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Sammanfattning 
Globaliseringen ökar konkurrensen och kvalitetskraven vilket innebär 

att sågverk i dag prioriterar effektviseringsarbete högre än någonsin. 

Eftersom råvarukostnaden är 70 procent av ett sågverks totala 

kostnader är hur väl ett sågverk utnyttjar råvaran avgörande för ett 

sågverkets lönsamhet. För att förbättra sågutbytet strävar sågverk mot 

att förbättra sin timmerosorteringens träffbild, vilket medför att 

sorterings-parametrar ofta korrigeras. Till följd av ständiga förändringar 

i timmersorteringen är arbetssättet för detta sannolikt viktigt. Studien 

har utförts vid Bollsta sågverk i syfte att undersöka sågverkets möjlighet 

att arbeta mer effektivt med sin timmersortering genom att utveckla 

nuvarande arbetssätt och förutsättningar. Studien har genomförts i två 

steg, en kvalitativ del för utveckling av arbetssätt och en experimentell 

utvecklingsdel för utveckling av processtöd. Studien har visat en god 

potential för Bollsta sågverk att utveckla sitt arbetssätt vid nyskapande 

av timmerklasser samt dess kontrollmöjligheter. Processutvecklingen 

har visat sig fordra utveckling av ett beslutsstödssystem med förbättrad 

möjlighet till simulering och visualisering av sortering. 

Simuleringsfunktionen har visats vara 25 gånger mer effektivt än 

nuvarande simuleringsprogram. Beslutsstödssystemet har utvecklats 

och en utvärdering mot principer för användbara gränssnitt har visat att 

beslutstödet är användbart. Det utvecklade arbetssättet och beslutstödet 

har medfört ett antal kostnadsbesparingar i form av förkortad ledtid, 

förbättrad konkurrenskraft och förbättrad kontroll. 

Kostnadsbesparingens storlek har visats vara svår att approximera men 

utvecklingen har sannolikt miljonpotential. I dag finns endast 

presenterad forskning inom sorteringsparametrar och tekniskt 

utnyttjande. Potentialen i ett utvecklat arbetssätt och ett nytt beslutstöd 

indikerar dock bristen av forskning inom andra områden i 

timmersortering. 

 

Nyckelord: Timmersortering, processutveckling, simulering, visuali-

sering, beslutstödssystem 
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Abstract 
Globalization increases competition and the quality requirements. This 

means that sawmills today prioritizes efficiency improvements higher 

than ever. Since the cost of raw materials is 70 percent of the total costs 

is how well sawmills utilizes the raw material essential to a sawmill 

profitability. To improve saw yield sawmills strive towards improving 

their hit in log sorting, which means that the sorting parameters often 

are corrected. As a result of many changes in log sorting is the working 

method for these changes likely important. The study was conducted at 

Bollsta sawmill in purpose to examine the possibility to work more 

efficient in their log sorting by developing current working method and 

conditions. The study was conducted in two stages, a qualitative phase 

for the development of working methods and experimental 

development phase for the development of process support. The study 

has shown good potential for Bollsta sawmill to develop their methods 

of creating new timber classes and control the log sorting. The process 

development requires development of a decision support system with 

improved simulation and visualization of log sorting. The simulation 

function of the process support has been shown 25 times more efficient 

than the existing simulation program. The decision support system has 

been developed and an evaluation against the principles for usable 

interfaces has shown that the process support is useful. The developed 

working method and decision support system has resulted in a number 

of cost savings in the form of shortened lead times, improved 

competitiveness and improved control. The size of the cost savings has 

been shown to be difficult to approximate but the development is likely 

to have a million potential. Today all presented research is considering 

sorting parameters and technical utilization. The potential of the 

developed approach and a new decision support system, however, 

indicates the lack of research in other areas of log sorting.  

 

Keywords:  Log sorting, working method, control, simulation, visualiza-

tion, process support 
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1 Introduktion  
En allt mer globaliserad miljö där konkurrensen och kvalitetskraven 

ständigt ökar har bidragit till att sågverk i dag prioriterar effektvise-

ringsarbete högre än någonsin. Genom att vara mer än effektiv än sina 

konkurrenter värnar sågverken om sin marknadsandel och skapar 

förutsättningar till att erövra nya marknader. Råvarukostnaden är 

sågverkens största kostnad och är upp mot 70 % av de totala kostnader-

na (Lindholm, 2006). Detta innebär att hur väl ett sågverk utnyttjar 

råvaran är den faktor som har störst inverkan på ett sågverk lönsamhet. 

En målsättning för alla sågverk är att på bästa sätt utnyttja råvaran och 

samtidigt möte kundernas krav. Råvarans nyttjandegrad benämns 

vanligtvis sågutbyte och ett mer kostnadseffektivt produktionsflöde till 

följd av förbättrat sågutbyte kan erhållas på en mängd olika sätt (Grön-

lund, 1992b). Vanliga åtgärder är att utveckla postningsmönstren eller 

förbättra timmersorterings träffbild. En väl fungerande timmersortering 

medför en möjlighet att såga stockar vars form och egenskaper liknar 

varandra vid samma tillfälle. Detta innebär bland annat ökat sågutbyte, 

förbättrad kvalité och minskade ställkostnader i såglinjen. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Trots att ett sågverks lönsamhet till störst del beror av timmersortering-

ens effektivitet är forskningen inom området begränsad. Sågverk 

använder sig i dag av avancerad teknisk mätutrusning för att klassifi-

cera timmer. Vanligt förekommande mätutrustning är 3D-mätram och 

röntgen. Den forskning som presenterats inom området beskriver i 

synnerhet två aspekter: 

 Hur den tekniska utrustningen utnyttjas på ett optimalt. (Bränn-

ström, Oja & Grönlund, 2007) (Oja et al. , 2004) (Skog & Oja, 2007) 

(Skog & Oja, 2009) (Skog & Oja, 2010) 

 Vilka parametrar som bör användas för att prediktera en given 

kvalité med optimal träffbild. (Lundgren, 2000) 

Sågverk strävar ständigt mot att förbättra timmerosorteringens träffbild 

vilket medför att sorteringsparametrarna ofta korrigeras. I en timmer-

sortering är dock inte kvalité den enda aspekten utan också volym. 

Sågade produkter har olika efterfrågan vilket medför att sågverk önskar 
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sorteringsutfall som möter efterfrågan. Eftersom trä är ett organiskt och 

heterogent material där ingen timmerstock är den andra lik kan ett 

sågverk inte påverka inköpt timmers kvalité (Nylander & Fryk, 2011).  

Detta medför att sågverk alltid måste söka balans mellan tillräcklig 

volym och kvalité, se figur 1. 

 

Figur 1.1: Balans mellan volym och kvalité (Egen skiss) 

Det finns ingen tidigare forskning som beskriver hur arbetssätt kring 

denna balansgång och kontrollmöjligheter påverkar ett sågverks lön-

samhet. Ett rimligt antagande är dock att en god kontrollmöjlighet och 

effektiva arbetssätt för timmersorteringen medför en förbättrad lönsam-

het. 

Bollsta sågverk är i dag ett av Sveriges största och mest lönsamma 

sågverk med en god marknadsposition. Sågverkets sågkapacitet övers-

tiger 500 000 kubikmeter vilket sågas ur sex miljoner timmerstock (SCA, 

2014). Bollsta sågverk omsätter omkring en miljard kronor. För att 

behålla sin marknadsposition och god lönsamhet strävar sågverket mot 

en effektivare produktion vilket innebär ständiga förändringar i syfte att 

förbättra sin produktion och sin timmersortering. Eftersom trä är en 

naturresurs ser Bollsta sågverk det som en etisk skyldighet att så effek-

tivt som möjligt utnyttja råvaran. Korrigeringar i sågverkets timmersor-

tering syftar dock generellt till förbättra kundnyttan och produkternas 

kvalitet. Eftersom arbetet i timmersorteringen har stor vikt önskar 

sågverket en extern utvärdering och utveckling av det arbetssätt som 

används i timmersorteringen. 
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1.2 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet är kontrollera den ekonomiska potentialen i 

införande av ett beslutsstödssystem för timmersortering som 

effektiviserar arbetet i en timmersortering. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att förbättra timmersorterings effektivitet 

genom att enbart utvärdera och utveckla arbetssätt och beslutsstöd. 

Undersökningen bortser alltså från alla effektiviseringsmöjligheter till 

följd av exempelvis förändrade sorteringsparametrar eller teknisk, 

maskinell utveckling av timmersorteringen. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Förväntningen är att undersöknings resultat ska: 

 innehålla en kartläggning av nuvarande arbetssätt för nyskap-

ande av timmerklasser 

 påvisa brister och möjligheter till förbättring i nuvarande arbets-

sätt för nyskapande av timmerklasser 

 utvärdera sågverkets nuvarande kontrollmöjligheter och identifi-

era möjligheter till förbättring 

 presentera förslag på ett mer effektivt arbetssätt, förslaget ska 

vara direkt implementerbart vilket medför att det beslutsstödssy-

stem som fordras ska utvecklas 

 Innehålla en jämförelse mellan föreslaget och nuvarande arbetsätt 

samt kontrollera förändringens ekonomiska potential. 

