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Sammanfattning 

Under år 2012 lades flera svenska sågverk ned, mycket på grund av kronans rekordstarka 
värde gentemot euron. Enligt Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk vid Danske 
bank, upplever dagens sågverk den värsta krisen på 40 år. Denna situation har lett till att 
sågverken har varit tvungna att rationalisera och effektivisera sin verksamhet för att anpassa 
sig till rådande förhållanden och stärka konkurrenskraften. 

Stora Enso Industrial Components är en av Europas största producenter av fönster- och 
dörrkompontenter. Här innefattas bland annat Ala Sågverk som är lokaliserat i Ljusne. Intill 
sågverket ligger Ala komponentfabrik som även är Ala sågverks största kund. Ala 
komponentfabrik efterfrågar virke med lämpliga egenskaper för fönster- och 
dörrkomponenter. Dessa egenskaper är framförallt ett långt avstånd mellan kvistvarven, en 
hög andel kärnved, täta årsringar samt hög densitet. Problemet är att Ala sågverk har en 
begränsad kunskap om var man finner den råvara som ger ett högre utbyte av timmer som är 
lämpligt för komponentfabriken. Den rådande strategin att minimera transportavstånden 
genom att bland annat byta partier med andra aktörer på marknaden medför att de har dålig 
information om vilken kvalitet som levereras till sågverket samt varifrån råvaran kommer.  

Med en större kunskap om vilka faktorer som påverkar de virkesegenskaper som eftersöks 
skulle timmerflödet kunna styras efter vad som efterfrågas och affärer som ej är ekonomiskt 
försvarbara kunna undvikas. För att kunna undersöka vilka faktorer som påverkar de 
önskvärda virkesegenskaperna krävs i första hand en ökad kunskap om det finns trakter som 
ger ett högre utfall av de önskvärda parametarna. Syftet med studien var därför att undersöka 
om man kan finna trakter som ger ett högre utfall av timmer som är lämpligt för Ala 
komponentfabrik. Därefter undersöka hur de ekonomiska utfallen skiljer sig mellan dessa 
trakter. De faktorer som omfattades i denna studie var breddgrad, höjd över havet samt vilket 
område virket kom ifrån. 

Signifikanta skillnader mellan populationen och de utvalda trakterna kunde konstateras i sju 
av de nio stickproven för både kärnvedsdiameter och kvistvarvsavstånd. För kärnvedsandel 
var samtliga stickprov signifikant annorlunda gentemot populationen. Tänkbara orsaker till 
dessa skillnader kunde dock ej härledas till de faktorer som undersöktes i denna studie.    

Kvalitetsfördelningen varierade stort mellan de olika trakterna, både enligt VMF:s 
klassificering och enligt Ala sågverks klassificering. Det framkom att hög kvalitet enligt VMF 
inte tvunget sammanfaller med bedömningen hög kvalitet enligt Ala sågverks egen 
timmersortering. Studiens resultat påvisade att de stickprov som hade en stor andel 
klassificerat som VMF klass 1 resulterade i ett lägre täckningsbidrag och de som hade en stor 
andel VMF klass 3 resulterade i ett högre täckningsbidrag.  

Av resultatet framkom även att det totala täckningsbidraget varierade med 145 kr/m3to ub 
mellan den bästa och den sämsta trakten. Detta indikerar, enligt studiens författare, att det 
finns en stor potential att förbättra lönsamheten med bättre kunskap om var man finner den 
råvara som ger ett högre utbyte av timmer lämpligt för komponentfabriken. 

Nyckelord: timmerfångst, timmersortering, täckningsbidrag, komponentfabrik, kvalitet 



Abstract 

During 2012, several Swedish sawmills had to shut down, largely because of the record strong 
Swedish crown. According to Johan Freij, Chief of Forestry and Agriculture at Danske Bank, 
sawmills today is experiencing the worst crisis in 40 years. This situation has led to the need 
for sawmills to rationalize and streamline their operations to adapt to the conditions and 
strengthen their competitiveness. 

Stora Enso Industrial Components is one of Europe's leading producers of window- and 
doorcomponents. This includes Ala Sawmill which is located in Ljusne. Adjacent to the mill is 
Ala component factory which is also Ala sawmill biggest customer. Ala component factory is 
demanding timber with suitable properties for window and door components. These properties 
are primarily a long distance between the branches, a high proportion of heartwood, tight 
growth rings and high density. The problem is that Ala sawmill has a limited knowledge of 
where to find the raw material that gives a higher yield of timber suitable for the component 
factory.  

With a greater knowledge of the factors affecting the characteristics of wood that is being 
sought would lead to a higher profit. To investigate the factors that affect the desirable timber 
characteristics will primarily require a greater knowledge of which areas that give a higher 
yield of the desired timber. The purpose of this study was to investigate whether one can find 
an area that gives a higher yield of timber suitable for Ala component factory. Then examine 
how the economic outcomes differ between those areas. The factors that were covered in this 
study was latitude, altitude and from which area the wood came from. 

Significant differences between the population and the selected regions was observed in seven 
of the nine samples for both heartwood diameter and distance between the branches. The 
proportion of heartwood were all significantly different in relation to the population. Possible 
causes for these differences, however, could not be attributed to the factors examined in this 
study. 

The quality distribution varied greatly between the different regions, both under the VMF 
classification and according to Ala sawmill classification. It was revealed that a high quality 
classification made by the VMF not always equaled high quality by Ala sawmill’s own 
sawmill lumber sorting. Study results showed that the samples that had a high proportion 
classified as VMF Class 1 resulted in a lower contribution margin and those that had a high 
proportion of VMF Class 3 resulted in a higher contribution margin. 

The results also revealed that the total contribution margin varied by 145 kr/m3to ub between 
the best and the worst sample. This indicates, according to the author, that there is a great 
potential to improve profitability with better knowledge of where to find the raw material that 
gives a higher yield of timber suitable for component manufacturing. 

Keywords: timber sorting, contribution margin, component factory, quality 
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Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrund och problembeskrivning som lett fram till studiens syfte och 
frågeställningar. Utöver detta innefattas även avgränsningar för studien samt en beskrivning 
av timmerfångstprocessen för Ala sågverk. 
 
Under år 2012 lades flera svenska sågverk ned, mycket på grund av kronans rekordstarka 
värde gentemot euron (Skogsindustrierna, 2013). Enligt Johan Freij, affärsområdeschef Skog 
& Lantbruk vid Danske bank, upplever dagens sågverk den värsta krisen på 40 år (SvD, 
2012). Denna situation har lett till att sågverken har varit tvungna att rationalisera och 
effektivisera sin verksamhet för att anpassa sig till rådande förhållanden och stärka 
konkurrenskraften (Skogsindustrierna, 2013). 
 
Enligt Grönlund (1992) är sågverkens största kostnadspost råvarukostnaden och menar därför 
att det är oerhört viktigt att få ett så stort utbyte sågad vara som möjligt vid sönderdelningen 
av en given mängd virke. I Figur 1 framgår hur stort sågutbytet enligt 1990 års 
sågverksinventering är.  
 

 

Figur 1. Utbyten i procent av virkets verkliga volym (fritt efter Grönlund 1992). 

I Figur 1 framgår bland annat att cirka hälften av timmerråvaran omvandlades till sågad vara. 
Stora skillnader i sågutbyte finnes dock mellan olika sågverk. Grönlund (1992) framhåller att 
då endast hälften av råvaran blir sågad trävara är ett högt volymsutbyte av stor vikt för 
sågverkets ekonomi. Dock framgår det på Svenskt Trä (2013) att största möjliga sågutbyte 
kanske inte är det mest optimala ur ekonomisk synvinkel då det beror på pris och efterfrågan 
för olika kvaliteter och dimensioner. 
 
För att kunna öka värdet från varje stock krävs enligt Grönlund (1992) att man noggrant ska 
kunna beskriva stockarnas yttre form, men också att kunna återge en noggrann beskrivning av 
stockarnas inre kvalitet. Enligt beräkningar utförda av Urban Nordmark (2005) skulle ett 
sågverk kunna öka sina intäkter med 10 – 13 procent om de hade bättre kunskap om 
trädstammarnas yttre- och inre egenskaper. 
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Bakgrund 

Stora Enso är en av världens största skogsindustrikoncerner (PwC, 2012). De finns 
representerade i över 35 länder runt om i världen och har cirka 28 000 anställda. Koncernen 
omsatte år 2012 cirka 10,8 miljarder Euro (Stora Enso, 2013a). Företaget är verksamma inom 
fyra olika affärsområden, Printing and Reading, Biomaterials, Renewable Packaging samt 
Building and Living (Stora Enso, 2013b). I affärsområdet Building and Living återfinns bland 
annat koncernens sågverk och komponentfabriker (Stora Enso, 2013c). 
 
Stora Enso Industrial Components är en av Europas största producenter av fönster- och 
dörrkompontenter. Här innefattas bland annat Ala Sågverk som är lokaliserat i Ljusne. Deras 
produktionskapacitet är 375 000m3sv per år och sågar främst tall men även en del gran. I 
timmersorteringen sorteras timret i 64 olika fack beroende på trädslag, diameterklass och ett 
flertal övriga egenskaper som tas fram med hjälp av röntgenutrustning och 3D-ram. Intill 
sågverket ligger Ala komponentfabrik som även är Ala sågverks största kund. Ala 
komponentfabrik efterfrågar virke med lämpliga egenskaper för fönster- och 
dörrkomponenter. Dessa egenskaper är framförallt ett långt avstånd mellan kvistvarven, en 
hög andel kärnved, täta årsringar samt hög densitet. Allt komponentvirke skall vara kvistfritt 
och därför kapas defekter och grenar bort, för att sedan fingerskarvas och lamell-limmas ihop 
till kvistfria ämnen. Avkap blir till flis eller nyttjas till sekundära produkter där kraven på 
kvistfrihet inte är lika höga.  
 
I nuläget säljs allt som tillverkas på komponentfabriken i Ala trots den vikande marknaden för 
dessa produkttyper. Produktionen begränsas idag främst av produktionsanläggningarnas 
kapacitet och tillgången på lämplig råvara (Källander, 2013, pers. komm.). 

Problembeskrivning 

Ala sågverks största kund är Ala komponentfabrik som står för cirka 25 procent av Ala 
sågverks sålda volym. De köper årligen cirka 80 000 m3 sågad vara av Ala sågverk och av 
detta blir cirka 40 000 m3 färdiga fönster- och dörrkomponenter. En utmaning för Ala sågverk 
är att leverera virke med de egenskaper som komponentfabriken efterfrågar.  
 
Trenden om vilken komponentkvalitet som är mest efterfrågad svänger, även kvaliteten på 
timmerfångsten. Detta har lett till att Ala sågverk ibland levererat virke till komponentfabriken 
som egentligen varit bättre lämpade till andra produkter för att få ihop en tillräcklig kvantitet.  
 
Dagens system där timmer byts mellan olika aktörer i syfte att minimera transportavstånden 
innebär att kvalitetsaspekter riskerar att underordnas transportkostnaderna (Johansson, 2013, 
pers. komm.). Ala sågverk önskar därför förbättra kunskapen om vilka trakter och 
timmerklasser som bör väljas för att ge ett högt utbyte i timmer lämpligt för Ala 
komponentfabrik.  
 
Alla de produkter som tillverkas i komponentfabriken kan delas in i två olika kvaliteter, de 
med kärnvedskrav och de utan kärnvedskrav. Då efterfrågan är hög på de produkter som inte 
har ett kärnvedskrav kan även det virke som har en stor andel kärnved användas, men det 
omvända förhållandet fungerar inte då kärnvedskravet begränsar denna möjlighet.  
 
Med en större kunskap om vilka faktorer som påverkar de virkesegenskaper som eftersöks 
skulle timmerflödet kunna styras efter vad som efterfrågas och affärer som ej är ekonomiskt 
försvarbara kunna undvikas. Detta skulle medföra att Ala sågverks betalningsförmåga skulle 
öka, vilket skulle innebära en högre intäkt hos skogsägaren eller möjliggöra ett längre 
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transportavstånd för Stora Ensos virkesleveranser till Ala Sågverk. För att kunna undersöka 
vilka faktorer som påverkar de önskvärda virkesegenskaperna krävs i första hand en ökad 
kunskap om det finns trakter som ger ett högre ekonomiskt utfall av de önskvärda 
parametarna. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om man kan finna trakter som ger ett högre utfall av 
timmer som är lämpligt för Ala komponentfabrik. Därefter undersöka hur de ekonomiska 
utfallen skiljer sig mellan dessa trakter. 

Frågeställningar 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 
 

-Hur ser populationen i Ala sågverks upptagningsområde ut med avseende på 
kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter och kärnvedsandel samt hur är den 
uppdelad enligt Ala sågverks egen timmerklassificering? 
 
-Går det att finna signifikanta skillnader mellan populationen och trakter inom 
upptagningsområdet med avseende på kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter och 
kärnvedsandel samt vad en tänkbar orsak till denna eventuella skillnad kan 
tänkas vara? 
 
-Hur är kvalitetsfördelningen av respektive trakt enligt VMF och Ala sågverks 
egen klassificering, samt vilken av de utvalda trakterna ger högst 
täckningsbidrag? 

Avgränsningar 

Vid Ala sågverk sågas både gran och furu, men då komponentfabriken endast nyttjar furu är 
detta också det enda trädslag som berörs i denna studie.  
 
De historiska data som utgör studiens population består endast av fem månaders underlag då 
mätningarna innan dess ej är representativt för Ala sågverks upptagningsområde.  
 
Röntgenutrustningen kan ge svar på ett flertal, för studien, intressanta parametrar. Dock är 
skattningarna av vissa parametrar mindre tillförlitliga. Två av dessa mindre tillförlitliga 
parametrar är densitet samt årsringsbredd vilket har medfört att dessa ej kommer beröras i 
denna studie. 
 
Vid undersökning av tänkbara orsaker till eventuella skillnader mellan trakterna har jag valt 
att se till Län Kommun Församlingsnummer (LKF-nummer) för att se om det skiljer sig 
mellan olika geografiska områden, breddgrad samt höjd över havet. Anledningen till att dessa 
parametrar valts är att de ej svänger kraftigt inom respektive trakt, men också på grund av den 
sparsamma information som fanns att tillgå om ett flertal av de aktuella trakterna. 
 
Vid beräkningen av täckningsbidrag kommer studien endast att sträcka sig från 
timmersorteringen till försäljningen av varor vid Stora Ensos verksamheter vid Ala då det är 
skillnader mellan trakter och ej avstånd till sågverket som är intressant. De beräkningar som 
redovisas i bilaga 2 och bilaga 3 består av fingerade siffror och tjänar således endast syftet att 
visa hur beräkningarna genomförts. De redovisade täckningsbidragen för sågverk respektive 
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komponentfabrik är manipulerade för att läsaren ej skall kunna utläsa förhållandet mellan 
dem. Dock är det redovisade totala täckningsbidraget ej manipulerat och är således det 
korrekta värdet då detta används för att besvara studiens tredje frågeställning.   

