

behövs även en ökning i elproduktion och här kan KVV från träindustrin stå för en stor del av detta 

(Solomón, M., Savola,T., Martin, A., Fogelholm, C-J .,Fransson, T. 2011).

Det finns ekonomiska fördelar att installera ett KVV då det har en betydligt högre verkningsgrad än 

vad ett kraftverk och värmeverk har då inget av spillvärmen går förlorad. Det finns även 

miljömässiga fördelar med att investera i ett KVV. Som vi nämnt innan kan KVV ta till vara på alla 

delar i processen och på så sätt minska koldioxidutsläppen. Bergendahl visar att det är lönsammare 
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att använda biobränsle i ett KVV än naturgas vilket också är en miljömässig fördel (Bergendahl, G. 

2008).

1.1 Problemdiskussion
Det finns potential i ett flertal av landets fabriker som har verksamhet inom träindustrin att bygga 

om till kraftvärmeverk för att producera el och fjärrvärme istället för deras nuvarande panncentraler. 

I studien Potentiell avsättning av biomassa för produktion av el, värme, drivmedel och elkombinat,  

kan vi utläsa att sågverksindustrin har potential till att öka sin produktion med 0,6 TWh och 

massafabriker med 3 TWh, vilket sammanlagt kan de ge en ökning med hela med 3,6 TWh i 

Sverige. Halland har en ökningspotential på 30 GWh år 2006 sett i processvärme och 102 GWh i 

produktion av el (Ericsson, K & Börjesson, P. 2008). Innebär detta då att ett kraftvärmeverk skulle 

kunna anses vara en lönsam investering för en fabrik verksam inom träindustrin, eftersom det skulle 

kunna finnas en potential som är så pass hög?

Idag finns det sågverk som installerat ett kraftvärmeverk för produktion av el och värme, dessa är 

för det mesta placerade i tätbefolkade områden. I Malå är kraftvärmeverket integrerat med 

sågverket och har en 16 MW ångpanna som är uppdelad på 12 MW värme och 3 MW el. Detta ger 

en årlig produktion av 80 GWh värme och 16 GWh el. Skellefteå Kraft äger pannan och säljer till 

sågverket. I Malå kommun bor idag 3500 människor (skekraft.se). Skulle detta även funka på 

glesbygden?

Att installera ett kraftvärmeverk på glesbygden, där utbudet av potentiella konsumenter av 

fjärrvärme är relativt låg, anses därför vanligtvis som olönsam och leder till att investeringarna inte 

genomförs. Företagen har inte kunnat motivera den större kostnaden som tillkommer för att 

installera ett kraftvärmeverk, vid jämförelse med att installera ett nytt värmeverk med mindre effekt 

som är en billigare investering för att sedan köpa elen. Beroende på hur stort behov det finns av el i 

fabriken skulle det kanske vara mest lönsamt med egen produktion och sedan kunna sälja 

elcertifikat. Samtidigt kanske en högre investeringskostnad kan vara avskräckande för företagen 

som uppkommer med investeringen utav ett kraftvärmeverk (Ericsson, K.,& Börjesson, P. 2008).

Elpriset är en osäker faktor för företagen. Priset rör sig över året då marknaden bygger på utbudet 

och efterfrågan vid den specifika tidpunkten. Kärnkraften i Sverige ska enligt bestämmelser 

avregleras, detta skjuts på undan för undan. Anledningen kan vara att Sverige måste få elen från 

något kraftverk och utbudet kan idag inte matcha efterfrågan på marknaden om kärnkraften stängs 

ner. Detta medför i sin tur att mer el behöver produceras från andra aktörer där potential finns, 
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exempelvis träindustrin. Därför kommer det i framtiden krävas investeringar inom andra marknader 

för att utbudet ska öka, om inte det skulle genomförs så kommer elpriset med största sannolikhet att  

öka. Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsytem som syftar till att öka produktionen av förnybar 

el på ett kostnadseffektivt sätt (www.energimyndigheten.se).

I studien Potential avsättning av biomassa för produktion av el, värme,drivmedel och elkombinat 

räknar de med att sågverket måste ha en energiförbrukning som överstiger 50 GWh för att det ska 

finnas lönsamhet att installera ett kraftvärmeverk. Detta är en lägre siffra än vad som tidigare varit 

riktlinje då forskning och utveckling får fram mer lönsamma och effektiva lösningar (Ericsson, 

K.,& Börjesson, P. 2008). Kan det trots dessa tidigare studier finnas lönsamhetfördelar med ett 

kraftvärmeverk under 50 GWh?

Många företag jobbar med att bli självförsörjande på el och att sälja spillvärme antingen som el 

eller som fjärrvärme. Detta leder till att delar av vissa företags intäkter kommer från värme som 

annars skulle värmt kråkorna, inneburit att det annars hade släppts rakt ut i luften. Massaindustrin 

har i detta anseende kommit längst med att ta tillvara på spillvärmen från deras 

produktionsprocesser (Ericsson, K.,& Börjesson, P. 2008). Kärnkraften skulle kunna ta tillvara på 

sin spillvärme, det finns lagar som förbjuder att genomföra detta på grund av riskerna för 

radioaktivitet. Spillvärmen från kärnkraften släpps istället ut i haven eller direkt ut i luften, där stora 

mängder av energi går till spillo. Inom vissa industrier så skulle man kunna ta tillvara på värmen 

genom att leda värmen till de delar där man exempelvis torkar sin produkt. I flera företag så görs 

inte detta utan använder sig av torkar som drivs av el (Eriksson, L. 2000).

En investering är en kapitalsatsning som ger betalningskonsekvenser under en längre tid. Företag 

använder sig av olika investeringskalkyler vid investeringar. Vissa använder i huvudsak bara av en 

enkel pay-off-metod och kanske en nuvärdemetod vid större investeringar. Det finns många olika 

varianter att välja mellan och de visar olika saker. Företag vill ha enkla, förståeliga modeller att 

jobba med. Detta leder till att nya modeller som livscykelkostnad (LCC-kalkyl) tar tid att jobba in 

hos många företag. Det finns en uppsjö av modeller och diverse kalkyler. Vilken bör användas för 

att så effektivt som möjligt se lönsamheten på en stor investering som ett kraftvärmeverk (Ljung, B 

& Högberg, O. 1996)?
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1.2 Frågeställning
Kan lönsamhetsfördelar uppnås med hjälp av ett kraftvärmeverk i en fabrik verksam inom den 

svenska träindustrin?

1.3 Syfte
Vårt syfte är att beskriva om det finns någon lönsamhet för ett företag med en fabrik inom 

träindustrin att investera i ett KVV. Grundat på de analyser samt resultat som uppsatsen genererar, 

ska vi ge Derome AB förslag på hur vida det är lönsamt eller inte att installera ett KVV.

1.4 Avgränsningar
För att uppsatsen inte ska bli allt för omfattande kommer vissa avgränsningar göras. Detta för att 

läsaren ska få djupare kunskap i ämnena som berörs i studien.

Vi kommer inte att se på möjligheter för fjärrvärme hos boende i samhället Kinnared. Detta skulle 

bli alltför tidskrävande då vi hade behövt undersöka om intresse finns hos de boende där, även att 

undersöka att dra rör för fjärrvärmen hade tagit mycket tid.

Vid fabriken för Derome AB finns en stor fördel. Där finns redan det bränsle som används för att 

elda i pannan, dvs. diverse restprodukter från träindustrin så som bark, sågspån etc. Därför kommer 

vi endast se på dessa som drivmedel och inte något annat för eldning av pannan.

För att investeringen av ett kraftvärmeverk ska kunna ske för fabriken kan det hända att, 

exempelvis, byggnaden där pannan är stationerad kan behövas byggas ut. Det kan krävas en så 

kallad följdinvestering för att anpassa den nya pannan till anläggningen. Dessa typer av 

följdinvesteringar kommer vi inte gå in på utan vi utgår från att det inte ska krävas några andra 

större investeringar för att pannan ska fungera i fabriken.
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1.5 Uppsatsens disposition
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2. Vetenskaplig metod
För att du som läsare lättare ska förstå och på ett kritiskt sätt kunna granska detta arbete är det 

viktigt att du får en bild av hur vi ser på upplägget av detta området och vad som ligger till grund 

för uppsatsen. Med utgångspunkt på uppsatsens problemdiskussion, frågeställning samt syfte följer 

en diskussion runt valet av metod för uppsatsen.

2.1 Anglosaxisk och kontinental vetenskapstradition
Det finns två dominerande, principiellt olika sätt att skriva akademiska uppsatser på i den 

västerländska världen. Dessa brukar kallas för den anglosaxiska/angloamerikanska traditionen 

(problembaserad, ofta empirisk) och den germansk-romanska traditionen (teori- och/eller 

teoretikerbaserad eller empirisk, utan eller med låg grad av problematisering). Den anglosaxiska 

skrivtraditionen används inom flera olika ämnesområden där det främst byggs på realia och 

konkreta ämnen. Det kan exempelvis vara naturvetenskapliga, medicinska och 

samhällsvetenskapliga ämnen. Den kontinentala traditionen, tidigare nämnd som den germansk-

romanska traditionen, används främst vid skrivande inom de ämnen som tolkar kulturella, estetiska, 

religiösa och filosofiska begrepp och ägnar sig åt de teoretiker som står bakom begreppen 

(Rienecker, L. & Stray Jörgensen, P., 2008).

För att visa hur de bägge vetenskapstraditionerna skiljer sig åt visar vi två olika 

problemformuleringar, en av den anglosaxiska traditionen och en av den kontinentala traditionen 

(den germansk-romanska traditionen):

Anglosaxisk problemformulering: Hur kan fenomenet x tolkas med hjälp av begrepp och/eller teori 

y?

Kontinental problemformulering: Vad ligger egentligen bakom begreppet/teorin x?

Skillnaden blir således att för den anglosaxiska traditionen blir texterna mer undersökande och kan 

ge nya insikter. Här blir även problemet utgångspunkten för hela skrivandet som ger ett fokus, en 

huvudpunkt. Där har istället den kontinentala traditionen mer beskrivningar och har källorna som 

utgångspunkt jämfört med den anglosaxiska som har problemet i centrum (Rienecker, L. & Stray 

Jörgensen, P., 2008). 
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I vårt skrivande har vi ett problem som ligger till grund för hela studien, detta gör att vi skriver 

enligt den anglosaxiska traditionen. Vi ser till realia och iakttagbara förhållanden och hoppas kunna 

ge nya insikter inom ämnesområdet, och framförallt, har vi en problemformulering som är grunden 

för resten av uppsatsen. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt
Teorier som är varandras absoluta motsatta, diametralt motsatta teorier, kan i regel bara förstås 

genom att studera de grundläggande synsätten på kunskapens natur (epistemologi) och vad som är 

verklighet (ontologi). Vetenskaps- och kunskapsteori är omfattande områden där den ena sidan antar 

att verkligheten är objektiv och kan mätas. På den motsatta sidan står den rent subjektiva 

uppfattningen, där man menar innebörder kräver tolkning. Däremellan finns många olika nyanser 

eller små grupperingar. Den vetenskap som utgår från rena objektivitetsideal kallas positivism, 

medan det motsatta perspektivet brukar betecknas som social konstruktivism (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2011).

Tabell 2.1 Vetenskaps- och kunskapsteorier

Positivism Social konstruktivism

Verkligheten Objektiva, kan bekräftas av 
våra sinnen

Subjektiva, skapas i samspel 
mellan människor

Ansats Deduktiv Induktiv

Data Kvantitativa Kvalitativa

Källa: Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. 2011, s 81.

Forskningsarbetet skiljer sig åt på ett påtagligt sätt om man arbetar med verkligheten som 

utgångspunkt (ett induktivt angreppssätt) eller om man arbetar utifrån befintliga begrepp och teorier 

(ett deduktivt angreppssätt) (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).

Det finns även ett tredje vetenskapligt förhållningssätt, ett abduktivt angreppssätt. Abduktion är ett 

sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete och kan sägas innebära en kombination av det 

induktiva och deduktiva angreppssättet. Abduktion innebär att utifrån ett enskilt fall formulera ett 

hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till en teoretisk djupstruktur (Patel, R. & 

Davidson, B., 2011). 
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Detta första steg kännetecknas av att vara induktivt. I nästa steg prövas denna hypotes eller teori på 

nya fall. I det andra steget arbetar forskaren deduktivt. Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan 

då utvecklas och utvidgas för att bli mera generell. Detta abduktiva arbetssätt har den fördelen att 

det inte låser forskaren i så hög grad vilket kan bli fallet om arbetet sker strikt deduktivt eller 

induktivt. Å andra sidan finns uppenbara risker med att arbeta abduktivt. Alla forskare är färgade av 

erfarenheter och tidigare forskning. Risken är att forskaren (omedvetet) väljer studieobjektet utifrån 

tidigare erfarenheter och dessutom formulerar en hypotetisk teori som utesluter andra alternativa 

tolkningar (Patel, R. & Davidson, B., 2011).

För oss kommer skrivandet ske med ett abduktivt vetenskapligt förhållningssätt. Detta eftersom vi 

vill skapa förståelse, en helhetsbild, av ämnesområdet som stämmer överens med få 

undersökningsenheter. Vi skriver en djupgående uppsats om de huvudvariabler eller begrepp som 

uppsatsen bygger på, lönsamhetsfördelar och kraftvärmeverk. 