1.5 Disposition  

I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensram som fordras för 

fortsatt förståelse av rapporten. Kapitel 3 beskriver den metod och de 

val som grundlagt rapportens resultat. Följaktligen visar kapitel 4 den 

programkonstruktion som tagits fram utifrån problemformuleringen. I 

kapitel 5 visas arbetets resultat innan resultatet analyseras i kapitel 6. 
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2 Teoretisk referensram  
Rapportens teoristudie, ibland kallat bakgrundsmaterial, ska innehålla 

fakta som krävs för läsarens förståelse för den fortsatta rapporten. 

Kapitel 2.1 beskriver trä som råvara medan kapitel 2.2 presenterar 

grunderna i ett modernt sågverk. Vidare visas i kapitel 2.3 Bollsta 

timmersorteringsfunktion och tidigare forskning i området. I kapitel 2.4 

presenterar de grundläggande teorier inom lean production. Kapitel 2.5 

beskriver därefter vad som gör att ett gränssnitt anses användbart och 

vilka en gränssnittsutvecklares nyckelfaktorer är medan kapitel 2.6 visar 

hur data visualiseras på ett effektivt sätt. Slutligen visar kapitel 2.7 hur 

simulering kan användas för att förutspå framtida händelser. 

2.1 Trä som råvara 

I en omvärld där vikten av hållbar samhällsutveckling växt sig allt 

starkare har vikten av att välja ett byggmaterial som främjar detta blivit 

mer betydande (Träguiden, 2014a) (Holmen, 2014). Trä är i dag det enda 

byggmaterial som kan klassas som förnyelsebart. Dessutom binder både 

växande och avverkat trä kol med hjälp av fotosyntesen vilket motver-

kar växthuseffekten. Det innebär att träbyggnationer hjälper till att 

motverka växthuseffekten även efter byggnation. En ökad användning 

av trä som byggmaterial medför en minskning av ej förnyelsebara 

byggmaterial så som metall, sten eller plast, material som vid framställ-

ning också ger högre utsläpp av koldioxid. Att tillverka sågade träpro-

dukter kräver en liten mängd extern energi då majoriteten av energi 

utvinns ur egna biprodukter, vilket gör detta etiskt bra val i ett miljöper-

spektiv. Detta innebär att trä i högre utsträckning kommer att användas 

som substitut till andra byggmaterial i framtiden. (Svenskt Trä, 2014) 

Trä har flertalet egenskaper som särskiljer trä från andra vanligt före-

kommande material i tillverkande industri, till exempel metall, sten eller 

plast (Nylander & Fryk, 2011). Speciellt egenskaper för trä som råvara är 

att: 

 Trä har olika egenskaper i olika riktningar. 

 Trä använder osmos, vilket innebär att det upptar och avger vat-

ten, koncentrationen anpassas till omgivningen. 
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 Volymen förändras när fuktkvoten förändras under fibermätt-

nadspunkten. 

 Trä är ett poröst material. 

 Trä är ett heterogent material, det innebär att trä kan uppvisa 

växtfel eller olika typer av kvistar beroende på tillväxtmiljö vilket 

påverkar dess egenskaper. 

 Trä är ett organiskt material, vilket innebär att det kan brytas ned 

av växter, djur och svampar. (Nylander & Fryk, 2011) 

Vad som påverkar form och egenskaper hos ett träd är till stor del dess 

växtförhållanden. För ett träd som växt i konkurrens med andra träd 

finns exempelvis inte samma möjlighet till utbredning, vilket innebär att 

grönkronan är högre upp i trädet. Ett träd i konkurrens tenderar också 

till att vara mindre rakt än ett träd som växt fritt (Nilsson, Rosén & 

Jansson, 1998). 

Varje timmerstock har olika form och egenskaper. Vanliga mått som 

används för att bestämma en stocks form är toppdiameter, rotdiameter, 

avsmalning, krök, ovalitet och längd. För en stocks egenskaper finns en 

mängd olika mått som används, men några vanliga är: kvisttyp, densi-

tet, kärnvedsandel, frodvuxenhet och olika typer av angrepp. (Grön-

lund, 1992a) (Fryk & Nylander, 2011) 

Eftersom trä till stor del används som konstruktionsmaterial är upp-

skattning av hållfastigheten viktig. Hållfastigheten varierar mellan och 

olika trädslag och beror av trädets densitet, fuktkvot, fiberriktningen 

kontra belastningen samt strukturavvikelser och defekter. (Nilsson, 

Rosén & Jansson, 1998) 

Konstruktionsvirke tillverkas i synnerhet av furu och gran (Nilsson, 

Rosén & Jansson, 1998). Att trä är ett poröst material som innehåller det 

många hålrum vilka kan vara fyllda med vatten eller luft medför att när 

densiteten för olika trädslag ska jämföras mäts alltid torrdensitet. 

Densiteten kan också variera inom en ett trädslag eller till och med inom 

samma stock. Generellt är densiteten hos tall högre i södra Sverige och i 

rotstockarna (Nylander & Fryk, 2011). 

Eftersom trä är en naturlig råvara där ingen stock är den andra lik 

samtidigt som det inte är möjligt att styra inköpt råvaras form och 
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egenskaper är förädling av trä en komplex och utmanande process. 

(Nilsson, Rosén & Jansson, 1998) 

Bollsta sågverk sågar fura vilket motsvarar ungefär 40 procent av 

nordens totala virkesförråd. Densiteten är generellt mellan 450-500 

kg/m3. Fura passar bra till konstruktionsvirke och har allmänt en högre 

grönkrona än gran. Furu har tydliga årsringar, med ljus vårved och 

mörk sommarved, detta medför att furu har ett utseende som gjort det 

till ett populärt trädslag för golv. (Nilsson, Rosén & Jansson, 1998) 

2.2 Sågverksprocessen  

I ett sågverk sönderdelas och förädlas timmer till sågat virke i olika 

dimensioner och av olika kvalité (Träguiden, 2014c). Sågverk särskiljer 

sig från stor del av övrig tillverkande industri genom sitt divergerade 

materialflöde (Mattsson, 2012). Det innebär att ett material sönderdelas 

till många produkter till motsats mot exempelvis bilindustrin där många 

material sätts samma till en produkt (Mattsson, 2012). För att erhålla en 

effektiv produktion använder i princip alla sågverk idag sig av samma 

sorts anläggningar. Hur anläggningarna är konstruerade och dess 

funktion skiljer sig dock mellan de flesta sågverk (Eriksson & Johansson, 

1997). Materialflödet i ett vanligt sågverk visas i figur 2.1. 

 

Figur 2.1: Materialflöde i ett sågverk (Egen skiss) 

2.2.1 Timmersortering 

Det första steget förädlingskedjan är timmersortering. Det innebär att 

timret sorteras i olika timmerklasser utifrån en mängd olika parametrar. 

Syftet med att sortera är att i högre utsträckning kunna möta kundens 

krav och utnyttja råvaran på bästa sätt. Fas 1 är att sortera bort alla 

timmerstockar som sågverket inte vill använda, exempel på detta är 

massaved, stockar innehållande metall, röta eller fel trädslag. Fas 2 är att 

dimensionssortera stockarna så de passar till de postningsmönster som 

används, på så vis ökar sågutbytet. I den sista fasen sorteras stockarna 

även i ett kvalitetsperspektiv där den viktigaste uppdelningen är frisk- 
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och svartkvistig stock. Frisk- och svartkvistig stock har olika egenskap-

er, svartkvistig stock passar bra där höga krav på hållbarhet finns och en 

friskkvistig stock där de estetiska kraven är höga. (Nylander & Fryk, 

2011)  

Eftersom timmersortering är det första steget i förädlingskedjan är det 

även den viktigaste. Alla efterföljande processers effektivitet påverkas 

av timmersorteringens effektivitet. (Nylander & Fryk, 2011) 

2.2.2 Sågning av timmer 

När timret är sorterat möjliggörs sågning av liknande stockar vid 

samma tillfälle vilket minskar ställkostnader i sågen. Stockarna avbarkas 

innan de transporteras till såglinjen, där stockarna toppvänds, och sågas 

utifrån ett postningsmönster. Figur 2.2. visar ett exempel på ett post-

ningsmönster. 

 

Figur 2.2: Exempel på postningsmönster. (Träguiden, 2014b) 

Att råvaran, timret, är ett biologiskt material där ingen stock är den 

andra lik gör sågverksprocessen komplex. Dessutom är timmer till 

formen rund och virke är rektangulärt, vilket medför att postnings-

mönster alltid innehåller sidobrädor som ökar sågutbytet. Det är dock 

centrumutbytet av plank som maximeras då det har högst värde.  

