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Abstrakt  

Mirka Ab är ett internationellt företag vars huvudsyssla är att tillverka slipmaterial och 
slipmaskiner. Arbetet har främst gjorts åt ekonomiavdelningen på Mirkas enhet i Jeppo. 
Arbetet har på grund av rådande omständigheter under uppdragets gång gjorts 
mestadels på distans. Uppgiften var att uppdatera en samlad information om el- och 
energikostnaderna för Mirkas fyra enheter i Finland. 
 
Syftet med arbetet var att få en mera uppdaterad kalkyl över företagets fasta och rörliga 
el- samt energikostnader. Uppdateringen av kostnaderna är för de fyra enheterna i 
Finland: Jeppo, Oravais, Jakobstad och Karis.  
 
Arbetet gjordes i Excel med redan framtaget data från Mirka och egna kalkyler och 
uppställningar. 
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Förord  

Examensarbetet fick sitt startskott i mars 2020 och pågick till augusti samma år. Arbetet 

gjordes vid en tidpunkt vi kommer att minnas i decennier, nämligen nedstängningen av 

samhället på grund av COVID-19. Det gjorde såklart att det blev betydligt mera begränsat 

att jobba med arbetet både för det praktiska och teoretiska, både för mig och från 

arbetsgivarens sida.  

Arbete är den sista delen för ingenjörsutbildningen på Yrkeshögskolan Novia med 

produktionsekonomi som utbildningsprogram.  
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1 Inledning  

Detta examensarbete har Mirka Ab gett mig förtroende att genomföra. Jag har personligen 

inte arbetat eller gjort några tidigare skoluppgifter för företaget, men våren 2020 blev jag 

kontaktad av Jari Lemberg med frågan om jag var intresserad att tag i ett arbete som skulle 

passa bra som examensarbete.  

 

1.1 Bakgrund  

Bakgrunden till examensarbetet kommer från ett diplomingenjörsarbete som gjorts tidigare 

vid Mirka. Det arbetet var inte direkt inriktat på detta men hann skrapa lite på ytan om saken. 

Mirka har också ett tag varit medvetna om att en uppdatering skulle vara nödvändig, kanske 

främst för att deras tabeller kring energikostnaderna inte är helt aktuella idag när de genom 

åren förnyat hallarna, maskinerna, och fabrikerna mera energivänliga. 

 

1.2 Syfte  

Syftet som jag och min handledare från Mirka hade med detta arbete var att få fram en aktuell 

lista och kalkyl över fasta och rörliga el- och energikostnader vid de olika 

produktionsmaskinerna i tillverkningsprocessen av företagets produkter. Så att företaget 

senare kan använda sig av det vid bland annat budgetförhandlingar och utveckling kring 

ämnet. 

1.3 Företagen  

I detta kapitel kommer KWH-koncernen samt Mirkas verksamhet beskrivas. 

1.3.1 KWH-koncernen  

Koncernens moderbolag heter KWH-Koncernen Ab och de har sitt huvudkontor i Vasa. 

KWH-koncernen är ett familjeföretag från Österbotten, vilket grundades på 1980-talet via en 

sammanslagning mellan Oy Wiik & Höglund Ab och Oy Keppo Ab. KWH-koncernen 

tillverkar olika produkter inom ytbehandlings- och vattenlåsbranschen, samt marknadsför och 

erbjuder tjänster inom logistikbranschen.  

Koncernen inkluderar tre självständiga företag. Mirka, KWH logistics och KWH Invest. 

Störst av dess tre är Mirka, som tillverkar olika slipmaterial och slipmaskiner. Till KWH 
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Logistics består KWH Freeze och Backman-Trummer. Backman-Trummer i sin tur är 

moderbolag del i en annan koncern. 

Oy Prevex Ab, som tillverkar vattenlås och lösningar till kök och badrum och vars 

huvudkontor finns i Nykarleby, är en del av KWH Invest. KWH Invest förvaltar också 

industrifastigheter och strategiska aktieinnehav. Det mest betydande aktieinnehavet är den 

44,7 procentiga ägarandelen i Uponor Infra Oy, som har en fabrik i Vasa och på flera andra 

ställen runtom i världen, flest i Europa och Nordamerika.  

KWH-koncernen är en av de tvåhundra största företagen i Finland. (KWH-Group, 2020) 

 

Figur 1. KWH-koncernens logo (KWH-Group, 2020) 

 

1.3.2 Mirka Ab  

År 1943 grundade ingenjören Onni Aulo Mirka i Helsingfors, men på grund av de oroliga 

åren i landet startade man produktionen först år 1946. Efter kriget rådde det ransonering i 

landet vilket gjorde det svårt att få igång produktionen, men trots det fick Aulo igång 

produktionsprocessen efter bara ett halvt år. (Mirka, 2020) 

År 1942, Cirka 20 år efter att företaget grundats, flyttas produktionen till Kiitola i Jeppo. Där 

ligger det största fokuset på att leverera till marknaden i Finland, men eftersom man fick in 

flera ordrar från utlandet öppnades en väg för nya affärsmodeller. År 1963 köptes företaget 

upp av en grupp affärsmän, som trots svåra tider inte släpper tron om affärsmodellen utan 

investerar och utvecklar verksamheten i stor mån och år 1973 byggs en ny fabrik i Jeppo och 

redan år 1979 fick fabriken en ny maskinhall. Detta ökade kapaciteten och effektiviteten 
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betydligt och man fortsatte att växa utomlands. Samma år öppnades det första dotterbolaget i 

Storbritannien, året därpå ännu ett i Tyskland. (Mirka, 2020) 

På 19880-talet fortsätter Mirka att växa lokalt och internationellt och blir ett känt varumärke. 

I det läget börjar man erbjuda egna lösningar från eget initiativ enligt kundens behov och 

önskemål, inte bara produkter som redan finns och funnits ute på marknaden. Man började 

med andra ord satsa på Forskning och utveckling, vilket var centrerade i Jeppo- och 

Oravaisanläggningarna och resulterade i att många nya lösningar för produkter och affärer 

utvecklades. (Mirka, 2020) 

Produkterna utvecklades snabbt och får ett allt större fäste och uppskattning världen över och 

Mirka börjar arbeta mera kring hela slipprocessen. År 2010 startar man den nya affärsenheten 

Power Tools i Jeppo och en monteringslinje för verktygen startas år 2012 vid Oravaisenheten. 

Samma år börjar många nya produkter tillverkas i from av polermedel och mikrofilm. År 

2012 lanserades Mirka DEROS, som är en elektrisk slipmaskin och Mirkas olika slipmaskiner 

från flera ”familjer” har genom åren tilldelats många olika priser för deras mycket praktiska 

ergonomi och fantastiska design.  