2.3 Kvantitativa och kvalitativa metodansatser
Empirisk data klassificeras, eller delas in, på många olika sätt. Klassificeringen sker ofta i form av 

dikotomier, de är alltså uppdelade och är varandras komplement. Klassificeringen sker i primärdata 

eller sekundärdata, direkta eller indirekta observationer, kvalitativa respektive kvantitativa studier, 

övergripande metod och direkta datakällor osv. Dessa olika klassificeringar överlappar varandra 

delvis. De döljer grundläggande vetenskaps- och kunskapsteoretiska skillnader i synen på 

metodfrågor. Genom klassificeringen påverkas t.ex. insamlingen av information och hur tolkningen 

av den ska ske. I tabell 2.2  ges en bild av skillnaderna som uppstår, här vid en uppdelning av 

forskning med kvantitativ respektive kvalitativ data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).
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Tabell 2.2 Kvantitativa och kvalitativa metodansatser

Inriktning Data Syfte Exempel Insamling Redovisning Analys

Kvantitativ Siffror Bestämda 
egenskaper

Genus
Inkomst
Innehav

Enkät
Mätning
Databaser

Tabell
Grafer
Diagram

Genomsnitts-
mått
Variation
Samband

Kvalitativ Termer Betydelser, 
mening, 
mönster

Dilemman
Beslut
Värdering

Intervju
Observation
Databaser

Citat
Berättelse
Fallbe-
skrivning

Dekonstruk-
tion
Diskursanalys
Narrativ 
analys
Grundad teori

Källa: Eriksson, L. & Wiedersheim-Paul, F. 2011, s 87.

Ett sätt att kunna konstatera något är genom att mäta; exempelvis mäts temperatur, lönsamhet, 

arbetstrivsel, m.m. För att en kvantitativ analys ska vara möjlig i uppsatsen skall det ha använts en 

viss typ av mätvärden, hur urvalet av studieobjektet valts är en del. Som synes i tabellen ovan 

arbetar kvantitativa studier med numeriska uppgifter medan övriga brukar ses som kvalitativa 

studier. Vanligtvis bearbetas till största del textmaterial i kvalitativa studier.

För att få ut bäst resultat av uppsatsen för detta området vi berör använder vi oss utav den så kallade 

kvalitativa inriktningen för vår forskning och uppsats, med plats för vissa kvantitativa inslag. Vi tror 

att för att kunna på bästa sätt få ett svar på vår frågeställning samt uppfylla vårt syfte med uppsatsen  

bör vi arbeta med en fallbeskrivning samt personliga intervjuer, där det inte bör finnas förutsagda 

frågor. Där bör istället beskrivningar kring intervjupersonens område samt följdfrågor till just denne 

vara i största fokus. 

Eftersom uppsatsen bygger på investeringskalkylering samt lönsamhetsmått kommer siffror vara en 

del av beslutsfattandet, därför kommer även kvantitativa data vara ett inslag i uppsatsen. 

2.4 Operationalisering
För att få fram den information vi behöver för vår studie kommer vi att genomföra intervjuer vid 

företaget. Mötena kommer att hållas på ett ostrukturerat sätt och vara mer av öppna diskussioner än 

intervjuer. Under dessa möten kommer anteckningar föras, för att i efterhand renskrivas och 

kontrolleras för att säkerställa att vi inte uppfattat något fel. Dessa renskrivningar kommer att bidra 

till den empiriska metoden. Genom att föra diskussioner med kompetent personal hoppas vi kunna 

styrka studiens validitet, reliabilitet och dess relevans.
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Insamling av data kommer att ske genom intervjuer. Urvalet av personer som kommer intervjuas 

har gjorts genom att de ska vara insatta eller påverkade av ämnet studien kretsar kring, varav den 

ene också är den som uttryckt behovet av att få studien genomförd. De personer som kommer bli 

intervjuade är Bertil Ivarsson, miljöchef, och Ola Blohm, produktionschef på pelletsfabriken i 

Kinnared. Förutom intervjuer där en av respektiva bägge personerna kommer medverka, har och 

kommer frågor kontinuerligt ställas till dem via telefon och e-mail. Sammanställning av dessa 

uppgifter kommer därefter att göras, med uppföljande analys och slutsats.

Innan uppsatsen påbörjades hade det funnits kontakt med Derome AB. Tidigare under året har 

mindre studier genomförts tillsammans med fallföretaget. Vi bestämde därför i slutet av januari att 

göra examensarbete tillsammans med Derome AB. Vi fick då i uppdrag av dem att genomföra 

studien efter att Bertil Ivarsson uttryckt behovet av studien.

Efter att vi bestämt studiens innehåll sammanställde vi en kortare text om vad uppdraget innehöll. 

Vi skickade detta vidare till vår handledare för godkännande. När förslaget sedan godkänts började 

vi med att leta efter litteratur som skulle kunna vara användbar för våra begrepp och för vår studie. 

Artiklar har sökts efter i diverse databaser. Sökord som använts är KVV (CHP), lönsamhetsfördelar, 

pay-off, nuvärdemetod och svensk träindustri.

2.5 Datainsamling
Till den empiriska metoden samlar vi in vår data genom intervjuer med personer som har kunskap 

inom områdena som vi vill undersöka. Intervjuerna kommer att hållas på ett ostrukturerat sätt och 

vara mer av öppna diskussioner än intervjuer. Vid intervjuerna kommer anteckningar föras, för att i 

efterhand renskrivas och kontrolleras för att säkerställa att vi inte uppfattat något fel. Personerna 

som intervjuas ska besitta kunskaper om dels koncernen och dess mål, men även KVV. Mötena 

kommer ske i Derome ABs lokaler som är lokaliserade i både Derome och i Kinnared.

Intervjuerna kommer ge oss information som kan anses väsentligt och ligga till grund för vår 

uppsats. Vi kommer även ha kompletterande kontakt via e-mail och telefon med Bertil Ivarsson och 

Ola Blohm. Informationen har således blivit grunden för studiens empiriska metod och kommer att 

analyseras i kapitel fem.

2.6 Validitet och reliabilitet
Vid uppsatsskrivande och forskning används begreppen validitet och reliabilitet ofta. Definitionen 

för validitet enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) är att validitet är som ett mätinstruments 
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förmåga att mäta det som man avser det ska mäta. För att beskriva det ännu lite mer detaljerat går 

det att citera Patel & Davidson (2011):

”I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse, vilket kan stärkas med 

god teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen. I det kvalitativa 

faller är ambitionen istället att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, 

att beskriva uppfattningar eller en kultur.”

Inom den kvalitativa metoden finns uppfattningen att mänskligt liv kännetecknas av en 

variationsrikedom och föränderlighet. Under skrivande av uppsatser och forskning måste frågor 

ställas om graden av överensstämmelse i den mottagna informationen. Forskaren måste därför 

kunna visa att tolkningarna som gjorts inte är grundade på personliga uppfattningar, förutfattade 

meningar och förhastade slutsatser hos dem som skriver (Eriksson & Wiedersheim-Paul. 2011). 

Begreppet reliabilitet inom den kvalitativa metoden får också en annan innebörd jämfört med det 

kvantitativa fallet. Om man exempelvis intervjuar en person flera gånger och ställer samma fråga, 

men får olika svar betraktas detta i en kvantitativ undersökning som ett tecken på låg reliabilitet. I 

en kvalitativ studie behöver det nödvändigtvis inte alltid vara fallet. Orsaker till detta kan vara att 

intervjupersonen har ändrat uppfattning rörande ämnet, att vederbörande fått nya insikter sen 

senaste intervjun eller lärt sig något, kanske som en följd av den tidigare intervjun. Det kan vara att 

stämningsläget är ett annat än senast, etc. Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika 

situationen som råder vid undersökningstillfället. Om frågan som ställs lyckas fånga det unika i en 

speciell situationen och detta yttrar sig i variationen som svaren ger, då är det viktigare än att 

samma svar alltid erhålls, för de som utför och/eller skriver en uppsats eller forskar med den 

kvalitativa metoden som grund (Patel, R & Davidson, B. 2011).

Inom den kvalitativa metoden hävdar därför vissa forskare att validitet och reliabilitet i stort sett kan 

ses som ett och går under validitet. Alternativa begrepp till validitet som nämns i samband med 

detta är exempelvis autenticitet och förståelse.

Det som blir viktigt för oss under uppsatsen är att se investeringen med opartiska ögon och inte 

använda våra egna värderingar. Derome AB var mycket nöjda att vi skulle undersöka och lägga 

fram beslutsunderlag till dem av precis dessa anledningar, att vi är utomstående som kan vara helt 

opartiska. Vi vill ge dem en klar och tydlig bedömning sett ur ett lönsamhetsperspektiv om 

investeringen är möjlig eller inte. Vi har inte någon påverkan av om investeringen blir av eller inte, 

därför ska vi kunna ge Derome AB ett opartisk förslag för investeringen.
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2.7 Generalisering
Uppsatsen som genomförs är för ett fallföretag som är aktiva inom träindustrin. Fabriken som 

berörs i skrivandet är lokaliserad i ett mindre samhälle med endast ett hundratal invånare. 

Med en positivistisk metodik brukar det vanligtvis kunna sägas att generalisering är förekommande 

då det utförs en kvantitativ studie, vilket det i detta fallet inte är. För kvalitativa studier brukar dessa 

inte generaliseras. Vi menar att denna uppsats är så pass undersökande och djupgående på vissa 

variabler för ett specifikt fallföretag att generalisering inte är möjlig. 

För att generalisering skulle kunna vara en möjlighet för studien hade det varit tvunget att oerhörda 

mängder av data och andra faktorer ska överensstämma. Faktorer så som geografisk placering, 

väderlek och möjligheter för försäljning av värme och el. Data från företagets anläggning hade varit 

tvunget att vara identiska då vi utgår från dessa i vår undersökning om det skulle vara lönsamt. 

Vi styrs av vår frågeställning som ger oss begrepp för att producera en teoretisk referensram att 

arbeta med som sedan kan testas på fallföretaget, Derome AB, och verkligheten. Detta medför att vi 

tycker oss kunna påstå att vi inte kan generalisera resultatet för liknande anläggningar på liknande 

orter. Detta eftersom alla anläggningar är olika och det skiljer sig genom geografisk placering, 

möjlighet för försäljning av värme och el, och det egna behovet av värme och el.
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3. Teoretisk referensram
I detta avsnitt ger vi en teoretisk bakgrund till det problemområde vi valt att undersöka, vilket ger 

oss verktygen att analysera utfallen och resultaten med. Vi bedömer att de teoretiska 

utgångspunkterna som har valts har en inverkan på de tre huvudbegreppen i uppsatsen; träindustrin, 

lönsamhetsfördelar samt kraftvärmeverk. Teorierna är hämtade från litteratur och tidigare studier 

inom ämnet.

3.1 Litteraturöversikt 
Tidigare studier visar att Sverige är i ett läge där man bör installera fler KVV och koppla samman 

dessa till fjärrvärmenät och för att öka elproduktionen. Av den ökade elproduktionen som krävs i 

Sverige kan 75 % av detta komma från KVV inom träindustrin (Salomón, M., Savola, T., Martin, 

A., Fogelholm, C-J., Fransson, T. 2011). Andra författare kan styrka detta, exempelvis menar Göran 

Bergendahl att framtiden för kraftvärmeverk inte bara kommer att vara en viktig del i produktionen 

av fjärrvärme i Sverige, utan även vara en viktig del i Sveriges försörjning av elenergi (Bergendahl, 

G. 2008). Författarna tror att småskaliga KVV kommer vara ett framträdande inslag på vägen till ett  

hållbart samhälle (Salomón, M., Savola, T., Martin, A., Fogelholm, C-J., Fransson, T. 2011). 

Hoten om stigande energikostnader som exempelvis kan vara elektricitet, kan reduceras kraftigt. 

Enligt Thollander kan detta ske om energieffektiv teknik installeras i de svenska industrierna. Detta 

gäller för såväl icke energiintensiva industrier som energiintensiva (Thollander, P. 2008). För 

sågverken anses det att uppgraderingar skulle krävas för att kunna utnyttja biobränslet så effektivt 

som möjligt. Värmebehovet hos sågverk är nästan täckta av deras egna biprodukter som bark, flis 

och sågspån (Vidlund, A. 2004).

Ett KVV har flera egenskaper som kan anses lönsamma och avgörande för en installation. 

Exempelvis kan ett KVV ge extra intäkter som genereras vid försäljning av värme, specifika 

operativa funktioner och en fördelaktig fördelning av utsläppsrättigheter för koldioxid (Westner, G., 

Madlener, R. 2010). Den mest positiva delen från en tidigare studie och dess analys, sett ur ett rent 

ekonomiskt lönsamhetsperspektiv, visade sig vara möjligheten till minskade utsläpp av koldioxid. I 

dessa fall från massa- och pappersindustrin skulle utsläppen från regionen minskas med ungefär 700 

000 ton CO2/år. Det som därför kan anses som särskilt lönsamt är att byta från de dyrare bränslena, 

som olja, till de billigare bränslena, exempelvis biobränslen (Klugman, S. 2008). 
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Den tidigare nämnda Bergendahl menar i sin studie att många företag och/eller kommuner ser 

investeringar i KVV som riskfyllda, då de räknar livslängden till 20 år. Han menar att det skulle 

kunna öka antalet år för livslängden på investeringen. Detta för att kunna uppvisa en mer lönsam 

investering för intressenter och att ett kraftvärmeverk kan utnyttjas i mer än 20 år (Bergendahl, 

2008). Vid investeringar så måste beslut tas som ger stora och långvariga konsekvenser (Andersson, 

G., 2008), därför är det viktigt att kunna uppvisa en lång livslängd för investeringen. 

Flera studier har kommit fram till att pay-off-metoden är den mest flitigt använda metoden hos 

företag vid investeringar. Detta för att undersöka lönsamheten i den nämnda investeringen 

(Arvidsson, E. 1998) (Persson, K., Posse, G. och Rosner, M. 2007). Pay-off kommer högt hos 

företagen beroende på sin enkelhet. Det behövs nämligen inte några större uträkningar och den är 

lätt att förstå och förklara (Arvidsson, E. 1998).

