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III 

Sammanfattning 
Genom att med halvledande detektorer mäta stockens påverkan på 

röntgenstrålar skapar röntgenutrustningen en bild av hur stocken ser ut på 

insidan. Med hjälp av denna information kan stocken sorteras. 

Ifall sortering kan ske tidigt i produktionen minskas produktion av sågad 

vara som ej uppfyller kundens kvalitetskrav. Röntgenutrustning bör kunna 

användas för att tidigarelägga vissa delar av sorteringen. För att avgöra om 

detta fungerade studerades två fall. 

I det första fallet studerades virke som antingen användes till fönsterämnen 

eller konstruktion. För att avgöra om det var motiverat att sortera med 

hjälp av röntgenutrustningen jämfört med att bara sortera med hjälp av 

stockdimensioner jämfördes täckningsbidraget. Täckningsbidrag är 

skillnaden mellan intäkter och kostnader som direkt kan knytas till 

produkten. Det är lämpligt att använda täckningsbidrag då alternativ ska 

jämföras, eftersom samkostnader kan vara svåra att fördela rättvist. Alltså 

ger täckningsbidraget en klar uppfattning om vilket alternativ som är mest 

lönsamt.  

I det andra fallet studerades virket till paneltillverkning där kunden hade 

ett önskemål om att tillverka ett specialsortiment med en hög andel 

friskkvist. Röntgenutrustningen skulle användas för att sortera fram 

stockar med 80 % friskkvist till specialsortimentet. De faktorer som 

jämfördes var orsakerna till nedklassning och kvalitetsutfallet från 

justerverket. Detta jämfördes mellan produkterna som kom från 

specialsortimentet och det röntgenutrustningen sorterade bort. 

I det första fallet ökade täckningsbidraget från centrumutbytet vid 

användning av röntgenutrustningen med 3,7 % per sågad m
3
to. I det andra 

fallet ökade andelen godkänt virke med 2,6 % vid automatisk bedömning 

med samma inställningar. 72 ±9 % av virket godkändes vid den manuella 

bedömningen.  
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Summary 
The X-ray equipment creates a picture of the inside of the log by using 

semiconductor detector to measuring its effect on the X-rays. Thereby it 

could sort the logs accordingly to its sorting orders. 

In order to increase efficiency in the production of sawn goods, it is 

preferably to sort the timber as early as possible in the process. X-ray 

might have the ability to do so and two cases have been studied.  

In the first case a product for finger jointing windows or construction was 

studied. The contribution margin were used determine if sorting with X-

ray compared to only using the dimensions of the log. The contribution 

margin is the difference between price and unit variable cost. It is suitable 

to use when comparing options, due to difficulties to allocate the joint 

costs. 

The second case the X-rays possibility to find logs with 80 % of sound 

knots was studied. The product was made for panel manufacturing and the 

customer intended to produce a special range. The compared factors were 

the reasons for downgrading and quality outcome from the grading of 

sawn goods between the X-ray approved and the rest. 

In the first case, the contribution margin increased by 3,7 % per sawn m
3
 

with the use of X-ray. In the second case, the proportion of approved 

lumber increased with 2,6 % when using the same settings in automatic 

grading. 72 ±9 % of the lumber was approved using manual grading. 
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Abstract 
Genom att mäta stockens påverkan på röntgenstrålar skapar 

röntgenutrustningen en bild av hur stocken ser ut på insidan. 

Röntgenutrustning bör kunna användas för att tidigarelägga vissa delar av 

sorteringen. För att avgör om detta fungerade studerades två fall. 

I det första fallet studerades virke som antingen användes till fönsterämnen 

eller konstruktion. För att avgöra om sorteringen fungerade jämfördes 

täckningsbidraget från centrumutbytet vid användning av 

röntgenutrustningen, som ökade med 3,7 % per sågad m
3
to. 

I det andra fallet skulle röntgenutrustningen användas för att sortera fram 

stockar med 80 % friskkvist till specialsortimentet. Då ökade andelen 

godkänt virke med 2,6 % vid automatisk bedömning med samma 

inställningar. 72 ±9 % av virket godkändes vid den manuella 

bedömningen.  

Nyckelord: Röntgen, X-Ray, Täckningsbidrag, Kvalitetsutfall, Friskkvist, 

Sågat virke, Virkesdefekter, Sortering, Utbyte  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det finns 23 miljoner hektar skogsmark i Sverige (Skogsstyrelsen 2014a). Av det 

avverkades 89 miljoner m
3
sk, varav sågverken använder ungefär hälften. Resterande del 

används bland annat av massabruk och som bioenergi (Skogsstyrelsen 2014b).  

I sågverken sågas stockarna och används bland annat till konstruktion, formvirke, emballage, 

interiöra produkter till exempel panel, golv, lister och snickerier och utvändiga produkter till 

exempel panel, vindskivor, staket och plank (Svenskt trä 2014). 

Med hjälp av olika tekniker så som röntgen (RemaControl 2009), laser och bildbehandling 

(Lycken 2013) kan sågprocessen förbättras. Kunder har olika krav på virke beroende på 

produkt där sortering ökar möjligheten att tillfredsställa kundens behov. Till exempel 

föreslog Skog (2009) att röntgen skulle kunna användas för att sortera fram timmer med hög 

kärnvedsandel. Det skulle vara speciellt lämpat för att såga fram fönsterkomponenter. Vidare 

nämner han att om sorteringen kan ske tidigt i produktionen minskas produktion av sågad 

vara som ej uppfyller kundens kvalitetskrav. 

Enligt Bergman et al. (2001, s.24) är ”kvaliteten på en produkt dess förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”. En bättre kvalitet 

leder till förbättrad lönsamhet, genom bland annat möjligheten att ta ut ett högre pris och 

färre reklamationer (Bergman et al. 2001). Dessutom hade andra kunder kanske godkänt 

virket ifall det hade sågats eller torkats enligt andra parametrar (Skog 2009). Ett sätt att se på 

saken är att summera allting i kvalitetsbristkostnader, alltså kostnader för defekta produkter, 

felaktiga processer och förlorad försäljning (Bergman et al. 2001).  

Till exempel har Kährs i början av 2014 investerat i en röntgenutrustning för att kapa ut 

råämnen av obearbetat virke (NTT 2014). Som ytterligare exempel kan SCA:s investering 

2010 på 49 miljoner för bland annat röntgenutrustning för timmersortering nämnas. Detta 

gjordes för att bättre tillvarata timret (SCA 2010). I Sverige fanns det nio 

röntgenutrustningar installerade i april 2013 (Skog 2013). 