Efter genomförd sågning råsorteras virket. Råsortering kan endera 

utföras manuellt eller med hjälp av automatiserade system. I råsortering 

sorteras virket till olika fack utifrån dimension, längd och i vissa fall 

kvalité. Därifrån ströläggs virket i paket för vidare transport till rått 

mellanlager. Detta innebär att strön läggs mellan virkeslagren när 

ströpaketen packeteras. Ströläggningens syftar till att förbättra torkpro-

cessen. Genom att öka antalet strön per lager kan problemet med 
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virkesdeformation i tork avhjälpas i högre utsträckning. (Eriksson & 

Johansson, 1997)  

2.2.3 Torkning av sågat virke 

De sågade virket torkas i virkestorkar, ett rum där virket med hjälp av 

olika tekniker torkas till eftersökt fuktkvot. Virke bör hålla olika 

fuktkvot beroende på vad det ska användas till. Exempelvis bör 

byggnadsvirke ligga mellan 16 och 20 % fuktkvot medan möbelvirke 

bör ligga mellan 6 och 10 %. Det råa virket håller mellan 30-130% 

fuktkvot och krymper från 30 % vilket innebär att virke måste sågas 

med ett visst övermål för att klara kundens nominella dimensionskrav. 

Från torkarna placeras ströpaketen i ett torrt mellanlager. (Eriksson & 

Johansson, 1997) 

2.2.4 Justering av torkat virke 

När det sågade virket är torkat är det nästan klart för försäljning. Innan 

försäljning justeras och kvalitetsklassas virket (Eriksson & Johansson, 

1997). Syftet med att justera och kvalitetsklassa virket är nå högsta 

möjliga värdeutbyte samtidigt som kvalitén motsvarar kundens för-

väntningar. För att kunden ska veta vad vilken kvalité den kan förvänta 

sig finns två branschstandarder som för att kvalitetsklassificera virke. 

Kvalitetsbedömning sker beroende på produkt endera utifrån utseende 

eller hållfasthet. Generellt placeras virket i olika klasser utifrån dess 

antal fel (Eriksson & Johansson, 1997). Standarder och samband mellan 

dessa visas i tabell 2.1. (Träguiden, 2014d) 

Tabell 2.1: Standarder för kvalitetsklassificering av virke (Träguiden, 2014d] 

Gröna boken 
(1960) 

O/S Kvinta Utskott Vrak 

I II III IV V VI VII 

Nordisk Trä (1994) 

A B C D 

A1 A2 A3 A4       

 

I justerverket avströas virket och transporteras till ett automatiskt 

regelstyrt mätsystem som optimerar värdeutbytet och avkap för varje 

planka eller bräda. Det finns tre olika typer av avkap: rotavkap, kvali-

tetsavkap och längdavkap. Rotavkap är ett minimalt renavkap för att få 

ett rak ände på virket, kvalitetsavkap syftar till att optimera värdeutby-

tet för virket medan längdavkap genomförs i syfte att nå rätt modull-

ängd. Virket placeras därefter i olika fack beroende på dess kvalité 

innan de paketeras, emballeras och utlevereras. (Grönlund, 1992b) 
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2.2.5 Vidareförädling av virke 

En del virke vidareförädlas ytterligare innan för att möta kundens krav. 

Virke kan transporteras till vidareförädling från endera såg, tork eller 

justerverk. De vanligaste typerna av vidareförädling är hyvling och 

tryckimpregnering. I en bygghandel är tryckimpregnerat trallvirke, 

råändspont, limträ eller olika typer av list exempel på vidareförädlade 

produkter. (Eriksson & Johansson, 1997) 

Att dessa produkter förädlas i fler steg betyder att förädlingskostnaden 

är högre. För att erhålla tillräcklig lönsamhet för vidareförädlat virke är 

nyckeln att använda en till produkten anpassad kvalité. En anpassad 

kvalité som ger utslag i förädlingskedjan kan bara erhållas om timmer 

av den eftersökta kvalitén används. Timmersorteringens effektivitet är 

alltså direkt avgörande för vidareförädlade produkters lönsamhet. 

(Halén, 2014) 

2.3 Timmersorteringens funktion  

Bollsta sågverk använder sig av två olika mätsystem i sin timmersorte-

ring. Sågverket har dels en 3D-mätram som genomlyser stocken för att 

mäta stockens yttre form, exempelvis diameter, avsmalning och längd. 

Mätningen visar även stockens inre struktur. Utöver en tredimensionell 

mätram har sågverket även en tvådimensionell röntgenutrustning, se 

figur 2.3 för principskiss. (Öhman, 2014) 

 

Figur 2.3: Principskiss av tvådimensionell röntgenutrustning 
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Röntgenutrustningen används för att prediktera stockens inre egen-

skaper i form av exempelvis densitet, kvistvarvsvolym och kärnvedsan-

del. Eftersom mätningen är tvådimensionell är resultatet beroende av 

stockens invridning men mätningen ger ändå en god prediktion. Mät-

ningarnas resultat sparas i timmersorteringens styrdator. Styrdatorn 

innehåller den sorteringstabell vilken varje stock klassificeras utifrån. 

Sorteringstabellen innehåller ett antal rader, som representerar olika 

timmerklasser, med min- och maxvärde för varje egenskap. För att en 

stock ska godkännas av en given sorteringsrad måste samtliga egen-

skapskrav uppfyllas. Sorteringsalgoritmen är hierarkisk, vilket innebär 

att en att stocken testas mot alla rader, med start på rad 1, tills en rad 

som godkänner stocken hittats, varvid sökningen avslutas. Det betyder 

att en stock kan godkännas av flera rader, men då hamnar stocken i den 

timmerklass som godkänner stocken med lägst radnummer. I styrda-

torn visualiseras också varje stock, med yttre form och inre egenskaper, 

utifrån mätutrustningens resultat i en tomografisk bild, se exempel i 

figur 2.4. (Öhman, 2014) 

 

 Figur 2.4: Exempel på tomografisk bild av stock  
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2.3.1 Tidigare forskning 

Den forskning som presenterats inom timmersortering är till stor del 

genomförd av svenska forskare. I synnerhet beskriver forskningen två 

områden: 

 Vilka parametrar som bör användas för att prediktera en given 

kvalité med optimal träffbild. 

 Hur den tekniska utrustningen utnyttjas optimalt.  

Lundgren (2000) har visat hur data från en 3D-skanner kan användas för 

att kontrollera om en stocktyp, dvs. rotstock eller ej, samt stockens 

kviststorlek. Lundgren har genomfört en linjär regression för att finna 

den funktion, och de variabler som bäst predikterar en rotstock samt 

den funktion, och de variabler som bäst predikterar en given kviststor-

lek. Regressionen har visat att avsmalningen i rotändan mellan 5 cm och 

80 cm in, är den variabel som bäst predikterade stocktyp. För att predik-

tera kviststorlek har regression visat att två variabler för mantelarean 

samt maximal avsmalning i en punkt i mitten av stocken var effektivast 

att använda. Lundgren (2000) har slutligen visat att funktionernas 

träffsäkerhet var 97 % respektive 79 %. (Lundgren, 2000) 

Oja et al. (2004) har presenterat en studie som jämför effektiviteten i att 

använda olika typer utrustning för att sortera timmer. I studien har en 

tredimensionell mätram, röntgenskanning och en kombination av dessa 

jämförts. Måttet för effektivitet var definierat som andelen centrumut-

byte av rätt kvalité. Undersökningen har visat en högre effektivitet när 

en kombination av utrustningen använts. 3D-mätramens effektivitet var 

57 %, 2D-röntgen 62 % och kombinationen av dessa 65 %. Ett optimalt 

Vid perfekt timmerklassning hade effektiviteten varit 81 %. (Oja et al. 

2004) 

Brännström, Oja & Grönlund (2007) har jämfört röntgen i två och fyra 

riktningar. Vidare har Brännström, Oja & Grönlund (2007) studerat 

fördelen med använda spårbarhet mellan stock och planka. Undersök-

ningens resultat har inte visat någon förbättring i att använda fyra 

röntgenriktningar gentemot två och små förbättringar i att tillämpa 

spårbarhet men endast för fyra röntgenriktningar. 

Skog & Oja (2007) presenterade vid en konferens i Warszawa en förstu-

die över möjligheten till en förbättrad kvalitetssortering av timmer till 

följd av en kombinerad användning av 3D-mätram och röntgenutrust-
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ning. Förstudien har visat att en förbättrad densitetsprofil kan erhållas 

genom att kombinera data från de båda mätsystemen. Studiens målsätt-

ning var att utveckla algoritmer för att optimalt utnyttja de båda mätsy-

stemens data. Skog & Oja (2007) hypotes var att sådana algoritmer 

skulle innebära förbättrad identifiering av kärnvedsandel, densitet, 

kvistvarv, årsringsavstånd och röta. 

Skog & Oja (2009) har i en artikel bevisat sin hypotes för bedömning av 

kärnvedsandel. De har visat att genom att kombinera data från en 3D-

mätram och en röntgen ger bättre kontrast mellan kärn- och splintved. 

För 423 tallstockar som testet utfördes på har determinationskoefficien-

ten, R2, ökat från 0,84 till 0,95. Determinationskoefficienten anger hur 

stor del av den beroende variabeln som kan förklaras av använd 

regressionsmodell. Standardavvikelsen mellan regressionen och faktiskt 

utfall minskade från 17 mm till 9,3 mm. (Skog & Oja, 2009) 

Skog & Oja (2010) har studerat 560 tallstockar och visat att en kombinat-

ion av 3D-mätram och röntgenutrustning också är en effektiv teknik när 

det gäller bestämning av stockars densitet. 