Timmerfångstprocessen 

Virkesplanering 

Cirka 85 procent av volymen timmer som sågas på Ala Sågverk kommer från Bergvik Skog. 
Resterande virke kommer från andra bolag, privata skogsägare och skogsägarföreningar. 
Bergvik Skog har ingen egen fältorganisation utan har ett skogsvårdsavtal med Stora Enso 
som sköter skogen efter Bergvik Skogs direktiv. Planerarna på Stora Enso underhåller Bergvik 
Skogs avdelningsregister, benämnt BESK, och lägger in åtgärdsförslag för intressanta 
avdelningar. I systemet BESK finns avdelningsbeskrivningar med uppgifter om bonitet, 
ståndortsindex, trädslagsblandning, höjd över havet med mera. En eller flera traktdelar 
används för att skapa en trakt med fullständig beskrivning. De färdiga trakterna lagras sedan i 
en traktbank. För privata markägare kan Stora Enso nyttja systemet Excellent skogsbruksplan 
för information om deras skog.  
 
Varje planerad trakt hör till en specifik virkesorder. Till varje virkesorder hör ett antal 
redovisningsnummer som skapas för varje inmätning vid VMF Qbera. Ett 
redovisningsnummer motsvarar med andra ord en virkestransport, som med hjälp av dess 
virkesorder kan spåras tillbaka till en specifik trakt. Virkesordern talar även om vem som sålt 
virket, vart virket ska transporteras och hur virket skall mätas in (Jonas Hedén, 2013, pers. 
komm.).  

VMF Qbera  

Virket som ankommer till Ala Sågverk mäts av VMF Qbera och kan mätas in kollektivt eller 
stock för stock. Större delen av virket från Bergvik Skog mäts in kollektivt vilket är en 
billigare mätningsmetod. Stickprov av den kollektiva inmätningen genomförs sedan på tre 
procent av den inkomna volymen för att säkerställa kvaliteten på inmätningarna. Det virke 
från Bergvik som blivit inmätt kollektivt hamnar på Ala terminal där virket tappar sin identitet 
och kan ej längre spåras till sin tidigare virkesorder. De virkesköp som genomförts från 
privata markägare mätes in stock för stock och är således spårbart tillbaka till dess specifika 
virkesorder (Fäldt, 2013, pers. komm.). VMF Qbera klassar virket efter standarden VMR 1-07 
vilket innebär fyra olika klasser för tall, se Figur 2. De stockar som ej passar in i någon av de 
fyra klasserna vrakas.  
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Figur 2. Översikt av standarden VMR 1-07 som VMF Qbera använder vid klassning av tallstockar. 

Ala Sågverk timmersortering 

Efter virket blivit inmätt av Qbera inkommer det till Ala Sågverks timmersortering. 
Timmersorteringen består av 54 olika fack för talltimmer beroende på vilken kvalitet en stock 
tillhör och vilken diameterklass en stock bedöms tillhöra. Det inkommande virket passerar 
först röntgenutrustningen där virkets inre egenskaper registreras. Vissa egenskaper kan 
röntgenutrustningen läsa av direkt, exempelvis mängd kärnved, kvistvarvsavstånd och 
stocktyp. Andra egenskaper är mer komplexa att läsa av och räknas istället fram med hjälp av 
olika modeller. Efter virket passerat röntgenutrustningen scannas virket i den efterföljande 
3D-mätramen för att mäta stockens yttre egenskaper som exempelvis bulighet, avsmalning 
och krök. Informationen om stockens inre egenskaper skickas från röntgenutrustningen till 
3D-mätramen där respektive stocks inre och yttre egenskaper kombineras och matchas mot 
sorteringsprogrammet som avgör i vilket fack respektive stock skall falla. I listan nedan visas 
de klasser som Ala sågverk sorterar ut för tall. De stockar som ej passar in i någon av de fyra 
första kvaliteterna i listan nedan är reststockar och sorteras endast på stocktyp och diameter. 
Sorteringsprogrammet är speciellt framtaget för Stora Ensos verksamhet vid Ala sågverk och 
kan ställas om vid behov om förutsättningarna skulle förändras. Varje stock bedöms först i 
den översta raden i sorteringsprogrammet, passar stocken ej in på de kriterier som är uppsatta 
för denna rad bedöms stocken i nästa rad tills den passar in på de kriterier som är uppsatta för 
den aktuella raden. Varje rad motsvarar ett sorteringsfack och när en stock väl passar in på en 
rads kriterier faller den i det aktuella facket och fortsätter således ej i sorteringsprogrammet.  
 
F = Möbelvirke. Endast toppstock.  
A = Rotstock. I större diameter även mellanstock. 
C = Ej rotstock. Komponentkvalitet med krav på kvistvarvsavstånd men ej krav på kärnved. 
AC = Komponentkvalitet med krav på kvistvarvsavstånd samt krav på kärnved. 
B = Mellanstock. Reststock. 
BF = Mellanstock och toppstock. Reststock. 
AB = Rotstock och mittstock. Reststock. 
ABF = Samtliga stocktyper. Reststock.  
Övergrova = Stockar med större toppdiameter än 430 millimeter.  
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Teori 

I detta kapitel redovisas de teorier och verktyg som använts i studien. En del av teorin är 
främst till för att orientera läsaren om ämnet, medan vissa delar mer aktivt bidragit till 
problemlösningen. 

Produktionsekonomi 

Produktionsekonomi handlar om hushållning av ett industriellt företags resurser. Ett företag 
måste producera rätt produkter för marknaden sett, men även tillverka dem på ett ekonomiskt 
effektivt sätt (Olhager, 2000).  
 
Att skapa lönsamhet genom en effektiv produktförädling är det primära i ett vinstdrivande 
företag. En förädling av insatsvarorna måste därför ske så att produkten är mer värd för 
konsumenten än bara insatsresursernas totala värde. För att uppnå en långsiktig lönsamhet och 
kunna konkurrera på marknaden räcker det idag inte med ett lågt pris, utan det krävs att 
företaget besitter goda egenskaper inom bland annat kvalitet, flexibilitet och leveransförmåga 
(Olhager, 2000). 

Flexibilitet 

Flexibilitet handlar om att kunna anpassa sig till ändrade förhållanden. På längre sikt innebär 
flexibilitet att upprätthålla produktivitet och lönsamhet, medan den i kortare tidsperspektiv 
syftar till att uppehålla en god leveransförmåga.  
 
Det kan beröra ett företags volymflexibilitet som avser företagets förmåga att ändra sin 
nuvarande produktionsvolym vid en given produktmix. En annan typ som innefattas av 
begreppet flexibilitet är produktmix, så kallad produktmixflexibilitet, där det handlar om att 
kunna justera kvantiteterna av respektive produkt efter kundernas efterfrågan, men också 
förmågan att kunna ändra typen av produkter (Olhager, 2000).     

Leveransförmåga 

Leveransförmåga, eller leveransservice, handlar om företagets förmåga att leverera varor till 
kund. Olika typer av produkter har olika förväntningar på hur leverans skall ske. För vissa 
produkter förväntar sig marknaden att en leverans skall kunna ske direkt, medan för produkter 
med kundspecifikt innehåll inte förväntas kunna levereras direkt (Olhager, 2010).  

Kvalitet 

Begreppet kvalitet kan ha olika innebörd då det gäller både produkter och produktion. Kvalitet 
kan betraktas som en skapare av intäkt där ”rätt” kvalitet resulterar i en större försäljning och 
”fel” kvalitet leder till omarbetning eller kassationer. En persons upplevda kvalitet av en 
produkt behöver inte överensstämma med en annan persons upplevda kvalitet av samma 
produkt (Olhager, 2010).  
 
I artikeln What Does ”Product Quality” Really Mean? Presenterade Garvin (1984) ett flertal 
synsätt på kvalitet. Han menar att det finns ett produktbaserat synsätt där kvalitet är mätbart. 
Detta är dock endast möjligt där nästan alla anser att vissa attribut innebär hög kvalitet, 
exempelvis att en fin matta innebär många knutar per ytenhet. Vidare skriver Garvin (1984) 
om det användarbaserade synsättet där kunden själv avgör vad som är hög kvalitet. Detta 
synsätt är mycket subjektivt och kan skilja sig rejält mellan olika personer. Det 
tillverkningsbaserade synsättet innebär att produkten måste överensstämma med de krav som 
kunderna ställt på den då det är kunderna som skapar efterfrågan. Om en produkt avviker från 



 12

det avsedda resultatet innebär det en minskad kvalitet och produkten måste göras om, kasseras 
eller repareras. Kvalitetsförbättring i detta synsätt innebär då att reducera kostnaden genom att 
minska antalet avvikelser från det avsedda resultatet. Garvin (1984) beskriver också det 
värdebaserade synsättet. Där beskrivs en kvalitetsprodukt som en produkt vilken uppfyller det 
önskade syftet till en acceptabel kostnad. Ur detta synsätt är en löparsko som kostar en 
förmögenhet inte av hög kvalitet, oavsett hur välgjord den än är, på grund av att den har få 
köpare. 
 
Anledningen till att företag väljer att arbeta med kvalitetsförbättringar är att de vill ha nöjda 
kunder och en effektivare verksamhet. Bedrivandet av ett effektivt kvalitetsarbete där tjänster 
och varor tillfredsställer kundens behov ger både nöjda kunder inom- och utanför företaget. 
Inom företaget känner medarbetare en ökad motivation och utanför företaget är kunderna 
beredda att betala ett högre pris och väljer dessutom företaget igen vid framtida affärer 
(Sörqvist, 1998). 
 
Bristande kvalitet är kostsamt för företagen. Enligt Grönlund (1992) kan 
kvalitetsbristkostnaderna uppgå till 20 procent av sågverkets totala kostnader. Genom en 
förbättrad kvalitet kan dessa kostnader minskas vilket i sin tur leder till ett bättre resultat. 
Detta då en kvalitetsförbättring ofta är en engångskostnad. För att nå en liknande 
resultatförbättring utan att förbättra kvaliteten skulle detta resultera i ökade kostnader för 
marknadsföring, personal, administration med mera (Sörqvist, 1998).  
 
Enligt Joseph M. Juran kan kvalitetsbristkostnader definieras som ”de kostnader som skulle 
försvinna om ett företags produkter och dess olika verksamhetsprocesser vore fullkomliga”. 
Sörqvist (1998) menar att denna definition kan uppfattas som allt för bred då vissa icke 
värdeskapande kostnader innefattas, som traditionellt sett inte betraktats som kopplade till 
kvalitet. För att uppnå ett framgångsrikt kvalitetsarbete är det lönsamheten som skall 
maximeras och inte kostnaderna som skall minimeras. 

Lönsamhet 

Ett företags lönsamhet kan beskrivas som kvoten mellan verksamhetens monetära överskott 
och dess tillgångar, se ekvation nedan. En ökad kvalitet kan påverka överskottet genom att öka 
intäkterna eller sänka företagets kostnader. Tillgångarna kan minska genom till exempel 
minskat behov av kontrollutrustning eller minskad bindning i pågående arbeten (Sörqvist, 
1998). 
 

Lönsamhet
Intäkter Kostnader

Tillgångar


  

Kostnadsbegrepp 

Fasta- och rörliga kostnader 

Ett företags kostnader kan delas upp i fasta och rörliga kostnader. Fasta kostnader förblir 
oförändrade vid förändringar i tillverkad volym, exempelvis lokalkostnad eller 
personalkostnader. De rörliga kostnaderna är beroende av volym och minskar således vid en 
minskad volym men stiger vid en ökad volym. Man skiljer även på degressiva- och 
progressiva rörliga kostnader. En degressiv rörlig kostnad minskar i förhållande till 
producerad volym. Exempelvis kan företaget erhålla mängdrabatt vid inköp av stora 
kvantiteter och därmed få ner den rörliga kostnaden. Den progressiva rörliga kostnaden ökar 
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vid en ökad produktionsvolym, till exempel vid ersättning för övertidsarbete (Alnestig och 
Segerstedt, 2008). 

Direkta- och indirekta kostnader 

De kostnader som kan knytas direkt till kalkylobjektet kallas för direkta kostnader. Dessa 
kostnader består vanligtvis av kostnad för lön och material. Direkta kostnader är vanligen en 
uppskattning av rörliga kostnader eller särkostnader. Indirekta kostnader kallas ofta 
samkostnader eller omkostnader och kan vara till exempel kostnader för försäljning eller 
administration. Dessa kostnader fördelas på de produkter som företaget tillverkar och är ej lika 
lätta att identifiera som de direkta kostnaderna för en specifik produkt. Fördelningen sker 
vanligen genom procentuella samband mellan direkta och indirekta kostnader, vilket innebär 
att en produkt som har höga direkta kostnader även kommer stå för en högre andel indirekta 
kostnader till skillnad från en produkt med lägre direkta kostnader (Bergstrand, 2010). 

Sär- och samkostnad 

Kostnader som är direkt kopplade till en volymförändring, ett beslut eller en produkt kallas 
särkostnader. Direkt material, direkt lön och direkta försäljningskostnader är några exempel på 
särkostnader och framgår i Figur 3. De kostnader som saknar ett sådant samband kallas 
samkostnader. Fasta kostnader kan vara både sär- eller samkostnader beroende på hur 
utrustningen nyttjas. Exempelvis kan en maskin som endast används för en enda produkt eller 
syssla utgöra en fast kostnad. Däremot får en lokal eller maskin som servar flera olika tjänster 
eller produkter klassificeras som en fast samkostnad (Bergstrand, 2010).   
 

 

Figur 3. Klargörande exempel på en produktsärkostnadskalkyl (fritt efter Bergstrand, 2010). 

Särkostnader sammanfaller ibland med rörliga kostnader, till exempel vid materialkostnader 
för en viss produkt. Vid ekonomiska analyser används ibland de rörliga kostnaderna som om 
de vore särkostnader, vilket ibland kan vara den enda rimliga lösningen, även om de ej alltid 
överensstämmer helt. Differensen mellan intäkter och särkostnader kallas för bidrag eller 
täckningsbidrag. Då särkostnaderna praktiskt sett är svåra att definiera avser uttrycket i 
praktiken ofta skillnaden mellan intäkter och rörliga kostnader (Bergstrand, 2010). 

Kalkylering 

Målet med kalkylering är att skapa en korrekt bild av verkligheten som kan ligga till grund för 
beslutsfattande. En kalkyl är en jämförelse av intäkter och kostnader och är en väsentlig del i 
företagets alla aktiviteter. Genom kalkylering kan företaget prova olika scenarion för att kunna 
förutsäga vilket alternativ som är lämpligast. Det kan handla om till exempel 
produktionsvolymer, nyinvesteringar, produktpriser eller transporter. Hur väl kalkylens bild 
överensstämmer med verkligheten beror dels på vilka data som den bygger på, men också 
validiteten i den valda kalkylmodellen (Alnestig och Segerstedt, 2008).  
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En kalkyl kan genomföras på flera olika vis beroende på förutsättningar och dess omfattning.  
Kostnader har en central roll i lönsamhetsberäkningar och är viktiga att känna till vid 
kalkylering (Alnestig och Segerstedt, 2008). En vanlig form av kalkyl är bidragskalkylen 
(Bergstrand, 2010). 

Bidragskalkyl 

Bidragskalkylen används i första hand för metod- och produktval där marknadspriset är känt 
eller där företagets säljare kan bedöma detta. 
 