För medelstora företag kom internräntemetoden efter pay-off (Arvidsson, E. 1998). Enligt Persson, 

Posse och Rosner är det dock annorlunda. De tidigare studierna som används i deras studie från -66, 

-77 och -87 visar att internräntemetoden var, efter pay-off, den metoden som används mest hos 

företagen. Här har det dock skett en förändring fram till publicering. Det visar sig i den nya studien 

att nuvärdemetoden är den mest använda metoden hos företagen efter, som nämnts tidigare, pay-off-

metoden (Persson, K., Posse, G. och Rosner, M. 2007). Det anses numera att nuvärdesmetoden är 

en mer exakt modell vid investeringar än pay-off-metoden (Arvidsson, E. 1998). Vid användning av 

nuvärdemetoden så bestämmer även företaget en kalkylränta. Storleken av kalkylränta kan variera 

beroende på investeringen. Investeringar med hög riskfaktor har vanligtvis en hög kalkylränta 

medan mer långsiktiga investeringar har lägre. Miljöinvesteringar och sociala investeringar kan ha 

ner mot 0 % i kalkylränta (Ljung, B., Högberg, O. 1996).

Utifrån tidigare studier och litteratur anser vi att det finns ett behov av installation av KVV i så stor 

skala som möjligt i Sverige. För detta har träindustrin en stor potential som också nämns i tidigare 

studier. Detta gör att vi anser oss ha ett stort intresse i att undersöka om dessa två begreppen, KVV 

och träindustrin, kan leda till lönsamhet för ett företag verksam inom just träindustrin. 

Som Arvidsson skriver i sin studie och som Persson, Posse och Rosner skriver i sin studie är pay-

off- metoden den mest använda metoden vid investeringsbedömning. Den är enkel att förstå och 

den ger ett klart och tydligt resultat. Därför väljer vi att använda oss av denna tillsammans med 

nuvärdemetoden i beräkningarna. Vi kommer att använda nuvärdemetoden för att Arvidsson menar 

att den uträkningen kan ge en mer exakt analys än pay-off och att fler variabler tas in i uträkningen. 
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Det är även den näst vanligaste modellen för investeringsbedömning hos företag, och därför anser 

vi den relevant att ha med i analysen. 

I nuvärdesmetoden har vi valt att räkna på en 20-årsplan, Bergendahl menar att ett KVV har längre 

livslängd och kan nyttjas längre. Trots detta väljer vi att räkna på 20 år för att inte anse oss själva 

för optimistiska gällande livslängden och produktionsmängden. Bland uträkningarna nämns även  

kalkylräntan. Vi kommer att använda oss av tre stycken olika för att kunna se de olika utfall 

beroende på vad företaget vill använda sig av för kalkylränta. 

3.2 Teoretiskt perspektiv
Vi kommer här näst beskriva valet av uppsatsens teoretiska perspektiv, resursberoendeteorin. Detta 

ska i sin tur leda till fördjupad förståelse om perspektivet och hjälpa oss att besvara vår 

frågeställning. Resursberoendeteorin ska med andra ord vara till hjälp för att förklara vad vi kommit  

fram till i vår slutsats.

3.2.1 Resursberoendeteorin

Resursberoendeteorin försöker att förklara organisatoriskt- och interorganisatorisktbeteende när det 

handlar om de resurser som en organisation är beroende av. Teorin antar att organisationer måste 

samspela och samarbeta med omgivningen, antingen genom att köpa resurser eller att distribuera 

sina färdiga produkter. Nyckeln till organisationens överlevnad är därför förmågan att förvärva och 

bibehålla de resurser som är viktiga för verksamheten (Pfeffer & Salancik, 1978).

En grundläggande utgångspunkt för teorin är att organisationer i stor utsträckning är i ständig 

samverkan med andra organisationer i en miljö där resursutbyten ständigt sker, något som skapar 

resursberoenden (Thompson, 1967). Teorin förutspår och menar att överlevnaden och framgången 

för ett företag är beroende av sin förmåga att länka samman företaget med dess yttre miljö. Teorins 

tes innebär att företaget bör sträva efter att påbörja och upprätthålla kontroll över såväl knappa som 

högt värderade resurser för organisatorisk överlevnad. Detta för att i sin tur kunna uppnå 

organisatorisk effektivitet. Effektiviteten definieras där som "förmågan att skapa acceptabla resultat 

och åtgärder" (Pfeffer & Salancik, 1978).

De grundläggande tankar som resursberoendeteorin bygger på kommer från den så kallade Open 

System-teorin. Det är ett teoretiskt perspektiv som betonar att organisationer påverkas av varandra 

och interagerar med den miljön vilken de verkar i (Katz & Kahn, 1966; Thompson, 1967). Open 

System-teorin är ursprungligen utvecklad av biologen Ludwig von Bertanlanffy. I inledningen av 
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hans forskning The Theory of Open Systems in Physics and Biology, (von Bertanlanffy, 1950) 

beskriver han att: 

"ett system stängs om inget material kommer in eller lämnar systemet, det är öppet om det finns 

import och export och därför ändrar komponenterna i systemet". (The Theory of Open Systems in 

Physics and Biology, von Bertanlanffy, 1950. s.23)

Han betonade därmed tanken att verkliga system och organisationer är öppna mot omvärlden och 

samspelar med omgivningen, vilket resulterar i ständiga förändringar och utveckling (t.ex. Katz & 

Kahn, 1971).

Resursberoendeteorin utgår från det perspektivet att en organisation inte är självförsörjande. Den är 

därmed beroende utav sin omvärld för att kunna tillgå de resurser som är behövliga för att överleva. 

Detta beroende kan skapa maktförhållande mellan olika parter. Det är därför viktigt att förklara och 

förstå relationen mellan två eller flera parter (Bengtsson, L. & Nygaard, C. 2002).

Beroendeförhållandet varierar beroende på hur många som kan tillgodose resursen där flera ägare 

av en och samma resurs medför mindre beroende och vice versa. Beroendet kan även uppskattas i 

hur bra den ena parten överlever utan den nämnda resursen (Pfeffer & Salancik, 1978).

För att en eller flera aktörer eller parter ska kunna ha makt över en annan aktör eller part måste det 

finnas ett beroende som är asymmetriskt i resursförhållandet. Inneburet att en part är mer beroende 

än den andra av en särskild resurs. Inom resursberoendeteorin finns det två stycken olika 

inriktningar som speglar beroendeförhållandet. Den första inriktningen är dependens. Ett ensidigt 

beroende där endast en part är beroende av en resurs från den andra. Den andra inriktningen är 

interdependens som beskriver ett ömsesidigt beroende parterna emellan där de båda är i behov av 

varandras resurser (Pfeffer & Salancik, 1978).

Då studiens syfte är att undersöka om det finns någon lönsamhet i att installera ett KVV i en fabrik 

verksam inom träindustrin på den svenska glesbygden, så anser vi att resursberoendeteorin är den 

som stämmer överens med det vi vill uppnå med studien. Vi menar att det måste finnas ett samspel 

mellan företaget eller organisationen och glesbygden för en investering i denna storlek. 

Resursberoendeteorin förklarar mer hur organisationerna är beroende av sina resurser, hur de ska 

överleva. En investering görs med avsikten att stärka företaget och leda till dess överlevnad. 

Studien bygger på att undersöka lönsamheten i en större investering i en organisation och passar 

därför in med resursberoendeteorin.
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3.3 Svensk träindustri
Svensk träindustri står för 10-12 % av sysselsättningen inom den svenska industrin, detta ger 120 

miljarder per år i exportmarknaden eller 11 %. Trä- och skogsindustrin står för en stor del av 

Sveriges nettoexport och den beräknas öka med 50 % till 9 miljarder år 2050 (kth.se).

Landarealen som kommer att brukas för skogsindustrin kommer troligen bli mindre i framtiden då 

stora skogsarealer kommer att användas till naturskog. Detta medför att Sverige måste få ut mer av 

den skogsarealen som kan brukas i framtiden (kth.se).

Svensk skogsindustri har en betydelsefull roll i Sveriges ekonomi. Den svenska industrins 

sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde står skogsindustrin för 10-12 %. 

Skogsindustrin har även en betydande roll i Sveriges handelsbalans då exporten är betydligt större 

än vad importen av skogsindustriprodukter är. Investeringar inom skogsindustrin står för 15-20 % 

av Sveriges totala industriinvesteringar och uppgår till flera miljarder. Investeringarna sker främst 

inom massa- och pappersindustrin (skogsindustrierna.org).

Av de skogsprodukter som produceras går nästan allt på export, massa- och papparsindustrin 

exporterar över 85 % och träindustrin närmare 70 %. Detta gör att Sverige är världens näst största 

exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror. Konsumtionen av sågade 

trävaror i EU-länderna produceras en femtedel i Sverige och täcker en tiondel av dessa länders 

pappersbehov. Av den svenska exporten av massa, papper och sågade trävaror går mellan 25 och 35 

% till länder utanför EU. Skogsindustrin står för 12% av Sveriges totala varuexport 

(skogsindustrierna.org). 

Skogsindustrin i Sverige ger direkt arbete till 70 000 personer och indirekt ungefär 200 000 

personer. I delar av Sverige så är 20 % av befolkningen sysselsatta inom skogsindustrin direkt eller 

indirekt och den svarar för ungefär 3 % av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) 

(skogsindustrierna.org). 

I Sustainable production of bio-energy products in the sawmill industry skriver Anna Vidlund om 

hur det går att omvandla den globala energimarknaden till ett hållbart system. När studien skrevs, år 

2004, kom 80 % av världens energi från förbränning av fossila bränslen. För att uppnå ett hållbart 

energisystem kan det vara problematiskt då de icke fossila bränslena inte är fullt utvecklade 

(Vidlund, A. 2004). 

Biobränslen används i flera länder och är en förnybar energikälla. Det är viktigt att processen för 

användningen av biobränsle är effektiva så att dess potential kan utnyttjas fullt ut. För sågverken 
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anses det behövas uppgraderingar och företagen måste utnyttja biobränslet på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Fokus har inte bara varit på de olika tekniska möjligheter till energibesparingar utan 

även kostnadseffektiva och miljöpåverkande möjligheter. Värmebehovet hos sågverk är nästan 

täckta av deras egna biprodukter som bark, flis och sågspån. Sågverken har en konstant värmelast 

över året vilket är positivt för möjligheterna till att integrera med fjärrvärmenät (Vidlund, A. 2004).

Slutsatsen i studien är att flera olika energiprodukter som produceras vid sågverk som värme, 

oraffinerat biobränlse, pellets och el kan produceras effektivt och säljas med vinst till kunder. Detta 

ger en intäkt samtidigt som utsläppen av flyktiga organiska föreningar och koldioxid minskar. Om 

det som studien föreslår skulle genomföras fullt ut i Sverige så skulle 2,8 TWh biobränsle kunna 

utnyttjas, 0,5 TWh av spillvärme produceras till fjärrvärmenätet och 0,8 TWh el produceras 

(Vidlund, A. 2004).

Customers´ logistics service requirements and logistics strategies in the Swedish sawmill industry, 

skriven av Åsa Gustafsson, beskriver att framtiden för svensk sågverksindustrin är osäker. Detta 

beroende på de interna strukturella förändringarna inom företagen, även strukturella förändringar 

bland sina kunder. Konkurrensen i branschen ökar vilket medför att företagen ständigt fokuserar på 

att minska kostnaderna och utnyttja stordriftsfördelar (Gustafsson, Å. 2006).

Författaren Patrik Thollander beskriver i sin artikel Towards increased energy efficiency in swedish 

industry - barriers, driving forces & policies om hotet av en global uppvärmning. Detta hotet är 

störst från den industriella sektorn och genom att energieffektivisera industrisektorn kan detta hot 

reduceras. Samtidigt som den relativa energianvändningen blir högre, i jämförelse med europeiska 

konkurrenter, i kombination med stigande energikostnader till följd av stigande energipriser för den 

svenska industrin riskerar att ge två effekter: försämrad lönsamhet och försämrad konkurrenskraft. 

Thollanders syfte med studien är därför att analysera industriella energisystem och mer specifikt 

studera de olika faktorer som främjar och förhindrar en effektiv slutanvändning av energi inom den 

svenska industrin (Thollander, P. 2008).

Resultatet i studien visar att hotet om stigande energikostnader, som exempelvis kan vara 

elektricitet, kan reduceras kraftigt om energieffektiv teknik installeras i industrierna. Detta gäller för 

såväl icke energiintensiva industrier som energiintensiva (Thollander, P. 2008).

I fallstudierna beskriver författaren de förekommande hindren och drivkrafterna hos tillfrågade 

industrier. De största hindren var, med stora variationer mellan fallen: tekniska risker såsom risk för 

produktionsstörningar och avbrott; brist på tid/andra prioriteringar; brist på kapital; kostnader för 
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produktionsstörningar; icke energirelaterade investeringar prioriteras högre; tekniken passar ej för 

företaget; svårigheter/kostnader att erhålla korrekt information beträffande energianvändningen av 

den inköpta utrustningen; och brist på budgetmedel. Vad de gäller drivkrafterna så var inte 

variationerna lika stora. Utöver kosntnadsminskningar till följd av minskad energianvändning var 

de två andra drivkrafter som nämndes: långsiktig energistrategi och en eldsjäl (Thollander, P. 

2008).

Beslutsstöd som exempelvis optimering har visat sig kunna ge ökad information vid större 

kapitalintensiva investeringar i energiintensiva små- och medelstora företag. Vidare har 

energianalyser visat sig vara ett effektivt sätt, i termer av besparad kWh per statligt insatt krona, att 

ge industrin information beträffande möjliga energieffektiviserande åtgärder (Thollander, P. 2008).

Resultat från avhandlingen indikerar att ett stöd gentemot icke energiintensiva och små- och 

medelstora företag framförallt bör inkludera statligt finansierade energianalyser med den lokala 

energirådgivaren som en deltagande aktör (Thollander, P. 2008).