Mirka har sedan det utvecklat och tillverkat många nya produkter till slipmaterials-, polerings 

och slipmaskinsfamiljen under årens lopp och har siktet enbart framåt på nya innovationer, 

att komma ännu närmare kunden och ständig tillväxt. Från år 2010 till har Mirka ökat sin 

omsättning för varje år, med en omsättning på cirka 150 miljoner euro år 2010 till nästan 300 

miljoner år 2019. Också mycket noterbart att antalet anställda också ökat avsevärt på det 

senaste decenniet, från cirka 800 till nästan 1500 medarbetare, vilka 831 var anställda i 

Finland. (Mirka, 2020) 
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Figur 2. Mirkas omsättning på 2010-talet. (Mirka, 2020) 

 

Figur 3. Antalet medarbetare vid Mirka på 2010-talaet. (Mirka, 2020) 
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2 Teori  

Detta kapitel beskriver teorin bakom detta arbete. Med teorin avhandlas de ämnen som är till 

nytta för uppgiften från företaget och slutresultatet för arbetet. Teorikapitlet består i huvudsak 

av tre delar, elkraft, förnybar energi och finansiering och kalkylering. 

2.1 Elkraft 

Arbetet åt företaget handlar som sagt om en uppdatering av el- och energikostnader. För att 

kunna lägga sig in i företagets kalkyler för de olika maskinerna och fabrikerna från behöver 

man en förståelse för vad det hela kommer ifrån och hur den processen fungerar.  

När man pratar om elkraft pratar man vanligtvis om produktionen och transporten av 

elektriciteten. Elektricitet vill man alltså överföra från stället den produceras vid till dess 

slutanvändare. Elkraftsteknik innebär den metod man använder sig av för att skapa ett 

elkraftssystem, som tillverkar, transporterar, leverera och bruka den elektriska energin.  

2.1.1 Elkraftsystem  

 I ett elkraftsystem ingår flera anordningar, till exempel kraftledningar, anläggning för 

förbrukning, transformatorer och generatorer, samt ställverk. Allt detta bildar tillsammans ett 

system vars syfte är att bearbeta energi från en viss källa, till exempel sol-, vind- eller 

vågkraft, som görs om till elektrisk kraft. Elektriciteten som ”tillverkats” skickas sedan vidare 

till användning, exempelvis till hemmet för kaffekokaren. (Elkraftsystem, 2019) 

Bilden här under visar i enkelhet stegen från att man alstrar ström från en energikälla till att 

man skickar ut det i nätet och använder det i till exempel hemmet. 
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Figur 4. Processen från alstrad ström till användning i hemmet 

Elkraftsystemen kan delas in i 2 delar. Hög- och lågspänning. Med högspänning är den 

elektriska spänningen över 1000 Volt med växelspänning eller större än 1500 Volt 

likspänning. För att kallas lågspänning skall den elektriska spänningen vara max 1000 Volt 

vid växelspänning eller inte högre än 1500 Volt vid likspänning. (Elkraftsystem, 2019) 

Momentan balans 

För att ett elkraftsystem skall fungera utan att det havererar kräver det att det varje sekund 

vara i jämvikt mellan produktion och förbrukning. Detta medför att för all el som används 

måste det produceras lika mycket tillbaka. Till exempel när vi kommer hem och lägger på 

lampan i köket på 40 Watt måste produktionen också öka med 40 Watt. Samma sak när 

förbrukningen minskar måste produktion också följa med. (Elkraftsystem, 2019). 

I Finland, och övriga Norden, använder vi oss av 50 Hertz som normalfrekvens. Frekvensen 

visar hur bra produktionen och förbrukningen är i balans. Om vi använder oss av mera el än 

vad det produceras minskar frekvensen och andra vägen vice versa. Man strävar alltså, och 

ser till, att hålla frekvensen på 50 Hertz, bland annat genom att det regleras automatiskt eller 

manuellt via olika verktyg.  

2.1.2 Elproduktion 

Elproduktion innebär den bearbetning som sker när man omvandlar energi från primära 

energikällor till elektricitet. Med primära energikällor menas energi som själv, med andra ord 
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inte från människan, förändrats till energi i en annan from. Till primära energikällor hör bland 

annat kol, olja, vind- och solenergi. Det finns flera sätt att producera elektricitet exempelvis 

genom solceller, bränsleceller, men den vanligaste metoden är via generatorer i kraftverk. 

(Elproduktion, 2020) 

En generator omvandlar rörelseenergi till elenergi. Låt oss säga att vi har ett biokraftverk. I 

ett biokraftverk producerar man elektricitet från biobränsle, som kan vara rester från 

skogsbruk, papper från produktions avfall. Avfallet eldas upp och värme upp vatten tills det 

kokar och börjar bilda ånga. Ångan förs vidare till en turbin som börjar snurra och driver en 

generator, som i sin tur tillverkar elektriskström, som skickas ut i ledningarna.  

I Finland producerades totalt 67,5 Terawatt timmar el år 2018. Av det var endast 46,2 procent 

av elproduktionen från förnybara energikällor, vilket blir cirka 31,9 Terawatt timmar. 

(Statistikcetralen, 2019) 

2.1.3 El-överföring 

När energin har genererats till elenergi skickas den sedan ut i ledningarna. Elektriciteten skall 

färdas långa sträckor, vilket sker via kraftledningar. En nackdel med el-överföring är den 

förlust som uppstår p.g.a. motståndet i ledningarna, vilket gör att energin övergår till värme. 

Detta kan man minska nästan till noll genom att öka spänningen på ledningen, vilket då kallas 

högspänningslinje. (Kraftledning, 2019) 

2.1.4 Lik- och växelström 

En sak som skiljer likströms- och växelströmsöverföring emellan är att vid 

likströmsöverföring kan man enkelt, snabbt och noggrant styra den överförda effekten. Det 

gör att både spänning och ström kan maximeras på ett bättre sätt, till exempel kan man vid fel 

i ett av näten enklare hjälpa att stabilisera det. (Andersson, et al., 1997) 

2.1.5 Elmarknaden 

Elmarknaden syftar på marknaden där aktörer inom produktion, leverans och konsumtion har 

en relation i form av affärsverksamhet, också att det finns en viss konkurrens på marknaden 

mellan de medverkande. Kedjan av aktörer kan som sagt delas in i flera olika delar, så som 

användare, producent, leverantör, vilka vi går närmare in på nu. (Elmarknad, 2019) 
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Användare 