Röntgenutrustning används på sågverket i studien för sortering av timmer. 3d-mätramen var 

kopplad till röntgenutrustningen. Systemet från FinScan användes i justerverket, alltså för att 

sortera sågat och torkat virke. För en tydligare bild av vad utrustningen gör, se kapitel 4.1 

Processbeskrivning och använda system. 
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Röntgenutrustning för timmermätning mäter stockens påverkan på röntgenstrålar för att 

skapa en bild av hur stocken såg ut på insidan (RemaControl 2009), se figur 1. 

 
Figur 1. Figuren visar hur röntgenutrustning mätte stocken (RemaControl 2009). 

Den kan användas för att tidigarelägga vissa delar av sorteringen, från sorterings som sker 

vid justeringen till innan timmerlagringen (Broman et al. 2007). Se figur 2 för en bild av hur 

processen under försöken i studien såg ut. Under referenssågningen sorterades timret också 

men då användes stockdimensioner som sorteringskriterium och inte informationen som 

röntgenutrustning kan uppbringa. Se 3.1 Konstruktions- och fönsterprodukt för mer 

information.  

 

 

 

Sortering med 
röntgenutrustning 

och 3D-mätram 
Timmerlager Såg och tork 
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Figur 2. Grov översikt över väg genom sågverket för timret i rött och den sågade varan i blått. Grönt 

representerar sönderdelning.  
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1.2 Problemformulering och forskningsfråga 

För att avgöra om sortering med röntgenutrustning fungerar ställdes frågan, blev det 

ekonomiska utbytet av som röntgats med utrustningen oavsett om det godkändes eller ej, 

bättre än virket som sågats utan att först röntgats? För att avgöra det jämfördes 

täckningsbidraget. 

För att såga fram ett sortiment med en specifik egenskap underlättar det om 

röntgenutrustningen klarade att sortera ut timmer med den egenskapen. Hur väl lyckades 

det? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet var att skapa ökad förståelse för röntgenutrustningens begränsningar och 

möjligheter.  

Målet med examensarbetet var att avgöra om det ekonomiska resultatet kunde förbättras med 

hjälp av röntgenutrustningen. Samt avgöra röntgenutrustningens prestanda gällande att 

sortera ut friskkvist. 

1.4 Avgränsningar 

Studien gjordes i samarbete med Moelven på deras sågverk Valåsen. I examensarbetet 

studerades furupanelen F17P (interiörvirke) av 46x125 mm och fönster- och 

konstruktionsvirket F23K av 38x150 mm. Röntgenutrustningen och FinScan mätte olika 

parametrar vid sågningen av konstruktions- och fönsterprodukten. Därför avgränsades den 

delen av arbetet så att det inte handlade om hur väl röntgenutrustningen klarade sina 

tilldelade uppgifter, utan snarare hur kvaliteten och ekonomin påverkades av den. Syftet med 

avgränsningen var att öka mängden av studerat virke, med minimal påverkan på resultatet.  

Vid sågningen av interiörprodukten avgränsades arbetet till kvalitetsutfallet och 

röntgenutrustningens förmåga att generera reglar med minst 80 % friskkvist. Anledningen 

till det var att produkten var i utvecklingsfasen och för att produkten skulle förbättras 

krävdes att sorteringen flyttades till ett tidigare skede i processen. Vidare behandlades inte 

heller skogsskötsel eftersom det ansvaret ligger på en annan organisation, och 

postningsmönster, då det fanns vissa dimensionskrav på den färdiga produktens mått. 

2. Teori 

2.1 Virkessortering 

Den första sammanställningen av olika standarder hade titeln Sortering av sågat virke av 

furu och gran. Den delade in virket i sju klasser från I till VII. Där I-IV även kallades O/S, V 

kallades kvinta, VI kallades utskott och VII var vrak. Efter det kom Nordiskt trä – 

Sorteringsregler eller den blå boken som den också kallades. Små regelförändringar gjordes 

men principen kvarstod. Dessutom byttes namnen till A1- A4, B, C och D (Jarbring 2010). 

Ytterligare ett namnbyte och små förändringar för visuell sortering kom med SS-EN 1611-

1/A1, där G2 eller G4 användes med ett tillägg av klassen från 0 till 4. Vidare togs de två 

bästa klasserna från de tidigare reglerna bort (Jarbring 2010). Vid hållfasthetssortering 

delades virket in i C14, C18, C24, C30 och C35 i Sverige (TräGuiden 2014a).  
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Enligt Esping et al. (2006) kan bedömning av sågad vara ske manuellt eller automatiskt 

vilket medför vissa skillnader. Vid manuell sortering tillkommer ofta ”oskrivna lagar och 

regler” medan vid automatisk sortering följs de regler som programmerats in. 

2.2 Förekommande virkesfel 

2.2.1 Skevhet 

Virke har normalt en fiberriktning som inte är parallell med stammen. Normalt är den vriden 

medsols i juvinilveden och blev succesivt mer vridet motsols längre ut i stammen. Även om 

detta är en naturlig företeelse kan mängden påverkas av skogsskötsel. Små förändringar kan 

påverka virkesegenskaperna (Nylinder et al. 2013). Den dominerande fiberriktningen i 

förhållande till längdaxeln var avgörande för den sågade varans skevhet. Centrumutbyte av 

frodvuxet virke är extra känsligt. För att minska skevhet kunde sågverken undvika att 

märgen hamnade i mitten eller diagonalt genom plankan (Morén 2007). 

2.2.2 Kvist 

Jämfört med ved från stammen har kvistar annorlunda densitet, fiberriktning och fukthalt. 

Vidare orsakar de fiberstörningar i omgivande ved. Miljön har störst betydelse för kvistar 

(Nylinder et al. 2013). Då en kvist till 75 % är sammanväxt med omgivande ved kallas den 

friskkvist (Föreningen Svenska Sågverksmän 1994). Om kvisten sitter fast i virket minskar 

problem vid bearbetning. Om kvisten saknar växtsamband på mantelytan kallas den 

torrkvist. Torrkvistar är svåra att behandla. Då en kvist har blivit angripen av röta kallas den 

rötkvist (Nylinder et al. 2013). Sannolikheten att kvistar tillhör en viss typ förändras 

beroende på stockens läge i stammen, se figur 3 (TräGuiden 2014b). 