Författaren Sofia Klugman skriver i sin studie om den industriella energianvändningen i världen 

och hur dessa kan minska miljöpåverkan och minska beroendet av bränslen med osäkra priser för 

att uppnå en stabilare ekonomi. Den globala industriella energianvändning utgör en tredjedel av 

hela världens användning (Klugman, S. 2008).

Det analyseras i studien över energibesparingspotentialen inom massa- och pappersindustrin. 

Fallstudierna består av ett fristående kemiskt massabruk och ett integrerat kemiskt massa- och 

pappersbruk. Analysen utgår sedan från förändringar i energisystem på bruken genom 

kostnadsminimeringar. Fokus ligger på energifrågor som kan gynna industrierna, det vill säga att 

utvärdera olika sätt att använda spillvärmen, investeringar i elgenerering och val av bränsle. 

Klugman vill hitta samband ur samma system och jämför därför olika aktörers perspektiv och även 

ur ett regionalt perspektiv (Klugman, S. 2008).

Slutsatsen författare Klugman drar är att energisamarbete mellan kommuner och industrier för 

värme ger möjlighet till positiva synergier, för den studerande regionen. Det som sågs särskilt 

lönsamt visade sig vara att byta från de dyrare bränslena, som olja, till de billigare bränslena, 

exempelvis biobränslen. Det som även kommer upp i slutsatsen är att utökande av 

kraftvärmekapaciteten inom värmemarknaden är också lönsamt, även som utökat användande av 

spillvärme till fjärrvärme. Den mest positiva delen av analysen, sett ur ett rent ekonomiskt 

lönsamhetsperspektiv, visade sig vara möjligheten till minskning av CO2-utsläpp. I dessa fallen 
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skulle utsläppen från regionen minskas med ungefär 700 000 ton CO2/år, säger Klugman 

(Klugman, S. 2008).

3.4 Kraftvärmeverk
Vid produktion av el i ett kraftverk måste ångan kylas ner för att processen ska kunna fortsätta, 

spillvärmen skickas ut i havet eller i luften. Denna värme kan tas tillvara på genom att installera ett 

kraftvärmeverk. Tekniken bygger på att man dels producerar el (som i namnet benämns som kraft) 

och värme som kan användas av fabriken själva eller skicka ut på ett fjärrvärmenät (Areskog, M. & 

Eliasson, P. 2007).

Elproduktionen är lägre än vad den är i ett kraftverk, däremot kan spillvärmen efter elproduktionen  

tas till vara på (vattenfall.se). Detta gör att ett kraftvärmeverk har en hög verkningsgrad, beroende 

på storlek så brukar man uppskatta den till ca 80-90 % (Alvarez, H. 2006).

I ett kraftvärmeverk kan det användas olika sorters bränslen och de vanligaste är kol, olja, avfall, trä 

och varianter av förnybara bränslen. Pannan ställs in efter vilket bränsle som kommer att användas, 

detta medför att man ska vara försiktig med att byta typ av bränsle (Lundgren, K. 1994).

Bränslet förbränns i pannan och värmen hettar upp vatten så att ånga bildas. Ångan delas upp så att 

vissa mängder går till elproduktion medan andra går till värmeproduktion. Den del som går till 

elproduktion leds genom turbiner som driver en generator. Denna producerar el som går ut på nätet 

eller till internt bruk. 

Den andel ånga som ska användas till värme, antingen som fjärrvärme eller i egna fabriken, 

passerar en direktkondensator. Den spetsas med en värmeväxlare av den ånga som passerat turbiner 

och fortfarande har en hög temperatur.

Investeringar i kraftvärme - ekonomiska och miljömässiga fördelar, skriven av Göran Bergendahl, 

visar på huruvida det är lönsamt att investera i ett kraftvärmeverk. Författaren till denna studie 

fokuserar på kraftvärmeverk över 100 MW och då ligger fokus främst på större städer där det finns 

stort utrymme för utbyggnad till fjärrvärme eller redan är utbyggt. För att bestämma om 

kraftvärmeverk är det mest lönsamma så jämförs kraftvärmeverken med hetvattenpannor. Olika 

bränslen ger olika lönsamheter och detta undersöker även Bergendahl och då fokuserar han på 

biobränsle eller naturgas (Bergendahl, G. 2008).

Bergendahl kommer fram till att vid denna storlek på panna så är det mer lönsamt att investera i ett 

KVV eldat med biobränslen än en hetvattenpanna. Det finns vissa aspekter som måste uppfyllas för 
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att ett KVV ska bli lönsamt. Den måste ha en hög drifttid på över 4500 timmar per år (Bergendahl, 

G. 2008).

Författaren drar även slutsatsen att många företag/kommuner ser investeringar i KVV som 

riskfyllda, då de räknar livslängden till 20 år. De skulle kunna öka åren för att få en mer lönsam 

investering för att ett kraftvärmeverk har en längre livslängd än 20 år. Författaren till studien ser att 

framtiden för kraftvärmeverk inte bara kommer att vara en viktig del i produktionen av fjärrvärme 

utan även vara en viktig del i Sveriges försörjning av elenergi (Bergendahl, G. 2008).

I tidsskriften Appliance Design skrivs det att kraftvärmen är en underutnyttjad teknik som skulle ge 

en förbättrad energieffektivitet enligt en rapport från International Energy Agency, IEA. IEA är 

baserade i Frankrike, och samråder med flera länder bland annat USA och Kanada (Appliance 

Design, 2008). 

Enligt rapporten så använder vissa länder KVV mer än andra. Danmark genererar 40 % av sin 

energi från KVV medan Finland, Ryssland, Lettland och Nederländerna genererar en tredjedel av 

sin energi från KVV. Tyskland satsar på att fördubbla sin produktion av energi från KVV dels 

genom att den tyska staten subventionerar. Dessa statliga subventioner garanteras till år 2016. 

Storbritannien har fördubblat sin produktion av energi från KVV från 3,78 GW år 1998 till 5,55 

GW år 2006. Detta är bara en liten del av den energi som skulle kunna produceras. I Storbritannien 

finns det potential för att 17 % av landets energibehov kan täckas med hjälp av KVV (Appliance 

Design, 2008). 

En ökning av kraftvärme skulle minska utsläppen av koldioxid med 4 % till år 2015. Det skulle 

även minska kostnaderna för överförings- och distributionskostnader vilket skulle kunna leda till 

lägre elpriser för slutanvändaren (Appliance Design, 2008).

I studien Retrofitting CHP plant and optimization of regional energy system av Song Han förklaras 

det om hur användningen av förnybar energi effektivt ska ökas. EUs administration anser att ett av 

de effektivaste sätten är användningen av biomassaeldad KVV. Det skulle vara en bidragande faktor 

till minskade utsläpp av växthusgaser och användningen av fossila bränslen (Han, S. 2011). 

Flera av Sveriges KVV går på en överkapacitet i värmeproduktionen då efterfrågan på värme 

varierar. Detta skulle effektivt lösas genom att integrera KVV med värmekrävande processer som 

bioetanolproduktion och pelletsproduktion. Detta skulle vara genomförbart och skulle förbättra 
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KVVs prestanda. Song Han simulerar och modellerar ett KVV med integrering för att analysera den 

tekniska och ekonomiska genomförbarheten (Han, S. 2011). 

Slutsatsen för studien visar att om ett biobränsleeldat KVV integrerars med pelletsproduktion så blir  

pelletsproduktionskostnaden låg, ger en låg återbetalningstid och en markant minskning av 

koldioxidutsläpp. De tror även att ombyggda biobränsleeldade KVV kommer att spela en avgörande 

roll i det nuvarande och framtida regionala energisystemet. Det finns även scenarier där ett regionalt 

energisystem kan vara fritt från fossilt bränsle inom de närmaste årtionden genom ombyggnation 

och nybyggnation av KVV (Han, S. 2011). 

I studien Investment in new power generation under uncertanity: Benefits of CHP vs. condensing 

plants in a copula-based analysis analyserar författarna beslutsfattandets problem när valet står att 

investera mellan en oåterkallelig investering för två olika tekniker för kraftvärmeverk. Studien 

fokuserar på storskaliga och fossileldade anläggningar och bygger på en statistisk modell som 

använder multivariata funktioner för att ge de ingångsparametrar för den verkliga 

alternativmodellen (Westner, G., Madlener, R. 2010).

Författarna visar de specifika egenskaperna som ett kraftvärmeverk står för, som de extra intäkter 

som genereras vid försäljning av värme, specifika operativa funktioner och en fördelaktig 

fördelning av utsläppsrättigheter för koldioxid. Allt detta har en betydande inverkan på 

optionsvärdet, och därmed på den optimala tidpunkten för investeringen (Westner, G., Madlener, R. 

2010).

För de två undersökta kraftvärmeverken med olika tekniker drar författarna slutsatsen att en hög del 

av kraftvärmen minskar riskexponeringen för investeraren. Den maximalt möjliga kraftvärmen 

beror i hög grad på det lokala värmebehovet i omgivningen till kraftvärmeverket. Med detta i 

åtanke kan storleken på värmeminskningen ha större relevans, för framtida urvalsprocesser för nya 

storskaliga fosilla kraftvärmeverk (Westner, G., Madlener, R. 2010).

Studien The impact of modified EU ETS allocation principles on the economics of CHP-based 

district heating systems handlar om hur de nya reglerna i EU för ETS, som är det nya europeiska 

handeln med utsläppsrättigheter. Hur detta påverkar Tyskland i deras installation av kraftvärmeverk 

till fjärrvärme. Författarna visar med olika modeller hur det blir svårare att få ett positivt nuvärde på 

installationer av kol- och oljeeldade kraftvärmeverk. Resultatet av studien blir att på grund av det 

nya systemet med handel av utsläppsrättigheter kan komma att medföra en minskning för 

installationer av kraftvärmeverk med fjärrvärmeanslutning. Görs inga förändringar så kommer man 
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istället att installera separata kraftverk och värmeverk eller fossileldade kondensverk (Westner, G., 

Madlener, R. 2011).

Small-scale biomass CHP plants in Sweden and Finland beskriver hur mycket de två olika länderna 

har installerat i kraftvärmeverk. De fokuserar på småskaliga verk under 20 MW och som drivs med 

biomassa då dessa har låga koldioxidutsläpp. De redovisar de befintliga kraftvärmeverk som finns 

installerade i Sverige och Finland, vilken teknik de använder och hur framtiden ser ut för de olika 

länderna. Resultatet de får fram är att olika bränslen och olika sorter av pannor är effektiva vid olika 

storlekar (Salomón, M., Savola, T., Martin, A., Fogelholm, C-J., Fransson, T. 2011).

I Finland så finns potential att öka andelen trädbränslen till sina kraftvärmeverk för att ersätta den 

del olja som fortfarande används i Finland. Sverige har ett annat läge och här borde man installera 

till fjärrvärmenätet. De visar också att en ökning av elproduktion måste ske och att 75 % av denna 

kan komma från installationer av kraftvärmeverk främst inom träindustrin (Salomón, M., Savola, T., 

Martin, A., Fogelholm, C-J., Fransson, T. 2011). 

Författarna förväntar sig att eftersom intresset av att installera kraftvärmeverk inte bara är stort i de 

berörda länderna utan även i många andra länder så kommer utvecklingen att leda till att nya sorter 

av kraftvärmeverk kommer att utvecklas. De tror att småskaliga kraftvärmeverk kommer vara ett 

framträdande inslag på vägen till ett hållbart samhälle (Salomón, M., Savola, T., Martin, A., 

Fogelholm, C-J., Fransson, T. 2011).

3.4.1 Elcertifikat

Elcertifikaten handlas på en marknad och prissätts enligt den grundläggande principen om utbud 

och efterfrågan. Det innebär att om det produceras lite el från förnyelsebara energikällor minskar 

utbudet av elcertifikat. Därmed stiger också priset på dessa certifikat. Det blir då mer lönsamt att 

producera el från förnyelsebara energikällor vilket kommer att stimulera fler producenter att öka sin 

förnyelsebara elproduktion (ekonomifakta.se).

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnyelsebar el 

på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige har man som mål att elcertifikatsystemet ska bidra till 25 

TWh förnyelsebar el från år 2002 fram till år 2020 (energimyndigheten.se).

Elcertifikatsystemet innebär att de företag som producerar förnyelsebar el tilldelas elcertifikat av 

staten, som de sedan säljer vidare till de så kallade kvotpliktiga (se vidare förklaring nedan). En 

MWh el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikat (ekonomifakta.se). 
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De energikällor som producerar förnyelsebar el som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, 

viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och kraftvärmeverk 

(energimyndigheten.se).

De som kan benämnas som kvotpliktiga är:

* Elleverantörer som levererar el till elanvändare

* Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller 

köpt på den nordiska elbörsen

* Elintensiva företag

Dessa kvotpliktiga företag är skyldiga att köpa in ett visst antal elcertifikat varje år. De bestäms av 

hur stor deras totala elleverans/elanvändning är för året. Om en elleverantör till exempel säljer 

1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 %, måste elleverantören köpa in 150 

elcertifikat (ekonomifakta.se).

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Det innebär att 

handel med elcertifikat kan ske över landsgränserna. Målet för den gemensamma 

elcertifikatsmarknaden är att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh mellan 2012 och 

2020. Det motsvarar cirka 10 % av elproduktionen i de båda länderna (energimyndigheten.se).

Figur 3.1 Prisutveckling på elcertifikat

Källa: elcertifikat.svk.se. Egen bearbetning.
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3.4.2 Elpris

Sverige ingår i en nordisk elmarknad där el säljs och köps på Nordpool. Det är en nordisk elbörs där 

de nordiska länderna förutom Island är involverade. Det finns planering om att samla hela Europas 

elmarknad för att skapa en effektiv prisbildning på el (svenskenergi.se). 