När den elektricitet som producerats och skickats ut till en person som i sin tur förbrukar sig 

av den räknas som användare. För att ha rätt till att vara användare av elen i nätet måste man 

ha ett kontrakt med ägaren av nätet där anslutningen tas ifrån. (Elmarknad, 2019) 

Producent 

Den part av aktörerna som tillverkar elen kallas producent. Den som producerar som och 

sickar ut elen i nätet måste också ha ett kontrakt med nätägaren. Som producent har man också 

skyldighet att ha någon som ser över och fixar balansen när den går ut i nätet, den balans som 

det skrevs om i kapitlet ”Momentan balans” tidigare i texten. I Finland, lika så Sverige, är 

elmarknaden av reglerad, vilket gör att det kan finnas konkurrens mellan de olika 

producenterna i landet. Det gör att priserna varierar och pressas för bland annat 

konsumenterna. (Elmarknad, 2019) 

Leverantör 

Den part som användaren har bildat kontrakt med att om att få konsumera strömmen, samt 

den som part som producenten säljer sin elektricitet åt är leverantören. Noterbart att det inte 

heller är leverantören som sköter nätet och dess överföring, utan det är nätägaren. En 

elleverantör är däremot skyldig att se till att den elektricitet som användaren konsumerar 

kommer ut till nätet. En elleverantör har inte heller rätten att vid egen vilja avbryta någon 

användares leverans. Förstås vid uteblivna räkningar, men då gäller vissa bestämmelser hur 

man skall agera. Även för leverantörerna gör avregleringen att man kan minska, eller höja, på 

priset som användare beroende på hur man väljer att sluta avtalet med leverantören och med 

vem. (Elmarknad, 2019) 

2.1.6 Elhandel 

De faktorer som driver elhandeln är som för alla andra marknader, efterfrågan och utbud. 

Efterfrågan kommer i form med att användaren vill köpa el till såklart så lågt pris som möjligt, 

och utbudet kommer när producenten i sin tur vill producera till så stor vinst som möjligt. 

Utbudet påverkas också av att producenten reglerar förbrukningen för användaren när 

produktionen inte är tillräcklig. Själva priset som användaren betalar för elen varierar, men 

styrs inte av produktionskostnader. Det som bestämmer elpriset från producenten är att 

underskott och överskott av elen skapar höjda priser. När det finns överskottet av strömmen 

gör det att elen kan exporteras till andra länder och marknader som är beredda att betala högre 
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pris. Vid underskott kan man behöva importera el från andra marknader och länder, vilka kan 

ha andra priser och eventuellt ta mera betalt. (Elmarknad, 2019) 

Handel av el delas vanligtvis upp i två typer av avtal. Det första är ”Take and pay” – avtal, 

och det andra är fastkraftsavtal. 

Take and Pay avtal innebär att man tar vad man behöver och betalar senare. Det grundas på 

att el levereras för en bestämd tidsperiod, t.ex. 3 månaders perioder, som uppmätts från en 

energimätare och oftast betalas enligt använda kilowatt timmar. Detta är den vanligare typen 

av avtal. (Elmarknad, 2019) 

Fastkraftsavtal innebär att en viss mängd el levereras till användaren trots att det inte är helt 

nödvändigt med den mängden. 

2.2 Förnybar energi 

Mirka utvecklar hela tiden sina produkter och anläggningar, där ingår också miljöpåverkan. 

De strävar efter att få deras produkter tillverkade med så låga utsläpp och miljöpåverkan som 

möjligt, och där ingår att få fabrikerna och maskinerna att gå på så låga energimängder som 

möjligt med så lite fossila bränslen som möjligt och med så mycket förnybar energi som 

möjligt. Eftersom detta arbete till stor del är aktuellt och kretsar kring det biokraftverk som 

Mirka lät bygga till Jeppo enheten år 2004 är en del av teorin i form av förnybar energi mer 

eller mindre en självklarhet. 

En av anledningarna till att utvecklingen ständigt hålls igång är klimatfrågan, vilken förnybar 

energi ger en positiv effekt till. Nya lagar, bestämmelser och syn på världen och miljön gör 

att företag inte heller kan släpa efter eller förbi se det utan måste utveckla sina anläggningar, 

se över utsläppen, och arbeta för att minska klimatbovarna man har. 

Förnybar energi är ett ämne i snabb utveckling. Bara under åren 2002 till 2006 ökade 

vindkraft, biodiesel och värme från jordskorpan med över 20%, och år 2017 var Sverige upp 

till cirka 55%.  

I grafen här under ser man att även Finland följer de fotspåren. Andelen förnybara bränslen 

har ökat kraftigt sedan 90-talet och koldioxidutsläppen har en brant nedåtgående kurva sedan 

2010-talet. 
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Figur 5. Graf över användning av mängden olika förnybara energikällor Finland. 

(Statistikcentralen, 2018) 

 

2.2.1 Energi, enheter och effekt 

För energi använder man som grundenhet Joule (J). Man pratar också om Newtonmeter (Nm) 

och Wattsekund (Ws), 1 newtonmeter och 1 Wattsekund motsvarar 1 Joule och vise versa. 

Ett äldre mått på energi är kalori (cal), som idag används mest vid beräkning av energiinnehåll 

i kost. Oftast när man pratar om effekt inom energianvändning använder man kilowattimmar 

(kWh). (Sidén, 2009) 

Energiformer 

Energi kan förekomma i flera typer av former. Här räknas de viktigaste och vanligaste upp. 

• Mekanisk energi 

1. Lägesenergi. Ett föremål får lägesenergi när det flyttas uppåt över 

höjden noll. Till exempel när man går upp för ett hopptorn, går man 

sedan upp i ett hopptorn som är högre har vi byggt upp en större 

lägesenergi.  𝑾𝑷 = 𝒎𝒈𝒉 
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2. Rörelseenergi. Kallas också kinetiskenergi och kan praktiskt förklaras 

som den energi det krävs för att stanna ett föremål till hastigheten noll. 

  𝑬𝒌 =  
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 

• Värmeenergi 

Värmeenergi uppkommer av rörelser hos föremålets molekyler och atomer. Hur 

mycket värmeenergi ett föremål/ämne kan förvara beror på dess specifika 

värmekapacitet. Man kan också se värmeenergi som en rörelseenergi, eftersom det är 

atomerna och molekylernas rörelse i ämnet som bildar värmen.  

• Elektrisk energi  

Den elektriska energin uppkommer av elektroner som rör sig, vilket man kan gå 

tillbaka till rörelseenergi och förklara det som rörelseenergin hos elektronerna. 