2.4 Lean production 

Lean production, på svenska resurssnål eller mager produktion be-

nämns allmänt lean, är en japansk produktionsfilosofi som blev allmänt 

erkänd under 1980-talet men grundlades redan under 1960-talet. Toyo-

tas grundare Kiichiro Toyoda hade efter andra världskriget en målsätt-

ning att ta upp konkurrensen med andra biltillverkare. Toyota hade 

dock under den tiden inte tillräckligt kapital för att säkra önskvärd 

tillväxt. Det innebar att Toyota var tvungen att ta betalt av sina kunder 

innan de betalat sina leverantörer. För att möjliggöra detta var Toyota 

tvungen att minska ledtiden genom produktionen vilket krävde att alla 

aktiviteter som inte var värdeskapande måste undvikas. Detta arbete 

kom att kallas Toyota production system, TPS, och är i dag för många 

synonymt med lean production. (Peterman, 2001) (Åhlström, 2010) 

Huvudfrågan inom lean berör kunden och vad denne vill få ut av det 

som produceras. Det innebär att det enbart är vad kunden önskar som 

tillför och definierar värdet på en produkt. Genom att studera ett 

företags processer ur ett kundperspektiv kan varje processteg urskiljas 

som värdeskapande eller icke-värdeskapande. Inom lean är målsätt-

ningen att eliminera alla processteg som inte är värdeskapande, dvs. 
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eliminera alla slöserier. Det är eliminering av slöserier som skiljer lean 

från traditionella processutvecklingsmetoder. Inom de traditionella 

metoderna är det mot vanligt att försöka utveckla och öka flödet genom 

ett värdeskapande processteg. En nackdel med detta är att procentuella 

förbättringen genom processteget förbättras medan endast en liten 

förbättring av totalt värdeflöde sker. Toyota har definierat sju olika 

typer av slöserier som i en resurssnål produktion bör undvikas: (Liker, 

2009) 

 Överproduktion – All produktion av produkter och komponen-

ter som inte har någon köpare. Överproduktion orsakar större la-

ger och onödiga förflyttningar vilket medför kostnader. 

 Väntan – All typ av väntan anses vara slöseri med resurser och 

medför en längre ledtid. Väntan kan orsakas till följd av exem-

pelvis materialbrist eller flaskhalsar i produktionen. 

 Onödiga förflyttningar – Alla förflyttningar av produkter i ar-

bete kräver resurser men tillför inget värde, därför eftersträvas 

smidiga flöden med små transporter mellan förädlingsstegen. 

 Överarbetning eller felaktig bearbetning – Produkter som bear-

betas till högre kvalité än vad kunden efterfrågar eller ineffektiv 

bearbetning till följd av exempelvis dåliga verktyg.  

 Överlagring – All typ av lagring medför kostnader, för stora la-

ger riskerar medföra inkurans, skadat gods eller förseningar av 

andra produkter. Överlagring tenderar också att dölja andra pro-

blem så som sena leverantörsleveranser. 

 Onödiga rörelser – Alla arbetsmoment som innebär rörelser som 

inte medför något värde anses vara slöseri. Exempel kan vara att 

leta efter rätt material. 

 Defekter – Produktion av defekta produkter kräver omarbetning 

alternativt kassering vilket medför onödiga kostnader. (Liker, 

2009) 

Inom resurssnål produktion är det vanligt att företag fastnar i att enbart 

processerna förbättras med hjälp av lean som ett verktyg istället för att 

introducera lean som ett tankesätt som genomsyrar organisationen. En 

välkänd symbol har det såkallade TPS-huset blivit. Huset innehåller 
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grunderna i en effektiv tillverkning enligt TPS eller lean. I figur 2.5 visas 

TPS-huset.(Liker, 2009) 

 

Figur 2.5: TPS-huset (Liker, 2009) 

Produktionssystemet illustreras som ett hus i syfte att lyfta vikten av 

helheten, en underdimensionerad regel kan få ett hus att rasa. Husets 

tak består av målsättningen att leverera en bästa kvalitet till lägst 

kostnad med kortast möjliga ledtid. Väggarna består av två viktiga 

principer att leverera rätt produkt i rätt mängd i rätt tid samt att synlig-

göra fel och aldrig tillåta fel passera till nästa förädlingsmoment. I huset 

finns människor som arbetar med ständiga förbättringar och reducerar 

slöserier. I husgrunden finns ett antal element som eftersträvar stabilitet 

i organisationen i form av standardiserade arbetssätt och utjämnat 

produktionsflöde. (Liker, 2009) 

Enligt Peterman (2001) har en granskning av 1500 förbättringsprojekt 

med hjälp av lean production visat att ledtiden kan minskas med i 

genomsnitt 50 %. Studien visar dessutom att produktiviteten förbättras 

med i genomsnitt över 20 % samtidigt som både arbetet i processerna 

och reklamationerna minskat.  
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Inom sågverksindustrin saknas vetenskaplig dokumentation om att 

resurssnål produktion använts med framgång. Anders Bystedt, som 

arbetar med resurssnål produktion inom träförädling på Sveriges 

provnings- och forskningsinstitut, skriver dock via e-brev att det finns 

ett antal exempel där resurssnål produktion använts framgångsrikt 

inom sågverk (Bystedt, 2014). En artikel av Bystedt (2013) berättar att 

det finns klar potential för Svenska sågverk att förbättra sin konkur-

renskraft genom att introducera resurssnål produktion. 

2.5 Beslutsstödssystem 

I slutet av 1970-talet började en utveckling av datasystem som underlät-

tar vid beslutsfattande att förordas allt mer. Trots detta hade besluts-

stödssystem till en början svårt att accepteras av beslutsfattare och först 

under 1990-talet blev beslutsstödssystem vanliga och allmänt uppskat-

tade. Forskning har visat att beslutsstödssystem kan förse beslutsfattare 

med information som förbättrar beslutsfattandet. (Power, 2002) 

Power (2002) visar att ett implementerat beslutsstödssystem kan ge 

företag en konkurrensfördel om det är unikt, patentskyddad och 

frekvent används under flera års tid. Anledningen är att det medför att 

företaget har bättre förutsättningar än dess konkurrenter.  

Användning av beslutsstödssystem har också visat ett antal andra 

fördelar så som möjlighet till snabbare beslutsfattning, förbättrad 

beslutskvalité, förbättrad intern kommunikation, förbättrade besluts-

kunskaper och förbättrad organisationskontroll. Snabbare beslutsfatt-

ning är följd av att systemet ger beslutsfattaren det stöd den behöver. 

Ett datorbaserat beslutsstödsystemet innebär också att beslut kan fattas 

rationellt utifrån beräkningsmodeller vilket förbättrar beslutskvaliten. 

Genom att beslut fattas utifrån ett system underlättar det den interna 

kommunikationen för beslutsfattaren kan påvisa att beslutet rationellt 

var det korrekta. Beslutsstödssystem kan också användas för att intro-

ducera nya beslutsfattare och hjälpa dem till en snabbare utveckling 

inom organisationen. Att beslutsstödssystem kan användas för att 

presentera en sammanfattning av organisationsdata förbättrar möjlig-

heten att kontrollera organisationen. (Power, 2002) 

Beslutstödssystem som använder innehar en viss grad av artificiell 

intelligens benämns intelligenta beslutsstödssystem. Målsättningen är 

att ett intelligent beslutsstödssystem ska förbättra informationens 
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kvalité. Till följd av vilken typ av information som presenteras kan ett 

intelligent beslutsstödssystem ha tre olika funktioner: (French, Maule, 

Papamichail, 2009) 

 Skyddande funktion – Motverkar villfarelser till följd av felaktig 

information eller felaktiga användarval. 

 En intelligent funktion – Förutser användarens behov och pre-

senterar endast nödvändig information.  

 En filtrerande funktion – Filtrerar bort överflödig information 

när sådana situationer uppstår. (French, Maule, Papamichail, 

2009) 

2.5.1 Design och utveckling av beslutstödssystem 

Vid design och utveckling av beslutstödssystem har hur data visuali-

seras för användaren visats vara avgörande för ett beslutstödssystems 

nyttovärde. De har visat sig viktigt att använda samma språk och 

metaforer som beslutsfattaren använder. Andra framgångsfaktorer har 

visats vara att undvika presentation av oväsentlig eller missledande 

information och använda färgkodad data, exempelvis röd som var-

ningssignal. (French, Maule, Papamichail, 2009) 

Visualisering generellt är ett allt vanligare begrepp då i dag större 

datamängder lagras vilket medför högre komplexitet i datastrukturen. 

Det betyder att det krävs kunskap inom flera områden för att menings-

fullt kunna utnyttja data. Statistik, datautvinning, grafisk design och 

visualisering är de vetenskapliga fält som det fordras insikt i för att 

utnyttja data. Dessa fält har dock utvecklats individuellt utan koppling 

till varandra. Utmaningen i att förstå, tolka och presentera data är att 

interagera dessa områden. (Fry, 2008) 

Fry (2008) har presenterat en modell för detta som innehåller följande 

processteg: 

1. Förvärva – Förvärva eller leta fram data som fordras. Svårigheten 

i detta processteg varierar från enkel till komplicerad beroende 

på varifrån data hämtas och hur eftersökt data lagras. 