 
Figur 3. Generell bild av kvisttyper och virkesuttag från träd (TräGuiden 2014b). 
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Kåda kan vid torkning tränga ut, speciellt vid kvistar och kärnved av furu. Detta beror på att 

hartserna i kåda mjukgörs och terpenerna förångas. Kvistarna kan träda fram ytterligare på 

grund av kådans färg (Morén 2007). 

2.2.3 Övriga fel 

Stockar har ojämn form. Om postningsmönstret delvis hamnar utanför stocken ger detta 

upphov till vankant (Esping et al. 2006). Vankant definierades enligt Föreningen Svenska 

Sågverksmän (1994) som ytan som ej bearbetades av sågbladet. En orsak kan var 

inläggningen i sågen, vilket är beroende på mätramens noggrannhet, dess 

optimeringsprogram och inläggningsmekaniken (Esping et al. 2006).  

Vid blånadssvampangrepp växer hyferna i vedens håligheter där de sprider sig genom att 

borra hål i cellväggen eller genom porerna. Påverkan på hållfastheten är minimal men 

torkningen går långsammare. Svampens svarta, svartgröna eller bruna färg ger tillsammans 

med vedens färg en blåaktig missfärgning som kan dölja annan röta (Nylinder et al. 2013). 

2.3 Utbyte 

2.3.1 Volymutbyte 

Volymutbyte är förhållandet mellan volymen sågade vara och timrets volym. Volymen 

sågad vara anges ofta i den volymen virket säljs i, alltså nominell volym. Nominell volym är 

inte nödvändigtvis samma som verklig volym. Timrets volym anges ofta i m
3
to eller m

3
fub. 

Timrets egenskaper, postning, sågteknik, torkning och volymberäkning av sågad vara är 

faktorer som bland annat kan påverka volymsutbytet (Nylinder et al. 2013). 

2.3.2 Kvalitetsutbyte 

Då vissa virkesegenskaper är av intresse kan detta vägas in i sågutbyte, vilket kallas 

kvalitetsutbyte (Nylinder et al. 2013). Detta görs genom att beräkna andelen produkt med 

önskad kvalitet i förhållande till totala produktionen (Good Solutions 2014). Kärnved i 

förhållande till splintved, ungdomsved, och olika typer av kvist kan påverkas av postningen. 

Vilken i sin tur kan förändras om kvalitetsutbytet var prioriterat (Nylinder et al. 2013).  

2.3.3 Värdeutbyte och täckningsbidrag 

Utbytestypen som oftast har störst betydelse är värdeutbyte (Nylinder et al. 2013). Intäkter 

och kostnader utgår ifrån när något presterats eller förbrukats. Täckningsbidrag är skillnaden 

mellan intäkter och kostnader som direkt kan knytas till produkten. Totalt täckningsbidrag är 

summan av samtliga produkters täckningsbidrag. Kostnader som inte kan knytas till en 

specifik produkt kallas samkostnader. Samkostnader och vinst bör täckas av det totala 

täckningsbidraget (Carlsson et al. 2011). Det är lämpligt att använda täckningsbidrag då 

alternativ ska jämföras, eftersom samkostnader kan vara svåra att fördela rättvist. Alltså ger 

täckningsbidraget en klar uppfattning om vilket alternativ som är mest lönsamt (Expowera 

2014). 
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2.4 Effekter av timmersortering med röntgenutrustning 

Broman et al. 2007 visade med hjälp av simulering att råsortering, alltså sortering mellan 

sågen och torkningen kunde undvikas. Dessutom kunde utsorteringen i justerverket minskas 

med 25 % utan att golvvirkets estetiska egenskaper förändrades då röntgenutrustning 

användes. 

Skog et la. (2010) beskriver att: 

 Sortering av stockar med kombinationen av 3D-scanner och röntgenutrustning kan ge 

jämförbar noggrannhet med FinScan-sortering av sågad vara. Detta gällde för 

friskkvist, kvalitetsklasserna O/S och V. 

 Om 3D-scannern ger information till röntgenramen kan den informationen användas 

för att kompensera för stockens tjocklek. Det kallas gångvägskompensation. 

 Gångvägskompensation kan användas för att förbättra resultatet vid mätning av 

kärnveddiameter och kärnvedsgräns. 

 Genom vissa antaganden kunde kärnvedens densitet bestämmas. 

 Röntgenutrustningen kunde användas för att mäta årsringsbredder större än 1,8 mm 

som var 15 mm från märgen. 

 Att sambanden mellan mätbar information och bland annat antal kvistar per kvistvarv 

och kvistvolym var svaga. 

Enligt Skog (2013) är röntgenutrustning ett bra val för att sortera med avseende på kvalitet 

men är mer tveksam för användning till optimering av sågintag. 

2.5 Röntgenutrustning för timmermätning 

Att scanna timmer till industrin kräver förutom att en acceptabel hastighet uppnås även en 

tillräckligt stark strålningskälla. Röntgenstrålning har 1000 gånger högre energi än 

gammastrålning, vilket hade varit ett alternativ (Bucur 2003). Röntgenstrålningen har 

dessutom fördelen att den kommer från en elektrisk källa, medan gammastrålning kommer 

från isotoper och kan på sikt minska i styrka (Skog 2009).  

Röntgenstrålning passerar raka vägen genom träet och påverkas av två parametrar. Den 

första är kombinationen av timrets tjocklek, strålningsenergin och hur heterogent virket är. 

Den andra är strålningsupplösningen vid passage genom virket. Detta jämförs sedan med 

upplösningen vid passage i defektfritt virkes radiella riktning och är beroende av 

densitetsvariationer (Bucur 2003). 

För att uppnå acceptabel hastighet har röntgenutrustning för industriell användning utnyttjar 

ett till fyra par av strålningskällor och detektorer. Två par är vanligast (Skog 2009, 2013) 

och kan ses i figur 1, i kapitel 1.1 Bakgrund.  

En röntgenteknik som ger mer information är computed tomography som förkortas CT. Vid 

CT-scanning skapas en bild av insidan av stocken genom att lägga ihop information från 

röntgen i flera riktningar (Skog 2013). 2011 introducerade Microtec en CT-scanner för 

industriell användning, den påstås klara 150 m/min (Microtec 2014). 
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3. Metod 
För att avgör om röntgenutrustning kunde användas för att tidigarelägga vissa delar av 

sorteringen studerades två fall.  