Elektrisk energi måste användas direkt, vilket är ett av problemen med den typen av 

energiform eftersom det bidrar till stora energiförluster. För att lösa det omvandlar 

man den elektriska energin till exempelvis kemisk energi i from av ett batteri.  

• Kemisk energi 

Kemiskenergi finns förvarat i till exempel olja, bränslen, kol, biomassa, och som 

tidigare sagts så finns också kemiskenergi i batterier. Själva energin finns bland 

materialets atomer och molekyler. (Sidén, 2009) 

2.2.2 Bioenergi 

Bioenergi får vi från biologiska material, alltså biomassa. Biomassa är organismer som 

utvecklats och ”dött” för en kort tid sedan, och det är själva energi i biomassan som kallas 

bioenergi. Det är tack vare solenergi som omvandlats till kemisk energi genom fotosyntes 

som bioenergin uppstått. (Sidén, 2009) 

Typer av biomassa 

Biomassa kan vi grovt dela in i fem typer.  

1. Trädbränslen. Här ingår avverkningsrester, så som grenar, bark, flis, spån och pellets. 

2. Returlutar. Det är en typ av restprodukter, som kommer från ett massakok av att flis 

kokats till trämassa.   

3. Biobränsle från avfall. Avfall i fast from eldas vanligtvis i skilda anläggningar för 

avfallsförbränning, men avfall i flytande form, så som gödsel, matavfall kan nedbrytas 

till biogas. 
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4. Torv. Bränslet kommer från torvmassor, vilket kommer från att biomassa som är 

ofullständigt nedbruten. (Sidén, 2009) 

5. Åkerbränsle, som kommer jordbruket och är bland annat energiskog, halm eller 

spannmål, vilka bränns eller görs om till etanol. 

Bioenergi används till största del för att värma upp fastigheter eller för elproduktion. 

Bioenergi som drivmedel ökar en del tack vare bättre kännedom, utrustning och forskning 

kring ämnet, samt en större efterfrågan och vilja att utnyttja den typ av bioenergi.  

Energiinnehållet i till exempel pellets ligger kring 4,8 kWh/kg, och en kubikmeter olja 

motsvarar cirka två ton, eller tre kubikmeter pellets. 

Miljöpåverkan 

Vi har i Finland sedan lång tid tillbaka en sedvänja att använda bioenergi, främst tack vare 

den stora skogstillgång vi har i landet.  

Vid alla förbränning bildas koldioxid, men biobränsle kallar man för ett kretsloppsbränsle, 

vilket menas att det samma mängd koldioxid har tidigare tagits upp från till exempel skogen 

när den växt. Med andra ord så bidrar de inte med någon ny koldioxid i atmosfären.  

 

Figur 6. cykeln från skog till energi. (Sidén, 2009) 
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Dock är transporten av virket ett problem eftersom fossila bränslen används för nästan 100 % 

av transporten, men å andra sidan så är det bara cirka 4 % av energiinnehållet som förbrukas 

vid både transport och produktion av biobränslet. (Sidén, 2009) 

 

Figur 7. Energiförbrukning vid olika transporter av flis. (Sidén, 2009) 

 

Avfallsförbränning 

Avfallsförbränning har de senaste 30 åren ökat, och används vanligtvis till fjärr- och 

kraftvärme. Elenergin vi får från förbränningen av avfall är inte direkt hög i jämförelse med 

andra energikällor. All energi i avfallsförbränningen utnyttjas tyvärr inte heller, främst på 

grund av brist på kapacitet, men vilket ökar och förbättras hela tiden. (Sidén, 2009) 

Själva energin framställs från avfall som bryts ner vid biogasanläggningar. Det är också så att 

nedbrytningen av avfallet ger betydligt mindre energi än vid förbränning, vilket till viss del 

beror på att avfallet är och blir fuktigt under processen. (Sidén, 2009) 

Också biogas kan erhållas från avfall. Biogas bildas av sig själv bara nedbrytning av det 

levande materialet pågår. Biogasen i rå-form består vanligtvis av cirka 50–75% metan, 25–

50% koldioxid, men även små mängder ammoniak och svavelväte kan finnas.  
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För- och nackdelar med ökad användning och lyftning av bioenergi 

Nackdelar: 

➢ Större och fler odlingar av energiskörd kan leda till att produktionen av livsmedel 

minskar. 

➢ Stora uttag för energi ur skogen kan leda till att skogsindustrins tillgång till råvara blir 

sämre.  

➢ Vid en kraftig och ökande skogsodling för enbart energibruk i stora områden runtom 

i landet ger en monokultur, med vilket menas att det odlas enbart en växtart. Det leder 

till att den biologiska mångfalden avtar, vilket drabbar djur och växtriket enormt.  

Fördelar: 

➢ Tack vare våra stora resurser av skog och natur i landet kan vi tillverka och 

transportera innanför gränserna vilket ger ytterligare minskad utsläpp och 

miljöpåverkan. Även ekonomiskt är det stor fördel att hålla pengar i rullning in i 

landet. 

➢ Som tidigare sagts så ökar inte förbränningen koldioxidhalten i atmosfären eftersom 

det tagits upp samma mäng under tillväxten.  

➢ En ökning av användning och produktion av bioenergi skulle höja arbete och kunna 

öka investeringar för jordbrukare och infrastruktur på landsbygden. Det skulle också 

i sin tur kunna öka arbetsplatser och tillfällen på landbyggden och öka inkomsten för 

befolkningen. Vilket i sin tur ökar kan öka livsmedelsförsäljningen.  

➢ Ökning av biobränsle skulle minska behovet att importera olja och gas. Det gör landet 

mera självständig och starkt när man inte är på samma sätt beroende av andraländers 

tillgångar.  

2.2.3 Solenergi 

Livet på jorden existerar tack vare solens energi. Skulle inte värmen från solen finnas skulle 

jorden vara kall, och fotosyntesen hos växterna skulle inte heller fungera.  

Solenergi hör till de förnybara energikällorna eftersom den inte kan ta slut, eller inte inom de 

närmste miljarder åren. Att producera el från solenergi gynnas miljön eftersom det inte ger 

några koldioxidutsläpp när den omvandlar energin. Dock är det inte helt och hållet grönt med 

solceller. Tillverkningen av solceller och paneler kräver stora mängder energi. Samt underhåll 

och logistik är miljöpåverkande faktorer. (Vattenfall, 2020) 
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Solceller 

Vanligtvis är en solcell konstruerad mycket tunn skiva som är av kisel. Kisel har 4 elektroner 

i sitt yttersta skal, vilket gör att den kan dela elektroner med fyra andra atomer. Då är 

elektronerna solitt ihop med sina atomer och resultatet blir en låg ledningsförmåga, vilket 

man tycker inte är det man vill ha i en solcell, men när man lägger till något annat grund ämne 

i små doser så ordnar det om utseendet i strukturen och ändrar egenskaperna. 