2. Tolka – Förvärvad data struktureras, kategoriseras och formate-

ras så att de stödjer avsedd användning. 
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3. Filtrera – Filtreringssteget innebär att all data som inte är relevant 

för avsedd användning. Det är inte ovanligt att detta processteg 

kräver matematisk bearbetning. 

4. Utvinna – I detta processteg utvinns information ur filtrerad da-

tamängd. Det kan i ett enkelt exempel vara ett maximivärde men 

det är vanligt att mer avancerade matematiska och statistiska be-

räkningar fordras. 

5. Presentera – Det viktigaste steget för att visualisera data där en 

grundläggande modell för visualisering väljs. Exempel är lista, 

stapel- eller träddiagram. Det här valet kan påverka tidigare steg 

i processen då tidigare steg anpassar data till avsedd användning. 

6. Förfina – Datapresentationen förtydligas och kraft läggs på att 

göra den mer visuellt engagerande, exempelvis genom att färg-

lägga presentationen. 

7. Interagera – I det sista steget adderas interaktion med använda-

ren. Processteget kan omfatta en mängd olika moment men gene-

rellt är syftet att ge användaren möjlighet att interagera med det 

visuella gränssnittet och påverka vad som visualiseras. (Fry, 

2008) 

 Vid design av ett beslutstödssystem är det också viktigt att gränssnittet 

tekniken manövreras genom effektivt interagerar med användaren. För 

att utforma effektiva gränssnitt har visat sig vara viktigt att förstå 

användarens behov och involvera dessa i utvecklingen. Ett effektivt 

gränssnitt har god användbarhet och en god användarupplevelse. 

(Preece, Rogers & Sharp, 2002) 

För att underlätta design av användbara gränssnitt finns har Preece, 

Rogers & Sharp (2002) också visat ett antal principer för att uppfylla 

användbarhetsmålen. Gränssnittets funktioner ska ha hög synlighet för 

att underlätta navigering. Det är också viktigt med återkoppling till 

användaren så användaren vet att systemet uppfattat dess val. Gräns-

snittets design ska innehålla funktionsbegränsningar i olika situationer 

och meddela användaren detta. Gränssnittets ska ha en konsekvent 

design och operationer ska utföras på ett likadant sätt i olika systemde-

lar. Det är också fördelaktigt om funktioner visuellt presenteras så de 

ger användaren ledtrådar om hur de används. 
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Det finns ingen definierade principer för hur design för en god an-

vändarupplevelse bör genomföras. Eftersom användare har olika 

preferenser är det dock viktigt att förstå vad användaren uppskattar när 

ett gränssnitt utformas. Det går dock aldrig att säkerställa att en design 

ger en god användarupplevelse utan endast designa för en användar-

upplevelse. (Preece, Rogers & Sharp, 2002) 

Två vanligt förekommande utvecklingsmetoder för beslutstödssystem 

är snabb prototypsutveckling och slutanvändarutveckling. Snabb prototyps-

utveckling är en agil utvecklingsmetod där första steget är kravfångst. 

Därefter utvecklas små prototyper iterativt med kontinuerlig återkopp-

ling från slutanvändarna efter varje iteration. När slutanvändarna är 

nöjd med resultatet implementeras beslutstödssystemet. Inom slutan-

vändarutveckling ansvarar slutanvändaren för utvecklingen av besluts-

stödssystemet. Utvecklingen sker då i någon miljö som beslutsfattaren 

hanterar och vanligt är att kalkylblad används i Excel för att utveckla 

beslutsstödssystem. Vid utveckling av komplexa, större beslutsstödssy-

stem är slutanvändarutveckling inte att föredra då beslutsfattare ofta är 

synonymt med olika chefsbefattningar vilka bör lägga sin arbetstid på 

att styra organisationen istället för att utveckla beslutsstödssystem. 

(Power, 2002) 

2.5.2 Utvärdering av beslutsstödssystem 

Enligt French, Maule & Papamichail (2009) utvärderas ett beslutstödssy-

stem i syfte att verifiera systemets funktion och nyttovärde. Vid verifie-

ring är två begrepp centrala, reliabilitet och validitet. Med reliabilitet 

avses tillförlitligheten i de resultat systemet presenterar medan validitet 

avser om systemet presenterar det som är avsett att presentera (Källa). 

French, Malie & Papamichial (2009) presenterar också ett antal faktorer 

som visat sig påverka beslutsfattarens upplevda nytta är presentation-

ens: Relevans, fullständighet, formatering, användbarhet, användarvän-

lighet, förståelse, tillförlitlighet, lärbarhet, flexibilitet, effektivitet, och 

aktualitet. 

Flertalet av dessa begrepp kan hämtas ur vad som generellt främjar 

användabarheten i ett gränssnitt. Att ett gränssnitt är användbart ska 

icke förväxlas med att det är användarvänligt. Preece, Rogers & Sharp 

(2002) har definierat ett antal användbarhetsmål. Den första målsätt-

ningen innebär att systemet ska vara ändamålsenligt, vilket innebär att 

systemet fyller sitt syfte. Ett användbart gränssnitt ska också vara lärbart 
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och användaren ska kunna lära sig genom utforska systemet. När 

användaren lärt sig använda gränssnittet ska det vara effektivt och låta 

användaren utföra arbetsuppgifter produktivt. Gränssnittet ska vara 

säkert att använda och problem som kan uppstå ska kunna åtgärdats. 

Gränssnittet ska vara funktionellt och ha tillgång de funktioner som 

användaren behöver. Slutligen ska gränssnittet vara minnesvärt och 

hjälpa användaren minnas hur arbete utförs i gränssnittet. Användar-

upplevelse är precis som det låter hur användaren upplever gränssnit-

tet. (Preece, Rogers & Sharp, 2002) 

Av övriga begrepp kan ett antal kopplas till en metod som Freitas et al. 

(2002) har utvecklat för att utvärdera olika visualiseringstekniker. 

Strategin har varit att sammanlänka teorier kring användbarhet med 

metoder för att utvärdera uttrycksfullhet, semantiskt innehåll och 

interaktionsmöjligheter. Freitas et al (2002) har visat en uppsättning av 

kriterier för att utvärdera interaktionen med användaren: 

 Hjälp- och stödfunktioner – Utvärdering av användbarheten 

gränssnittets hjälp- och stödfunktioner. Finns tillräckligt med 

stödfunktioner och är dessa stödfunktioner användbara?  

 Navigeringsfunktioner – Utvärdering av gränssnittets använd-

barhet avseende navigering. Frihet (möjligheter) och enkelhet vid 

navigering i ett gränssnitt anses kritiskt för god användarinter-

aktion.  

 Funktioner för datamängdreducering – Vilka funktioner för da-

tamängdsreducering systemet innehåller. Goda filtreringmöjlig-

heter möjliggör avskalning av irrelevant data vilket underlättar 

förståelsen av presenterade data. Detta förbättrar gränssnittets in-

teraktion med användaren. 

Vidare har Freitas et al. (2002) också presenterat fyra olika kriterier att 

utvärdera en visuell presentation av data utifrån: 

 Fullständighet – I hur stor utsträckning semantiska data visuali-

seras. Begränsningar som påverkar möjligheten kan förekomma, 

exempelvis visualiseringsytans storlek. 

 Fysisk organisation – Den fysiska organisationen av data, dvs. 

hur presenterade data är struktureret. En god organisation un-
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derlättar lokalisering av ett informationselement i visualiserings-

ytan. 

 Informationskodning – Hur väl symboler används som endera 

underlättar förståelse av presentationen eller möjliggör byggnat-

ion av alternativa presentationer.  

 Tillståndsövergång – Övergångstid, den tid det tar att återupp-

bygga en tidigare visuell presentation när användaren förändrat 

presentationen.  

2.5.3 Tidigare användning av beslutsstödssystem 

De flesta företag använder i dag ett eller flera beslutstödssystem. 

Systemen har visat sig förbättra företagens effektivitet och blivit väldigt 

populära. (Power, 2002) 

Ett exempel är Dengiz, Bektas & Eren Ultanir (2006) som har använt 

simulering för att utveckla ett beslutsstödssystem för en tillverkande 

industri i Ankara. Målsättningen var att utveckla en simuleringsalgo-

ritm fungerade som det verkliga produktionssystemet på så vis kunde 

identifiera flaskhalsar. Studien hade också som målsättning att använda 

beslutstödssystemet för att bestämma optimala arbetsförhållanden 

genom att simulera produktionen men reducerade kostnader, tid och 

arbetsbelastning. Studien minimerade driftskostnaden under villkor att 

företagets ekonomiska målsättningar uppfylldes samtidigt som tekniska 

och fysiska begränsningar underskreds. Det optimala produktionssättet 

visade omkring 20 % förbättrad produktivitet och en reducerad genom-

loppstid på omkring 70 %. 