För att öka konkurrensen i Sverige så avreglerades 1996 elmarknaden, detta gjorde att flera nya 

regler fick införas. Det gjordes i sin tur för att konsumenterna skulle ha större valmöjligheter och 

för att kunna sätta marknadsanpassade elpriser. Det som finns kvar av monopolet är 

elnätverksamheten som fortfarande drivs av det lokala elbolaget. Detta innebär att det inte finns 

möjlighet att byta till någon annan aktör (svenskenergi.se).

Prisbildningen på el styrs inte bara av utbud och efterfrågan utan det finns tre olika punkter som styr 

vad priset på el är. De tre olika punkterna gör att staten kan subventionera, ändra beskattning eller 

genom statliga regleringar beroende på om man bor i stad eller landsbygden, eller har olika 

kundkategorier (svenskenergi.se). 

Sedan november 2011 är Sverige indelat i fyra zoner som styr elpriset. Detta har medfört att det 

finns skillnader i elpriset i Sverige och zon fyra som är i den södra delen av Sverige har haft den 

dyraste elen medan zon ett och två har varit billigast (svenskenergi.se).

Figur 3.2 Elpriser under 2006-2010

Källa: nordpoolspot.com Egen bearbetning
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3.4.3 Skog- och trädbränslen

När det gäller bränslen från skog kan dessa delas in i mindre grupper. Nedan följer kortare 

beskrivningar av dessa:

* Trädbränsle är alla biobränslen där träd eller delar av träd är utgångsmaterial och där ingen 

kemisk omvandling har skett. Bränsleråvaran kan ha använts till annat, som t.ex. rivnings- och 

emballagevirke (skogsstyrelsen.se).

* Skogsbränsle är trädbränsle som inte tidigare haft någon annan användning. Hit räknas grenar och 

toppar (grot), stamved, stubbar och även bränsle från industrins biprodukter, som t.ex. bark, flis och 

sågspån. Det trädbränsle som kommer direkt från skogen, huvudsakligen grot och ved, kallas ibland 

primärt skogsbränsle (skogsstyrelsen.se).

* Återvunnet trädbränsle är trädbränsle som tidigare använts till annat. Råvaran kan t.ex. utgöras av 

emballagevirke, formvirke eller spillvirke från byggnadsverksamhet (skogsstyrelsen.se).

* Energiskogsbränsle är trädbränsle från snabbväxande trädarter, som har odlats för energiändamål 

(skogsstyrelsen.se).

I figur 3.3 beskrivs hur prisutvecklingen har sett ut för träd-, skogsbränslen och torv mellan åren 

1993 och 2011. Den genomgående trenden för samtliga material är att de har ökat i pris de senaste 

18 åren.
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Figur 3.3 Prisutveckling för trädbränslen och torv, värmeverk, kronor/MWh

Källa: Trädbränsle- och torvpriser. Nr 1/2012. Statistiska Centralbyrån & Energimyndigheten

3.5 Lönsamhetsfördelar
Det finns olika modeller för att undersöka om det finns lönsamhet i en investering. Modellerna visar 

olika saker då variabler i uträkningarna varierar. Det som modellerna kan visa är hur lång tid det tar 

för investeringen att återbetala sig, medan andra visar på hur mycket kapital som investeringen ger 

på sikt vid olika räntenivåer (Ljung, B., Högberg, O., 1996). 

Vid investeringar måste beslut tas som ger stora och långvariga konsekvenser. 

Investeringsbedömningen ska ge ett beslutsunderlag. Modellerna ska ge svar på hur vida 

investeringen ska ske eller inte. Det är viktigt att analysera vilka betalningsströmmar som kommer 

att ske under den tilltänkta perioden (Andersson, G., 2008). 

Det finns två olika sorters livslängd som brukar användas, ekonomisk livslängd och teknisk 

livslängd. Teknisk livslängd är den tid som investeringen rent fysisk kan brukas. Ekonomisk 

livslängd är den tiden då investeringen ger maximal lönsamhet. Ekonomisk livslängd är kortare än 

den fysiska och brukar vara schablonmässigt bestämd (Ljung, B., Högberg, O., 1996).
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När det bestäms hur lång avskrivningstid en investering ska ha bestäms detta med hänsyn till den 

beräknade ekonomiska livslängden. Det vill säga, man räknar med den tid som det ska vara 

ekonomiskt lönsamt att ha kvar tillgångarna. Den tekniska utvecklingen i samhället påverkar denna 

tiden. Vid snabb teknisk utveckling är den ekonomiska livslängden kort, exempelvis inom 

dataområdet. När den ekonomiska livslängden för tillgångarna fastställts bestäms 

avskrivningsprocenten. Det görs för att tillgången ska vara helt avskriven då hela eller, enligt vissa 

teorier, en viss del av den beräknade ekonomiska livslängden är slut (Karlsson, I. 1999).

I The Use of Investment Calculation Methods in Small and Medium-sized Swedish Businesses, av 

Elin  Arvidsson, undersöks det vilka invetseringskalkyler som svenska små och medelstora företag 

använder sig av. Arvidsson förklarar modellerna pay-off metoden, nuvärdemetoden, nuvärdekvot, 

internräntemetoden, annuitetsmetoden, annuitetskvoten, Return On Investment och MAPI-metoden 

i studien. Undersökningen som gjorts har skett genom att enkäter har skickats ut och de utvalda har 

fått svara hur de jobbar med investeringskalkylering (Arvidsson, E. 1998).

Resultatet Arvidsson kommer fram till är att pay-off metoden är den vanligaste metoden som 

företag använder sig utav och nuvärdemetoden kommer på placeringen efter när det gäller 

småföretag. För medelstora företag kom internräntemetoden som nummer två. Pay-off kommer 

högt beroende på sin enkelhet och det behövs inte några större uträkningar, den är lätt att förstå och 

att förklara (Arvidsson, E. 1998).

De flesta företagen använde sig av en modell när de skulle investera, 13 % använde två modeller 

och 17 % använde tre stycken. Inget av de tillfrågade företagen svarade att de använder mer än tre 

stycken. Utav de som använde två eller tre modeller vid investeringsbedömning använde sig näst 

intill alla av pay-off metoden som en av modellerna (Arvidsson, E. 1998).

Slutsatsen är att nuvärdemetoden uttrycks vara den mest exakta modellen, trots det använder sig 

företagen av pay-off.  Här kan det vara så att bristande kunskaper leder till att man väljer en enklare 

modell istället för mer den mer exakta. Det visar sig dock att medelstora företag i större 

utsträckning använder sig av mer komplexa modeller (Arvidsson, E. 1998).

Investeringsbedömning - En studie om investeringsbedömningen i ett antal svenska tillverkande 

företag är skriven utav Persson, Posse och Rosner. De frågorna som författarna vill ha svar på är 

vilka metoder och modeller som används, om företag använder sig utav kalkylräntor och om 

osäkerhet tas med i beräkningarna. Deras undersökning blir även en jämförelse med tidigare 
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studierna av Olle Renck från 1966, Bertil Tell från 1977 och Stefan Yard från 1987 (Persson, K., 

Posse, G. och Rosner, M. 2007).

Slutsatsen i deras studie är att den vanligaste modellen vid investeringsbedömning är pay-off och 

den var även vanligast i de tidigare studierna. De tror dock inte att det beror på okunnighet som 

tidigare studier skrivit om utan att ekonomin är så viktig del i företagen och modellen visar enkelt 

om en investering betalar tillbaka sig och hur snabbt den gör det (Persson, K., Posse, G. och Rosner, 

M. 2007).

De tidigare studierna från -66, -77 och -87 visar att internräntemetoden var, efter pay-off, den 

metoden som används mest hos företagen. Dock ser författarna en förändring. Det visar sig i den 

nya studien att nuvärdemetoden är den mest använda metoden hos företagen efter, som nämnts 

tidigare, pay-off-metoden (Persson, K., Posse, G. och Rosner, M. 2007).

I tidigare studier använde sig företagen av kalkylränta vid 5-20 % av fallen, det har ökat till 50 %.  

Det som tros ligga bakom den kraftiga ökningen enligt författarna beror på ökad fokusering på 

ekonomi och avkastning på satsat kapital (Persson, K., Posse, G. och Rosner, M. 2007).

Managerial advantages of using payback as a surrogate for NPV av John R. Grinyer och 

Christopher D. Green beskriver att i befintlig litteratur så används pay-off som ett komplement till 

nuvärdemetoden i beslutsprocesser. Nuvärdemetoden anses vara den metod som föredras framför 

pay-off då den ger mer information. Pay-off är däremot enkel att använda och används i stor 

utsträckning (Grinyer, J. & Green, C. 2003).   

Slutsatsen av studien blir att vissa tidigare studier menar att pay-off visar på att ledningen endast 

tänker kortsiktigt, antyder författarna för denna studien att pay-off ska användas före 

nuvärdemetoden. Detta för att motivera riskbenägna delchefer att anta mer positiva projekt enligt 

nuvärdemetoden. Användningen av pay-off vid rätta tillfällen skulle kunna generera mer intäkter till 

ägarna än av nuvärdemetoden (Grinyer, J. & Green, C. 2003).

3.5.1 Pay-off

Pay-off (återbetalningstid) är en enkel metod som inte tar hänsyn till några andra parametrar än 

invetseringskostnad och årligt inbetalningsöverskott. Den visar hur lång tid det tar för en 

investering att återbetala sig (Hallgren Ö. 2002). 
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Figur 3.4 Pay-off

Källa: Hallgren Ö. 2002, s. 133.

Figur 3.5 Exempel Pay-off

Källa: Hallgren Ö. 2002, s. 137.

Man dividerar den totala investeringskostnaden med det årliga inbetalningsöverskottet och får fram 

hur många år det tar att betala tillbaka investeringskostnaden. Desto kortare återbetalningstid desto 

lönsammare investering. Vid jämförelse är det den investeringen som har kortast återbetalningstid 

som är den mest lönsamma (Ljung, B., Högberg, O. 1996).

Det finns vissa beslutskriterier som ska tas hänsyn till vid beräkning av en investerings pay-off tid. 

För det första, en investering är lönsam för det investerande företaget om återbetalningstiden 

överstiger den tid företaget ställt upp som krav. För det andra, det investeringsalternativ hos 

företaget som har kortast återbetalningstid är den mest lönsamma (Karlsson, I. 1999).

För att se om en enskild investering är lönsam så jämförs pay-off tiden mot investeringens 

ekonomiska livslängd. Om pay-off tiden är på sex år och den ekonomiska livslängden är tio år så 

har investeringen ett positivt kapitalvärde. Många företag använder inte den ekonomiska 

livslängden utan sätter själva upp en gräns för hur lång tid en investering ska återbetala sig (Yard, S. 

2001).

Det finns inga nedskrivna regler vad som gäller för återbetalningstiden i pay-off modellen. Här får 

företagen själva avgöra vilka riktlinjer de vill använda sig av. Genom att plocka bort de som har en 

längre återbetalningstid än den livslängd som investeringen har eller visar negativa siffror i årligt 

inbetalningsöverskott. (Brealey, R.A., Myers, C.S. & Allen, F. 2011).
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3.5.2 Nuvärdemetoden

Med nuvärdemetoden så räknas de framtida inbetalningar och utbetalningar per år, och räknar 

tillbaka dem till investeringsdatumet. Resultatet kallas för nettonuvärde. Vid vissa investeringar kan 

det synas att restprodukten har ett visst värde, det räknas även tillbaka till nuvärde. Vid 

bedömningen så måste det bestämmas vilken kalkylränta man ska använda sig utav, oftast har 

företaget ett givet mått på vilken kalkylränta de vill använda. När denna uträkning gjorts så tas 

grundinvesteringen minus nuvärdet, då framgår resultatet som kallas för nettonuvärde (Brealey, 

R.A., Myers, C.S. & Allen, F. 2011).

Vid användning av nuvärdemetoden så behövs en kalkylränta som företaget bestämmer. Den är ett 

mått på vad företaget föredrar att en krona är värd idag jämfört med vad en krona är värd om ett år. 

Storleken på kalkylräntan kan variera beroende på vad det är för investering som skall göras. Vid 

kortsiktiga investeringar med högre riskfaktor så används en hög kalkylränta som kan vara runt 20 

%. Vid mer långsiktiga investeringar så kan ränta ligga runt 10 % och vid miljöinvesteringar och 

social investeringar så kan en låg kalkylränta användas, ner mot 0 % (Ljung, B., Högberg, O. 1996).

Figur 3.6 Nuvärdemetoden

Källa: Brealey, R.A., Myers, C.S. & Allen, F. 2011 s. 53

38



Figur 3.7 Exempel nuvärdemetoden

Källa: Brealey, R.A., Myers, C.S. & Allen, F. 2011 s. 54

Visar resultatet positiva siffror är investeringen lönsam och vid jämförelse mellan olika alternativ är  

det alternativet som har högst positivt värde som är den mest lönsamma (Ljung, B., Högberg, O. 

1996).

När nettonuvärdet har räknats ut och det finns flera olika investeringar som konkurrerar med 

varandra så kan nettonuvärdekvot användas. Denna visar tydligare vilket av alternativen som är 

mest lönsamt då uträkningen visar avkastningen för varje satsad krona (Ax, C., Johansson, C, och 

Kullvén, H. 2009). 

Figur 3.8 Nettonuvärdekvot

Källa: Ax, C., Johansson, C, och Kullvén, H. 2009, s. 406 
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4. Empirisk metod
Användning av elektrisk energi har över de senaste 70 åren ökat kraftigt i takt med ökad befolkning 

i världen och på grund av den teknologiska utvecklingen. Industrierna är en stor del till att det 

förbrukas så mycket elektrisk energi som det görs. År 2010 använde industrin nästan tio gånger så 

mycket elenergi som år 1939. 

År 2010 var industrins elanvändning 52 569 GWh och motsvarande siffra var 5 622 GWh för år 

1939, alltså en ökning på hela 935 %. För att kunna få ett hållbart samhälle trots större behov av 

elenergi bland industrierna måste det effektiviseras. Energin som finns och som går till spillo måste 

tas tillvaro på internt inom industrierna.