Tillvägagångssättet kallas dopning. Om vi sätter in ämnet Fosfor, som har fem elektroner i 

ytterstaskalet, i strukturen blir det en molekyl över. Icke ”fästa” elektroner som är negativa 

laddningsbärare ökar förmågan att leda ström. Lägger vi istället in Bor, med bara tre 

elektroner i sitt yttersta skal, att ändra om strukturen i Kislet bildas det ett ”hål” på grund av 

bristen på elektroner. Detta ökar också ledningsförmågan genom att det bildas 

laddningsbärare som är positiva. (Sidén, 2009) 

Själva uppbyggnaden eller konstruktionen av solcellen börjar med att man ytterst lägger ett 

sorts nät med uppgift att samla in laddningarna som strålarna från solen på solcellen, men på 

sammagång bör det vara så litet som möjligt så att det inte förhindrar ljuspartiklarna att nå 

kislet. Under det nämnda nätet kommer ett tunt lager av ”fosfor-kisel”, och under det kommer 

ett skikt ”bor-kislet”.  Längst ner kommer ett sista skikt, i form av metall, vars uppgift är att 

samla upp och avleda laddning från underifrån, lasten som tar emot den bildade energin 

kopplar man med andra ord in emellan nätet på ovansidan och metallskiktet på undersidan. 

(Sidén, 2009) 

  

Figur 8. Figur över uppbyggnaden av en solcell.  
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Solcellssystem 

Solpanelens uppgift är att avge likström. Med rätt markspännig kan man koppla in lasten 

direkt till panelen, men detta kräver att man bara är i behov av driften när solljus kan fångas 

upp och när det varierar från och till. Detta är ett lämpligt system om man tillexempel 

använder sig av en fläkt som vädrar för att minska temperaturen vid stark instrålning av 

solljus. Ett annat exempel där en last kan drivas direkt är om man är i behov att pumpa vatten 

till reservtankar. Då kan pumpen dagtid pumpa upp vattnet och lagras där, och man kan hämta 

det vid behov och det finns alltid en mängd att hämta. (Sidén, 2009) 

Ett annat, mera vanligare och bättre system är att koppla in ett batteri för lagringen av elen 

som produceras, för att kunna ta upp och spara el man inte vid tillfället kommer använda. 

Detta har dock en stor brist, nämligen att batterierna snabb kan överladdas om det produceras 

för mycket och för länge, men även tvärtom, att batteriet urladdas vid brist av solljus. Detta 

kan dock fixas lätt genom att lägga in en regulator till batteriet, vilket medför att överladdning 

inte sker ifall användningen varit mindre än laddningsmängden. Det förhindrar också att 

urladdning sker genom att koppla bort lasten ifall spänningen sjunker för lågt, t.ex. under 11.5 

Volt. (Sidén, 2009) 

 

Figur 9. Olika solcell-systems kopplingar. 
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Det finns ändå brister även i det sistnämnda systemet. Nämligen att vid längre tid utan solljus 

blir vi utan ström även i batterierna med regulatorn insatt. Dessutom kan de bara leverera 

laster med likström. Så för att få ett mera allround- och friståendesystem som klarar av både 

lik- och växelström och långa perioder utan sol bör vi koppla in en växelriktare och ett slags 

reservelkraftverk i något slag.   

En möjlighet till reservkraftverk är en bensin- eller dieseldriven generator. Det fungerar bra, 

men man bör lägga bakom örat att det då inte längre är ett system som går på enbart förnybar 

energi. Den användningen och bränsleförbrukningen är antagligen mycket låg, så man kan 

kanske ha överseende med det, men ifall inte kan man använda sig av ett elverk som fungerar 

med biodrivmedel, till exempel etanol. Med detta upplägg går det också att använda maskiner 

och dylikt som har en hög förbrukning eftersom generatorn/elkraftverket kan användas på 

sammagång. På sås vis kringgår man stor användning av energin i batteriet som riskerar att ta 

slut. Systemet gör med andra ord att man kan avsluta elavtalet man har med leverantören och 

bli oberoende på den fronten. (Sidén, 2009) 

 

Figur 10. Mera optimerad solcell-systems koppling. 

 

Det finns också den möjligheten att använda systemet för nätanslutning. Med det menas att 

man kopplar in sin solcells anläggning till elnätet, som ”alla andra” använder sig av till 

hushållen. Man bör då ha ett avtal med nätägaren för att föra in ström i nätet. På det sättet kan 

man också sälja sin ström ifall man på soliga dagar får in överlopps. 
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Figur 11. Koppling för inmatning i elnätet 

 

2.3 Finansiering och kalkylering 

Som det tidigare skrevs om i kapitel 1.1 så var Mirka i behov av detta arbete då deras tabeller 

över energikostnader inte längre var aktuella när företaget hade gjort en hel del förnyelser, 

bättre maskiner och investerat i ett eget biokraftverk till Jeppo enheten är en del av teorin i 

from av finansiering och kalkylering relevant. 

  

2.3.1 Kalkylering i tillverkande företag 

Gemensamt för industriföretag är att man köper in råvaror eller oarbetade material och 

bearbetar den till en färdig produkt att sälja. Produkterna förflyttas genom flera olika delar, 

stationer och medarbetare i verksamheten tills den anses klar för säljning. Det gör att man kan 

få svårt att bestämma exakt vilka kostnader som produkten kommit upp till. Det innebär att 

man bör ha en person som arbetar med produkten och känner till hela processen för 

tillverkningen för att få rätt kalkyl. (Andersson, et al., 2012) 

Fördelningen mellan kostnaderna för tillverkningen delas upp i indirekta och direkta 

kostnader. Där de direkta kostnaderna är främst lönerna och materialet. Indirekta kostnader 

innebär bland annat materialomkostnader, kostnader för administration samt 

tillverkningsomkostnader. Med materialomkostnader menas till exempel kostnader för lokal 

eller byggnad och kostnader för arbetet av inköp. Inom administrationsomkostnader ingår 

kostnader för personal inom kontor och företagsledning med mera, och för 

tillverkningsomkostnader ingår arbetsledare, underhåll och kostnader för lokalen som 

produkten tillverkas i, bara för att nämna några. När alla kostnader är inräknade för produkten 

pratar man om självkostnad. (Andersson, et al., 2012) 
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Det finns många sätt, enklare och svårare, att beräkna försäljningspriset för en produkt. Här 

tas ett exempel upp, som kallas påläggskalkyl. Försäljningspriset för produkten kan i sin 

enklaste from räknas ut genom att addera ihop direkta och indirekta kostnaderna, med andra 

ord självkostnaden, med vilket man sedan lägger till en viss procent av självkostnaden för att 

få försäljningspriset.  