3.1 Konstruktions- och fönsterprodukt 

3.1.1 Fallbeskrivning 

I det första fallet studerades stockar med 231-242 mm i diameter. Dessa sågades till två 

produkter. Antingen konstruktionsvirke, som benämndes F23 av fallföretaget eller virke till 

fönsterämnen, som benämndes F23K av fallföretaget togs ut. Tidigare hade alla stockar 

sågats med samma postningsmönster och bara konstruktionsvirke tagits ut. Med hjälp av 

röntgenutrustningen sorterades nu vissa stockar till en produkt avpassad för fingerskarvning 

till fönsterämnen ut. Vid fingerskarvning blir volymutbytet högre av virke som normalt 

hamnar i en lägre kvalitetsklass (Eliasson 2009). Då arbetet skedde under normal produktion 

och med stora volymer gjordes en kvantitativ analys av tillgänglig data. 

En sågning av konstruktionsvirke från mars 2013 användes som referenssågning. Då 

användes ingen röntgenutrustning. Den jämfördes med resultatet från sågningen från mars 

2014 då röntgenutrustning användes. Detta urval gjordes av strategiska skäl. Först och 

främst var de båda sågningarna av samma timmerklass. Dessutom skedde båda sågningarna 

ungefär samtidigt på året, vilket om så inte hade varit fallet kunnat påverka kvaliteten genom 

till exempel torksprickor (Nylinder et al 2013). 

3.1.2 Analys av metoden och resultatet 

För att stockarna skulle kvalificera sig till produkten för fingerskarvning till fönsterämnen 

krävdes att de uppfyllde kraven i en sorteringsorder. Röntgenutrustningens sorteringsorder 

innehöll begränsningar för toppdiameter, kvistavstånd, kärnvedsdiameter och årsringsbredd. 

För specifika värden, se bilaga 2. Då dessa kvalitetsparametrar inte registrerades i 

justerverket jämfördes kvalitetsutfallet från justerverket mellan det röntgenutrustning inte 

hade godkänt och det som aldrig kördes i röntgenutrustning. Vidare jämfördes även de 

ekonomiska faktorerna mellan timret som passerat röntgenutrustning och timret som inte 

gjort det. De egenskaperna som påverkade utfallet var virkets förmåga att uppfylla kraven 

för att ingå i en viss kvalitetsklass tillsammans med värdet av produkten.  

Det bör nämnas att kostnaderna för driften av röntgenutrustningen summerades som 

samkostnader. Uppgifterna om timrets volym varierade mellan företagets olika datasystem 

för uppföljning, vilket berodde på att flera mätramar var installerade på olika ställen. De 

olika datasystemen hämtade sedan information från en specifik mätram och de olika 

mätramarna gav olika information.  

Vidare gjordes en analys av orsakerna till nedklassning vid justering av stockarna som 

godkänts av röntgenutrustningen. Tyvärr fanns inte nedklassningsorsakerna till sågningen 

från 2013 sparade vilket minskade möjligheten att analysera och jämföra resultaten med 

tidigare värden.  
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De faktorer som bedömdes kunna påverka resultatet var förutom inköps- och 

försäljningsvärde även kvalitets- och volymutbytet. Vidare hade en analys av brädorna 

kunnat påverka resultatet. Statistiken över brädornas kvalitet var bristfällig och därför 

uteslöts de ur beräkningarna. Ett undantag gjordes vid beräkning av utbytet. Då en 

korrigeringsfaktor baserat på det felaktiga antagandet att alla brädor var lika stora skapades, 

se formel 1. Den korrigerade volymen användes för att beräkna den totala volymen sågad 

vara, vilket behövdes för beräkning av råvarukostnaden per m
3
 sågad vara. 

                             
                                 

               
 (1) 

Det mindre uttaget av centrumvolym till fingerskarvning av fönsterämnen bör inte minska 

möjligheterna att ta ut sidobrädor av god kvalitet.  Prisuppgifterna var schablonmässiga och 

inga försäljningskontrakt har studerats men de bör ge en rimlig indikation på hur vida det är 

lönsamt att använda röntgenutrustningen.  

3.2 Interiörprodukt 

3.2.1 Fallbeskrivning 

I det andra fallet togs en interiörprodukt ut och stockarna som användes var mellan 168 och 

178 mm i diameter. Av dessa sågades två 46x125 mm panelbitar ut av centrumutbytet. 

Kunden använde dessa till i paneltillverkning och hade ett önskemål om att tillverka ett 

specialsortiment med en hög andel friskkvist.  

Röntgenutrustningen användes för att sortera fram stockar med 80 % friskkvist till 

specialsortementet. Resten av stockarna användes till normalsortimentet. De faktorer som 

jämfördes var orsakerna till nedklassning och kvalitetsutfallet från justerverket. Detta 

jämfördes mellan produkterna som kom från specialsortimentet och det röntgenutrustningen 

sorterade bort.  

De första mätningarna gav ingen möjlighet att utvärdera röntgenutrustningens träffsäkerhet, 

då förmågan att utskilja kåda från kvistar och torrkvist var begränsad eller inställningarna 

felaktiga i FinScan. Detta ledde till att en manuell analys av virket från en senare sågning 

gjordes för att kunna fastställa röntgenutrustningens förmåga att sortera fram timmer till 

sågad vara med hög andel friskkvist. 54 virkesbitar från ett paket med 3,6 m långa bitar 

bedömdes manuellt av sågverkets personal. Antalet godkända, tveksamma och underkända 

interiörbitar räknades. Eftersom bitarna togs överst från ett paket och hade samma längd 

minskade representativiteten och reliabiliteten. 

En nackdel för den statistiska presentationen av det nedklassade virket var de olika 

storlekarna mellan den normala och specialprodukten. På grund av detta användes andelarna 

nedklassat material per produkt, vilket gör jämförelse mellan kvalitet 56 och 70 otydlig. 

Kvalitetsklasserna kan ses i bilaga 1.  