En enkel bidragskalkyl består endast av de kostnadsposter som har ett direkt samband med 
produktionen av en enskild vara. Det innebär i praktiken att den viktigaste posten blir direkt 
material. Denna post är viktig eftersom den vanligen minskar om produktionsvolymen 
reduceras. Utöver detta kan bidragskalkylen innefatta en del andra direkta kostnader såsom 
licenser i tillverkningen eller direkt lön (Bergstrand, 2010). Differensen mellan de intäkter och 
särkostnader som ett kalkylobjekt medför kallas bidrag eller täckningsbidrag (Alnestig och 
Segerstedt (2002). Nedan i Figur 4 återges en illustration på sambandet mellan intäkt, 
särkostnad och täckningsbidrag. Då förhållandet mellan intäkt och särkostnad ändras påverkas 
täckningsbidragets storlek och således även produktens bidrag till företaget. 
 

 

Figur 4. Illustration av förhållandet mellan intäkt, särkostnad och täckningsbidrag.  

Definitionen av en bidragskalkyl enligt Alnestig och Segerstedt (2002) lyder:  
 

De kostnader som skulle bortfalla om ett visst produktslag inte 
tillverkades och således utgör särkostnader för denna produkt. 
För ett produktslag som nu ej ingår i sortimentet men planeras 
ingå, är dess särkostnader lika med de kostnader som beräknas 
tillkomma. 

 
Bidragskalkylen är lämplig om priset är fastställt genom marknadskrafterna, befintliga 
kontrakt eller personalens egen kännedom om marknaden. Om så är fallet erhålls möjligheten 
att se vilket bidrag varje produkt bidragit med till att täcka företagets fasta kostnader. Detta 
medför att företaget kan se vilken produkt det lönar sig att tillverka. 
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Material och Metod 

I detta kapitel presenteras den valda forskningsmetoden. Först beskrivs teorin kring 
metodiken och sedan förklaras vilken metodik som använts för denna studie. I detta kapitel 
innefattas även etiska aspekter, reliabilitet och validitet, tillvägsgångssätt samt 
metodreflektion. 

Forskningsmetod 

Det finns flera frågor man bör ställa sig innan man påbörjar en forskningsrapport. Bland annat 
vilken design på undersökningen som är lämplig och vilka metoder som är lämpliga för just 
denna undersökning. Kommer undersökningen använda sig av kvalitativ- eller kvantitativ 
metodik, kommer undersökningen ha en induktiv- eller deduktiv ansats och så vidare.  
 
Enligt Bryman och Bell (2003) är en viktig del i utformningen av forskningsrapporten att 
avgöra om den ska ha en deduktiv eller induktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att man 
utgår från teori och sedan skapar hypoteser utifrån denna. I nästa steg samlas data in för att 
kunna erhålla ett resultat. Utifrån det framtagna resultatet genomförs därefter en 
hypotesprövning för att se om hypoteserna antingen kan bekräftas eller förkastas. I den 
induktiva ansatsen råder ett nästan motsatt förhållande där teorin istället är ett resultat av 
studien. Tilläggas bör att den deduktiva ansatsen ofta innehåller inslag av den induktiva 
ansatsen och vice versa (Bryman och Bell, 2003). 
 
För att kunna genomföra den tänkta forskningen och avgöra vilka metoder som är aktuella vid 
bearbetning av det insamlade materialet bör man avgöra om det är kvantitativt eller kvalitativt. 
Patel och Davidson (2011) menar att kvantitativ forskning är av sådan sort som innebär 
mätningar vid insamlandet av data och därefter statistiska metoder för bearbetning och analys. 
Den kvalitativa forskningen beskrivs som insamling av ”mjuka” data som oftast följs av 
verbala analysmetoder. Enligt Bryman och Bell (2003) sammanfaller den kvantitativa 
forskningen ofta med det deduktiva synsättet mellan praktisk forskning och teori, medan den 
kvalitativa forskningen oftast sammanfaller med ett induktivt synsätt. Författarna framhåller 
också att indelningen sällan är så strikt i verkligheten utan den kvalitativa forskningen ofta har 
inslag av kvantitativ sort, medan den kvantitativa forskningen ofta infattar kvalitativa inslag.  

Forskningsmetod i denna studie 

Då det inte finns någon vedertagen teori om var i upptagningsområdet man finner den råvara 
som bättre innehar de egenskaper som efterfrågas i Stora Ensos komponentfabrik i Ljusne har 
rapporten en induktiv ansats. Den forskningsmetodik som använts i studien är mestadels av 
kvantitativt slag då stora delar är uppmätt insamlad data, men det finns även delar av 
kvalitativt slag för att ge en bättre bild av Stora Ensos verksamhet och arbetssätt.  

Metodik för datainsamling 

Det finns flera olika sätt och tekniker att samla in data för att kunna besvara den aktuella 
frågeställningen. Några exempel på insamling av data kan bland annat vara olika former av 
intervjuer, egna observationer eller tillgängliga dokument. De olika teknikerna eller sätten kan 
ej rangordnas utan väljs utefter vilka förutsättningar som finns för att genomföra studien samt 
vilken karaktär studien har (Davidson och Patel, 2011). De data som samlas in kan vara 
antingen primär- eller sekundär. Med primär data menas sådan data som forskaren insamlat 
specifikt för en undersökning, medan sekundär data är insamlad av någon annan och som inte 
nödvändigtvis behöver vara specifikt till aktuell studie (Saunders, 2003). 
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Ibland krävs en mer öppen intervju där frågor som uppkommer under intervjun kan ställas, 
medan andra tillfällen kan kräva en mer strikt hållning till intervjuguiden då man vill ställa 
samtliga intervjuobjekt exakt samma frågor (Bryman och Bell, 2003). 
 
Den semi-strukturerade intervjun har klara men öppna frågor som berör ett visst tema. Det 
man vill uppnå med denna intervjuteknik är att intervjuobjektet ska kunna utforma sina svar 
fritt. Frågor som uppkommer under intervjun kan också ställas, så länge som frågorna 
anknyter till något som intervjuobjektet sagt (Bryman och Bell, 2003). 
 
Den ostrukturerade intervjun liknar i viss mån ett vanligt samtal. Intervjuaren har ofta enbart 
löst sammansatta anteckningar att stödja sig på under intervjun. Ibland ställs endast en fråga 
till intervjuobjektet som därefter får associera fritt. Vid tillfällen som intervjuaren anser att det 
finns skäl till en uppföljningsfråga kan denna ställas direkt (Bryman och Bell, 2003). 
 
Ett vanligt sätt att inhämta information är observationer. Trots att det finns en mängd olika sätt 
att inhämta data genom observationer kan man enligt Davidson och Patel (2011) urskilja två 
olika typer, nämligen strukturerade- och ostrukturerade observationer. Med strukturerade 
observationer finns ett i förväg bestämt observationsschema som beskriver vilka beteenden 
och skeenden som skall kartläggas. Med ostrukturerade observationer finns inget i förväg 
bestämt observationsschema utan syftet är att utforska och samla in så mycket fakta som 
möjligt.  
 
Information kan även inhämtas från olika former av dokument, vanligen information som 
tryckts eller nedtecknats, exempelvis från statistik och register. Dock har den tekniska 
utvecklingen bidragit till att fler medier kan lagras och användas, till exempel ljud- och 
bilddokument, litteratur eller privata handlingar (Davidson och Patel, 2011).  

Metodik för datainsamling för denna studie 

Data och information har samlats in genom kvalitativa intervjuer, kvantitativa data samt egna 
observationer.  
 
En stor del av de data som beskriver hur Stora Enso bedriver sin verksamhet på Ala och hur 
timmerfångsten går till har framkommit genom kvalitativa intervjuer. Det är främst semi-
strukturerade intervjuer men till viss del har även fakta inhämtats genom ostrukturerade 
intervjuer då en klar frågeställning saknats. Kunskap om hur vissa delar av verksamheten vid 
Ala fungerar, bland annat virkesinmätningen, har inhämtats genom ostrukturerade 
observationer. 
 
De dokument som ligger som underlag för kartläggningen av Ala sågverks population har 
inhämtats från Alas interna dataserver och är kvantitativa data av sekundärt slag. Prisuppgifter 
och produktionskostnader har mestadels erhållits genom kvalitativa intervjuer av den personal 
vid Ala sågverk som är insatt i detta område. En del av produktionskostnaderna har dock tagits 
fram genom bearbetning av tillgängliga dokument.  
 
Då en stock passerar röntgenutrustningen vid Ala sågverks egen timmersortering registreras 
och lagras ett stort antal egenskaper för respektive stock. Dessa kvantitativa data ligger till 
grund för stora delar av denna studie. 
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Statistisk analys 

Statistiska metoder är användbara inom alla aktiviteter där någon form av datainsamling och 
analys genomförs. En väl genomförd statistisk undersökning kan bistå med ovärderlig 
information. Att kunna tolka resultaten rätt samt att man känner till de olika metodernas 
förutsättningar och begränsningar är dock nödvändigt för att kunna dra korrekta slutsatser av 
det insamlade materialet (Nilsson, 1979). 
 
Man brukar dela in statistik i två olika grupper: 
 
Beskrivande statistisk har syftet att ge en överblick av det insamlade materialet på ett 
strukturerat och överskådligt sätt samt återge de väsentliga dragen från datat som samlats in. 
 
Statistisk analys har syftet att dra slutsatser av hur verkligheten ser ut med hjälp av stickprov 
eller hur sambandet ser ut mellan olika företeelser, men också att analysera hur säkra dessa 
slutsatser om datat är (Lantz, 2009). 
 
För att kunna beskriva en mängd data av observerade värden används ofta ett mått på 
datamängdens centraltendens. De viktigaste måtten av centraltendens är medelvärde, median 
samt typvärde. Medelvärdet är det genomsnittliga värdet av samtliga variabelvärden och anses 
vara det viktigaste måttet på centraltendens för datamängder. Medianen är det mittersta värdet 
vid en rangordning av det insamlade datat medan typvärdet är det vanligast förekommande 
värdet i datamängden (Lantz, 2009). 
 
Normalfördelning 
Av alla kontinuerliga fördelningar anses normalfördelningen vara den viktigaste av alla då 
många tester kräver att den aktuella populationen är normalfördelad eller åtminstone 
approximativt normalfördelad. Anledningen till att den anses som viktig är bland annat att ett 
antal andra slumpvariablers fördelningar approximeras med normalfördelningen, men också 
att normalfördelningen är central i teorin om stickprov. Normalfördelningen besitter ett antal 
egenskaper som tillsammans skiljer den från andra fördelningar. Bland annat är dess 
sannolikhetskurva alltid symmetrisk kring mitten. En annan egenskap som skiljer 
normalfördelningen från de andra fördelningarna är additivitet. Det innebär att om det finns 
flera oberoende slumpvariabler som är normalfördelade så kommer summan av dem att vara 
en normalfördelad slumpvariabel. Medelvärdet av denna slumpvariabel kommer då också att 
vara lika med summan av de enskilda slumpvariablernas medelvärden (Lantz, 2009).  
 
Ett exempel på en normalfördelad variabel är bland annat längden på människor i Sverige som 
ger upphov till den klassiskt klockformade sannolikhetskurvan vilken illustreras i Figur 5. Av 
Figur 5 framgår också hur stor del av den totala fördelningen som ligger mellan olika gränser, 
exempelvis att från medelvärdet återfinns 68 procent av alla mätvärden inom en 
standardavvikelse (Lantz, 2009). 
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Figur 5. Exempel på normalfördelad sannolikhetsfördelning (egen illustration från wikipedia, 2013). 

Spridningsmått 
Vid beskrivning av en datamängd vill man många gånger visa hur stor spridningen är kring 
centraltendensen. Ett sätt att göra detta är att ange variationsvidden, det vill säga differensen 
mellan det lägsta och högsta värdet i den aktuella datamängden. Delar man sedan upp 
datamängden i fyra lika stora delar, med medianen i mitten, har man fått fyra kvartiler. Då 
återfinns 25 procent av datamängden under första kvartilen, 50 procent av datamängden under 
den andra kvartilen och under tredje kvartilen återfinns 75 procent av datamängden. En 
nackdel med variansvidden som mått är att enstaka extrema värden påverkar spridningsmåttet 
starkt. Detta potentiella problem undvikes genom att istället använda sig av kvartiler (Lantz, 
2009). 
 
Ett av de vanligaste och viktigaste spridningsmåtten är varians. Det är den genomsnittliga 
kvadrerade avvikelsen från det sanna medelvärdet i populationen och räknas ut enligt 
ekvationen nedan. Varians är med andra ord ett mått på hur stora de observerade värdenas 
avvikelser från medelvärdet är i en datamängd. Variansmåttet är mycket mer informativt än 
till exempel variationsvidden då alla observationer ingår i detta mått (Lantz, 2009). 
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Standardavvikelse är ett annat viktigt spridningsmått som är kvadratroten ur populationens 
varians. Anledningen till att standardavvikelsen ofta används är att den är lätt att sätta i 
relation till medelvärdet i jämförelse med exempelvis variansen där felen är kvadrerade. Ju 
högre standardavvikelsen är i förhållande till medelvärdet, ju större spridning är det på 
populationen.  Standardavvikelsen räknas ut enligt ekvationen nedan (Lantz, 2009).  
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Centrala Gränsvärdessatsen 
En av de viktigaste statistiska lagarna är den centrala gränsvärdessatsen. Den säger att oavsett 
vilken fördelning som ett stort antal slumpvariabler ursprungligen kommer ifrån så kommer 
medelvärdet, från en och samma fördelning, att förbli en normalfördelad slumpvariabel 
(Lantz, 2009). Ju mer en population avviker från normalfördelningen, desto större måste 
antalet vara för att medelvärdet skall anses vara approximativt normalfördelat. Om en 
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populations fördelning ej skiljer sig allt för mycket från normalfördelningen anses stickprovets 
fördelning som approximativt normalfördelad då antalet individer i populationen är lika med, 
eller överstiger 30 individer. Om en population är normalfördelad är även stickproven 
normalfördelade, oberoende av stickprovsstorleken (Nilsson, 1979). 
 
Konfidensintervall 
Punktskattning är en vanlig metod vid skattning av en populations medelvärde. Medelvärdet 
för ett stickprov ur populationen räknas fram och detta används sedan som skattning av 
medelvärdet för hela populationen. Ett punktskattat värde säger dock inget om hur god 
precisionen på det skattade värdet är, även om man vet att precisionen blir bättre ju större 
stickprovet är. För att bättre kunna beskriva precisionen i skattningen av en populations 
medelvärde är skapandet av konfidensintervall ett alternativ. Ett konfidensintervall är alltså en 
skattning av det intervall i vilket en önskad populationsparameter återfinns. Till 
konfidensintervallet anges ett mått som preciserar med vilken säkerhet som det skattade värdet 
ligger inom konfidensintervallet. Detta säkerhetsmått kallas även konfidensnivå och är 
vanligen på 95 eller 99 procent, vilket innebär att man med 95 eller 99 procents säkerhet kan 
säga att den sökta populationsparametern återfinns inom intervallet. En högre konfidensnivå 
innebär därför att intervallet blir större då en större säkerhet krävs. Ju högre standardavvikelse 
en population har, ju större blir också konfidensintervallet. Det är dock så att vid ett större 
antal individer som ingår i populationen så minskar intervallets storlek, förutsatt att övriga 
parametrar är lika (Lantz, 2009). 
 