Buehlmann, Ragsdale & Gfeller (2000) beskriver de komplexa beslut 

som tillverkare av spånskivor står inför genom att försöka allokera 

produktionsresurser och kombinera olika råvara för att uppfylla pro-

duktionsmålen. Linjärprogrammering är ett vanligt sätt att lösa dessa 

problem, men denna lösningsmetod underlättar inte beslutsfattande i 

realtid då det är svårt att dynamiskt förändra parameterinställningarna i 

realtid på verkstadsmiljö. Därför har Excel-baserat beslutsstödssystem 

utvecklats i VBA för att effektivt och enkelt kunna användas i verk-

stadsmiljö vid förändrade förutsättningar. Systemet har utvecklats så att 

cheferna kan ge olika typer av funktionstillgänglighet i beslutsstödssy-

stemet för olika personal i syfte att utestänga oönskade användare. 
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Beslutsstödssystemet minimerar produktionskostnaden utifrån rådande 

förhållanden och har i en fallstudie visat stora kostnadsbesparingar.  

2.6 Simulering 

Simulering är en beräknings- och modelleringsteknik som används för 

att imitera operationer i verkliga system över en tidsperiod. Simulering 

är ett en vanligt förekommande teknik och väldigt effektiv för att 

analysera komplexa system. Därför är simulering vanligt förekom-

mande vid processförändringar i olika verksamheter. Styrkan att 

använda simulering är att förändringens förväntade utfall kan kontroll-

eras och en förändring vars förväntade utfall är önskvärt kan väljas. 

(Winston, 2004) 

Simulering kan delas in i två olika typer, deterministisk och stokastisk. 

Deterministisk simulering innehåller ingen slumpvariabel utan utgår 

från att det modellerade systemets variabler är deterministiska, dvs. att 

de upprepas. Deterministisk simulering förutsätter alltså att historiskt 

utfall är tillförlitligt och återkommande. Stokastisk simulering innehåller 

istället en eller flera slumpvariabler, simuleringen är alltså inte deter-

ministisk. Blom et al. (2005) visar att eftersom stokastisk simulering 

använder slumpade variabler kan resultatet också innehålla ett slump-

mässigt fel.  Blom et al. (2005) visar också stokastisk simulering koppling 

till de stora talens lag, dvs. att medelvärdet för ett urval närmar sig 

populationens väntevärde när urvalet storlek blir större, vilket innebär 

att en större simulering ger ett bättre resultat. (Winston, 2004) 

Det är vanligt att det är möjligt att använda både deterministisk och 

stokastisk simulering för att modellera ett system. Vid stokastisk simule-

ring slumpas ofta variablerna utifrån någon typ av statistisk fördelning 

vilket vanligt baseras på historisk data. Det innebär att över längre 

tidsperiod där det historiska dataunderlaget är stort och tillförlitligt 

liknar resultatet från deterministisk och stokastisk simulering varandra. 

Under små tidsperioder kan dock resultaten skiljas väsentligt vilket kan 

förklaras med de stora talens lag. (Winston, 2004)  

Simuleringsprocessen anpassas utifrån det system som modelleras men 

genomgår generellt följande steg: (Winston, 2004) 

1. Problemformulering – Specificering och beskrivning av simule-

ringens målsättning eller den hypotes som avses testas. En god 
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kommunicerad problembeskrivning har visats vara en avgörande 

faktor för resultatets kvalité.  

2. Datainsamling och modellutveckling – Det svåraste och mest 

avgörande steget, där simuleringsmodellen utvecklas och för 

modellen fodrad data samlas in. Logiska och matematiska sam-

band mellan systemets funktioner eftersöks. Att starta utveckl-

ingen i ett simpelt fall och expandera därifrån har visats vara en 

effektiv ansats. 

3. Datorisering av simuleringsmodell – Konstruktion av ett data-

program utifrån simuleringsmodellen. 

4. Verifiering och validering av modeller – Verifiering och av-

buggning av programmet, kontroll om programmet fungerar 

som tänkt. En svår fas då det sällan finns ett facit för resultatet. 

Därefter följer ytterligare en svår fas där modellen valideras, en 

analys av om modellen representerar systemet och om resultatet 

kan anses tillförlitligt. 

5. Experimentdesign – Hur modellen ska användas bestäms.  

6. Kör simulering – Simuleringen genomförs. Det experimentella 

utdatat från simuleringsmodellen utvärderas och analyseras. 

7. Dokumentera och implementera – Resultatet dokumenteras och 

beslut om eventuell omprövning eller implementation fattas. 

(Winston, 2004) 
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3 Metod 

3.1 Val av undersökningsmetod och strategi 

Design science är en metod som vanligtvis används för att utveckla och 

utvärdera artefakter i syfte att lösa problem i ett företag. Design science 

syftar dock inte enbart till att utveckla artefakter utan också till att skapa 

förståelse för rådande och utvecklade artefakter. Design science är 

därför inte bunden till någon specifik undersökningsmetod eller under-

sökningsstrategi utan det är möjligt att använda valfri strategi och 

metod i syfte att förstå artefakterna. (Johannesson & Perjons, 2012) 

Studien grundar sig i en deduktiv ansats, vilket innebär att en litteratur-

studie skapat ett ramverk som undersökningens resultat analyseras 

utifrån (Creswell, 2003). För att uppfylla studiens syfte fordras utveckl-

ing av en artefakt varför design science valts som metod. 

Studiens resultat grundar sig i en fallstudie som utförs vid Bollsta 

sågverk. Genom att använda en fallstudie erhålls en djup förståelse av 

den specifika situationen vid Bollsta sågverk vilket kan förbättra förstå-

elsen för det generella problemet (Johannesson & Perjons, 2012).  

Undersökningen använder blandade metoder med både kvalitativa och 

kvantitativa inslag. Det som framför allt skiljer kvalitativ forskning från 

kvantitativ forskning är strukturen hos analyserat data. Vid kvalitativ 

forskning genomförs en analys av lågt strukturerat data, exempelvis i 

form av transkriberade intervjuer medan det kvantitativ forskning 

används matematik och statistik för att analysera data med hög struk-

tur. Generellt ger en kvalitativ ansats en mer djupgående förståelse 

kring det som studeras funktion och vad som orsakar detta. Däremot 

anses en kvalitativ forskningsmetod leda till ett mer subjektivt resultat 

än kvantitativ forskning eftersom forskarens egna värderingar kan 

avspeglas resultatet. Genom att använda blandade metoder kan de olika 

metodernas brister avhjälpas. (Creswell, 2003) 

Datainsamlingen bygger framför allt på ett antal intervjuer och en 

litteraturstudie, men även gruppdiskussioner och observationsdata har 

använts i studien. 
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Design science innehåller enligt Johannesson & Perjons (2012) generellt 

fem olika aktiviteter, se figur 3.1:  

1. Problemspecificering – I den första aktiviteten förklaras och mo-

tiveras det specifika, praktiska problemet. Dessutom motiveras 

det allmänna problemet som det praktiska problemet tydliggör. 

Bakomliggande orsaker till problemet identifieras och analyseras. 

2. Föreslå artefakt och definiera krav – I denna aktivitet presente-

ras ett lösningsförslag till problemet i form av en artefakt. En 

kravspecifikation för artefakten upprättatas. Kravspecifikationen 

bör i synnerhet baseras på funktionalitet men även utifrån kon-

struktion och etiska miljöperspektiv.  

3. Design och utveckling av artefakt – Syftet med denna aktivitet 

är att utveckla och skapa den artefakt som löser problemet och 

uppfyller kravspecifikationen. I denna aktivitet ingår också att 

bestämma artefaktens funktionalitet och konstruktion. 

4. Demonstrera artefakt – I denna aktivitet används den utvecklade 

artefakten för att bevisa dess möjlighet som utvecklingen av arte-

fakten har medfört. Syftet med aktiviteten är att visa att artefakt-

en kan lösa en del av det allmänna problemet. 

5. Utvärdera artefakt – I den sista aktiviteten utvärderas artefakten. 

Syftet är att redogöra för hur väl artefakten uppfyller ställda krav 

och hur artefakten bidrar till att lösa det praktiska problemet.  
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Figur 3.1: Design science 

3.1.1 Problemspecificering 

En kvalitativ datainsamling med semistrukturerade intervjuer med 

nyckelpersoner har genomförts. Intervjuerna har syftat till att skapa en 

kartläggning över nuvarande arbetssätt för skapande av timmerklasser, 

samt sågverkets kontrollmöjligheter vilket inneburit att undersöknings 

tre första målsättningar uppfyllts.  En kvalitativ ansats med semistruk-

turerade intervjuer ansågs fördelaktig då den ger en fördjupad förstå-

else gentemot en kvantitativ ansats (Creswell, 2003). Nyckelpersonerna 

som utfrågats är Affärschef och Kvalitetsansvarig för timmersortering. 

Personerna har valts eftersom dessa personer arbetar med processen och 

därför anses ha bäst kunskap inom området.  