2 paket (1/7) F17P torkades i vandringstork i stället för kammartork vilket kan ha påverkat 

resultatet. Tyvärr fanns ingen möjlighet att sortera ut dessa innan justering. Övriga paket 

torkades samtidigt i samma tork.  
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3.2.2 Simulering, försöksplanering och analys 

Vidare gjordes även simuleringar av sorteringsinställningarna till FinScan. Simuleringarna 

gjordes för att kontrollera andelen friskkvist i den sågade varan, avgöra om samband mellan 

antalet kvalitet 35, se bilaga 1, eller andelen nedklassade på grund av friskkvistandel och 

specifika inställningar fanns. Till simuleringen sparades data från 500 på rad följande bitar. 

Tiden för start valdes slumpmässigt. För att sortera ut bitarna med över 80 % friskkvist fanns 

en särskild parameter i FinScan, samtidigt som för normal produktion orimligt stora kvistar 

tilläts på övriga kvistparametrar. För parametrar som kvistar ej påverkade användes normala 

parametrar. 

I syfte att analysera eventuella samband mellan faktorer som kunde användas för optimering 

av friskkvistuttag, gjordes en försöksmatris. Den innehöll parametrar för oönskade 

kvisttyper, antal oönskade kvistar och andel friskkvist. Ett högt och ett lågt värde valdes för 

varje parameter, för specifika värden se bilaga 4. Samtliga kombinationer undersöktes och 

sedan skattades effekterna på antalet reglar i kvalitet 35, enligt Bergman et al. (2001).  

Vid försöksplanering är det lämpligt att välja några parametrar som påverkar resultatet. För 

dessa väljs ett högt och ett lågt värde och försök görs med de möjliga kombinationerna. Med 

hjälp av dessa värden kan en matris skapas där resultatet från försöket multipliserades med -

1 om lågt värde använts och 1 om högt värde använts. Samspelseffekter kan på liknande sätt 

skattas genom multiplikation mellan de ingående tecknen. Summan av dessa dividerat med 

hälften av antalet försök ger ett medelvärde vilket kallas linjär kontrast (Bergman et al. 

2001), se figur 4. 

 Faktor A Faktor B Samspel mellan A och B Resultat 

1 -x1 -x1 x1 x1 

2 x2 -x2 -x2 x2 

3 -x3 x3 -x3 x3 

4 x4 x4 x4 x4 

Effekt             
 

 
            

 
 

           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Matris för beräkning av påverkan från faktorer och samspelseffekter på resultatet.    
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För analys av resultaten behövde slumpmässiga variationer uteslutas. Detta gjordes genom 

antagandet att fördelningen skulle var binomialfördelad (Bergman et al. 2001), se figur 5.  

Då ett stort antal försök gjorts kunde en funktion approximeras med en normalfördelad 

enligt centrala gränsvärdessatsen (Jonsson et al. 2007). Detta skapade en möjlighet att skatta 

sannolikheten för att effekten kunde uppstå av naturliga variationer. Då den exakta 

binomialfördelningen var okänd användes den fördelning som gav den maximala 

spridningen (Bergman et al. 2001).  

 

4. Genomförande 

4.1 Processbeskrivning och använda system 

Sortering av timmer sker med en röntgenram (röntgenutrustningen) och en 3D-mätram från 

RemaSawco. Röntgenutrustningen började provköras under oktober 2013 och levererar 

bland annat uppgifter om kärnvedsandel, placering och kvalitet på kvistarna (sannolikheten 

för att det var friskkvist) (RemaControl 2009). 3D- mätramen levererar information om 

stockens storlek (RemaControl 2002). Stockarna placeras i olika vältor beroende på kvalitet 

och storlek, vilka kan följas med GPS-Timber. 

Efter sågning och torkning justeras plankor och brädor i justerverket, vilket bland annat 

innehåller en FinScan för kvalitetssortering av sågad vara. Från FinScan-utrustningen kan 

flertalet uppgifter loggas, bland annat andelen godkänd respektive icke godkänd sågad vara. 

Vidare kan även statistik om orsakerna till underkännande och bilder för simulering sparas. 

 

 

 

Figur 5. Antalet godkända interiörpanelbitar av kvalitet 35 vid simuleringarna och binomialfördelningen med 

antalet simulerade bitar och medelvärdet som skattning av sannolikheten. 
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4.1.1 RemaSawcos röntgenutrustning 

Genom att med halvledande detektorer mäta stockens påverkan på röntgenstrålar skapar 

röntgenutrustningen en bild av hur stocken såg ut på insidan. Med hjälp av denna 

information kan stocken sorteras, för att på så sätt möjliggöra en så bra postning som 

möjligt. Längdberäkning sker genom att mäta tiden det tar för stocken att passera 

fotocellenheten (RemaControl 2009). 

4.1.2 3D-mätram 

3D- mätramen använder laserljus för att mäta stockens dimensioner, vilket sedan överförs 

till program för postningsoptimering och inläggning av stock till sågning. Vid sortering kan 

hänsyn tas till postningsmönster, blockets diagonal, minsta diameter och medeldiameter. På 

Valåsen användes medeldiameter, vilket innebär att medeldiametern mellan 5 och 15 cm 

från topp beräknas. Vidare följer en linjeanpassning och en ny diameter 10 cm från topp 

beräknas (RemaControl 2002). 

4.1.3 FinScan 

Det torkade virket sorteras med hjälp av FinScan BM-FS4NT180. Färgkameror används för 

att mäta virkets fyra sidor. Ett bildbehandlingsprogram används för att detektera defekter 

och beräkna virkets dimensioner. Bildbehandlingsprogrammet kräver att dess parametrar är 

korrekt inställda (FinScan 2008). Efter mätning görs en beräkning av det optimala kvalitets- 

och längdalternativet. Värdet per längdenhet och flisvärdet är de avgörande faktorerna i 

beräkningen. Om beräkningar visade att en olönsamt stor mängd var tvunget att kapas bort 

för att förbättra kvaliteten sorterades virket i den sämre klassen. I nedklassningsrapporten 

kallas detta ingen kaporsak (FinScan 2008). För att förenkla för läsare valdes benämningen 

kapning olönsam.  

För stor kvist (överstor kvist i nedklassningsrapporten) innebär att en enskild kvist är för 

stor. Kvistsumma innebär antalet kvist. Dessutom finns ytterligare en möjlighet där 

programmet kompenserar för kvistarnas storlek och antal, vilket kallas kvistdiameter 

(FinScan 2008).  