Hypotesprövning 
Med hjälp av hypotesprövning kan antaganden göras om likheter och skillnader mellan 
parametrar i olika populationer. Vanligen genomförs detta för att kunna uttala sig om en 
mängd individer genom att endast undersöka ett mindre antal av dem. Testet innebär att en 
nollhypotes (H0) och en mothypotes (HM) skapas där någon av hypoteserna alltid kommer vara 
sann medan en av dem alltid kommer att förkastas. Innan en hypotesprövning genomförs 
måste en signifikansnivå (α) väljas, det vill säga hur stor sannolikheten får vara att dra en 
felaktig slutsats (Lantz, 2009). 

Statistisk analys för denna studie 

I denna studie har medelvärde samt standardavvikelse för de definierade populationerna för 
kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel beräknats. För respektive stickprov 
har konfidensintervall beräknats för kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter och kärnvedsandel 
som sedan, genom hypotesprövning, jämförts med populationens medelvärde. Utöver detta 
har även medelvärde och standardavvikelse erhållits för respektive stickprov. 

Urvalsmetodik 

Enligt Aczel (1999) finns det två olika huvudtyper av urval då studien har en kvantitativ 
ansats, nämligen sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Dessa kan sedan delas upp 
ytterligare i olika typer av urval. 
 
Sannolikhetsurval kallas även slumpmässigt urval vilket innebär att det är på ett slumpmässigt 
vis som individerna väljs ut. Det vill säga att sannolikheten för att bli vald för samtliga 
individer i populationen är lika stor samt känd i förväg. Det finns flera typer av slumpmässigt 
urval, bland annat systematiskt urval och klusterurval (Aczel, 1999). 
 
Systematiskt urval innebär att det finns en systematik över hur individerna väljs ut. 
Exempelvis kan urvalet utgöras av var femte eller tionde individ från en lista. Klusterurval kan 
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användas då individerna finns naturligt grupperade som i till exempel skolklasser eller 
föreningar. Undersökningen kan sedan göras antingen på samtliga individer i skolklassen och 
kallas då ettstegs klusterurval, eller endast på ett fåtal individer i klassen och kallas då tvåstegs 
klusterurval. En nackdel med klusterurval är att större delen av grupperna ur populationen ej 
är med vilket kan medföra systematiska fel om grupperna ur populationerna skiljer sig mycket 
åt (Aczel, 1999). 
 
Icke sannolikhetsurval kallas även icke slumpmässigt urval vilket innebär att individerna ej är 
utvalda på ett slumpmässigt sätt, de är istället utvalda på grund av att de är tillgängliga. Det 
finns flera typer av icke slumpmässigt urval, bland annat typiskt urval, rent 
bekvämlighetsurval och konsekutivt urval (Aczel, 1999). 
 
Typiskt urval innebär att individer som är typiskt för den bakomliggande populationen som 
man vill beskriva väljs ut för undersökningen. Vid rent bekvämlighetsurval väljs de individer 
som är lättast att få tag på. Hur dessa individer speglar den bakomliggande populationen är 
dock okänt. Konsekutivt urval innebär att de individer som under en fördefinierad tidsperiod 
uppfyller de i förhand uppsatta kriterierna blir ett stickprov (Aczel, 1999). 

Urvalsmetodik för denna studie 

De data som utgör populationen för kvistvarvsavstånd och kärnvedsdiameter i denna studie är 
framtagna genom ett icke sannolikhetsurval då det är samtliga tallstockar från och med 
oktober till och med februari och är således ej utvalda på ett slumpmässigt sätt. Även 
populationen för kärnvedsandel är ett icke sannolikhetsurval och består av stockar från samma 
insamlingsperiod, skillnaden är dock att de stockar röntgenutrustningen bedömt som 
toppstockar är borttagna. 
 
De stickprov som är med i denna studie är framtagna både genom sannolikhetsurval och icke 
sannolikhetsurval. Det var ett systematiskt val att stickprov skall tas fram för flera 
sammanhängande områden, så kallade kluster. Ur dessa kluster är det endast de partier som 
mättes in stock för stock som är utvalda till denna studie. Det är också ett bekvämlighetsurval 
då de sammanhängande områdena valdes ut på grund av att de var tillgängliga. För 
stickproven gällande kärnvedsandel har ett ytterligare icke sannolikhetsurval gjorts då jag valt 
att bortse från toppstockar. 

Etiska aspekter 

Målet med allt forskningsarbete är att ta fram trovärdig kunskap som är viktig för både individ 
och samhälle. Vid allt forskningsarbete måste man dock ta hänsyn till forskningsetiska 
aspekter. Den svenska myndigheten vetenskapsrådet har därför tagit fram fyra övergripande 
etikregler för detta ändamål. Dessa är informationskravet som innebär att forskaren skall 
informera de berörda parterna om forskningens syfte, samtyckteskravet som innebär att 
deltagaren i en undersökning själv får avgöra om de vill medverka eller ej, 
konfidentialitetskravet som betyder att medverkande personer ska ges konfidentialitet och att 
deras personuppgifter ej får spridas vidare, samt nyttjandekravet som innebär att insamlade 
uppgifter och data ej får användas till annat än forskningsändamål. 

Etiska aspekter för denna studie 

Då denna studie har en kvantitativ ansats på uppdrag av Stora Enso har få etiska aspekter 
behövts tas hänsyn till. Dock har de som blivit intervjuade under studiens gång blivit 
informerade om studiens syfte och godkänt sin medverkan. 
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Reliabilitet och validitet 

Då en undersökning genomförs är det viktigt att kunna bedöma om tillvägagångssättet för att 
få fram resultatet är tillförlitligt. Det är också viktigt att bedöma om forskningen är relevant i 
sammanhanget.  
 
Reliabilitet har att göra med huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om man 
genomför en likadan undersökning en gång till, eller om resultatet påverkas av tillfälliga eller 
slumpmässiga faktorer. Det vill säga om resultatet är stabilt eller ej. Om ingen skillnad uppstår 
mellan de olika resultaten av två likadana undersökningar anses undersökningen ha en hög 
reliabilitet. Vid stora skillnader i resultat vid två likadana undersökningar råder motsatt 
förhållande, det vill säga att undersökningen har en låg reliabilitet (Bryman och Bell, 2003). 
 
Då man utvärderar en undersöknings validitet bedömer man om de slutsatser som skapats från 
undersökningen hänger ihop eller ej, det vill säga att undersökningen har undersökt vad som 
avsetts att undersökas. En hög validitet innebär att man har mätt det som är relevant i 
sammanhanget, medan en låg validitet innebär motsatsen (Patel och Davidson, 2011). 
 
Viktigt i sammanhanget är att hög reliabilitet är ett krav för att kunna uppnå en hög validitet 
men att hög reliabilitet inte är en garanti för hög validitet. En låg reliabilitet medför dock alltid 
en låg validitet (Patel och Davidson, 2011). 

Reliabilitet och validitet för denna studie 

Innan studien påbörjades begrundades val av datainsamlingsmetod för att främja att rätt sorts 
blev insamlad på ett tillförlitligt sätt. Reliabiliteten hos VMF är att anse som hög då Stora 
Enso och dess leverantörer anser att deras bedömningar är tillförlitliga nog att vara 
betalningsgrundande. Reliabiliteten hos de röntgen- och 3D-data som använts i denna studie 
har också bedömts som hög då de till stor del ligger till grund för Ala sågverks 
timmerklassificering. 
 
Jag har arbetat aktivt för att höja reliabiliteten i studien genom att exempelvis radera 
extremvärden som troligen uppkommit genom mätfel. Jag har även begrundat validiteten för 
studien, vilket bland annat ligger till grund för att jag valde att bortse från transportkostnaden 
vid beräkning av täckningsbidrag då detta ej främjade uppfyllandet av syftet. 

Tillvägagångsätt 

Jag påbörjade studien med ett möte på plats vid Ala sågverk med de som på ett eller annat sätt 
skulle bli involverade i denna studie. Efter detta möte hade mycket information insamlats och 
ett syfte för studien kunde påbörjas. Under mötet diskuterades även vilka relevanta 
avgränsningar som skulle sättas upp för studien. 
 
Efter att jag fått reda på vad Stora Enso ville få fram genom studien påbörjades litteratur- och 
informationsinsamling för att skapa ett teoretiskt ramverk och för att kunna specificera 
organisationens problemställning, samt för att erhålla en ökad förståelse för hur studien skulle 
kunna genomföras. 
 
Efter det första mötet och mina egna litteraturstudier ägde ytterligare ett möte rum vid Stora 
Ensos kontor i Falun. Intentionen med mötet var att precisera syftet och avgränsningarna för 
att ha ett klart syfte att arbeta mot under studiens kommande delar, men också att få en klarare 
bild av hur Stora Enso arbetar med sin virkesförsörjning i deras interna nätverk. Med ett klart 
syfte och klara avgränsningar kunde studiens frågeställningar utformas.  



 22

Efter min vistelse i Falun tillbringade jag tid vid Ala sågverk där jag lärde mig hur 
röntgenutrustningen fungerar samt hur dessa data från röntgen lagras. Under denna tid besöktes 
även VMF där en datainsamling av inmätta stockpartier genomfördes. Dessa partiers röntgendata 
plockades sedan ut för att jag skulle få en möjlighet att bekanta mig med dess utformning inför de, 
för studien, relevanta partierna. De data jag erhöll var i Excel-format och innehöll flera olika 
parametrar utöver de som är intressanta för denna studie. Varje rad i de röntgendata som erhölls 
motsvarar en stock och dess olika uppmätta egenskaper. I Bilaga 1 åskådliggörs flera av dessa 
egenskaper där de grönmarkerade från vänster är medeltoppdiameter, stockvolym, stocktyp, 
kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter, sannolikhet för A-stock samt sannolikhet för F-stock. 
 
För att kunna besvara frågeställningens första fråga samt genomföra de statistiska analyserna 
behövde en population definieras. Efter samtal med min handledare vid SLU samt vid Stora Enso 
kom vi fram till att röntgendata från samtliga tallstockar från oktober 2012 fram till och med mars 
2013, cirka 1,77 miljoner stockar, fick utgöra ett tillräckligt underlag då en längre period ej hade 
givit ett rättvisande resultat på grund av den stora mängd stormtimmer som tagits in under hösten. 
Dock hade det varit önskvärt med ett helt års data för att göra det möjligt att urskilja 
säsongsvariationer över året. När jag fått ut data över de stockar som skulle utgöra min population 
filtrerades samtliga klasser fram enligt samma sorteringsregler som Ala sågverk använder sig av. 
Detta genomfördes för att erhålla hur stor volym som föll i respektive kvalitet och diameterklass. 
Den definierade populationen för kärnvedsandel bestod av cirka 1,37 miljoner stockar, då jag 
valde att bortse från toppstockar. Anledningen till detta var att minimera risken för felaktiga 
slutsatser då vissa av stickproven innehöll en markant mindre andel toppstockar än övriga 
stickprov vilket troligtvis beror på att de skickats till en annan mottagare. 
 
Dessa stockar behandlades därefter i statistikprogrammet Minitab där grafiska beskrivningar av 
populationen med avseende på kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter och kärnvedsandel erhölls. I 
denna studie har kärnvedsandel beräknats genom att dividera kärnvedsdiameter med toppdiameter 
för varje stock. För att få ut de grafiska beskrivningarna ur Minitab kopierades röntgendata från 
Excel och klistrades in i Minitab. Därefter raderades extremvärden, så kallade outliers, för att 
bättre illustrera hur de erhållna värdena var fördelade. För kärnved ansågs ett värde som 
extremvärde då det översteg 300 millimeter och för kvistvarvsavstånd ansågs värden som extrema 
då de översteg 85 centimeter. För kärnvedsdiameter plockades 180 värden bort vilket medförde att 
99,99 procent var med i undersökningen och för kvistvarvsavstånd plockades 848 värden bort 
vilket medförde att 99,95 procent var med i undersökningen. De observationer som hade värdet 0 
är också borttagna då detta värde anses orimligt. Med hjälp av funktionerna ”descriptive statistics” 
samt ”histogram” i Minitab kunde spridningsmått, i form av standardavvikelse, samt medelvärde 
och histogram erhållas för den definierade populationen. Där framkom att varken 
kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter eller kärnvedandel var helt normalfördelade, vilket troligen 
beror på att valda parametrar är begränsade då de ej kan anta negativa tal. Både kvistvarvsavstånd, 
kärnvedsdiameter och kärnvedsandel kan dock ändå approximeras som normalfördelade då 
populationen består av ett tillräckligt stort antal individer. Då populationerna är approximativt 
normalfördelade är även stickproven ur densamma, enligt centrala gränsvärdessatsen, 
approximativt normalfördelade. Dessa grafiska beskrivningar samt resultatet från filtreringen av 
röntgendata ligger till grund för besvarandet frågeställningens första fråga och finns presenterat i 
början av resultatkapitlet. 
 
För att kunna besvara frågeställningens andra fråga påbörjades insamling av data från de 
virkesorder som inkom till Ala sågverk. En virkesorder utgörs av en trakt, vilket i denna studie 
representerar ett stickprov. Ett kriterium vid val av virkesorder för denna studie var att de 
skulle bestå av minst nio partier, vilket motsvarar cirka 400 m3to ub. Anledningen till detta 
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kriterium var att jag ville få in ett tillräckligt antal stockar för att göra det möjligt att 
genomföra en bedömning av respektive stickprovs fördelning av virkesklasser, samtidigt som 
insamlingen ej fick ta för lång tid då studiens tidsram var begränsad. När en tillräcklig mängd 
virkesorder som uppfyllde kriterierna fanns tillgängligt avbröts insamlingen av stickprov och 
data över dessa erhölls från Ala sågverk. Insamlingen resulterade i totalt 9 virkesorder. Utöver 
röntgen- och 3D-data från dessa virkesorder erhölls även VMF Qbera:s bedömning av 
samtliga stockar från respektive stickprov.  
 
För respektive stickprov erhölls medelvärde samt standardavvikelse för kvistvarvsavstånd, 
kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel. För att kunna avgöra om det fanns någon signifikant 
skillnad mellan stickproven och populationen, med avseende på de tre utvalda parametrarna, 
bokades ett möte med en lektor i statistik på enheten för tillämpad statistik och matematik vid 
SLU i Uppsala. Under mötet diskuterades vilken analysmetod som var bäst lämpad för denna 
studie. Det vi kom fram till under mötet var att skapa konfidensintervall för respektive 
parameter i varje stickprov och sedan genomföra hypotesprövning mellan respektive stickprov 
och den definierade populationen skulle vara en lämplig metod om man ville undersöka 
huruvida det fanns en signifikant skillnad mellan stickproven och populationen. Det vill säga 
att varje stickprov testades mot den definierade populationen. Signifikansnivå 
rekommenderades till antingen 5 eller 1 procent. Nollhypotesen som definierades innebar att 
det ej fanns någon signifikant skillnad mellan respektive stickprovs medelvärde (µx) och den 
fördefinierade populationens medelvärde (µpop), det vill säga: 
 
H0: µpop = µx 
 
Mothypotesen innebar att en signifikant skillnad kunde påvisas mellan respektive stickprovs 
medelvärde och den fördefinierade populationens medelvärde, det vill säga: 
 
HM: µpop ≠ µx 
 
Dessa hypotestester genomfördes för både kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter och 
kärnvedsandel. För att se huruvida en hypotes var sann eller om den kunde förkastas räknades 
konfidensintervall ut för samtliga stickprov med hjälp av Minitab. Då populationens sanna 
standardavvikelse redan var känd sedan innan användes denna vid beräkningen. Dessa 
konfidensintervall prövades därefter mot medelvärdet för populationen. För de stickprov där 
populationens medelvärde återfanns inom intervallet kunde nollhypotesen ej förkastas, det vill 
säga att man ej kunde utesluta att stickprovet hade samma medelvärde vid en given 
signifikansnivå. Vid de stickprovsintervall som populationens medelvärde återfanns utanför 
intervallet kunde nollhypotesen förkastas och således kunde en signifikant skillnad påvisas. 
Signifikansnivån för hypotestestet valdes till 1 % och innebär således att konfidensintervallen 
genomfördes med 99 % konfidensnivå. Då populationsmedelvärdet hamnade över intervallets 
högsta tal fanns ett signifikant högre medelvärde hos stickprovet och vid de tillfällen som 
populationsmedelvärdet hamnade under intervallets lägsta tal fanns ett signifikant lägre 
medelvärde hos stickprovet. 
 