Intervjuerna har genomförts vid olika tillfällen och intervjun med 

affärschefen har genomförts först då han beslutar om kontrollera 

möjlighet till nya timmerklasser vilket är processtart. Anteckningar har 

förts vid intervjuerna. Utifrån intervjusvaren har en processkarta över 

nuvarande arbetssätt skapats i ett simbanediagram, processkartan har 

validerats av affärschef och kvalitetsansvarig i en gruppdiskussion.   

Följande frågor har varit utgångspunkt i intervjuerna: 

1. Vad är din roll vid nyskapande av en timmerkass? 

2. Vem startar ditt arbete med utformande av en ny timmerklass? 

3. Vem tar del av resultatet av ditt arbete? 
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4. Hur lång tid tar det uppskattningsvis att skapa en ny timmer-

klass? 

5. Hur lång tid tar uppskattningsvis din del av arbetet? 

6. Upplever du några problem med nuvarande arbetsätt? 

7. Hur god är kontrollen av timmersorteringen? 

3.1.2 Föreslå artefakt och definiera krav 

Ramverket för lean production har använts för att analysera det nuva-

rande arbetssättet i syfte att identifiera flaskhalsar och brister. Intervjus-

varen från fråga fem till sju har också använts i arbetet med att utveckla 

ett förbättrat arbetsätt. Ett simbanediagram med ett utvecklat arbetsätt 

har konstruerats. Det nya arbetssättet har visat sig fodra en artefakt i 

form av ett beslutsstöd med två funktioner: en simuleringsfunktion för 

sorteringsutfall och en visualiseringsfunktion för sorteringstabellen. 

Utifrån analysen och intervjusvaren har en kravspecifikation för artefak-

ten upprättats. Kravspecifikationen har därefter kvalitativt utvärderats 

av affärschef och kvalitetsansvarig för timmersortering i en gruppdis-

kussion. Kravspecifikationen visas i konstruktionskapitlet 4.1. 

3.1.3 Design och utveckling av artefakt 

Microsoft Excel valts som designmiljö för utveckling av artefakten. 

Grundinstallation av Microsoft Excel hanterar applikationer eller 

makron som konstruerats i den medföljande utvecklingsmiljön Visual 

Basic for Application, VBA. Syntaxen i VBA är också anpassad för att 

hantera kalkylblad vilket är en anledning till att VBA valts som utveckl-

ingsmiljö. (Microsoft, 2014) 

Artefaktkonstruktionen bygger på en kombination av top-down- och 

bottom-up-metoden. I top-down-metoden bryts systemet ner i mindre 

delar innan kodning påbörjas. Detta ger en bra översikt och förståelse 

för systemet vilket underlättar planering. I bottom-up-metoden påbörjas 

kodning och test av mindre moduler direkt. Fördelen är att kod i större 

utsträckning kan återanvändas när systemet byggs underifrån. Nackde-

len är däremot att inte tillräcklig uppfattning om hur modulerna ska 

länkas samman är risken stor att modulerna måste omarbetas för att 

passa ihop. (Tivoli Software, 2014) 

Konstruktionen bygger till huvudsak på top-down-metoden då varje del 

i kravspecifikationen har brutits ned. Figur 3.2 visar en skiss för ned-

brytningens första steg. 
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Figur 3.2: Top-Down nedbrytning 

Vissa delar har dock utvecklats med hjälp av bottom-up-metoden, 

exempelvis egenskapsmodulerna. Dessa delar har utvecklats med denna 

metod för koden ska kunna återanvändas, och flera av modulerna måste 

användas i olika avseenden i olika delar av systemet vilket har gjort det 

effektivt att kunna återanvända koden. Dessutom har användandet av 

bottom-up-metoden medfört att testning av dessa systemdelar påbörjats 

i ett tidigt stadie. 

Leverantören av timmersorterings sorteringsprogram har utifrån en 

kravspecifikation utvecklat en exportfunktion till Excel för den sorte-

ringstabell som används. Kravspecifikationen har utvecklats i ett sent 

stadie för att säkerställa exportens format stöds av beslutsstödssystemet. 

Att exportera använd sorteringstabell är också en kvantitativ datain-

samling. 

Löpande avstämningar med affärschef, kvalitetsansvarig för timmersor-

tering och handledare har genomförts för att kontrollera vägval, artefak-

tens funktionalitet samt eventuellt förändra kravspecifikationen. 
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Beslutstödsfunktionen för simulering bygger på en deterministisk 

simuleringsmetod för att minska simuleringens komplexitet. Eftersom 

mätningar av över 50 olika egenskaper sker på varje stock och flertalet 

av egenskaperna dessutom korrelerar med flera andra egenskaper hade 

det varit svårt att finna rättvisande fördelningar slumpa stockvärden 

utifrån. Genom att använda deterministisk simulering exekverar simule-

ringsfunktionen mot insamlat stockdata vilket inte är hög strukturerad 

data med låg komplexitet. 

3.1.4 Demonstrera artefakt 

En kvantitativ datainsamling har genomförts där ett statistiskt urval 

med timmerstockar att simulera utifrån har samlats. Målsättningen är 

att simuleringsunderlaget ska motsvara sågverkets sorterade stockar 

under ett år. För att säkerställa att urvalet innehåller timmer från olika 

skogar och områden har insamlingen av data genomförts över en längre 

tid. Att urvalet avspeglar sågverkets sorterade stockar är viktigt då 

beslutsstödssystemet använder deterministisk simulering. Det betyder 

att simuleringen förutsätter att stockarnas utseende är återkommande 

över tid. Stockar har samlats tre timmar varje onsdag och fredag under 6 

veckor. Urvalet storlek uppgår till ungefär 40 000 stockar. 

Det simbanediagram för ett utvecklat arbetssätt för nyskapande av 

timmerklasser som tidigare konstruerats demonstrerar vilka problem 

som den utvecklade artefakten avhjälp i form av processförbättringar. 

Genom att visa att beslutsstödets utfallsresultat utifrån stockunderlaget 

innehåller tillräckligt många stockar i varje timmerklass har besluts-

stödssystemets funktionalitet vid förändring av timmerklasser demon-

strerats. 

Att demonstrera den ekonomiska potentialen har visats vara svårt då 

inget utrymme för aktionsforskning fanns inom studiens tidsramar. 

Besparingsposter har identifierats genom att jämföra det arbetssätt som 

utvecklad artefakt medfört med tidigare arbetssätt. En kontroll av hur 

utvecklad artefakt påverkat kontrollmöjligheten för timmersorteringen 

har också genomförts. Till grund för kostnadsbesparingarna ligger en 

gruppdiskussion med de som arbetar med förändringar i timmersorte-

ringen. Analys av kostnadsbesparingarnas potentiella storlek har 

genomfört i samråd handledare, Erik Elmkvist. Analysen visar exempel 

på sannolika besparingar som utvecklad artefakt medför. Målsättningen 
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har inte varit att bestämma besparingarnas storlek utan ge läsaren en 

fingervisning av utvecklad artefakts värde.  

3.1.5 Utvärdera artefakt 

En kvantitativ verifiering av beslutsstödets simuleringsfunktion har 

genomförts för att kontrollera beslutstödets tillförlitlighet. Genom att 

jämföra utfallet beslutstödets simuleringsfunktion utfall med det 

faktiska utfallet från sorteringsdatorn i timmersorteringen har eventu-

ella avvikelser kunnat upptäckas och åtgärdats. Samma statistiska urval 

av stockar har använts i både beslutsstödet och sorteringsdatorn i 

timmersorteringen. Detta har möjliggjort en direkt verifiering av tillför-

litligheten i beslutsstödets simuleringsfunktion. En kvantitativ verifie-

ring av visualiseringsfunktionen har också genomförts. Sorteringspara-

metrarna som beslutstödets visualiseringsfunktion påvisat används på 

en given sorteringsrad, har manuellt verifierats timmersorteringens 

sorteringsdator. Tio sorteringsrader som använder olika sorteringspa-

rametrar har använts i verifieringen. 

Att beslutsstödet visar samma resultat som verkliga resultat ifrån 

sorteringsdator och sorteringstabell innebär att beslutsstödets reliabilitet 

är god och utfallsresultatet är tillförlitligt. Att beslutsstödets simule-

ringsfunktion visar samma sorteringsutfall som sorteringsdatorn 

innebär att simuleringsfunktionen har god validitet då den utför det är 

avsedd till att göra. Eftersom användarnas önskemål är att visualisera 

använda sorteringsparametrar ska beslutsstödets visualiseringsfunktion 

presentera dessa sorteringsparametrar för att uppvisa god validitet. Den 

verifiering som genomförts mot sorteringsdatorn har visat att besluts-

stödssystemet har både god reliabilitet och validitet.  

Utöver detta har också beslutsstödssystemet också kvalitativt utvärde-

rats. Simuleringsfunktionen har utvärderats utifrån de framgångsfak-

torer som tidigare forskning visat kring beslutsstödssystem och an-

vändbara gränssnitt. Visualiseringsfunktionen har utvärderats utifrån 

framgångsfaktorer för beslutsstödssystem, användbarhet och visuali-

sering. 