𝑭ö𝒓𝒔ä𝒍𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒑𝒓𝒊𝒔 𝒖𝒕𝒂𝒏 𝒎𝒐𝒎𝒔

= (𝑫𝒊𝒓𝒆𝒌𝒕𝒂𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓 + 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒌𝒕𝒂𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓) + 𝒗𝒊𝒏𝒔𝒕𝒑å𝒍ä𝒈𝒈 

Själva vinstpålägget räknas ut som en viss procent av självkostnaden. Pålägget räknas med 

utgångspunkt från hela företagets kostnader. Här nedan kommer ett exempel. 

Ett företag tillverkar en produkt med följande uppgifter: 

Direktmaterial: 12 565 000€ 

Direkt lön: 6 356 500€ 

Tillverkningskostnad: 26 870 300€ 

Materialomkostnader: 1 185 600€ 

Tillverkningsomkostnader: 3 890 200€ 

Försäljningsomkostnader: 980 000€ 

Administrationsomkostnader: 3 100 250€ 

  Pålägg: 

  Materialomkostnader 

  
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
=

1185600

12565000
= 0,0943. . = 9,4% 

  Tillverkningsomkostnader 

  
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡 𝑙ö𝑛
=

3890200

6356500
= 0,612. . = 61% 

  Försäljningsomkostnader 

  
𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
=

980000

26870300
= 0,0364. . = 3,6% 
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  Administrationsomkostnader 

  
𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
=

3100250

26870300
= 0,1153. . = 11,5% 

 

 Kostnader för produkten: 

Direktlön: 2,90€, + pålägg för materialomkostnad: +9,4% av 2,90€ = 3,17€  

Direkta materialkostnader: 1,20€, + pålägg för tillverkningsomkostnad: +61% av 1,20€ = 

1,93€ 

 Tillverkningskostnaderna: = 3,17€ + 1,93€ = 5,10€ 

Pålägg för försäljningsomkostnad: +3,6% av 5,10€ = 0,18€ 

Pålägg för administrationsomkostnader: +11,5% av 5,10€ = 0,59€  

 Självkostnad = Tillverkningskostnaderna + Pålägg för försäljningsomkostnad och 

administrationsomkostnad:  5,10€ + 0,18€ + 0,59€ = 5,87€ 

Försäljningspris utan moms:  >5,87€ 

 

2.3.2 Kalkylering för investering i företag med framtidstro 

Investering innebär att man köper något som man tror eller hoppas kommer ge en avkastning 

längre fram i tiden. Ibland på bestämd tid och ibland på obestämd beroende på varan eller 

föremålet man investerat i. Avkastningen behöver inte bara komma i form större inkomst, det 

kan även ses som minskade kostnader. Investering kan också vara bredare än så, det ses också 

som att skaffa resurser som man kommer ha nytta av under en lång tid framöver, till exempel 

maskiner, personalskoning, produktutveckling med mera.  

När man som företag planerar en investering i till exempel i större byggnad, eller maskinpark 

är det en bra sak att tänka över hur framtiden ser ut. Riskerar produktens attraktionsvärde att 

sjunka, kommer det i framtiden att bli brist på något av de material som används för 

tillverkning i nuläget, eller kommer det att bli allt för dyrt att använda sig av ”dagens” 

material? En annan central fråga för tillverkande företag, som använder stora mängder energi, 

är vad energin kommer att kosta i framtiden, och vilken källa som det löns inrikta sig på.  Idag 
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kommer stora mängder energi från olja och kärnkraft. Oljan kommer inom snar framtid att ta 

slut, och kärnkraft, som idag ger relativ billig energi, hur ser framtiden ut för den? Allt efter 

vi människor slösar på jordens resurser blir dessa frågor mer nödvändiga att tänka och 

förbereda sig på. Företag måste så bra som möjligt förutse risker och justera sig efter 

förändringar. (Andersson, et al., 2012) 

Det finns flera, mera eller mindre avancerade, sätt att räkna på om en investering lönar sig 

eller inte och hur länge det tar. Här under kommer ett exempel på en uträkning i enklare form 

enligt Payback-metoden: 

Investering (robot till produktionen): 135 000€ 

Kostnad att driva roboten: 12 000€/år 

Roboten kommer att öka produktionsvolymen med 8% per år, (20 000€), samt minska 

kostnader för löner med 33 500€ i året.  

(𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎 + 𝟑𝟑 𝟓𝟎𝟎) − 𝟏𝟐 𝟎𝟎𝟎 = 𝟒𝟏 𝟓𝟎𝟎 

   
𝟏𝟑𝟓 𝟎𝟎𝟎

𝟒𝟏 𝟓𝟎𝟎
= 𝟑, 𝟐𝟓  

  Det kommer att ta 3,25 år, alltså 3 år och 3 månader innan man har betalat 

 av roboten. 

 

Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden är känd och vanligt förekommande metod för att uppskatta investeringars 

lönsamhet. Nuvärde innebär det uträknade värdet på investeringens in- och utbetalningar för 

företaget inom en viss tidsperiod, vanligen ett år. (Andersson, et al., 2012) 

Det finns två varianter av nuvärdesmetoden. De är i praktisk tillämpning lika eftersom det 

görs samma sak i uträkningen. För att grovt förstå vad man i praktiken frågar efter vid 

nuvärdesräkningen kan man förklara det med att hur mycket man har om x-antal år om man 

sätter in en bestämd mängd pengar på ett konto. Denna metod är relativt enkel och snabb för 

att komma underfund med om en investering är lönsam och kan genomföras, eller om man 

vill väga två investeringsalternativ mot varandra. För att beräkna en enskild investerings 

nuvärde ser formeln ut på följande sätt: 
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𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 = (𝟏 + 𝑲𝒂𝒍𝒌𝒚𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂)𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 å𝒓 

Ett praktiskt exempel: 

Vi sätter in 13 000 € på ett bankkonto, med kalkylräntan 3,25 %. Vad kan vi då ta ut om 7 år?  

𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 = (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟐𝟓)𝟕 = 𝟏. 𝟐𝟓𝟏 

Svaret är alltså att de 13 000 euro vi satte in på banken har blivit värda 1,251 gånger mera, 

eller ökat med 25,1 %, vilket blir 16 262 €. 