Figur 4.1 Elanvändning mellan åren 1939 – 2010, GWh

Källa: Industrins årliga energianvändning 2010 

4.1 Derome AB
Nedan följer en kortare presentation av studiens fallföretag.

Derome AB grundades 1947 och är nu Sveriges största familjeägda träindustri. Företagets affärside 

är: Deromegruppen förädlar och levererar trä- och byggmaterial på ett för kunden rationellt sätt: - 

från skog till färdigt hus.  
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Derome AB har idag ca 900 anställda i sina företag och omsätter totalt ca 3,3 miljarder kronor. 

Organisation, se figur 4.1, är uppdelad i två olika koncerner, Derome AB och Derome Förvaltning 

AB. Dotterbolag har en röd tråd i produktionen och det är produktion av träprodukter. De 

framställer trävaror, byggmaterial, hus och bioenergimaterial. Derome Förvaltning AB förvaltar och 

hyr ut lägenheter till privatpersoner och företag. 

Figur 4.2 Organisationsschema för Derome AB

Källa: derome.se. Egen bearbetning

Företaget har en miljöpolicy som finns med i allt de gör, från produktion till nyinvesteringar. Trots 

det starka miljötänkandet så finns det alltid en sak som är viktig, det är att investeringen ska ge 

avkastning. Produktionen hos Derome AB genomgår en ständig förbättring för att kunna minska 

utsläpp och inte använda skadliga ämnen i produktionen. De arbetar även med att bli ännu mer 

energieffektiva i produktionen. 

Derome AB vill bli självförsörjande på el bland annat genom olika vindkraftsprojekt. Som en del av 

miljötänkandet så var de med i ”One tonne life” som var ett samarbete med Volvo och Vattenfall. 

Projektet gick ut på att Derome AB skulle bygga ett lågenergihus och familjen som bodde i huset 

skulle få ner sitt utsläpp markant med vad vi använder idag. De skulle kunna leva och endast släppa 

ut ett ton koldioxid per person och år. 

Derome Timber AB har tre egna sågverk: Annebergssågen, Deromesågen och Kinnaredsågen. De 

har även en impregneringsanläggning i Varbergs hamn under varumärket Woodtec. Derome Timber 

AB exporterar hälften av sin produktion, främst till Europa och Nordafrika. Derome Skog är 

Derome Timbers varumärke för råvaruinköp och olika tjänster inom skog. De har även en 

pelletsfabrik i anslutning till Kinnaredsågen och pelletsen säljs under varumärket Derome pellets. 
41



Derome Byggvaror & Träteknik AB är verksamma inom konstruktion, produktion, distribution och 

försäljning av byggelement och har även hand om bygghandelförsäljning. Derome Byggvarors 

försäljning riktar sig främst till yrkesbyggare och har egna butiker som är placerade i Halland och i 

Göteborg. Derome Träteknik bygger kundanpassade byggelement och takstolar vid fabriken i 

Mjölby. Försäljningen sker från Skåne upp till Gävle. 

I Derome Hus AB huserar varumärkena A-hus, Varbergs Hus och Derome Mark och Bostad. De är 

verksamma inom husproduktion och husförsäljning. Företaget levererar till hela Sverige och har 

dessutom export till flera länder.

Det finns även anläggningar utomlands i Derome-koncernen. Andersson Haus und Dach GmbH 

tillverkar takstolar för den tyska marknaden. Produktionen för dessa sker i Derome ABs fabrik 

utanför Berlin.

En del i koncernen, fast ändå inte, är Derome Förvaltning AB. Denna egna koncern och dotterbolag 

är en egen liten del i Derome ABs organisation. Uppdelningen skedde under den tidigare 

bankkrisen, då fanns det önskemål om att hela koncernen inte skulle vara sammankopplat med 

dotterbolaget på grund av fastigheterna. Derome Förvaltning AB har byggt och köpt upp fastigheter 

som de förvaltar. Företaget hyr ut lägenheter och lokaler på den svenska västkusten till 

privatpersoner och företag.  

Vi har under studien gjort intervjuer med två anställda från Derome AB, Bertil Ivarsson och Ola 

Blohm. Vi har intervjuat dem vid olika tillfällen, både på Derome ABs huvudkontor i Derome och 

på fabriken i Kinnared. Kommunikation har även funnits över telefon och via e-mail. Vid besöket i 

Kinnared fick vi en rundvandring för att få insikt hur fabriken ser ut och hur den fungerar.

Bertil Ivarsson är miljöchef i koncernen och hans uppgifter kretsar kring att Derome AB ska följa 

de lagar och förordningar som finns samt hur koncernen ska vara så miljövänlig som möjligt. Han 

fungerar som rådgivare för Derome AB i miljöfrågor och är med i investeringsprocesser för hans 

kunskap inom miljöfrågor. Han sitter även med i lokala energi- och miljöforum för Derome AB.

Ola Blohm är produktionschef på pelletsfabriken i Kinnared vilket gör honom till en stor 

informationskälla gällande hur fabriken i Kinnared fungerar. Han har även varit delaktig i ansökan 

av den nya detaljplanen för Kinnaredsfabriken. Han har en stor kunskap om hur deras nuvarande 

panna fungerar och vilka behov fabriken i Kinnared har, exempelvis energimängd och 

bränsleåtgång.
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Pannan i Kinnared är 27 år gammal och ett byte av panna måste ske inom 2-3 år. De vill i samband 

med bytet kolla på möjligheten att öka effekten för panncentralen och på olika alternativ för en 

liknande panna eller ett KVV. Behovet av värmeenergi är 25 MW och idag finns tillstånd för 10 

MW, finns det lönsamhet i att installera ett KVV så kommer tillstånd att sökas för den storleken 

(Ivarsson, B.).

I Kinnared arbetar de i fem-skift, det innebär att fabrikens produktion sker dygnet runt. Under 2011 

uppgick energianvändningen till 50 GWh i värmeproduktion, fördelat så att Kinnaredsågen 

förbrukade 30 GWh och pelletsfabriken mellan 20-25 GWh. Pelletstillverkningen behöver rökgaser 

för torkningen av produkten (Blohm, O.).

Derome AB arbetar sedan 2005 med en ny detaljplan för fabriken i Kinnared. Detaljplanen ska 

generera en möjlig produktion på 350 000 m3 sågad vara och 110 000 ton pellets eller briketter. De 

kommer även söka tillstånd för biobränslehantering i anslutning med fabriken. Det innebär att 

lagring av bark, flis och andra biobränslen kommer ske vid fabriken (Ivarsson, B.).

Kinnaredsågen och pelletsfabriken är idag två olika juridiska personer, men detta ska ändras då 

båda produktionerna kommer ingå i samma dotterbolag Derome Timber AB. Tillsammans kommer 

de att ansöka om ett nytt miljötillstånd för Kinnared (Ivarsson, B.).

4.2 Teoretiskt perspektiv
Uppsatsens teoretiska perspektiv, resursberoendeteorin, handlar om och bygger på att samspela och 

samarbeta med omgivningen. Detta genom att köpa och distribuera produkter till olika marknader. 

Teorin menar också att ett företag eller en koncerns överlevnad handlar om förmågan att förvärva 

och bibehålla resurser som redan finns. 

Vår studie och verklighet överensstämmer väl med det valda teoretiska perspektivet. Derome AB 

distribuerar fortfarande sina produkter från fabriken där investeringen ska ta plats trots att de tar 

tillvara på de resurser som finns där. Samspelet med yttre marknader kommer därför finnas kvar 

och ett nytt samspel kommer bildas då försäljning ut på elnätet kommer ta vid. 

De restprodukter som kommer till vid produktion av själva försäljningsvarorna på fabriken blir 

således en produkt för Derome AB. Bark, sågspån och andra restprodukter används istället för 

produktion av den egna värmen och elen. Anläggningen tar därför tillvara på resurserna som finns 

inom företaget. Enligt resursberoendeteorin innebär förmågan att bibehålla resurser inom företaget 

att det stärker företaget och hjälper till för att överleva. 
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4.3 Kraftvärmeverk
Pannan ska kunna ge värmeenergi till fabriken för torkning av deras produkter. Elproduktionen ska 

både användas av dem själva i fabriken medan andra delen ska säljas ut på elnätet. Elcertifikaten 

kommer att säljas för att genera en extra inkomst (Blohm, O.).

Den del av produktionen som Derome AB själva använder genererar en intäkt, för sågverket så 

räknar de på en intäkt på 314 Kr/MWh och för pelletsfabriken en intäkt på 313 Kr/MWh (Blohm, 

O.).

Storleken på pannan som behövs för att täcka energibehovet i Kinnared idag skulle vara 16 MWs 

KVV (125 000 MWh/7800h = 16 MW). Då måste pannan gå konstant och felfritt. För att inte bygga 

för litet KVV så kommer ett KVV på 20 MW behövas. Detta passar bra med lagstiftningen som 

finns för KVV, då det krävs tillståndsplikt för att installera ett KVV med effekt över 20 MW 

(Ivarsson, B.).

För att installera ett KVV i denna storleken blir också investeringskostnaden hög, närmare 185 

miljoner kronor. På denna kostnaden kommer det att läggas på 10 % för oförutsatta händelser, som 

exempelvis kan vara prisökningar och extra kostnader vid transport. Anläggningen kommer ha en 

verkningsgrad på ca 87 % och producera ca 125 000 MWh. Detta uppdelat på 45 000 MWh till 

Kinnaredssågen, 58 000 MWh till pelletsfabriken och 18 700 MWh till elförsäljning. Detta gör att 

företaget kan sälja elcertifikat för 22 000 MWh (Blohm, O.).

Vid en utbyggnad i anläggning till det tänkta KVV finns det ett mål, och beräkningar för framtiden, 

att producera 60 ton pellets och 180 000 ton sågad vara i fabriken. Dessa är dock bara mål och det 

finns förhoppningar att inom en snar framtid få utveckla målen ytterligare, för att kunna utvecklas 

ännu mer. 

Fabriken i Kinnared kommer att behöva temperaturerna 120°C ut och 90°C in. Optimalt för en 

fjärrvärmeanläggning är temperaturen 90°C ut och 60°C in. Detta medför att den höga temperaturen 

i anläggningen lämpar sig till elproduktion. Det finns dock kapacitet i pannan för fjärrvärme om det 

i framtiden skulle finns ett behov. I nuläget anses det inte finnas någon större lönsamhet att räkna på 

nedgrävning av fjärrvärme till närliggande fabriker eller till samhället. KVV har någon extra MW 

ifall kommunen skulle bli intresserade att anlägga ett fjärrvärmenät i framtiden (Blohm, O. & 

Ivarsson, B.).
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4.3.1 Skog- och trädbränslen

När vi diskuterade priserna för bränslen för den tänkta anläggningen med Ola och Bertil berättade 

de att i de flesta fallen följer prisnivåerna för bränslen från träindustrin den allmänna konjunkturen.

Priserna vi har fått fram för restprodukterna som används i KVV kommer från Ola och Bertil, vi 

diskuterade och såg över hur det har sett ut. Vi ansåg att dessa priser kan stämma bra överens med 

hur det kommer se ut en längre period.

Bränsle för att driva ett KVV finns i företaget, de räknar dock på marknadsmässiga priser då de 

kunde ha fått detta i intäkter annars genom försäljning. Det blir således indirekt en kostnad eftersom 

det inte kan användas.

Tabell 4.1 Storleksnivåer och prisnivåer för bränslen

Bränsle Storlek Pris

Grot 37 356 MWh 190 kr/MWh

Bark 58 908 MWh 85 kr/MWh

Energiflis 38 793 MWh 210 kr/MWh

Torrflis 8 621 MWh 140 kr/MWh

Källa: Siffrorna från intervju med Derome. Egen bearbetning.

Till kostnader tillkommer även askhantering och utsläpp av NOX. Kostnaderna för det är 4 kr/MWh 

för askhanteringen och ger en årlig kostnad på 500 000 kr. För utsläppen av NOX blir kostnaden 

3 Kr/MWh, vilket innebär att den årliga kostnaden blir 375 000 kr. Produktionskostnader samt 

personalkostnader kommer att kosta 3 212 500 kr/år när ett KVV installeras på 20 MW. 

Administrativa kostnader runt anläggningen beräknas hamna vid 600 000 kr (Blohm, O.).

4.4 Lönsamhetsfördelar
Ägarna och cheferna genomsyras av Derome-andan, inneburet att de har höga krav gällande ränta 

och avkastningskrav för att kunna se långsiktighet i investeringarna (Ivarsson, B).

Koncernen använder sig ut av en hög kalkylränta, ibland uppemot 12 %, Ola Blohm menar att 

användes den så genomförs i stort sett inga investeringar. Avkastningskravet som Derome AB har är 

på 15 %, det är mer en riktlinje och är satt högt på grund utav att det är ett familjeägt företag som 

behöver tänka långsiktigt (Blohm, O.).
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Vad det gäller avskrivningstid för investeringen anser Derome AB att den bör vara 20 år. Här 

uppstår dock ett dilemma förklarar Bertil och Ola. Detta därför att de elcertifikat som delas ut av 

staten gäller endast i 15 år efter installationen och för att få ytterligare 15 år efter dessa krävs det 

tilläggsinvesteringar för anläggningen. Efter 15 år kan turbinen bytas ut för att få nya elcertifikat till 

försäljning. Att göra en ytterligare investering var inte Ola allt för förtjust i och berättar också att 

det är en ny fråga att ställas inför; kostnaden för en ny investering kontra intäkterna från ytterligare 

elcertifikat. 

Vid investeringar i koncernen används kalkyler som är relativt grundläggande. Det som används är 

framförallt pay-off metoden och beräkningar av nuvärde. Derome AB arbetar inte med några 

fastställda antal år på återbetalningstiden, alltså inte med några fasta siffror gällande pay-off 

metoden, enligt Bertil. Det avgörs från fall till fall, det som spelar in när återbetalningstiden bedöms 

är framförallt storleken och varaktigheten på investeringen kontra en allmän långsiktig 

konjunkturbedömning. 