Traktdata för stickproven samlades därefter in för att möjliggöra reflektion av bakomliggande 
orsaker till eventuellt uppkomna skillnader. De parametrar som insamlats för respektive 
stickprov under studien är LKF-nummer, breddgrad samt höjd över havet. Anledningen till att 
dessa parametrar valdes var att dessa uppgifter fanns tillgängliga för samtliga stickprov, de är 
dessutom av sådan karaktär att de ej svänger kraftigt inom respektive stickprov. 
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Efter detta filtrerades respektive stickprov på samma vis som populationens data för att få 
fram hur timret var fördelat över Ala sågverks olika kvalitetsklasser. Dels för att kunna 
jämföra med populationen, dels för att få fram underlag till frågeställningens sista fråga. De 
grafiska beskrivningar som genomfördes vid beskrivningen av populationen togs ej fram för 
respektive stickprov då dessa ej behövdes för den statistiska analysen. VMF Qbera:s 
summerade bedömning av respektive stickprov räknades också fram för att få underlag till 
frågeställningens sista fråga där jag ville veta vilken trakt som gav högst täckningsbidrag.  
 
Inför beräkningen av täckningsbidrag (TB) för respektive stickprov skapades en 
beräkningsmodell i Excel, se Bilaga 2. Då det enligt Bergstrand (2010) är svårt att definiera 
vilka kostnader som är att betrakta som särkostnader används i praktiken ofta rörliga 
kostnader för detta ändamål. Detta gällde även denna studie då täckningsbidraget utgjordes av 
skillnaden mellan intäkter och rörliga kostnader. De rörliga kostnader som Ala sågverk och 
Ala komponentfabrik hade för ett stickprov subtraherades mot de intäkter som Ala sågverk 
och Ala komponentfabrik erhöll från de produkter som skapades från stockarna i samma 
stickprov. Detta förfarande genomfördes för samtliga av de nio stickproven.  
 
För att räkna ut den totala intäkten från ett stickprov behövde jag veta hur stort utbytet var av 
centrumplank, sidobrädor, flis samt spån för sågverket. Detta erhölls från personal vid Ala sågverk 
och är ett generellt sågutbyte som avspeglar en bred diameterfördelning och således ej specifika 
diameterklasser. Efter samtal med personal vid Ala komponentfabrik erhölls även ett sågutbyte för 
komponentfabriken. Utbytestal för sågverket samt komponentfabriken åskådliggörs i Bilaga 2.  
 
Då jag erhållit genomsnittliga försäljningspriser för respektive kvalitet och jag visste hur stor 
mängd som fallit i de olika kvalitetsklasserna kunde en intäkt erhållas för sågverket. På 
samma vis erhölls intäkten för komponentfabriken då jag fått reda på försäljningspriser för 
deras vanligaste C- respektive AC-produkter samt fördelningen mellan dem. 
Försäljningspriser för sågverket samt komponentfabriken åskådliggörs i Bilaga 2. 
 
För sågverket utgörs de rörliga kostnaderna av råvara, värme, el samt emballering. De har 
därefter fördelats på råvara, timmersortering, sönderdelning, torkning, justering samt 
emballering. Se Bilaga 3 för en förklaring av hur sågverkets rörliga kostnader räknades fram. 
 
TBSåg = IntäktSåg – Rörlig kostnadSåg 
IntäktSåg = Centrumbrädor + Sidobrädor + Flis + Spån 
Rörlig kostnadSåg = Råvara + Värme + El + Emballering 
 
Råvarukostnaden för sågverket är satt utifrån VMF:s klassning som fanns tillgänglig för varje 
stock. Den prislista som användes vid beräkning av råvarukostnaden för respektive stickprov 
matchades mot sorteringsprogrammets diameterindelning för respektive stickprov för att 
erhålla en rättvisande kostnad, se Bilaga 4 för utdrag ur aktuell prislista. Vid de tillfällen som 
prislistans diameterindelning skiljt sig från sorteringsprogrammets diameterindelning har den 
diameterklass som innehållit störst andel valts. Prisjusteringar genom längdkorrigering har ej 
räknats in då denna studies tidsram var begränsad. 
 
Råvarukostnaden för Ala komponentfabrik är samma som försäljningspriset av 
centrumutbyten för kvalitetsklasserna C samt AC. I beräkningen köper Ala komponentfabrik 
samtliga centrumutbyten av kvalitetsklasserna C samt AC från Ala sågverk. 
 
För komponentfabriken utgörs de rörliga kostnaderna av råvara, lim, energi samt emballering. 
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Då produktionskostnaderna ej skiljer sig mellan de olika produkterna i denna uträkning har C- 
samt AC-kvalitet samma rörliga kostnad. Se Bilaga 3 för en förklaring av hur 
komponentfabrikens rörliga kostnader erhölls. 
 
TBKomponent = IntäktKomponent – Rörlig kostnadKomponent 
IntäktKomponent = Komponenter + Flis 
Rörlig kostnadKomponent = Råvara + Lim + Energi + Emballering 
 
Det totala täckningsbidraget för respektive stickprov erhölls sedan genom att summera resultaten för 
sågverket och komponenten, vilket därefter dividerades med stickprovets totala mängd m3to ub. 
 
För att möjliggöra en beräkning av täckningsbidrag för respektive stickprov har en del 
generaliseringar gjorts. Samma sågutbytestal har använts för samtliga timmerdimensioner och 
kubikmeterpriser på de olika utbyten som erhölls ur samma kvalitet är samma oavsett 
dimension på den sågade varan. Samtliga reststockar har samma kubikmeterpris för respektive 
produkt. Då en del av syftet med studien var att finna ut vilken av de utvalda trakterna som 
gav högst täckningsbidrag ansåg jag dock att beräkningsmodellen uppfyllde sitt syfte. För att 
räkna ut hur mycket en trakt bidrog med till företagets resultat behövs dock noggrannare 
siffror samt en inkludering av företagets fasta kostnader. 

Metodreflektion 

Vid studiens början var det tänkt att populationen skulle utgöras av ett helt års data för att 
identifiera eventuella säsongsvariationer, men då Ala sågverk tagit emot mycket stormfälld 
skog ansågs detta bli missvisande då detta ej var typisk råvara för Ala sågverk. Data från året 
innan ansågs också olämplig för denna studie då röntgenutrustningen vid tillfällen varit 
missvisande på grund av tekniska problem. De fem månader som utgör populationen i denna 
studie torde dock vara ett tillräckligt statistiskt underlag för studiens syfte. 
 
Frammatning av stockar genom röntgenutrustningen utförs av så kallade medbringare. 
Röntgenutrustningen kan ej läsa genom dessa medbringare, vilket medför att om ett kvistvarv 
hamnar precis bakom en av dessa så missas det. Exempel på hur medbringare kan dölja 
kvistvarv visas nedan i Figur 6.  
 

 
 
Figur 6. Exempel på hur medbringarna kan dölja kvistvarv. 
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Röntgenutrustningen skapar sedan en bild där medbringarna är borttagna. Bilden skapas med 
hjälp av utseendet runtom medbringaren. Om ett kvistvarv är precis bakom en medbringare 
riskerar det att ej räknas med. Därför är medelvärdet av kvistvarvsavstånd troligen något högre 
än det verkliga värdet. Dessa medbringare är troligen orsaken till att det fanns betydligt fler 
extremvärden för kvistvarvsavstånd än för kärnvedsdiameter. Se Figur 7 nedan för ett exempel 
på när medbringarna är borttagna. 
 

 

Figur 7. Exempel på hur bilden påverkats då medbringarna är borttagna. 

Populationen för kvistvarvsavstånd och kärnved är ej lika stora. Detta beror på att de hade 
olika många extremvärden som eliminerades innan figurer över respektive population 
skapades. Elimineringarna bidrog dock inte till någon nämnvärd skillnad av varken 
medelvärde eller standardavvikelse utan gjorde endast figurerna lättare att tolka.  
 
Vid den första anblicken av populationen för kvistvarvsavstånd samt kärnved konstaterades att 
de ej var helt normalfördelade, men med det stora antal individer som ingår i populationen kan 
man anta en approximativ normalfördelning. Detta innebär, enligt centrala gränsvärdessatsen, 
att stickprov ur populationen också kan antas vara approximativt normalfördelade. Detta 
bekräftades också vid ett möte med en lektor i statistik på enheten för tillämpad statistik och 
matematik vid SLU i Uppsala. 
 
Det diskuterades huruvida jag skulle använda mig av konfidensintervall eller t-test vid analys 
av stickproven. Då båda säger samma sak vid en given signifikansnivå var det mest en fråga 
om hur det skulle presenteras. Jag valde att använda mig av konfidensintervall då det är 
lämpligt att illustrera ett konfidensintervall i förhållande till populationens medelvärde med 
hjälp av Figurer.  
 
De uppsatta kriterierna för insamlingen av data för virkesorder fick anpassas till studiens 
tidsram samt Stora Ensos dagliga verksamhet. Den mjukvaruuppdatering som krävdes för att 
kunna spåra inmätt virke hela vägen tillbaka till skogen blev installerad under arbetets gång, 
vilket omöjliggjorde en tidigare påbörjan av datainsamling. En majoritet av Bergvik skogs 
timmer hamnar på Ala terminal vilket också, som tidigare nämnt, gör det omöjligt att spåra 
tillbaka till skogen. Därför lade jag minimigränsen för varje stickprov vid nio partier in till Ala 
sågverk då detta motsvarar cirka 2000 stockar. Då studiens tidsram är begränsad fick 
datainsamlingen avbrytas efter en tid vilket resulterat i att samtliga stickprov ej är hela 
traktens sågbara virke, samt att det virke som Stora Enso bytt med andra aktörer inte alltid 
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varit hela trakter då de kan ha skickat klenare dimensioner till andra mottagare. Av denna 
anledning utelämnades toppstockarna vid analys av populationens- och stickprovens 
kärnvedsandel. Toppstockarna utelämnades dock inte vid studiens analys av kvistvarvsavstånd 
och kärnvedsdiameter då Ala sågverk sorterar sitt timmer på bland annat dessa två parametrar 
och ansågs således vara intressanta i sin faktiska mängd. 
 
De traktdata som insamlades för respektive stickprov valdes, som tidigare nämnt, på grund av 
att de fanns tillgängliga för samtliga av de aktuella stickproven samt att de är av sådan 
karaktär att de ej svänger kraftigt inom trakten, till skillnad från exempelvis bonitet och ålder. 
Detta innebär dock inte att dessa är de enda parametrar som eventuellt påverkar 
kvistvarvsavstånden och utvecklingen av kärnved. På grund av sparsam traktdata samt 
studiens tidsram begränsades dock möjligheten att undersöka flera av dessa parametrar. 
  
Vid skapandet av beräkningsmodellen har en del förenklingar gjorts för att göra det 
genomförbart. De siffror för sågutbyte som använts är generella för hela sågverket och är 
således ej för en specifik diameterklass, men då man får ett brett spektra av 
diameterfördelningar vid råvaruinköp torde detta vara tillräckligt för arbetets syfte. De 
produktionskostnader utöver råvarukostnad som tillhandahållits har varit en generell 
uppskattning för sågverket, men då de varit uppdelade på olika poster har det varit möjligt att 
använda dem på ett mer tillämpligt sätt. Exempelvis går centrumutbyten av C- samt AC-
kvalitet ej genom justerverket på sågverket innan de kommer till komponentfabriken vilket 
kunde tas hänsyn till, samt olika torkningstider för centrumutbyten och sidobrädor. 
Prissättningen av de produkter som lämnar sågen är uppskattade för respektive kvalitet och tar 
ej hänsyn till olika dimensioner. Vid beräkning av råvarupris har prislistan i Bilaga 4 använts. 
För att matcha den med de sorteringar som genomförts enligt Ala sågverks sorteringsregler 
har vissa förenklingar gjorts. De diameterklasser som hamnat i två olika diameterklasser på 
prislistan har därför helt lagts i den diameterklass som majoriteten tillhört. Längdkorrigering 
har ej heller tagits hänsyn till. Dessa generaliseringar är dock konsekventa för alla stickprov. 
De siffror för produktutbyte som använts för beräkning av produktionen i komponentfabriken 
är angivna som medeltal för olika för C-kvalitet och AC-kvalitet. Prissättningen av de 
produkter som lämnar komponentfabriken är baserade på de två vanligaste produkterna för 
AC-kvalitet samt den vanligaste för C-kvalitet. För de rörliga kostnaderna har ingen hänsyn 
till transportkostnader tagits då syftet är att jämföra de olika ekonomiska utfallen trakterna 
sinsemellan och ej att utvärdera transportavståndets inverkan. De uppkomna resultaten är dock 
skapade för att uppfylla syftet att undersöka hur det ekonomiska utfallen skiljer sig mellan de 
utvalda trakterna och inte till för att beräkna eventuell intäkt.  
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Resultat och analys 

Resultatets första del avser att besvara den första frågeställningens, det vill säga att beskriva 
utseendet av populationen i Ala sågverks upptagningsområde med avseende på 
kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter och kärnvedsandel. Därefter beskriva hur populationen 
är uppdelad enligt Ala sågverks eget timmersorteringssystem. Efter detta beskrivs de utvalda 
stickproven var för sig för att således besvara de två sista frågeställningarna. Slutligen följer 
en sammanställning av det som framkom under resultat och analys. För en översikt av 
stickprovens ursprung samt betäckning av LKF-koder, se Bilaga 14. 
 
Av de stockar som utgör studiens population var det uppmätta medelvärdet för toppdiameter 
205,8 millimeter. Populationen för kvistvarvsavstånd bestod, efter eliminering av 
extremvärden, av 1 768 146 stockar. Medelvärdet för populationen med avseende på 
kvistvarvsavstånd var 30,94 centimeter, med en standardavvikelse på 10,08 centimeter vilket 
framgår i Figur 8 nedan. Varje stapel är 2 centimeter bred enligt skalan på x-axeln. Den blå 
linjen i histogrammet visar en hypotetisk normalfördelning.  
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Figur 8. Beskrivning av populationens kvistvarvsavstånd.   

Populationen för kärnvedsdiameter bestod, efter eliminering av extremvärden, av 1 769 420 
stockar. Medelvärdet för populationen med avseende på kärnvedsdiameter var 114,5 
millimeter, med en standardavvikelse på 39,05 millimeter vilket framgår i Figur 9. Varje 
stapel är 10 millimeter bred enligt skalan på x-axeln. Den blå linjen i histogrammet visar en 
hypotetisk normalfördelning.  
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Figur 9. Beskrivning av populationens kärnvedsdiameter. 