En investering kan vara så långsiktiga och ha så lång livslängd att den kan anses som oändlig. 

Aktier är ett bra exempel på vad en sådan investering kan vara, men också en investering i en 

fastighet där inkomsten kommer i form av hyra. Det är i sådana fall viktigt att ta med i 

beräkningen att både utgifter och inkomst ökar vartefter. Då är en formel som kallas Gordons 

formel bra att använd sig av, vilken ser ut på följande sätt: 

𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 = 𝒊𝒏𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔ö𝒗𝒆𝒓𝒔𝒌𝒐𝒕𝒕 ∗  
𝟏 + 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒗ä𝒙𝒕𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓

𝒌𝒂𝒍𝒌𝒚𝒍𝒓ä𝒏𝒕𝒂 − 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒗ä𝒙𝒕𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓
 

Ett praktiskt exempel på att se om en aktie är lönsam att investera i efter ens egna önskemål 

på avkastning utdelning: 

Avkastning för nuvarande år: 23 500€ 

Årlig tillväxt på utdelning: 3,1% 

Önskad avkastning för att täcka kursvariationen: 9% 

𝑵𝒖𝒗ä𝒓𝒅𝒆 = 𝟐𝟑 𝟓𝟎𝟎 ∗ 
𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟏

𝟎, 𝟎𝟗 − 𝟎, 𝟎𝟑𝟏
= 𝟒𝟏𝟎 𝟔𝟓𝟑€ 

En förväntad framtida kurs för aktien skulle då vara cirka 410 100€. (Nuvärdesmetoden, 2020) 
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3 Metod 

Metoderna som användes för att fullgöra detta arbete förklaras bäst genom att först dela in det 

praktiska arbetet i 4 delar. Först togs reda på fjärrvärme-, och el-förbrukning och kostnaderna 

för dem till enbart fabrikerna, alltså byggnaden på de orter som Mirka har sina anläggningar. 

Där ingår bland annat uppvärmningen av hallarna och kontoren, belysningen och ventilation. 

Sedan fortsatte arbetet med att ta reda på och lägga in siffrorna för vad alla de olika 

maskinerna i anläggningarna förbrukar. Det gjordes med alla fabriker enskilt. Efter att alla 

siffror om maskintimmarna och dylikt tagits fram sammanställdes alla tabeller på maskinerna 

från fabrikerna och gjordes enklare. Till sist lades resultaten från fjärrvärme och el ihop med 

resultaten från sammanställningen till en skild fil med det totala resultatet. 

3.1 Fjärrvärme och el för fabrikerna   

Denna del gjordes också i flera mindre steg var och en för sig för att ha bättre koll och ordning. 

De olika delarna hänger också ihop och är beroende av varandra.  

3.1.1 Fjärrvärme 

Först fick jag ritningar på alla fyra fabrikerna (Jeppo, Oravais; Jakobstad och Karis) och 

började lista upp namn på alla utrymmen. Jag började med att göra klart Karis fabriken för att 

få en mall att göra likadant på de andra enheterna. Eftersom vi hade räkningar på vad 

fjärrvärmen i Karis-enheten hade kostat ifjol visste vi när vi kommit fram till rätta tal och fått 

med allt. 

Sedan lades alla ytor från utrymmena in i en annan kolumn. Bredvid den gjordes en kolumn 

var uppvärmnings-effekten står, det är indelat i två grupper, en för kontorsutrymmen och en 

produktionshall och lager. Beroende på till vilken grupp de hör så har de olika tal. Kontoren 

har 4.8 watt per kubikmeter och produktionshall och lager har 4 watt per kubikmeter. Att 

hallarna och lager har lite mindre uppvärmnings effekt beror bland annat på att maskinerna 
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produktionen strålar värme som går ut i utrymmena. Därefter kunde den totala effekten för 

fjärrvärmen räknas ut och då också kilowattimme-talet. 

 

Figur 12. Bild på hur fjärrvärme filen ser ut så långt som beskrivit. 

Efter det började jag lägga in i flera kolumner kostnader för olika tider för fjärrvärmen, till 

exempel kostnad för 24 h, 1 månad och ett helt år. Där är också medräknat grundavgiften, 

som kostar en viss summa per månad, för de olika enheterna per månad. 

Uppvärmningskostnaderna (€/kWh) för de olika enheterna har vi tagit från räkningar som 

kommit ifjol, vilka är på så vis aktuella även i nutid. 

Uträkningen för årskostnaden gjordes såhär: Först räknades priset för en månad ut genom att 

ta totala kilowattimmarna för enheten för ett dygn, och sedan multiplicera med 30. Då lades 

sedan priset per kilowattimme till, och en priset för grundavgiften, som är månadsvis. Därefter 

multiplicerades allt med 12 för att få den årliga kostnaden.   

𝑭𝒋ä𝒓𝒓𝒗ä𝒓𝒎𝒆 å𝒓𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅

= (𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂𝒌𝒊𝒍𝒐𝒘𝒂𝒕𝒕𝒊𝒎𝒎𝒂𝒓 𝒇ö𝒓 𝒆𝒏𝒉𝒆𝒕𝒆𝒏 ∗ 𝟐𝟒 ∗ 𝟑𝟎

∗ 𝒖𝒑𝒑𝒗ä𝒓𝒎𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅 + 𝒈𝒓𝒖𝒏𝒅𝒂𝒗𝒈𝒊𝒇𝒕 𝒇ö𝒓 𝒆𝒏 𝒎å𝒏𝒂𝒅) ∗ 𝟏𝟐 

Därefter gjordes det på samma sätt för de andra fabrikerna. 
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3.1.2 El  

Efter fjärrvärme i fabrikerna räknades den totala elkostnaden ut med hjälp av samma metod 

som värmen, med räkningar som fakturerats åt Mirka. Till el-delen hör belysning, ventilation, 

och övrigt, som processfläktar. Alla de tre nyss nämnda förbrukningarna räknades ut genom 

att från ritningarna ta totala kvadratmeterna för fabriken och multiplicera med vad de olika 

”grupperna” har för förbrukning per kvadratmeter. Kostnaden för belysningen ventilation och 

processfläktarna för de olika enheterna fås genom att multiplicera priset på elen med den 

förbrukningen. 

Sedan kommer det också till en summa som ADVEN fakturerar, samt el kostnaden för 

kompressorerna. ADVEN är en leverantör av tjänster för vatten och energi främst inom 

Norden. Detta tillsammans med det som nämndes i förra stycket utgör den totala elkostnaden 

för fabrikerna. Här är det dock så att vi inte i detta skede har fått med kostnaden från ADVEN 

och kompressorerna på alla fabriker, utan bara från Oravais och Jeppo. Därför valde vi att 

använda Oravais fabriken som modell till att se att vi gjort rätt med det totala slutresultatet. 