De automatiska sorteringsreglerna som FinScan använde vid sortering var baserat på 

företagets kvalitetsklasser som kan ses i bilaga 1. Sorteringsreglerna till virke till 

fönsterämnen av kvalitet 40 kan ses i bilaga 3 men vissa undantag användes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 12 - 

Vidare innehöll även programvaran till FinScan en möjlighet att skapa 

bildbehandlingsparameterfiler, vilka kunde användas för simulering av sorteringar (FinScan 

2008). De parametrar som är möjliga att förändra är yttre kanter, vankanter, kvistar, 

kådlåpor, kvisttyp, kvistform, blånad, röta och sprickor. Då FinScan inte registrerade alla fel 

fanns en möjlighet att manuellt bedöma plankor genom att markera dem med olika tecken, 

dessa kallades kritmärke i statistiken (FinScan 2008), se figur 6. Då FinScan gjorde en 

uppdatering av programvaran infördes en sorteringsfunktion för friskkvistandel men 

instruktionen uppdaterades inte (Gustavsson 2014). 

 

4.2 Postningsmönster 

Centrumblocket av fönsterprodukten avpassad för fingerskarvning av fönsterämnen var 150 

mm bred och från detta sågades 2 st. 19 mm brädor, 2 st. 36 mm och 2 st. 38 mm plankor. 

Vid den normala konstruktionsprodukten sågades centrumblocket i 4 st. 38 mm plankor. 

 

 

 

Figur 6. Manuell kontroll av sågad vara i justerverket. 
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5. Resultat och analys 

 Möjliga 

kvalitetsklasser 

Fuktkvot 

(%) 

Dimension 

(mm) 

Konstruktionsprodukt 24, 50, 57, 70 18 38x150 

Fönsterprodukt 40 12 38x150 

Konstruktionsprodukt, 

av fönstervirke 

40 18 36x150 

Interiörprodukt Panel, V+VI, VII 18 46x125 

 

5.1 Konstruktions- och fönsterprodukt 

Täckningsbidraget från centrumutbytet vid användning av röntgenutrustningen ökade med 

3,7 % per sågad m
3
to. 28 % användes till produkten avpassad för fingerskarvning till 

fönsterämnen. Vidare ökade andelen kvalitet 50 med 12,5 % och kvalitet 57 minskade med 

12,6 %, se figur 7.  

 

Produkten för fönsterämnen gav ett bättre täckningsbidrag än produktion utan 

röntgenutrustningen. Vidare gav uttaget en förbättring av kvaliteten på resterande 

produktion. Vilket även ledde till ett bättre täckningsbidrag eftersom kvalitet 50 inbringade 

ett högre värde än kvalitet 57.  

 

 

 

 

 

 

Kv.24 

Kv.50 Kv.57 

Kv.70 

Mars 2013 
Kv.24 

Kv.50 

Kv.57 

Kv.70 

Mars 2014 

Tabell 1. Tabell över de undersökta produkterna, möjliga kvalitetsklasser, fuktkvot och dimensioner. 

Figur 7. Kvalitetsutbyte från mars 2013, utan röntgenutrustningen och mars 2014, då röntgenutrustningen hade 

valt ut delar av virket till fingerskarvning av fönsterämnen. 
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Den största orsaken till nedklassning från kvalitet 40 till kvalitet 70 var kvistdiameter, vilket 

utgjorde 2,11 % av alla sorterade plank. Bland övriga stora orsaker kunde skevhet, vankant 

och kritmärken nämnas, se figur 8. 

 

Andelen plankor till fönsterämnen med för stora kvistar var hög. Tyvärr saknade 

röntgenutrustningen möjlighet att sortera ut efter storleken på kvistar. Eftersom kunden till 

kvalitet 40 ställde krav på kviststorlek lämnades detta område med slutsatsen att det var en 

skogsskötsel och inköpsfråga. 

Då det satt en mätram innan såginlägget på bandsåglinjen och att sågen kunde kurvsåga 

fanns möjligheten att inläggningen inte fungerade optimalt. Vilket kunde ge upphov till 

vankant. 

Skevhet var den tredje vanligaste orsaken till nedklassning. För att minska sådana problem 

bör sågning ske genom märgen. Då bandsåglinjen hade en automatisk iläggning och 

kurvsågningsmöjlighet skulle eventuellt vissa parametrar kunna ställas om.  

Vid sågning av den undersökta sågningen hade ett sågblad gått sönder, vilket gav upphov till 

djupa märken i plankorna. Dessa hade FinScan-utrustningen inte möjlighet att urskilja och 

de registrerades som kritmärke i statistiken. Då personalen på justerverket inte hade fått 

information om antalet paket detta gällde fanns inte möjlighet att vända alla 5636 plankor. 

Vilket innebar att det mycket väl kunde vara lika många som inte uppmärksammats. 
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Figur 8. Andel nedklassade plankor (5,4 %) av totala antalet (5636 st.) uppdelat på orsak. 
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5.2 Interiörprodukt 

Andelen kvalitet 35-virke ökade med 4,14 procentenheter vid justering av specialprodukten 

jämfört med den normala. Dock gjordes vissa förändringar i inställningar till FinScan under 

justeringen av specialprodukten, i syfte att öka andelen kvalitet 35. Vid uteslutande av virket 

som sorterats med andra inställningar blev skillnaden 2,6 %, se figur 9. 

 

Vid den manuella bedömningen godkändes 72 % av virket och konfidensintervallet låg på 

±9 %. Motsvarande andel underkända var 20 ± 9 %, se figur 10. Esping et al. (2006) nämner 

skillnader mellan manuell och automatisk sortering, vilket även var tydligt vid detta försök. 
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Figur 9. Utfallet i procent per klass vid justeringen av normal- (F17) och specialsortering (F17P), före och 

efter inställningsförändringen och totalt. 

Figur 10. Resultat av den manuella bedömningen med konfidensintervall. 
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Den vanligaste orsaken till att bitarna inte hamnade i kvalitet 35 var för stor kvistdiameter, 

se figur 11. Till viss del kunde detta förklaras med vissa svårigheter för FinScan att avgöra 

vad som var kvist och vad som var fiberstörningar runt kvisten. Att för stor kvistdiameter 

sedan minskade berodde förmodligen på ändringar under justeringen. Vidare var det även 

vanligt att det totala antalet kvistar var för många. Samtliga stora nedklassningsorsaker utom 

vankant bör ha påverkats av inställningsförändringen. Anledningen till att andelen vankant 

ökade är okänd då skillnaden i diameter och diameterfördelningen mellan sorterna var 

minimal. 