Populationen för kärnvedsandel bestod, efter eliminering av extremvärden, av 1 367 723 
stockar. Medelvärdet för populationen med avseende på kärnvedsandel var 0,5764 vilket 
innebär att 57,64 procent av stockens toppända bestod av kärnved. Standardavvikelsen var på 
0,08578 vilket framgår i Figur 10. Den blå linjen i histogrammet visar en hypotetisk 
normalfördelning. 
 

0,90,80,70,60,50,40,30,20,1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Andel kärnved av toppdiameter

Pe
rc

en
t

Mean 0,5764
StDev 0,08578
N 1367723

Population kärnvedsandel

 

Figur 10. Beskrivning av populationens kärnvedsandel. 

Populationens sammansättning enligt Ala sågverks egna sorteringsregler framgår i Tabell 1. 
Den totala volymen som populationen utgörs av är 352 612 m3 rundved. Av den totala 
volymen består cirka 31,23 procent av stockar med egenskaper som gör dem lämpliga för 
komponentfabriken. Andelen C-kvalitet är 19,54 procent och för AC-kvalitet är andelen 11,70 
procent, vilket framgår i Tabell 1. Av populationen tillhör 60,13 procent av volymen 
kvalitetsklasserna F, A, C samt AC.  
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Tabell 1. Översikt av kvalitetsfördelningen för Ala sågverks population 

Kvalitet Summa m3 Andel (%)

F 32199 9,13

A 69688 19,76

C 68885 19,54

AC 41239 11,70

Massaved 1000 0,28

B 6651 1,89

BF 28834 8,18

AB 49169 13,94

ABF 54829 15,55

Övergrov 118 0,03

Total summa: 352 612 100%

Stickprov 1 

Studiens första stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 30,75 centimeter med 
en standardavvikelse på 7,30 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 135,3 
millimeter med en standardavvikelse på 42,25 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
60,22 procent med en standardavvikelse på 7,82 procentenheter. En sammanställning av 
värden för respektive parameter återfinns i Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från  
stickprov 1 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  30,75 centimeter 
Standardavvikelse 7,30 centimeter 

Konfidensintervall (30,24 ;  31,26) 

Kärnvedsdiameter  135,30 millimeter 

Standardavvikelse 42,25 millimeter 

Konfidensintervall (133,33 ;  137,29) 

Kärnvedsandel  60,22 procent 

Standardavvikelse 7,82 procentenheter 

Konfidensintervall (59,75; 60,70) 

 
Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 30,24 ; 31,26 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd ej är signifikant annorlunda mot populationens 
kvistvarvsavstånd då populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd befinner sig inom 
intervallet. Nollhypotesen kan därmed ej förkastas. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 133,33 ; 137,29 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter är signifikant större än populationens kärnvedsdiameter då 
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populationens medelvärde för kärnvedsdiameter ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant skillnad. 
 
H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 59,75 ; 60,70 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant större än populationens kärnvedsandel då populationens 
medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen kan därmed 
förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant skillnad. 
 
H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
 
Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 415 meter och var belägen på 61:a breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 229,4 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,213 m3, se Tabell 3. 

Tabell 3. Sammanställning av traktdata för stickprov 1 

Egenskap Värde 

Breddgrad 61,8 grader 

H.ö.h 415 meter 

LKF-kod 216104 

Medelstock toppdiameter 229,4 mm ub 

Medelstock volym 0,213 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 36,42 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
15,23 procent och för AC-kvalitet är andelen 21,19 procent, vilket framgår i Tabell 4. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör cirka 64,6 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 

Tabell 4. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 1 

Kvalitet Andel (%) 

F 4,82 

A 23,38 

C 15,23 

AC 21,19 

Massaved 0,37 

B 1,10 

BF 8,50 

AB 4,01 

ABF 21,40 

Övergrov 0,00 
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Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade en klar majoritet av stockarnas 
totala volym i klass 3, cirka 57,5 procent. Näst mest hamnade i klass 2 som innehöll drygt 19 
procent. I Figur 11 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det aktuella 
stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 467 
kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 5. 
 

 

Figur 11. Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 1. 

I Tabell 5 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 311 kr/m3to ub. 

Tabell 5. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 1 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 338 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 813 kr/m3sv 

Totalt 311 kr/m3to ub 

Stickprov 2 

Studiens andra stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 26,47 centimeter med 
en standardavvikelse på 8,34 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 144,9 
millimeter med en standardavvikelse på 29,34 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
62,09 procent med en standardavvikelse på 7,26 procentenheter. En sammanställning av 
värden för respektive parameter återfinns i Tabell 6. 
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Tabell 6. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från  
stickprov 2 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  26,47 centimeter 

Standardavvikelse 8,34 centimeter 

Konfidensintervall (26,05 ;  26,89) 

Kärnvedsdiameter   144,9 millimeter 

Standardavvikelse 29,34 millimeter 

Konfidensintervall (133,33 ;  137,29) 

Kärnvedsandel  62,09 procent 

Standardavvikelse 7,26 procentenheter 

Konfidensintervall (61,73; 62,45) 

 
Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 26,05 ; 26,89 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd är signifikant annorlunda mot populationens kvistvarvsavstånd 
då populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 143,27 ; 146,53 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter är signifikant större än populationens kärnvedsdiameter då 
populationens medelvärde för kärnvedsdiameter ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 61,73 ; 62,45 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant större än populationens kärnvedsandel då 
populationens medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant 
skillnad. 
 
H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
 
Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 250 meter och var belägen på 60:e breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 232,8 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,207 m3, se Tabell 7. 
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Tabell 7. Sammanställning av traktdata för stickprov 2 

Egenskap Värde 

Breddgrad 60,8 grader 

H.ö.h 250 meter 

LKF-kod 208008 

Medelstock toppdiameter 232,8 mm ub 

Medelstock volym 0,207 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 35,58 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
11,95 procent och för AC-kvalitet är andelen 23,63 procent, vilket framgår i Tabell 8. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör cirka 71,8 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 

Tabell 8. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 2 

Kvalitet Andel (%) 

F 0,87 

A 35,34 

C 11,95 

AC 23,63 
   

Massaved 0,12 

B 3,05 

BF 10,43 

AB 3,07 

ABF 11,54 

Övergrov 0,00 
 
Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade en klar majoritet av stockarnas 
totala volym i klass 3, drygt 60 procent. Näst mest hamnade i klass 1 som innehöll drygt 15 
procent. I Figur 12 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det aktuella 
stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 480 
kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 6. 
 

 

Figur 12. Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 2. 
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I Tabell 9 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 394 kr/m3to ub. 

Tabell 9. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 2 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 329 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 814 kr/m3sv 

Totalt 394 kr/m3to ub 

Stickprov 3 

Studiens tredje stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 18,93 centimeter med 
en standardavvikelse på 5,27 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 114,21 
millimeter med en standardavvikelse på 29,25 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
63,59 procent med en standardavvikelse på 10,03 procentenheter. En sammanställning av 
värden för respektive parameter återfinns i Tabell 10. 

Tabell 10. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från 
stickprov 3 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  18,93 centimeter 

Standardavvikelse 5,27 centimeter 

Konfidensintervall (18,47 ;  19,38) 

Kärnvedsdiameter  114,21 millimeter 

Standardavvikelse 29,25 millimeter 

Konfidensintervall (112,45 ;  115,96) 

Kärnvedsandel  63,59 procent 

Standardavvikelse 10,03 procentenheter

Konfidensintervall (63,16; 64,01) 

 
Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 18,47 ;  19,38 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd är signifikant annorlunda mot populationens kvistvarvsavstånd 
då populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 112,45 ;  115,96 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter ej är signifikant större än populationens kärnvedsdiameter då 
populationens medelvärde för kärnvedsdiameter befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed ej förkastas. 
 
 



 36

H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 63,16; 64,01 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant större än populationens kärnvedsandel då populationens 
medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen kan därmed 
förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant skillnad. 
 
H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
 
Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 140 meter och var belägen på 61:a breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 183,3 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,129 m3, se Tabell 11. 

Tabell 11. Sammanställning av traktdata för stickprov 3 

Egenskap Värde 

Breddgrad 61,0 grader 

H.ö.h 140 meter 

LKF-kod 210102 

Medelstock toppdiameter 183,3 mm ub 

Medelstock volym 0,129 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 9,65 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
4,40 procent och för AC-kvalitet är andelen 5,25 procent, vilket framgår i Tabell 12. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör cirka 36,5 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 

Tabell 12. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 3 

Kvalitet Andel (%) 

F 6,85 

A 20,05 

C 4,40 

AC 5,25 
  

Massaved 0,22 

B 8,38 

BF 5,60 

AB 44,19 

ABF 5,07 

Övergrov 0,00 
 
Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade en klar majoritet av stockarnas 
totala volym i klass 1, drygt 72 procent. Näst mest hamnade i klass 2 som innehöll knappt 16 
procent. I Figur 13 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det aktuella 
stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 466 
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kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 7. 
 

 

Figur 13. Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 3. 

I Tabell 13 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 311 kr/m3to ub. 

Tabell 13. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 3 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 330 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 813 kr/m3sv 

Totalt 311 kr/m3to ub 

Stickprov 4 

Studiens fjärde stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 24,49 centimeter med 
en standardavvikelse på 6,33 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 144,56 
millimeter med en standardavvikelse på 26,88 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
59,63 procent med en standardavvikelse på 6,90 procentenheter. En sammanställning av 
värden för respektive parameter återfinns i Tabell 14. 

Tabell 14. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från 
stickprov 4 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  24,49 centimeter 

Standardavvikelse 6,33 centimeter 

Konfidensintervall (24,02 ;  24,96) 

Kärnvedsdiameter  144,56 millimeter 

Standardavvikelse 26,88 millimeter 

Konfidensintervall (142,75 ; 146,37) 

Kärnvedsandel  59,63 procent 

Standardavvikelse 6,90 procentenheter 

Konfidensintervall (59,23; 60,03) 
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Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 24,02 ; 24,96 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd är signifikant annorlunda mot populationens kvistvarvsavstånd 
då populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 142,75 ; 146,37 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter är signifikant större än populationens kärnvedsdiameter då 
populationens medelvärde för kärnvedsdiameter ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 59,23 ; 60,03 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant större än populationens kärnvedsandel då 
populationens medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant 
skillnad. 
 
H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
 
Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 284 meter och var belägen på 62:a breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 242,1 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,231 m3, se Tabell 15. 

Tabell 15. Sammanställning av traktdata för stickprov 4 

Egenskap Värde 

Breddgrad 62,0 grader 

H.ö.h 284 meter 

LKF-kod 216104 

Medelstock toppdiameter 242,1 mm ub 

Medelstock volym 0,231 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 26,88 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
13,73 procent och för AC-kvalitet är andelen 13,15 procent, vilket framgår i Tabell 16. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör 78,16 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 
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Tabell 16. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 4 

Kvalitet Andel (%) 

F 0,48 

A 50,79 

C 13,73 

AC 13,15 
  

Massaved 0,03 

B 1,19 

BF 9,06 

AB 1,52 

ABF 10,05 

Övergrov 0,00 
 
Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade majoriteten av stockarnas 
totala volym i klass 3, drygt 40 procent. Näst mest hamnade i klass 1 som innehöll nästan 40 
procent. I Figur 14 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det aktuella 
stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 551 
kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 8. 
 

 

Figur 14. Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 4. 

I Tabell 17 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 298 kr/m3to ub. 

Tabell 17. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 4 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 261 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 813 kr/m3sv 

Totalt 298 kr/m3to ub 

Stickprov 5 

Studiens femte stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 23,75 centimeter med 
en standardavvikelse på 7,09 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 111,44 



 40

millimeter med en standardavvikelse på 34,18 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
56,41 med en standardavvikelse på 8,03 procentenheter. En sammanställning av värden för 
respektive parameter återfinns i Tabell 18. 

Tabell 18. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från 
stickprov 4 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  23,75 centimeter 

Standardavvikelse 7,09 centimeter 

Konfidensintervall (23,20 ;  24,29) 

Kärnvedsdiameter  111,44 millimeter 

Standardavvikelse 34,18 millimeter 

Konfidensintervall (109,34 ; 113,53) 

Kärnvedsandel  56,41 procent 

Standardavvikelse 8,03 procentenheter 

Konfidensintervall (55,90; 56,92) 

 
Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 23,20 ; 24,29 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd är signifikant mindre än populationens kvistvarvsavstånd då 
populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 109,34 ; 113,53 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter är signifikant mindre än populationens kärnvedsdiameter då 
populationens medelvärde för kärnvedsdiameter ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 55,90 ; 56,92 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant mindre än populationens kärnvedsandel då 
populationens medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant 
skillnad. 
 
H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
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Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 80 meter och var belägen på 61:a breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 202,0 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,166 m3, se Tabell 19. 

Tabell 19. Sammanställning av traktdata för stickprov 5 

Egenskap Värde 

Breddgrad 61,5 grader 

H.ö.h 80 meter 

LKF-kod 218405 

Medelstock toppdiameter 202,0 mm ub 

Medelstock volym 0,166 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 21,87 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
13,23 procent och för AC-kvalitet är andelen 8,64 procent, vilket framgår i Tabell 20. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör 64,32 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 

Tabell 20. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 5 

Kvalitet Andel (%) 

F 8,80 

A 33,65 

C 13,23 

AC 8,64 
  

Massaved 0,31 

B 1,97 

BF 6,84 

AB 17,09 

ABF 9,47 

Övergrov 0,00 

 
Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade majoriteten av stockarnas 
totala volym i klass 3, knappt 50 procent. Näst mest hamnade i klass 2 som innehöll drygt 25 
procent. I Figur 15 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det aktuella 
stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 442 
kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 9. 
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Figur 15. Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 5. 

I Tabell 21 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 384 kr/m3to ub. 

Tabell 21. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 5 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 363 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 812 kr/m3sv 

Totalt 384 kr/m3to ub 

Stickprov 6 

Studiens sjätte stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 38,54 centimeter med 
en standardavvikelse på 10,33 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 129,07 
millimeter med en standardavvikelse på 25,11 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
55,90 procent med en standardavvikelse på 7,60 procentenheter. En sammanställning av 
värden för respektive parameter återfinns i Tabell 22. 

Tabell 22. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från 
stickprov 6 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  38,54 centimeter 

Standardavvikelse 10,33 centimeter 

Konfidensintervall (37,90 ;  39,18) 

Kärnvedsdiameter  129,07 millimeter 

Standardavvikelse 25,11 millimeter 

Konfidensintervall (126,59 ; 131,55) 

Kärnvedsandel  55,90 procent 

Standardavvikelse 7,60 procentenheter 

Konfidensintervall (55,35; 56,44) 
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Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 37,90 ; 39,18 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd är signifikant större än populationens kvistvarvsavstånd då 
populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 126,59 ; 131,55 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter är signifikant större än populationens kärnvedsdiameter då 
populationens medelvärde för kärnvedsdiameter ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 55,35 ; 56,44 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant mindre än populationens kärnvedsandel då 
populationens medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant 
skillnad. 
 
H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
 
Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 150 meter och var belägen på 61:a breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 230,5 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,205 m3, se Tabell 23. 