Eftersom vi fått med alla mätningar och kostnader för den enheten. Det som har lämnat tomt 

har ändå gjort så att cellerna i Excel-filen är räknade och kopplade så att Mirka sedan när 

mätningarna kommer kan lägga in talen och få resultatet.  

3.2 Elförbrukning för maskinerna  

Elförbrukningen för alla maskiner togs fram både genom färska mätningar, som gjordes på 

beställning från handledaren åt personalen vid fabrikerna under tiden detta arbete pågått, och 

även från Excel-filer med data om maskintider och dylikt som Mirka hade i sin databas. 

 Efter att från mätningarna och listan med maskintidsinformation lagt in timförbrukningen på 

alla maskiner i en av enheterna hade jag och min handledare möte med personal från enheten 

och gick igenom listan och såg över om det fanns maskiner eller annat på listan som inte 

längre var aktuella. Maskinerna kan ibland flyttas till andra enheter eller tas ur bruk för att 

göra rum för nya eller andra maskiner. Detta upprepades med alla enheter, men mätningarna 

till maskinerna i Karis fabriken hann inte bli gjorda under detta arbete, så för den fabriken 

gjordes alla cellerna och formlerna klara och på samma sätt som de andra fabrikerna. Då kan 

Mirka sedan när mätningarna kommer enkelt lägga in talen och resultatet kommer direkt.  

För att få fram hur många timmar som maskinerna är igång, och på så vis kunna räkna ut 

kostnaden per år, tog vi fram från en liknande fil om maskintider, som vi fick tillgång till från 

Mirka, det antal timmar de olika maskinerna är aktiva per år. Priset för vad det kostar i euro 
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per kilowattimmar samt överföringskostnaderna togs från räkningar från tidigare år. Formeln 

för den totala elkostnaden för en maskin ser ut på följande vis: 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐥𝐤𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 𝐟ö𝐫 𝐦𝐚𝐬𝐤𝐢𝐧

= (𝐓𝐢𝐦𝐟ö𝐫𝐛𝐫𝐮𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 ∗ 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐭𝐢𝐦𝐦𝐚𝐫 𝐩𝐞𝐫 å𝐫)

+ (𝐊𝐨𝐬𝐭𝐧𝐚𝐝 𝐩𝐞𝐫 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐰𝐚𝐭𝐭𝐢𝐦𝐦𝐚𝐫 ∗ ö𝒗𝒆𝒇ö𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅) 

I Jeppo fabriken finns det några maskiner som inte bara använder el vid drift, utan har en 

kombination av el och ånga/hetolja eller el och gas. Uträkningarna görs på samma sätt men 

man gör ytterligare en uträkning med timförbrukningen med ånga/hetolja eller gas 

multiplicerat med kostnaden för dem, och adderar det med elförbruknings delen för att få den 

totala kostnaden.  

Till sist så adderades överföringskostnaden för energi till summan av elkostnaden på alla 

maskiner. Den överföringsavgiften togs också från gamla räkningar, och multiplicerades med 

12 för att få årskostnad. Det bildar den totala elkostnaden för maskinerna i en enhet. Detta 

upprepades för alla fabriker så långt som det var möjligt att göra. Som tidigare nämnts så hade 

inte vissa mätningar från Karis fabriken hunnit genomföras så de lämnades tomma. Oravais 

delen är helt klar och används därför som mall för att se att vi räknat och gjort rätt, och kan 

på så vis använda oss av samma tankegång till de andra fabrikernas uträkningar.  

 

Figur 13. Bild på sammanställningen av elförbrukningen för maskiner. 
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3.3 Icke effektiva arbetstimmar 

En liten del av arbetet som blev gjort men som ändå har inverkan på resultaten är 

uträkningarna och framtagandet av de icke effektiva maskintimmarna, det vill säga de timmar 

som maskin inte producerar. Detta togs fram från en tabell av data med procent-tal för de 

effektiva timmarna för varje maskin, och den procentuella del som blev över är de icke 

effektiva. Därefter multiplicerades den procenten med de totala timmar maskin har varit igång 

per år. Till sist så räknades kostnaderna för de icke effektiva timmarna ut, och tags sedan bort 

av det totala som tidigare räknats ut. 

 

Figur 14. Bild på sammanställningen av elförbrukningen för maskiner med icke-

effektiva arbetstimmar. 

 

3.4 Värme per maskin 

För att få mera exakt svar på hur de fasta och rörliga kostnaderna skall delas upp behövde vi 

se över ritningarna på hur stor del av ytan som täcks upp av maskinerna. Detta görs eftersom 

maskinerna producerar värme när de körs, som sedan strålas ut i hallarna. 

Det gjordes som sagt genom att se över ritningarna och göra en uppskattning om hu stor del 

av de olika hallarnas yta som tas upp av maskinerna, men också på sammagång vad de övriga 

ytorna består av, så att vi kan dela upp dem i fasta- eller rörligakostnader.  
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Figur 15. Bild på tillvägagångssättet för uppdelningen av rörliga- och fastakostnader i 

hallarna. 
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4 Resultat 

Som sagt så är det enbart Oravais och Jeppo resultaten som är fullständigt korrekt, men alla 

de andra resultaten är gjorda på samma sätt och kopplade till celler och formler att det enbart 

ät att fylla i de mätningar och information som fattas senare när de är klara. 

Själva resultatet i Excel-filen är då de fasta- och rörligakostnaderna, i procent, för el och 

energi under året 2019. Men också på sammagång summan från fabriks delen och delen för 

maskinerna, och de olika delarna de innehåller för ”slutpriset”. De fasta och rörliga resultatet 

användes redan i år vid budgetförhandlingar till år 2021. 

Resultaten nedan visste vi till viss del på en antagande nivå eftersom det för 15 år sedan gjort 

en liknande undersökning för uppdelningen av de fasta-, och rörligakostnaderna, men också 

själva kostnaderna eftersom Mirka såklart har räkningar och vet vad de betalat. Eftersom vi 

till viss del räknat bakvägen är det samma resultat vi vill komma till för att på så vis få svaret 

att vi räknat med rätt saker och fått rätta mätningar, vilket vi lyckats med i Jeppo och Oravais 

delen. 

 

Figur 16. Det totala årliga resultatet för enheterna Oravais och Jeppo. 
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Jag vill först och främst tacka min handledare vid Mirka Jari Lemberg för ett bra mottagande-
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