De få gånger en maxtid har uppstått för pay-off har i regel skett i kombination med ett allmänt 

investeringsstopp på koncernen, berättar Bertil. Inneburet att när det har varit dåliga tider i företaget 

har i princip alla större investeringar skjutits på framtiden (Ivarsson, B).
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5. Analys
I analysen kommer vi att redovisa, förklara och motivera de uträkningar vi valt att göra med stöd 

från kapitel tre och fyra, den teoretiska referensramen och den empiriska metoden, och förklara vad 

vi har kommit fram till. Vi kommer med hjälp av en egen bearbetad matris bestående av 

information från teorin samt empirin förklara varför våra uträkningar kan användas i vårt fallföretag 

Derome AB. I matrisen kommer det att finnas information gällande hur Derome AB förhåller sig till 

våra tidigare teorier och studiens begrepp. 

Tanken med att utforma en matris är att det ska vara enkelt att hänvisa våra uträkningar till den. Den 

ska även vara till hjälp för att kunna säkerställa att de uträkningar vi har gjort är relevanta för 

fallföretaget. 
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5.1 Matris

Fallföretag/

Variabler

Lönsamhets-
fördelar

Teori Derome AB

• Pay-off är den mest använda 

modellen vid 

investeringskalkylering. Efter den 

är det nuvärdemetoden. 

• Pay-off är en enkel metod som visar 

återbetalningstiden på 

investeringen.

• Nuvärdemetoden bygger på att man 

räknar om framtida in- och 

utbetalningar per år och räknar 

tillbaka dem till 

investeringsdatumet. 

• Vid nuvärdemetoden används en så 

kallad kalkylränta. Storleken på 

kalkylräntan kan variera beroende 

på investeringen. Kortsiktiga 

investeringar brukar ha en hög 

kalkylränta, 20 %. Långsiktiga 

10 % och miljöinvesteringar 

mycket låg, ner mot 0 %. 

• Derome  AB använder sig utav pay-

off- och nuvärdemetoden vid 

investeringsbedömning. 

• Det finns inga fastställda pay-off 

tider, även detta beror på fall till 

fall.

• Koncernen har ett avkastningskrav 

på 15 % vid uträkningar i 

nuvärdemetoden.

• De använder sig utav 12 % i 

kalkylränta vid 

investeringsbedömning.

• Avskrivningstid på en större 

investering är vanligtvis 20 år, detta 

kan variera från fall till fall.
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Resurs-
beroende-

teorin

• Utgår från det perspektivet att en 

organisation inte är 

självförsörjande. Den är beroende 

utav sin omvärld för att kunna tillgå 

de resurser som är behövliga för 

överlevnad.

• Teorin antar att organisationer 

måste samspela och samarbeta med 

omgivningen, antingen genom att 

köpa resurser eller att distribuera 

sina färdiga produkter. 

• Nyckeln till organisationens 

överlevnad är därför förmågan att 

förvärva och bibehålla de resurser 

som är viktiga för verksamheten. 

• Ständig samverkan med andra 

organisationer i en miljö där 

resursutbyten ständigt sker skapar 

resursberoenden. 

• Företaget bör sträva efter att 

påbörja och upprätthålla kontroll 

över resurser för organisatorisk 

överlevnad.

• Derome AB är ett familjeföretag.

• Koncernen anser att samspel med 

närområdet är viktigt, ett exempel 

på det är att Bertil Ivarsson är med i 

ett lokalt miljöforum.

• De är koldioxidneutrala. De vill bli 

ett ännu mer miljövänligt företag. 

• Resursutbyten från fabriken i form 

av produktion av el. Det behövs 

mer i elenergi till zon fyra där 

efterfrågan är stor. 

• Derome AB tar tillvara på interna 

resurser vid denna typ av 

investering då det finns tillgångar 

inom företaget som kan användas.

• Mål om att bli självförsörjande på 

el, genom att ta tillvara på de 

resurser de har. 

• Finns möjligheter för framtida 

samverkan med omgivningen, i 

form av fjärrvärme?
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KVV

• Ett KVV har en hög verkningsgrad 

som ligger mellan 80-90 %. 

• Tar tillvara på spillvärme från 

processen som annars inte används 

utan släpps ut.

• KVV har en livslängd på längre än 

20 år.

• Ett byte från värmeverk till KVV 

skulle ge lägre koldioxidutsläpp.

• Finns stor potential att installera 

KVV i Sverige då efterfrågan på 

elenergi är hög.

• Biobränsleeldade KVV ses som 

förnyelsebar el, detta ger möjlighet 

för försäljning av elcertifikat.

• Småskaliga KVV kommer vara 

vägen mot ett framtida hållbart 

samhälle.

• Den befintliga pannan på fabriken i 

Kinnared kommer inom bara några 

år att behöva bytas ut.

• En installation av ett KVV i 

fabriken skulle vara en klar 

förbättring sett ur en 

miljösynvinkel.

• Genom att installera ett KVV skulle 

fabriken och Derome AB kunna ta 

tillvara på interna resurser på ett 

effektivare sätt.

• Ett KVV istället för den befintliga 

pannan, eller av liknande slag, 

skulle innebära en markant ökning 

av verkningsgrad för panncentralen. 

Genom detta tas också mer av de 

interna resurserna tillvaras på.

• Koncernen vill kunna bli 

självförsörjande på elenergi i 

framtiden, installationen av ett 

KVV skulle vara ett steg i rätt 

riktning.

• Det finns expansionsplaner för 

fabriken i Kinnared. En detaljplan 

finns för en utbyggnad och Derome 

AB söker tillstånd för ytterligare 

produktion i fabriken. Detta skulle i 

sin tur innebära att mer energi 

kommer förbrukas.
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Svensk 
träindustri

• Den svenska träindustrin har en stor 

och betydelsefull roll för den 

svenska ekonomin. Den står för 

12 % av hela den svenska industrin 

räknat med export, sysselsättning, 

omsättning och förädlingsvärde.

• Den är också en viktig del för 

arbetsmarknaden i Sverige, 70 000 

människor arbetar direkt inom den 

svenska träindustrin och 200 000 

gör det indirekt.

• Den svenska träindustrin är idag en 

av de största energiförbrukarna i 

den svenska industrin. 

• Det finns mycket energi att ta 

tillvara på som går till spillo 

överlag i industrier, framförallt i 

träindustrin. 

• Företagen och industrierna måste ta 

hand om sin spillvärme mer och 

bättre. Energikostnaderna beräknas 

stiga och det är  därför bra att 

kunna installera de rätta tekniska 

lösningarna på industrierna.

• I framtiden kan det vara en viktig 

del att kunna ta tillvara på sina 

interna resurser och energin som 

går till spillo i produktionen bland 

industrierna. Detta för att kunna 

uppnå ett framtida hållbart 

samhälle. 

• Derome AB är verksamma inom 

den svenska träindustrin. 

Organisationen är uppdelad i två 

olika koncerner, Derome AB och 

Derome Förvaltning AB. 

• Har ca 900 anställda, omsätter ca 

3,3 miljarder kr.

• Finns en röd tråd i genom 

produktionen hos dotterbolagen, 

träprodukter. De framställer 

trävaror, byggmaterial, hus och 

bioenergi.

• Derome AB har tre egna sågverk 

och en pelletsfabrik i anslutning till 

en av sågarna. 

• Under 2011 uppgick 

energianvändningen till 50 GWh i 

värmeproduktion på 

Kinnaredssågen. 
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5.2 Intervjupersoner
Eftersom studien är kvalitativ har vi valt att arbeta med ett fallföretag Derome AB. I Derome AB 

har vi intervjuat två personer, Bertil Ivarsson och Ola Blohm. Vi valde att intervjua dessa personer 

då de är med vid beslutsfattandet av investeringar. De gav oss den information som vi behövde för 

att genomföra studien. 

Bertil Ivarsson har stor kunskap om Derome AB och har varit med i investeringsbeslut tidigare. Han 

har även stora kunskaper kring miljöfrågor tack vare sin position som miljöchef i koncernen. Ola 

Blohm valde vi då han är chef för produktionen på pelletsfabriken i Kinnared. Detta ger honom 

insikt hur den nuvarande pannan fungerar och annan viktigt information gällande pannan. Ola har 

även kunskaper kring bränslepriser och vad pelletsfabriken och sågverket har för energiförbrukning.

5.3 Beräkningar
Vi har valt att i vår analys se om det finns lönsamhetsfördelar att installera ett KVV genom att 

använda oss av pay-off och nuvärdemetoden. Dessa är de två vanligaste kalkylerna vid 

investeringsbedömning bland företag, enligt Arvidsson och Persson, Posse och Rosner. 

Såväl pay-off och nuvärdemetoden är även de kalkyler som används mestadels av Derome AB. Det 

är därför logiskt att vi använder oss av dessa eftersom studien ska kunna ge stöd till fallföretaget 

angående en framtida investering. 

Pay-off metoden används vanligtvis för dess enkelhet och att den snabbt ger en överblick om 

investeringen kommer att kunna bli lönsam. Vi väljer att använda nuvärdemetoden för att den ger en 

mer exakt och precis bild vid investeringsbedömningen hos företaget än vad pay-off metoden gör. 

När vi räknar på nettonuvärdet av investeringen räknar vi på en 20-årig plan. Detta gör vi för att inte 

vara allt för optimistiska vad det gäller hållbarhet, livslängd och produktion för anläggningen. Vi 

vill därför påstå att uträkningar av pay-off, återbetalningstiden, och nuvärdemetoden ska kunna ge 

en bra överblick om det finns lönsamhetsfördelar att investera ett KVV i Kinnared.

5.4 Kalkylränta
Vi har valt att räkna på flera kalkylräntor i vår uträkning för nuvärdesmetoden. Detta gör vi för att 

den varierar mellan olika koncerner och företag beroende på typen av investering och beroende på 

vilka krav de själva ställer på investeringen. 
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Enligt oss är denna investering vi undersöker av den sort att den kan ses som två olika typer av 

investering vid beräkningar av nuvärdemetoden. Investeringen av ett KVV kan vara en 

miljöinvestering och det kan även vara en långsiktig investering. Det som har betydelse för dessa 

två är att kalkylräntan vanligtvis varierar beroende på investeringens typ. En miljöinvestering är 

vanligtvis känd för att beräknas med en väldigt låg kalkylränta, så lågt som ner mot 0 %. För 

långsiktiga investeringar blir kalkylräntan något högre och brukar ligga runt 10 % hos företagen. I 

vårt fallföretag, Derome AB, arbetar de vanligtvis med en relativt hög kalkylränta, 12 %, som visas 

i matrisen tidigare i kapitlet. 

Vi har därför valt att undersöka investeringen av ett KVV med tre möjliga kalkylräntor, 5, 8 och

12 %. Detta gör vi för att kunna se de möjliga utfallen beroende på kalkylräntan och även vid vilken 

kalkylränta som investeringen inte kan anses som lönsam utifrån nuvärdemetoden.

5.5 Elpris
Hur högt eller lågt elpriset kommer att vara i framtiden är svårt att avgöra. Under perioden 

2006-2010 har elpriset i Sverige haft ett medelpris på 430 kr/MWh. Under 2011 så delades Sverige 

in i fyra olika zoner för elpriser. Kinnared är placerat i den hittills dyraste zonen, zon fyra. Där har 

priset på el varit, under perioden november 2011 till mars 2012, 5 % dyrare än i den näst dyraste 

zonen, zon tre. Grundat på ovanstående siffror anser vi att ett elpris på 450 kr/MWh är ett rimligt 

antagande till våra kalkyler (nordpoolspot.com).

5.6 Elcertifikat
Priset på elcertifikaten är även de svåra att avgöra hur de kommer att se ut i framtiden. Vi räknade 

på medelvärdet från 2011 och det gav oss 247 kr/MWh. För att kunna få elcerifikat längre än 15 år 

så måste en investering göras och byte av turbinen som sitter i det tilltänkta KVV, även om turbinen 

har en längre livslängd. Detta medför att det inte går att räkna med elcertifikat längre än 15 år i 

kalkylerna.

Elcertifikaten är inget som produceras utan något som tilldelas företagen utav staten för att kunna 

sälja. Detta ger således en intäkt.
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Tabell 5.1 Intäkter vid installation av ett KVV

Produktion Intäkt Total intäkt

Kinnaredssågen 45 000 MWh 314 kr/MWh 14 130 000 kr

Pelletsfabriken 58 000 MWh 313 kr/MWh 18 154 000 kr

Elförsäljning 18 700 MWh 450 kr/MWh* 8 415 000 kr

Elcertifikat 22 000 MWh 247 kr/MWh** 5 434 000 kr

Summa 143 700 MWh 46 133 000 kr

Källa: Egen bearbetning.

* Antaget elpris, utgått ifrån år 2010 och räknat med en svag ökning av pris på grund av zon-

indelningen.

** Genomsnittspris för elcertifikat under år 2011.

5.7 Bränsle
För att kunna driva anläggningen måste det finnas bränsle. Detta räknar vi, tillsammans med 

Derome AB, att det finns internt och tillgängligt för bruk. Det bör ändå räknas som en kostnad för 

fabriken och koncernen då bränslet annars är på en eftertraktad marknad. 

Vid uträkningarna i Bilaga 1 och i tabellen nedan har vi utgått ifrån marknadsmässiga priser för 

bränslet och sedan i diskussion med Ola Blohm och Bertil Ivarsson kommit fram till hur mycket 

som skulle gå åt utav varje bränsleslag. 