Tabell 23. Sammanställning av traktdata för stickprov 6 

Egenskap Värde 

Breddgrad 61,2 grader 

H.ö.h 150 meter 

LKF-kod 218304 

Medelstock toppdiameter 230,5 mm ub 

Medelstock volym 0,205 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 48,90 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
35,95 procent och för AC-kvalitet är andelen 12,95 procent, vilket framgår i Tabell 24. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör 74,29 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 
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Tabell 24. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 6 

Kvalitet Andel (%) 

F 0,09 

A 25,29 

C 35,95 

AC 12,95 

  

Massaved 0,24 

B 3,89 

BF 10,57 

AB 2,41 

ABF 8,61 

Övergrov 0,00 
 
Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade en klar majoritet av stockarnas 
totala volym i klass 3, drygt 60 procent. Näst mest hamnade i klass 1 och 2 som innehöll cirka 
14 procent vardera. I Figur 16 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det 
aktuella stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 
473 kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 10. 
 

 

Figur 16. Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 6. 

I Tabell 25 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 443 kr/m3to ub. 

Tabell 25. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 6 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 336 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 810 kr/m3sv 

Totalt 443 kr/m3to ub 
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Stickprov 7 

Studiens sjunde stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 26,46 centimeter med 
en standardavvikelse på 9,20 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 114,74 
millimeter med en standardavvikelse på 37,47 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
59,35 procent med en standardavvikelse på 8,69 procentenheter. En sammanställning av  
värden för respektive parameter återfinns i Tabell 26. 

Tabell 26. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från 
stickprov 7 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  26,46 centimeter 

Standardavvikelse 9,20 centimeter 

Konfidensintervall (25,87 ;  27,05) 

Kärnvedsdiameter  114,74 millimeter 

Standardavvikelse 37,47 millimeter 

Konfidensintervall (112,45 ; 117,03) 

Kärnvedsandel  59,35 procent 

Standardavvikelse 8,69 procentenheter 

Konfidensintervall (58,78; 59,92) 

 
Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 25,87 ; 27,05 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd är signifikant mindre än populationens kvistvarvsavstånd då 
populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 112,45 ; 117,03 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter ej är signifikant annorlunda mot populationens 
kärnvedsdiameter då populationens medelvärde för kärnvedsdiameter befinner sig inom 
intervallet. Nollhypotesen kan därmed ej förkastas. 
 
H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 58,78 ; 59,92 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant mindre än populationens kärnvedsandel då 
populationens medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant 
skillnad. 
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H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
 
Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 1 meter och var belägen på 61:a breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 198,4 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,160 m3, se Tabell 27. 

Tabell 27. Sammanställning av traktdata för stickprov 7 

Egenskap Värde 

Breddgrad 61,0 grader 
H.ö.h 1 meter 
LKF-kod 218203 
Medelstock toppdiameter 198,4 mm ub 
Medelstock volym 0,160 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 24,30 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
13,08 procent och för AC-kvalitet är andelen 11,22 procent, vilket framgår i Tabell 28. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör 55,88 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 

Tabell 28. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 7 

Kvalitet Andel (%) 

F 9,48 
A 22,10 
C 13,08 

AC 11,22 
  

Massaved 0,25 
B 2,25 
BF 5,87 
AB 22,91 

ABF 12,83 
Övergrov 0,00 
 
Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade en majoritet av stockarnas 
totala volym i klass 3, drygt 38 procent. Näst mest hamnade i klass 2 som innehöll cirka 27 
procent. I Figur 17 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det aktuella 
stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 455 
kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 11. 
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Figur 17. Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 7. 

I Tabell 29 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 376 kr/m3to ub. 

Tabell 29. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 7 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 348 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 812 kr/m3sv 

Totalt 376 kr/m3to ub 

Stickprov 8 

Studiens åttonde stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 38,03 centimeter med 
en standardavvikelse på 7,66 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 108,16 
millimeter med en standardavvikelse på 32,32 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
55,92 procent med en standardavvikelse på 7,32 procentenheter. En sammanställning av 
värden för respektive parameter återfinns i Tabell 30. 

Tabell 30. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från 
stickprov 8 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  38,03 centimeter 

Standardavvikelse 7,66 centimeter 

Konfidensintervall (37,46 ;  38,59) 

Kärnvedsdiameter  108,16 millimeter 

Standardavvikelse 32,32 millimeter 

Konfidensintervall (105,97 ; 110,34) 

Kärnvedsandel  59,92 procent 

Standardavvikelse 7,32 procentenheter 

Konfidensintervall (55,37; 56,47) 

 
Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 37,46 ; 38,59 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd är signifikant större än populationens kvistvarvsavstånd då 
populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd ej befinner sig inom intervallet. 
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Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 105,97 ; 110,34 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter är signifikant annorlunda mot populationens kärnvedsdiameter 
då populationens medelvärde för kärnvedsdiameter ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 55,37 ; 56,47 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant mindre än populationens kärnvedsandel då 
populationens medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant 
skillnad. 
 
H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
 
Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 150 meter och var belägen på 60:e breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 199,5 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,164 m3, se Tabell 31. 

Tabell 31. Sammanställning av traktdata för stickprov 8 

Egenskap Värde 

Breddgrad 60,6 grader 

H.ö.h 150 meter 

LKF-kod 208004 

Medelstock toppdiameter 199,5 mm ub 

Medelstock volym 0,164 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 38,84 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
28,14 procent och för AC-kvalitet är andelen 10,70 procent, vilket framgår i Tabell 32. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör 64,90 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 
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Tabell 32. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 8 

Kvalitet Andel (%) 

F 10,42 

A 15,63 

C 28,14 

AC 10,70 

  

Massaved 0,17 

B 0,98 

BF 10,67 

AB 15,59 

ABF 7,71 

Övergrov 0,00 
 
Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade en klar majoritet av stockarnas 
totala volym i klass 3, drygt 50 procent. Näst mest hamnade i klass 2 som innehöll cirka 25 
procent. I Figur 18 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det aktuella 
stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 450 
kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 12. 
 

 

Figur 18.  Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 8. 

I Tabell 33 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 432 kr/m3to ub. 

Tabell 33. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 8 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 357 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 811 kr/m3sv 

Totalt 432 kr/m3to ub 
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Stickprov 9 

Studiens sista stickprov hade ett medelvärde för kvistvarvsavstånd på 31,30 centimeter med en 
standardavvikelse på 11,07 centimeter. Medelvärdet för kärnvedsdiameter var 149,51 
millimeter med en standardavvikelse på 34,55 millimeter. Medelvärdet för kärnvedsandel var 
60,86 procent med en standardavvikelse på 7,79 procentenheter. En sammanställning av 
värden för respektive parameter återfinns i Tabell 34. 

Tabell 34. Sammanställning av värden för kvistvarvavstånd, kärnvedsdiameter samt kärnvedsandel från 
stickprov 9 

Parameter Värde 

Kvistvarvsavstånd  31,30 centimeter 

Standardavvikelse 11,07 centimeter 

Konfidensintervall  (30,69 ;  31,90) 

Kärnvedsdiameter  149,51 millimeter 

Standardavvikelse 34,55 millimeter 

Konfidensintervall (147,16 ; 151,87) 

Kärnvedsandel  60,86 procent 

Standardavvikelse 7,79 procentenheter 

Konfidensintervall (0,6033; 0,6138) 

 
Det beräknade konfidensintervallet för kvistvarvsavstånd är 30,69 ; 31,90 vilket innebär att 
stickprovets kvistvarvsavstånd ej är signifikant annorlunda mot populationens 
kvistvarvsavstånd då populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd befinner sig inom 
intervallet. Nollhypotesen kan därmed ej förkastas. 
 
H0: 30,94 = µpop = µx 
 
HM: 30,94 = µpop ≠ µx 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsdiameter är 147,16 ; 151,87 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsdiameter är signifikant större än populationens kärnvedsdiameter då 
populationens medelvärde för kärnvedsdiameter ej befinner sig inom intervallet. 
Nollhypotesen kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en 
signifikant skillnad. 
 
H0: 114,5 = µpop = µ1 
 
HM: 114,5 = µpop ≠ µ1 
 
Det beräknade konfidensintervallet för kärnvedsandel är 60,33 ; 61,38 vilket innebär att 
stickprovets kärnvedsandel är signifikant större än populationens kärnvedsandel då 
populationens medelvärde för kärnvedsandel ej befinner sig inom intervallet. Nollhypotesen 
kan därmed förkastas till förmån för mothypotesen som säger att det finns en signifikant 
skillnad. 
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H0: 57,64 = µpop = µ1 
 
HM: 57,64 = µpop ≠ µ1 
 
Stickprovet hade en höjd över havet på cirka 250 meter och var belägen på 60:e breddgraden. 
Stockarnas medelvärde för toppdiameter var 245,8 millimeter under bark och dess medelvärde 
för stockvolym var 0,223 m3, se Tabell 35. 

Tabell 35. Sammanställning av traktdata för stickprov 9 

Egenskap Värde 

Breddgrad 60,9 grader 

H.ö.h 250 meter 

LKF-kod 208008 

Medelstock toppdiameter 245,8 mm ub 

Medelstock volym 0,223 m3 to ub 
 
Av stickprovets totala volym består 31,40 procent av stockar med egenskaper som gör dem 
lämpliga för komponentfabriken. Procentandelen C-kvalitet av den totala summan m3to ub är 
14,53 procent och för AC-kvalitet är andelen 16,87 procent, vilket framgår i Tabell 36. Av 
stickprovets totala andel stockar tillhör 56,95 procent kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 

Tabell 36. Kvalitetsutfall efter timmersorteringen vid Ala sågverk för stickprov 9 

Kvalitet Andel (%) 

F 0,92 

A 24,63 

C 14,53 

AC 16,87 
  

Massaved 0,03 

B 1,69 

BF 13,63 

AB 2,04 

ABF 25,66 

Övergrov 0,00 
 
Vid VMF:s klassificering av stockarna ur stickprovet hamnade en klar majoritet av stockarnas 
totala volym i klass 3, drygt 50 procent. Näst mest hamnade i klass 1 som innehöll cirka 25 
procent. I Figur 19 redogörs VMF:s klassificering av stockarnas volym för det aktuella 
stickprovet. Klassificeringen resulterade i en genomsnittlig råvarukostnad på cirka 514 
kr/m3to ub för stickprovet. För ett utförligare resultat av VMF:s klassificering samt Ala 
sågverks kvalitetsutfall av stockarna ur stickprovet, se Bilaga 13. 
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Figur 19. Resultat av VMF:s klassificering av stockar tillhörande stickprov 9. 

I Tabell 37 redogörs täckningsbidragen för Ala sågverk samt Ala komponentfabrik. Där 
framgår även det totala täckningsbidraget som uppgick till 341 kr/m3to ub. 

Tabell 37. De olika täckningsbidrag som erhållits för stickprov 9 

Täckningsbidrag Värde 

Sågverk 290 kr/m3to ub 

Komponentfabrik 813 kr/m3sv 

Totalt 341 kr/m3to ub 

Sammanställande analys 

För att överskådligt illustrera huruvida signifikanta skillnader med avseende på 
kvistvarvsavstånd finns inom Ala sågverks upptagningsområde har Figur 20 sammanställts. 
Den vågräta röda linjen representerar populationens medelvärde för kvistvarvsavstånd och de 
blå Figurerna motsvarar respektive stickprovs konfidensintervall. Då populationens 
medelvärde återfinns inom ett stickprovs intervall föreligger ej någon signifikant skillnad 
mellan populationens medelvärde och stickprovets medelvärde. 
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Figur 20. Sammanställning av de nio olika stickprovens konfidensintervall med avseende på kvistvarvsavstånd. 

För att överskådligt illustrera huruvida signifikanta skillnader med avseende på 
kärnvedsdiameter finns inom Ala sågverks upptagningsområde har Figur 21 sammanställts. 
Den vågräta röda linjen representerar populationens medelvärde för kärnvedsdiameter och de 
blå Figurerna motsvarar respektive stickprovs konfidensintervall. Då populationens 
medelvärde återfinns inom ett stickprovs intervall föreligger ej någon signifikant skillnad 
mellan populationens medelvärde och stickprovets medelvärde. 
 

 

Figur 21. Sammanställning av de nio olika stickprovens konfidensintervall med avseende på kärnvedsdiameter. 

För att överskådligt illustrera huruvida signifikanta skillnader med avseende på kärnvedsandel 
finns inom Ala sågverks upptagningsområde har Figur 22 sammanställts. Den vågräta röda 
linjen representerar populationens medelvärde för kärnvedsandel och de blå Figurerna 
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motsvarar respektive stickprovs konfidensintervall. Då populationens medelvärde återfinns 
inom ett stickprovs intervall föreligger ej någon signifikant skillnad mellan populationens 
medelvärde och stickprovets medelvärde. I denna studie har samtliga stickprov visat sig vara 
signifikant annorlunda gentemot populationen. 
 

 

Figur 22. Sammanställning av de nio olika stickprovens konfidensintervall med avseende på kärnvedsandel. 

Då syftet med arbetet bland annat är att finna om det är möjligt att finna trakter som ger ett 
högre utfall av timmer som är lämpligt för Ala komponentfabrik har Tabell 38 sammanställts 
av det tidigare presenterade resultatet i syfte att göra det mer lättåskådligt. Där har även 
respektive stickprovs egenskaper och geografiska data inkluderats då dessa är relevanta för 
diskussionen.  

Tabell 38. Sammanställning av de stickprovsegenskaper som erhölls för respektive stickprov 

Stick-
prov  

AC 
(%) 

C (%) 
Kvistv.avs

t. (cm) 
Kärnveds. 

diam. (mm) 
Kärnveds-
andel (%) 

Medeltopp-
diam. (mm ub) 

Medelvolym 
(m3 to ub) 

Bredd-
grad 

H.ö.h 
(m) 

LKF 

1 21,19 15,23 30,75 135,3 60,22 229,4 0,213 61,8 415 216104 

2 23,63 11,95 26,47 144,9 62,09 232,8 0,207 60,8 250 208008 

3 5,25 4,4 18,93 114,21 63,59 183,3 0,129 61,0 140 210102 

4 13,15 13,73 24,49 144,56 59,63 242,1 0,231 62,0 284 216104 

5 8,64 13,23 23,75 111,44 56,41 202 0,166 61,5 80 218405 

6 12,95 35,95 38,54 129,07 55,90 230,5 0,205 61,2 150 218304 

7 11,22 13,08 26,46 114,74 59,35 198,4 0,160 61,0 1 218203 

8 10,7 28,14 38,03 108,16 55,92 199,5 0,164 60,6 150 208004 

9 16,87 14,53 31,3 149,51 60,86 245,8 0,223 60,9 250 208008 

Popul
a-tion 

11,70 19,54 30,94 114,5 57,64 205,8 - - - - 

 
En sammanställning av VMF Qbera:s bedömning för respektive stickprov återfinns i Tabell 39 
där stickprov 3 utmärker sig med sin höga andel VMF klass 1. 
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Tabell 39. Sammanställning av VMF Qbera:s bedömning av respektive stickprov 

Stickprov VMF 1 (%) VMF 2 (%) VMF 3 (%) VMF 4 (%) Vrak (%)

1 11,54 19,1 57,33 8,33 3,5

2 15,73 10,31 61,76 10,11 2,1

3 72,23 15,56 7,42 1,33 3,46

4 39,22 12,17 40,32 7,36 0,94

5 10,06 25,55 48,66 11,27 4,47

6 13,7 14,1 60,34 9,6 2,26

7 21,2 27,03 38,24 10,61 2,92

8 10,7 25,43 50,32 10,97 2,58

9 24,59 13,23 51,63 8,76 1,79

 
För att underlätta besvarandet av frågeställningens sista fråga gällande trakternas 
täckningsbidrag har respektive stickprovs täckningsbidrag sammanställts i Tabell 40. 