 

Vankant var en vanlig orsak till nedklassning till både kvalitet 56 och 70. I detta fall sköttes 

inläggningen manuellt, möjligheten till kurvsågning var ytterst begränsad och endast två 

sidobrädor togs ut. Detta tillsammans med visuell observation under justeringen leder till 

slutsatsen att stora delar av vankanten berodde på sågningen och möjligheterna att undvika 

vankant där. Även att kapning inte var lönsam fanns med i båda grupperna. Blånad var enligt 

statistiken ett vanligt problem i kvalitet 70, se figur 12. 
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Figur 11. Nedklassningsorsak från kvalitet 35 till kvalitet V + VI. 

Figur 12. Nedklassningsorsak till kvalitet VII. 



 

- 17 - 

Vid simuleringen med friskkvistandel gjordes försök med två inställningar. Den första 

krävde 80 % friskkvist på splint- och märgsida plus 80 % på kantsidorna, vilket gav ett 

volymutbyte på 16,68 %. Vid den andra användes 80 % på alla sidor, vilket gav 10,50 % 

volymutbyte. För samtliga resultat, se figur 13.  

 

Att slumpmässig variation påverkade antalet kvalitet 35-reglar och antalet nedklassade på 

grund av friskkvistandel vid förändring av kviststorlek kunde uteslutas. Dessutom var 

friskvistandelen och samspelet mellan kviststorlek och friskkvistandel inte utslag av 

slumpmässig variation. Detsamma gällde andelen nedklassat virke på grund av 

friskkvistandel. Gällande antalet kvist och samspel innehållande antalet kvist var det inte 

möjligt att utesluta slumpmässig variation. Vid ökning av koefficienterna för storleken av 

oönskad kvist ökade andelen nedklassade reglar för friskkvistandel och andelen godkända 

kvalitet 35-reglar mer än vid förändring av friskkvistandelen, se bilaga 4. 

6. Diskussion 

6.1 Konstruktions- och fönsterprodukt 

Täckningsbidraget vid sorteringen med röntgenutrustningen blev bättre. Andelen nedklassat 

virke på grund av kviststorlek var omöjlig att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt kunna 

minskas. Vankant och skevhet skulle eventuellt kunna minskas genom att justera 

inställningarna för sågintaget. Ett förbättringsförslag är att kontrollera dessa regelbundet. 

Antalet kritmärken skulle kunna justeras både upp och ned. De är troligt att det bästa sättet 

skulle vara en tydligare kommunikation mellan sågen och justeringen. Så att justeringen kan 

kontrollera ett fåtal paket noggrant då missöden skett. 

Enligt Broman et al. (2007) kunde röntgenutrustning användas för produktionsförbättringar, 

vilket även denna studie visar. I Bromans fall var dock huvudsyftet en estetiskt mer 

tilltalande produkt, detta bör kunna leda till att resultatet inte är direkt jämförbart.  
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Figur 13. Utfallet i procent per klass vid simulering av justering med krav på 80 % friskkvist på märg- och 

splintsida och 80 % på kanterna. Jämfört med 80 % på alla sidor. 
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Vidare skulle även sågverkets inställningar kunna begränsa innebörden av resultatet. 

Resultatet kommer förmodligen inte att leda till några större förändringar, men 

beräkningarna skulle kunna användas som mall i liknande projekt. 

6.2 Interiörprodukt 

Innan regelförändringen ökade andelen kvalitet 35 i specialprodukten jämfört med den 

normala. Det borde tyda på att röntgenutrustningen gör en skillnad. Den manuella 

bedömningen visade att det inte går att utesluta att röntgenutrustningen klarar att sortera ut 

80 % friskkvist men mer talar för att den inte gjorde det under studien. För att förbättra 

resultatet hade ett slumpvis uttag av virke varit lämpligt. Dessutom hade en beräkning av 

totala antalet kvist och friskkvist gjort bedömningen mer lik den automatiska. 

För att kunna jämföra kvaliteten hos virket som godkänts respektive inte godkänts av 

röntgenutrustningen användes relationen mellan antalet per nedklassningsorsak och antalet 

nedklassade. Detta försvårar bedömningen av vad som är normalt. Dessutom skedde 

regelförändringar under körningen, vilket bör kunna påverka kapningens lönsamhet, 

kvistsumma och kvistdiameter.  

Det fanns en viss osäkerhet på inställning för friskvistandel i FinScan. Detta av två skäl, 

först klassade den ned fler reglar på grund av friskkvistandel när den var satt på 20 %. Det 

andra var att instruktioner för den saknades.  

Tyvärr var osäkerheten på inställningar för att sortera ut friskkvist i FinScan för stor för att 

kunna bedöma om röntgenutrustningen klarade att sortera ut friskkvist. Inställningarna var 

möjliga att justera. Ett förbättringsförslag för framtida undersökningar är att först finjustera 

inställningarna till lämpliga nivåer. För att sedan sortera en sågning med vardera sortiment. 

Då hade resultaten kunnat jämföras och slutsatser om röntgenutrustningens förmåga dragits. 

Detta var tyvärr omöjligt att kombinera med produktionen. 

Vankant var ett stort problem. En möjlig lösning skulle vara att öka stockdimensionerna, 

detta skulle dock öka risken för att mellanstockar skulle följa med. Mellanstocken innehåller 

en högre andel torr- och rötkvist. Detta skulle också kunna minskas genom uppdateringar av 

klensåglinjen. Om eller vilka uppdateringar som är lönsamma är en annan fråga. Om 

blånadsproblemen i kvalitet 70 var riktig blånad är svårt att säga då det skulle kunna vara 

smuts från gafflar på truckarna. 