Tabell 5.2 Bränslekostnader för det analyserade KVV

Bränsle Storlek Pris Kostnad Fördelning

Grot 37 356 MWh 190 kr/MWh 7 097 701 kr 26 %

Bark 58 908 MWh 85 kr/MWh 5 007 184 kr 41 %

Energiflis 38 793 MWh 210 kr/MWh 8 146 552 kr 27 %

Torrflis 8 621 MWh 140 kr/MWh 1 206 897 kr 6 %

Totalt 143 678 MWh 21 458 333 kr

Källa: Egen bearbetning.
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Tabell 5.2 visar att 143 678 MWh bränsle kommer att användas. I och med anläggningens 

verkningsgrad på 87 % kommer det att ske en produktion på 125 000 MWh. Den totala kostnaden 

för bränslet som uppstår i och med detta blir 21 458 333 kr per år för Derome AB.

5.8 Övriga kostnader
Vid en installation av ett KVV i fabriken kommer det att tillkomma kostnader som är en del i 

uträkningarna. Det kommer att tillkomma kostnader som askhantering, avgifter för NOX-utsläpp, 

produktionskostnader, personalkostnader samt administrativa kostnader. Uppgifterna för dessa 

siffrorna har vi tagit del av vid intervjuer med Ola Blohm och Bertil Ivarsson. Dessa är framtagna 

och baserade på vilka kostnader som uppstår om det skulle ske en installation av ett KVV i Derome 

ABs fabrik i Kinnared. Dessa kostnaderna kommer att vara konstanta under de 20 år som vi räknar 

på och blir således en årlig kostnad i våra beräkningar. 

Tabell 5.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader Kronor

Askhantering

Administrativa kostnader

Nox-utsläpp

Produktionskostnader inkl. 
personalkostnader

Summa övriga kostnader

500 000 kr

600 000 kr

375 000 kr

3 212 500 kr

4 687 500 kr

Källa: Egen bearbetning.
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5.9 Sammanfattande tabell - intäkter mot kostnader
Nedan visas en kortare sammanfattning av intäkter kontra kostnader från våra uträkningar. Vi har 

delat in dem i två kategorier, år 1-15 och år 16-20, eftersom att elcertifikaten påverkar intäkterna 

och därför direkt resultatet för uträkningarna.

Tabell 5.4 Sammanfattning av siffror

År 1-15 (med elcertifikat) År 16-20 (utan elcertifikat)

Intäkter per år

Kostnader per år

Årligt inbetalningsöverskott 
år 1-15

Årligt inbetalningsöverskott 
år 16-20

46 133 000 kr 40 699 000 kr

26 145 833 kr 26 145 833 kr

19 987 167 kr

14 553 167 kr

Källa: Egen bearbetning.

5.10 Resultat
Pay-off

För att räkna ut återbetalningstiden på investeringen av ett KVV i Kinnared så använder vi oss av 

det årliga inbetalningsöverskottet för år 1-15 för att se om vi får en återbetalning av investeringen 

inom denna tid. Om återbetalningstiden är längre än 15 år så kommer uträkningen att förändras då 

elcertifikaten inte längre ger någon intäkt. 

Det årliga inbetalningsöverskottet för investeringen av KVV i Kinnared blir 19 987 167 kr för år 1 

till år 15. När elcertifikaten försvinner efter 15 år så minskar det årliga inbetalningsöverskottet för 

år 16 till år 20 och blir då 14 553 167 kr .

År 1-15: 46 133 000 - 26 145 833 = 19 987 167 kr

År 16 - 20: 40 699 000 - 26 145 833 = 14 553 167 kr

Grundinvesteringen för KVV är 203 500 000 kr och det årliga inbetalningsöverskottet för år 1-15 är 

19 987 167 kr.

203 500 000 kr/19 987 167 kr = 10,18 år
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Grundinvesteringen på 203 500 000 kr delat på inbetalningsöverskottet på 19 987167 kr ger oss en 

återbetalningstid på 10,18 år. Detta medför att vi inte behöver inkludera att elcertifikaten försvinner 

i uträkningen för pay-off.

Nuvärdemetoden

För att kunna räkna ut nuvärdemetoden så har vi använt oss av Excel (bilaga 1) i våra uträkningar. 

Beräkningen genomförs genom att varje års inbetalningsöverskott delas med ett, plus räntan upphöjt 

till vilket år som inbetalningsöverskottet tillhör.

Så här ser en av våra uträkningar ut. Vid 5 % kalkylränta ger det första året ett nuvärde på 

19 035 397 kr. Inbetalningsöverskottet, 19 987 167 kr, divideras med räntan upphöjt till antalet år 

sedan investeringen. För första året blir det därför upphöjt till ett. Så här ser uträkningen ut för det 

första året:

19 987 167 kr / (1+5 %)1 = 19 035 397 kr

På samma sätt sker uträkningen varje år, det som förändras är att räntan blir upphöjd till antalet år 

från när investeringen skedde. Så här ser uträkningen ut år 20:

19 987 167 kr / (1+5 %)20  = 5 484 936 kr

De uträknade nuvärdena från inbetalningsöverskotten adderas och vid 5 % kalkylränta blir resultatet 

237 767 690 kr. De samlade nuvärdena, adderas med grundinvesteringen, som är en kostnad, blir i 

detta fallet -203 500 000 kr + 237 767 690 kr. Det ger oss ett positivt nettonuvärde på 34 267 690 

kr. För att sedan räkna ut nettonuvärdekvoten vid 5 % kalkylränta divideras inbetalningsöverskotten 

för de 20 åren med grundinvesteringen:

34 267 690 kr / 203 500 000 kr = 0,17 

Detta innebär att för varje satsad krona i investeringen ger det en avkastning på 0,17 kr. 1 kr ger 

1,17 kr tillbaka om 20 år.

I tabell 5.5 visas en sammanfattning av resultatet. För hela uträkningarna, se Bilaga 1. I bilagan 

beskrivs uträkningarna med de tre olika kalkylräntorna: 5, 8 och 12 % och deras utfall för 

investeringen. 
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Tabell 5.5 Resultat från nuvärdemetoden

Kalkylränta/ 
Uträkning

5 % 8 % 12 %

Nettonuvärde

Nettonuvärdekvot

34 267 690 kr - 14 102 654 kr - 57 785 702 kr

0,17 - 0,07 - 0,28

I tabell 5.5 kan de avläsas att utav de tre kalkylräntorna är det endast den med 5 % som ger ett 

positivt resultat och en vinst. När en kalkylränta på 8 % uppnås blir det negativa siffror och en 

förlust på 14 102 654 kr. Det kan alltså inte anses lönsamt enligt nuvärdemetoden att genomföra 

investeringen. Den kalkylränta som ger ett nollresultat för investeringen är 7,0111836 %.
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6. Slutsats
I kapitlet ska vi besvara studiens frågeställning och syfte.

• Kan lönsamhetsfördelar uppnås med hjälp av ett kraftvärmeverk i en fabrik verksam inom den 

svenska träindustrin?

• Vårt syfte är att beskriva om det finns någon lönsamhet för ett företag med en fabrik inom 

träindustrin att investera i ett KVV. Grundat på de analyser samt resultat som uppsatsen 

genererar, ska vi ge Derome AB förslag på hur vida det är lönsamt eller inte att installera ett 

KVV.

6.1 Diskussion
Genom en installation av ett KVV i en fabrik som är verksam inom den svenska träindustrin tas 

interna resurser tillvaras på samtidigt som elenergi kan distribueras ut på elnätet där efterfrågan är 

stor. Vår studie kan därför styrkas med resursberoendeteorin och dess tes som bygger på att ta hand 

om sina resurser och samspela med omgivningen. Detta för att uppnå effektivitet i företaget och för 

att på lång sikt överleva. Med den teorin i tankarna anser vi oss kunna påstå att det är lönsamt att 

installera ett KVV i fallet vi undersökt. Detta genererar, utöver en möjlig vinst, även effektivitet och 

ett långsiktigt tänkande till företaget, utifrån resursberoendeteorin.

Tabell 6.1, som även finns med i kapitel fem, är en sammanfattning av uträkningarna som finns i 

Bilaga 1. Det är utifrån dessa tillsammans med beräkningen av återbetalningstiden som vi grundar 

våra slutsatser på.

Återbetalningstiden = 10,18 år

Tabell 6.1 Resultat från nuvärdemetoden

Kalkylränta/ 
Uträkning

5 % 8 % 12 %

Nettonuvärde

Nettonuvärdekvot

34 267 690 kr - 14 102 654 kr - 57 785 702 kr

0,17 - 0,07 - 0,28

Källa: Egen bearbetning.
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Med stöd från uträkningarna som har gjorts anser vi oss kunna påstå att en investering av ett KVV 

under dessa givna förutsättningar är lönsam. Vi har stöd till vår slutsats från de två valda metoderna, 

nuvärdemetoden samt pay-off metoden. Dessa valdes eftersom de används flitigast av svenska 

företag. Vi har även stöd från tidigare studier och annan litteratur som styrker våra val för 

uträkningarna, exemeplvis våra val av kalkylränta vid beräkningarna av nuvärdemetoden. Vi tycker 

att ett positivt resultat från nuvärdemetoden med 5 % kalkylränta, vid denna typ av investering samt 

med stöd från tidigare teorier gör det möjligt för oss att anse investeringen lönsam. 

För Derome AB kan investeringen inte anses vara lönsam enligt de riktlinjer och krav som de 

använder sig utav, se matrisen i kapitel fem. Vid uträkningarna med 12 % kalkylränta, som företaget 

använder sig av, blir resultat på 20 år negativt, - 57 785 702 kr, och en nettonuvärdekvot på - 0,28. 

Detta innebär en förlust på 0,28 kr för varje investerad krona över 20 år. Derome AB har däremot 

inga fastställda riktlinjer för hur lång pay-off tid som är godtagbar vid investeringar utan är olika 

från fall till fall. Här anser vi ändå att 10,18 år i återbetalningstid kan anses vara lönsamt eftersom 

den ekonomiska livslängden är på 20 år.

Faktorer som priset på el och elcertifikat har en stor påverkan på hur resultatet blir i uträkningarna 

av nuvärdemetoden och pay-off metoden. Dessa faktorerna är en stor del av intäkterna som kan 

genereras vid investeringen och är därför utav yttersta vikt. Samtidigt är just dessa svåra att förutse 

och avgöra hur de kommer att förändras under de kommande 15-20 åren. Många förutspår att 

elenergipriset kommer att stiga, det är därför viktigt för industrier att energieffektivisera sig menar 

Thollander. Detta är möjligt och vi tror att det mycket väl kan bli så, det skulle i sin tur leda till att 

investeringen av ett KVV kan bli än mer lönsamt.

Slutligen menar vi, att med de teorier och tidigare studier vi har tagit till hjälp för att kunna dra vår 

slutsats, att lönsamhetsfördelar kan uppnås med hjälp av ett KVV i en fabrik verksam inom den 

svenska träindustrin. Detta blir således också svaret på vår frågeställning, då vi anser oss ha 

tillräckligt med underlag för att kunna besvara densamma. Detta bygger vi på utfallen av 

uträkningarna i Bilaga 1. Det syns klart och tydligt att vid en låg kalkylränta kan investeringen 

anses vara lönsam, utifrån såväl nuvärdemetoden som pay-off metoden. Samtidigt beror det på 

förutsättningarna som företaget ställer, i form av den tidigare nämnda kalkylräntan. Det är upp till 

företaget att se vilken risk man anses ta vid investeringen när valet av kalkylränta görs. 
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Syftet med studien uppnåddes likaså då vi har fått fram ett resultat och en analys över hur vida det 

skulle finnas lönsamhetsfördelar att installera ett KVV i en fabrik verksam inom den svenska 

träindustrin.

6.2 Reflektioner och förslag på vidare forskning
Studiens begränsningar

I studien har vi endast undersökt och tittat på ett alternativ och inte jämfört med några andra möjliga 

alternativ. Det finns med stor sannolikhet fler alternativ som skulle kunna vara intressanta för 

Derome AB sett ur effektivitet och resultat i de beräkningar vi har utfört.

Studien undersöker endast själva investeringen utav KVV, inte angående utbyggnad för att få plats 

med anläggningen eller fler kostnader som kan tillkomma. 

Eftersom studien är gjord i en kvalitativ form så blir det svårt att generalisera resultatet av studien. 

Detta blir således en begränsning då resultatet endast visas utifrån detta fallet och de parametrar 

som finns tillgängliga här.

Framtida forskning

De förslag vi anser vara angelägna för framtida forskning för ämnet och denna studien skulle vara 

att undersöka:

* Fjärrvärme till närområdet

* Kvantitativ studie

* Derome AB

För att ge denna investeringen som vi undersökt en ytterligare variabel för beräkningar av 

lönsamhetsfördelar skulle vara att undersöka möjligheterna för distribution av fjärrvärme till 

närområdet. Skulle detta innebära ytterligare intäkter för Derome AB eller hade kostnaderna blivit 

högre än de intäkter som hade genererats?

Vår studie bygger på en kvalitativ forskning och det är därför svårt att generalisera det resultat och 

den slutsats vi har kommit fram till. En framtida studie skulle kunna undersöka samma sak som vi 

har gjort fast med en kvantitativ inriktning. På så sätt skulle resultatet kunna generaliseras och 

kunna användas som en investeringsmall för företag vid köp av KVV.

61



Derome AB har en detaljplan som har bearbetats sedan år 2005 gällande fabriken i Kinnared där det 

tilltänkta KVV ska placeras. Om en utbyggnation av fabriken skulle ske, hur skulle detta påverka 

deras tilltänkta KVV? Skulle det krävas ett större KVV? För framtida forskning skulle det vara 

intressant att ta del av detaljplanen för att sedan utifrån den analysera vilka investeringar som skulle 

behövas för att generera så stora lönsamhetsfördelar som möjligt för Derome AB. Kanske även att 

studera deras detaljplan för att se om det finns några lönsamhetsfördelar med att utföra de tänkta 

planerna.
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