Tabell 40. Sammanställning av de täckningsbidrag som erhölls för respektive stickprov 

Stickprov 
TB sågverk 
(kr/m3to ub) 

TB komponent 
(kr/m3sv) 

TB total 
(kr/m3to ub) 

1 338 813 405 

2 329 814 394 

3 330 813 311 

4 261 813 298 

5 363 812 384 

6 336 810 443 

7 348 812 376 

8 357 811 432 

9 290 813 341 
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Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de uppkomna resultaten från tidigare kapitel med syfte och 
frågeställningar som utgångspunkt, för att slutligen resultera i en sammanställning av 
studiers slutsatser. Studien avslutas med rekommendationer för vidare studier. 
 
I resultatet jämfördes respektive stickprovs medelvärde för kvistvarvsavstånd. Där framkom det 
att sju av de nio stickproven var signifikant annorlunda gentemot populationen. Fem av 
stickproven hade ett signifikant mindre kvistvarvsavstånd och två hade signifikant större 
kvistvarvsavstånd än populationen. Det skiljde sig kraftigt mellan en del av stickproven, 
exempelvis hade stickprov 6 och stickprov 8 mer än dubbelt så stort kvistvarvsavstånd än 
stickprov 3. Det går inte att dra några slutsatser angående kvistvarvsavståndens längd med hjälp av 
breddgrad eller höjd över havet i denna studie då inga samband har kunnat urskiljas. Den allmänna 
uppfattningen är att traktens bonitet eller hur tätt beståndet varit påverkar kvistvarvsavstånden. 
Dock kan det vara så att höjden över havet och på vilken breddgrad en trakt är lokaliserad kan 
påverka boniteten, vilket innebär att de ändå kan ha en viss påverkan. Detta kan dock inte 
konstateras i denna studie.  
 
I resultatet framkom även att sju av de nio stickproven var signifikant annorlunda gentemot 
populationen vid jämförelse av kärnvedsdiameter. Det kan finnas flera anledningar till denna 
skillnad, exempelvis ståndortsegenskaper eller åldern på de träd som stod där. Inget samband 
mellan höjd över havet, breddgrad eller område har kunnat urskiljas. Det innebär dock inte att 
dessa parametrars påverkan kan uteslutas. En anledning till de stora fluktuationer mellan 
stickproven för kärnvedsdiameter kan också bero på att de mindre dimensionerna kan ha skickats 
någon annanstans då en del virke anskaffas genom byten med andra aktörer. Detta skulle i så fall 
medföra att medelvärdet för kärnvedsdiameter ökar. Det går inte att utesluta möjligheten att den 
definierade populationens medelvärde för kärnved ej är representativt för den faktiska 
populationen då den endast består av virke som är avverkat under höst och vinter. Under vintern 
avverkas ofta blöta trakter som kräver tjäle i backen, dessa blötare marker kanske har en mindre 
kärnvedsdiameter eller består av sämre boniteter. Det kan ej uteslutas att liknande anpassningar 
råder under årets andra perioder. 
 
I resultatet jämfördes även respektive stickprovs kärnvedsandel mot populationens medelvärde för 
kärnvedsandel. Där framkom att samtliga stickprov var signifikant annorlunda gentemot 
populationen. Fem stickprov hade signifikant högre kärnvedsandel än populationen och de 
resterande tre hade en signifikant lägre andel kärnved. Inget samband mellan kärnvedsandel och 
höjd över havet, breddgrad eller område har kunnat urskiljas vilket tyder på att det är andra 
faktorer som påverkar kärnvedsandelen. De undersökta parametrarnas påverkan kan dock ej 
uteslutas. Då kärnvedsandelens population har bortsett från toppstockar bör det uppmärksammas 
att en direkt jämförelse med exempelvis stockvolym kan vara missvisande. 
 
Enligt Garvins (1984) definitioner kan VMF:s klassificering betraktas som ett produktbaserat 
synsätt på kvalitet då det är mätbart och de allra flesta anser att vissa attribut innebär hög kvalitet. 
Exempel på dessa är raka, kvistfria stockar med täta årsringar. Ala sågverk har också mätbara 
attribut, dock är de inte alltid sammanfallande med VMF:s bedömningskriterier. Exempelvis 
sorterar Ala sågverk bland annat på parametrar som kärnved och kvistvarvsavstånd. Av resultatet 
framgår att ett samband mellan de stickprov som VMF bedömde inneha en hög kvalitet inte 
innebär hög kvalitet enligt Ala sågverks egen bedömning, utan det omvända förhållandet var 
vanligare. Stockar som är lågt värderade av VMF kan alltså vara mycket lönsamma för Ala 
sågverk då de är billigare och ändå är tillräckligt bra för att bli fönsterkomponenter. 
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En observation från resultatet är att både klassificeringen från VMF och Ala sågverk varierar stort 
mellan de olika stickproven, vilket indikerar att det finns trakttyper som är lönsammare att köpa än 
andra. Av de beräknade täckningsbidragen framgår det att de stickprov som hade en stor andel av 
timmer lämpligt för komponentfabriken också var de som fick högst totalt täckningsbidrag. Detta 
beror till stor del på att komponentfabriken har högre vinstmarginaler på sina vidareförädlade 
produkter än vad sågverket har på sina sågade produkter. De stickprov som gav högst 
täckningsbidrag var också de som hade minst andel VMF klass 1 och störst andel VMF klass 3 
vilket indikerar att råvarukostnaden också spelar en viktig roll. Täckningsbidraget för sågverket 
tenderar att svänga kraftigare än täckningsbidraget för komponentfabriken. Detta beror på att 
råvarukostnaden för sågverket varierar relativt mycket beroende på hur VMF klassar det 
inkommande virket. I resultatet framkom det att råvarukostnaden för stickproven varierade 
kraftigt, från 442 kr/m3to ub till 551 kr/m3to ub. Då komponentfabrikens råvarukostnad inte har 
dessa stora variationer påverkas därför deras täckningsbidrag endast av fördelningen mellan AC- 
och C-kvalitet. 
 
För stickprov 6 erhölls det högsta täckningsbidraget vilket till stor del beror på den stora andelen 
komponenttimmer, men också att en jämförelsevis liten andel sorterades som reststockar och 
därmed hör en större andel av stickprovets totala volym till de bättre betalda klasserna. En 
intressant iakttagelse är att de två stickprov som gav störst täckningsbidrag också var de som hade 
den lägsta kärnvedsandelen. Detta kan förklaras med de båda stickprovens höga kvistvarvsavstånd 
som leder till att fler stockar kvalificerar sig som C-kvalitet. Av resultatet framkom att det totala 
täckningsbidraget sträckte sig från 298 kr/m3to ub till 443 kr/m3to ub, vilket innebär att det 
varierade med 145 kr/m3to ub mellan den bästa och den sämsta trakten. Om beräkningsmodellen 
är rättvisande indikerar detta, enligt studiens författare, att det finns en stor potential att förbättra 
lönsamheten med bättre kunskap om var man finner den råvara som ger ett högre utbyte av 
timmer lämpligt för komponentfabriken då hela verksamheten kan påverkas avsevärt genom 
styrning till de rätta bestånden. 
 
De två stickprov som gav högst andel AC-kvalitet, stickprov 1 och stickprov 2, hade även en 
signifikant högre kärnvedsandel än populationen. Dessa torde vara intressanta för Stora Ensos 
verksamhet vid Ala då AC-kvalitet kan användas för produkter som vanligen tillverkas av C-
kvalitet, men C-kvalitet kan ej användas vid tillverkning av produkter som använder sig av AC-
kvalitet. En större andel AC-kvalitet skulle leda till en bättre produktmixflexibilitet då Stora Enso 
enklare skulle kunna justera kvantiteterna av respektive produkt efter kundernas efterfrågan och 
därmed skulle leveransförmågan stärkas, något som Olhager (2000) anser vara en viktig del för att 
uppnå långsiktig lönsamhet. 
 
Ett oväntat resultat som uppkom under arbetets gång var VMF:s klassificering av stickprov 3. Där 
framkom att drygt 72 procent av stickprovets totala volym klassificerades som VMF klass 1 vilket 
är mycket osannolikt, se Bilaga 7 för ett utförligare resultat av VMF- samt Ala sågverks 
klassificering av stickprov 3. Av de 3296 stockar som ingick i stickprovet bedömde röntgen att 
1945 stockar var mellanstockar. Av dessa 1945 mellanstockar klassificerade VMF 1574 stycken 
som VMF klass 1, vilket inte ska vara möjligt då VMF klass 1 endast tillåter rotstockar, se Figur 2. 
Detta indikerar att antingen röntgenutrustningen eller VMF gjort fel bedömning av dessa stockar. 

Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka om man kan finna trakter som ger ett högre utfall av 
timmer som är lämpligt för Ala komponentfabrik. Därefter undersöka hur de ekonomiska 
utfallen skiljer sig mellan dessa trakter. 
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Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 
 

-Hur ser populationen i Ala sågverks upptagningsområde ut med avseende på 
kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter och kärnvedsandel samt hur är den uppdelad enligt 
Ala sågverks egen timmerklassificering? 
 
-Går det att finna signifikanta skillnader mellan populationen och trakter inom 
upptagningsområdet med avseende på kvistvarvsavstånd, kärnvedsdiameter och 
kärnvedsandel samt vad en tänkbar orsak till denna eventuella skillnad kan tänkas vara? 
 
-Hur är kvalitetsfördelningen av respektive trakt enligt VMF och Ala sågverks egen 
klassificering, samt vilken av de utvalda trakterna ger högst täckningsbidrag? 

 
Frågeställning 1 
Av de stockar som utgör studiens population var det uppmätta medelvärdet för 
kvistvarvsavstånd 30,94 centimeter med en standardavvikelse på 10,08 centimeter. 
Populationens medelvärde för kärnvedsdiameter var 114,5 millimeter med en 
standardavvikelse på 39,05 centimeter. Kärnvedsandelen för populationen med undantag för 
toppstockarna var 0,5764 med en standardavvikelse på 0,0858. Medelvärdet för stockarnas 
toppdiameter var 205,8 millimeter. Av populationens totala volym består 31,23 procent av 
stockar med egenskaper som gör dem lämpliga för komponentfabriken. Andelen C-kvalitet är 
19,54 procent och för AC-kvalitet är andelen 11,70 procent. Av populationen tillhör 60,13 
procent av volymen kvalitetsklasserna F, A, C samt AC. 
 
Frågeställning 2 
Signifikanta skillnader mellan populationen och de utvalda trakterna kunde konstateras i sju 
av de nio stickproven för både kärnvedsdiameter och kvistvarvsavstånd. För kärnvedsandel 
var samtliga stickprov signifikant annorlunda gentemot populationen. Tänkbara orsaker till 
dessa skillnader kunde dock ej härledas till de parametrar som undersöktes i denna studie.    
 
Frågeställning 3 
Kvalitetsfördelningen varierade stort mellan de olika trakterna, både enligt VMF:s 
klassificering och enligt Ala sågverks klassificering. Det framkom även att hög kvalitet enligt 
VMF inte tvunget sammanfaller med bedömningen hög kvalitet enligt Ala sågverks egen 
timmersortering. Studiens resultat påvisade att de stickprov som hade en stor andel 
klassificerat som VMF klass 1 resulterade i ett lägre täckningsbidrag och de som hade en stor 
andel VMF klass 3 resulterade i ett högre täckningsbidrag. Den trakt som fick högst 
täckningsbidrag var stickprov 6 vilket också var den trakt som hade störst andel 
komponenttimmer och en stor andel VMF klass 3. 

Rekommendationer för vidare studier 

Det finns många olika faktorer som påverkar hur träd ser ut, både genetik och yttre faktorer. 
För vidare forskning om vad som påverkar träden att utveckla en större andel kärnved 
rekommenderas fler parametrar i undersökningen, exempelvis bonitet, ålder och stammar per 
hektar. En ytterligare rekommendation för vidare studier är att undersöka reliabiliteten i data 
från röntgenutrustningen samt VMF då en korrekt bedömning av timret är av stor vikt för Ala 
sågverk. 
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Bilaga 2. Beräkningsmodell för täckningsbidrag 

(1)Utbyte sågverket. (2)Rörliga kostnader centrumplank sågverket. (3)Rörlig kostnad 
sidobrädor sågverket. (4)Antal kubik i respektive sorteringsklass. (5)Intäkt från respektive 
sorteringsklass. (6)Rörlig kostnad för respektive sorteringsklass. (7)Råvarukostnad enligt 
VMF:s sortering och Stora Ensos prislista. (8)Försäljningspriser för respektive kvalitet 
sågverket. (9)Resultat sågverket. 
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 (1)Utbyte C-plank komponentfabriken. (2)Utbyte AC-plank komponentfabriken. 
(3)Fördelning av AC-produkter. (4)Försäljningspriser C- samt AC-produkter. (5)Rörlig 
kostnad komponentfabriken per m3. (6)Resultat komponentfabriken. (7)Täckningsbidrag 
sågverket och komponentfabriken samt det totala täckningsbidraget per m3to ub. 
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Bilaga 3. Rörliga kostnader 

Ala sågverk rörliga kostnader

Parameter kostnad (kr/m3sv)

Värmekostnad 40

Elkostnad 50

Emballage 10

Elförbrukning fördelning (%)

Torkning 50

Sönderdelning 25

Timmersortering 12,5

Justerverk 12,5

100

Sidobrädor cirka 20 ‐ 25 % (22,5 %) energiintensivare i torken

Typ andel (%)

Centrumplank (CB) 70

Sidobrädor (SB) 30

100

Centrumplank tork kr/m3sv Sidobrädor tork kr/m3sv

Värmekostnad 37,5 Värmekostnad 45,9

Elkostnad 25 Elkostnad 31,0

62,5 76,9

VC Sågen CB exkl. råvara kr/m3sv VC Sågen SB exkl. råvara kr/m3sv

Timmersortering 6 Timmersortering 6

Sönderdelning 13 Sönderdelning 13

Torkning 63 Torkning 77

Justerverk 6 Justerverk 6

Emballering 10 Emballering 10

Totalt 98 Totalt 112

Ala komponentfabrik rörliga kostnader

VC Komponenten AC + C kr/m3sv

Råmaterial 2000

Lim 200

Paketering 50

Energi 50

Totalt 2300
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Bilaga 4. Utdrag ur aktuell prislista 
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Bilaga 5. Sammanställning sortering stickprov 1 
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Bilaga 6. Sammanställning sortering stickprov 2 
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Bilaga 7. Sammanställning sortering stickprov 3 
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Bilaga 8. Sammanställning sortering stickprov 4 
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Bilaga 9. Sammanställning sortering stickprov 5 
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Bilaga 10. Sammanställning sortering stickprov 6 
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Bilaga 11. Sammanställning sortering stickprov 7 
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Bilaga 12. Sammanställning sortering stickprov 8 
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Bilaga 13. Sammanställning sortering stickprov 9 
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Bilaga 14. Översikt av stickprovens ursprung samt betäckning av LKF-koder 
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