Vid eventuell justering av sorteringsinställningarna bör storleken vara lämplig att inrikta 

förändringarna emot. Detta eftersom antalet kvistar inte hade någon eller mycket mindre 

påverkan på utfallet. Vidare skulle även röntgenutrustningen kunna uppdateras för att bättre 

kunna identifiera friskkvist. Dock påverkades förmodligen utfallet av andra faktorer, till 

exempel kåda som trängt upp ur kvistar vid torkning och smuts. Ytterligare ett exempel var 

friskkvist som vid ytan övergick till torrkvist, dessa hade efter hyvling bedömts som friska. 
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6.3 Förslag till omstrukturering 

Genom att studera effekten av samtliga parametrar röntgenutrustningen förväntas klara 

skulle tidigareläggning av sortering kunna ske. Detta skulle kunna ge en tidsbesparing i 

justerverket, till exempel genom att antalet fack som behövs per sortering minskas. Enligt 

Skog et al. (2010) bör detta i vissa fall kunna ge jämförbar kvalitet med FinScan-sortering, 

vilket leder till slutsatsen att FinScan skulle kunna användas som komplement vid till 

exempel sortering av kviststorlek. Detta kräver naturligtvis ytterligare beräkningar för att 

avgöra om det även i praktiken blir ekonomiskt lönsamt. Vidare skulle även en CT-scanner 

kunna förbättra möjligheterna att tidigarelägga sortering, alternativt förbättra stockintaget.  

7. Slutsats 
Täckningsbidraget blev bättre vid användning av röntgenutrustningen. Orsaken var att 

kvaliteten och därmed priset blev bättre på virket som sorterades bort och att 

täckningsbidraget på virket till fingerskarvning av fönsterämnen förbättrades. 

Andelen kvalitet 35-virke ökade med 2,6 % vid justering av specialprodukten jämfört med 

den normala med samma inställningar. Kvistdiameter och vankant var vanligaste orsaken till 

att virket hamnade i kvalitet 56 respektive 70. 

72 ±9 % av virket godkändes vid den manuella bedömningen. Det går inte att utesluta att 

röntgenutrustningen klarar att sortera ut 80 % friskkvist men mer talar för att den inte gör 

det.  

Vid eventuell justering av sorteringsinställningarna bör kviststorleken vara lämplig att 

inrikta förändringarna emot. Detta eftersom antalet kvistar hade mycket mindre påverkan på 

utfallet och bristande information om friskkvistandelsinställningen i FinScan. 
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Bilaga 1. Moelvens kvalitetsklasser 

Moelvens 

kvalitetsklass (Kv.) 

Sorter enligt 

övrig litteratur 

Kommentar 

21  3-sidigt kvistrent 

23 1-3 SB O/S  

24  1-4 Centrum X-log 

25 O/S + V  

35  Panel 

40 O/S-VI  

50 V  

56 V+VI  

57 VI Centrum 

60 VI Sidobrädor 

65 Schaal Kundnamn, mycket vankant ät tillåtet 

70 VII  

82 C24 Hållfasthetssorterad 

  

Tabell 2. Moelvens kvalitetsklasser och dess motsvarighet i övriga sorteringslitteratur. 



 

 

Bilaga 2. Sorteringsorder för röntgenutrustning och 3D-mätram 

Mätvärde Fönstersvirke Interiörvirke 

Kärnvedsdiameter Minst 125 mm - 

Kvistavstånd Minst 350 mm - 

Årsringsbrädd medel hela 

stammen 

Max 3,2 mm - 

Friskkvistandel - Minst 80 % 

Stockdiameter 234-245 mm 168-178 mm 

  

Tabell 3. Röntgenutrustningens sorteringsorder för fönster- och interiörvirke. 



 

 

Bilaga 3. Sorteringsorder för FinScan 

Fel Fördelning/längd Storlek/antal/form 

Kvist 99 st./3 m vägd 

summa 

Alla typer var tillåtna, under 25 mm ”pärlkvist” 

Kådlåpor 175 mm långa/1 m 25 mm bred, max 2 st. 

Bark 200 mm långa/1 m 30 mm bred 

Fel Fördelning/längd Storlek/antal/form 

Kvist 99 st./1 m vägd 

summa 

Max 60 mm av alla typer, under 50 mm ”pärlkvist” 

Sprickor Minst 100 mm långa 70 % av längden, Max 2 mm bred 

Bark 600 mm långa/1 m 75 mm bred, max 1 st. 

Kådlåpor 300 mm långa/1 m 50 mm bred, max 3 st. 

Röta Andel av ytan Max 1 % röta, 0 % blånad 

Mekaniska Max 3mm långa I bräddriktning 

Fel Fördelning/längd Storlek/antal/form 

Deformation Per 2 m Max 10 mm flatböj, 8 mm 

kantkrok, 7 mm skevhet 

Storlek Max 500 mm 3,0 mm under, 4,0 mm över 

Längd 2700 – 5000 mm  

Fuktkvot  0,0-17,0% 

Vankant Djup 20mm 

 Bredd Ena sidan 18 mm, båda 

sidorna 22 mm 

 Längd Ena sidan 25 %, båda sidorna 

33 % 

  

Tabell 4. Sorteringsregler för kant för fönsterämnen. 

Tabell 5. Sorteringsregler för märg- och splintsida för fönsterämnen. 

Tabell 6. Övriga sorteringsregler för fönsterämnen. 



 

 

 Bilaga 4. Simuleringsinställningar och matris 

  Splint- och märgsida Kanter 

  Död Hål Röta Bark Enhet Död Röta Bark Enhet 

Kviststorlek Högt 30 14 10 30 % 24 24 24 % 

 Lågt 15 7 5 15 % 12 12 12 % 

  Död Hål Röta Bark Enhet Död Röta Bark Enhet 

Kvistantal Högt 6 6 3 3 Summa 6 3 3 Summa 

 Lågt 2 2 1 1 Summa 2 1 1 Summa 

  Alla sidor Enhet 

Friskkvistandel Högt 20 % 

 Lågt 80 % 

Antal kv. 35 Storlek 
(S) 

Antal 
(A) 

Friskkvistandel 
(F) 

S*A S*F A*F S*A*F 

21 - - + + - - + 
68 + - + - + - - 
24 - + + - - + - 
19 - - - + + + - 
83 + + + + + + + 
38 + - - - - + + 
19 - + - - + - + 
38 + + - + - - - 

Skattad effekt 36 4,5 20,5 3 17 4,5 3 
Sannolikhet för 
endast slumpmässig 
variation 0,00% 0,44% 0,00% 4,17% 0,00% 0,44% 4,17% 

 

Tabell 7. Simuleringsinställningar för avgörande av påverkande faktorer med hög- och lågvärden. 

Tabell 8. Försöksmatris och samspelseffekters påverkan på antal godkända interiörprodukter av kvalitet 35 och 

sannolikheten för att dessa uppkommer av slumpmässig variation. 