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att stödja den undersökning som 

genomförts genom att skapa ett teoretiskt ramverk som underbygger 

resultatet. Litteraturstudien grundar sig i synnerhet på facklitteratur och 
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vetenskapliga artiklar men också ett antal webbaserade källor har 

använts. Litteraturen har kritiskt granskats, bearbetats och samman-

ställts i en rapportens teoretiska referensram. Litteraturstudien har 

inriktats på fem områden: 

 Trä som råvara 

 Sågverksprocessen 

 Lean production 

 Beslutsstödssystem 

 Simulering 

Litteratur som beskriver råvaran trä och dess komplexitet har studerats, 

ramverket grundar sig helt på facklig litteratur av erkända svenska 

forskare inom området. Litteratur beskrivande sågverksprocessen har 

studerats i syfte att förstå materialflödet och timmersorteringens vikt i 

produktionskedjan. I djupare studie inom timmersortering och forsk-

ning inom området har genomförts. Sökningen har genomförts via 

Google Scholar och de sökord som främst använts är log sorting, timber 

sortering, timber classification, 3D and X-ray scanner. De flesta artiklar 

som hittats som presenterats i Scandinavian Journal of Forest Research 

vilket gör att denna tidsskrift granskats för att hitta uppföljande artiklar. 

Lean production har studerats för att skapa ett ramverk som grund för 

processutveckling. Traditionell processutveckling har jäm med process-

utvecklingsarbete med hjälp av lean production. Ramverket grundas i 

huvudsak på facklitteratur och forskning, men ett branschnyhetsbrev 

har också använts. 

Tidigare presenterad facklitteratur och forskning inom beslutsstödssy-

stem har granskats för att identifiera framgångsfaktorer. Litteraturstu-

dien inom området har bildat ett ramverk vilket beslutsstödet utvecklats 

och utvärderats utifrån. Hur beslutsstödssystem bör utvecklas och vilka 

faktorer som används vid utvärdering har varit centrala element i 

studien. 

En studie kring olika simuleringsmetoder har genomförts för att kon-

trollera styrkor i de olika metoderna. På så vis har säkerställts att 

lämplig simuleringsmetod valts som grund i utvecklingen av simule-

ringsfunktionen. Studien baseras på facklitteratur inom området operat-

ionsanalys. 
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4 Konstruktion  
Konstruktionskapitlet förklarar strukturen hos de beslutsstödssystem 

som utvecklats. Kapitel 4.1 visas kravspecifikationerna som grundlagt 

utvecklingen. I kapitel 4.2 visas den IT-arkitektur verktygen är del av 

medan kapitel 4.3 förklarar användargränssnittet. Slutligen presenteras i 

kapitel 4.4 algoritmer som använts för simulering och visualisering. 

4.1 Kravspecifikation 

En utvärdering av nuvarande arbetssätt och kontrollmöjligheter utifrån 

leanprinciper tillsammans med intervjusvar har resulterat i kravspecifi-

kationer för två verktyg, ett för simulering och ett för visualisering. 

Kravspecifikationerna har utvärderats av affärschef och kvalitetsansva-

rig för timmerosortering.  

4.1.1 Simuleringsverktyg 

Simuleringsverktyget ska kunna: 

 importera stockdata från externt excelark 

 importera sorteringstabell från externt excelark 

 spegla aktiva rader i sorteringstabellen till andra ark 

 innehålla ett testläge där nuvarande sorteringstabell kan modifie-

ras i testsyfte 

 presentera resultat för nuvarande sorteringstabell utifrån impor-

terad stockdata 

 presentera resultat för ny sorteringstabell utifrån importerad 

stockdata 

 jämföra utfallen för de båda sorteringssätten och presentera skill-

naden 

 påvisa om och hur många stockar inte fångas upp i en sorterings-

tabell och visa dessa stockars egenskaper 

 systemåterställas 

 användas genom att följa en tillhörande manual 
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4.1.2 Visualiseringsverktyg 

Visualiseringsverktyg ska kunna: 

 importera sorteringstabell från externt excelark 

 spegla aktiva rader i sorteringstabellen till andra ark 

 påvisa vilka sorteringsparametrar som används för respektive 

sorteringsrad. 

 visualisera de använda sorteringsparametrarnas gränsvärden. 

 påvisa vilka sorteringsrader som använder respektive inte an-

vänder en given sorteringsparameter 

 användas genom att följa en tillhörande manual. 

4.2 IT-arkitektur 

För att skapa en förståelse för den datakraft som involveras vid utfor-

mandet och användet av beslutsstödssystemen har ett samverkansdia-

gram skapats, vilket visas i figur 4.1. 

 

Figur 4.1: IT-arkitektur 

IT-arkitekturen visar att både simuleringsverktyg och visualiserings-

verktyget kommunicerar med sorteringstabellen medan stockunderla-

get används av simuleringsverktyget. Det medför en möjlighet att 

sammanfoga verktygen till ett beslutsstödssystem som innehåller en 

simulerings- och visualiseringsfunktion. Genom att sammanfoga 

verktygen kan simulering och visualisering använda samma import-

funktion, dessutom medför detta ökad användbarhet för användaren då 
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denne bara behöver lära sig ett gränssnitt och dessutom innehåller 

systemet alla funktioner som krävs för att stödja processen. Ett val har 

därför valts konstruera ett beslutstödssystem innehållande en simule-

rings- och en visualiseringsfunktion. 

Den fysiska sorteringsdatorn, placerad i timmersorteringen har en 

avgörande roll för beslutstödssystemets simulerings- och visualiserings-

funktion. Sorteringsdatorn har använts för att samla data om de stockar 

som sorterats, vilket grundlagt det stockunderlag i excel-format, som 

simuleringsfunktionen använder. I framtiden kan tänkas att nya un-

derlag kan behöva samlas för bibehålla underlagets tillförlitlighet. 

Sorteringsdatorn har också använts för att exportera sorteringstabellen 

som styr timmersorteringen i excel-format, vilket både simulerings- och 

visualiseringsfunktionen använder. När korrigeringar genomförs måste 

sorteringsdatorn användas för att uppdatera den sorteringstabell som 

används av beslutsstödssystemet. 
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4.3 Användargränssnitt 

Eftersom Microsoft Excel har varit utvecklingsmiljö för beslutsstödssy-

stemet har Excel också använts för att utforma användargränssnittet. 

Navigeringsmenyn består av knappar sorterade utifrån fyra funktions-

områden: importera, simulera, visualisera och rensa, se figur 4.2. Varje 

knapp har också en tillhörande hjälptext för att underlätta för använda-

ren. Menyn innehåller också en indikator som visar tidsåtgången när 

simuleringsfunktionerna körs. 

 

Figur 4.2: Beslutstödssystemets navigeringsmeny 
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Simuleringsresultatet placeras i två tabeller, en tabell för nuvarande 

sorteringsutfall och en för nytt sorteringsutfall efter korrigeringar 

genomförts i sorteringstabellen. Tabellerna är som visas figur 4.3 place-

rade bredvid varandra och resultatet är i bokstavsordning för att 

underlätta jämförelse av tabellerna. Tabellen för nytt sorteringsutfall 

innehåller också en kolumn som visar vilka förändringar i andel stock 

som simulerad förändring medför. Resultatet som visas i figur 4.3 är 

anonymiserat efter önskemål från sågverket.  

  

Figur 4.3: Presentation av simuleringsresultat 
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Vid visualisering av en sorteringsrad visas använda sorteringsparamet-

rar i ett popup-fönster, se figur 4.4. Parametrarna har separerats med 

linjer för att förbättra läsbarheten. Resultatet som visas i figur 4.4 är 

anonymiserat efter önskemål från sågverket.  

 

Figur 4.4: Visualisering av sorteringsrad 
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4.4 Algoritmer 

4.4.1 Simuleringsfunktion 

Simuleringensverktygets målsättning är att kopiera timmersortering 

funktion varför simuleringsalgoritmen baserats på den sorteringsalgo-

ritm som används i timmersorteringen. Timmersorteringens funktion-

alitet och den sorteringsalgoritm som används finns beskriven i kapitel 

2.3. I figur 4.5 visas ett flödesdiagram för simuleringsalgoritmen och i 

bilaga B presenteras simuleringsalgoritmens källkod.  

 

Figur 4.5: Simuleringsalgoritm 

Varje timmerstock i det samlade stockunderlaget klassificeras utifrån 

inladdad sorteringstabell. Att sorteringsalgoritmen är hierarkisk model-

leras i simuleringsalgoritmen. En kontroll av en stock genomförs alltid 

mot sorteringsrad 1 först och sorteringsrad N sist. Att en stock bara kan 

tillhöra en timmerklass innebär att så fort en sorteringrad där stocken 

passar testas inga fler rader. För att en stock ska kunna accepteras av en 

sorteringsrad/timmerklass måste samtliga egenskapskrav uppfyllas. När 

en stock klassificerats börjar testning av nästa stock om fler finns, annars 

är avslutas simuleringen.  
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För att spara datakraft och göra simuleringen mer tidseffektiv, avbryts 

egenskapstestning så fort en felaktig egenskap för given sorteringsrad 

hittats och testning mot nästa sorteringsrad inleds. För att effektivisera 

sökandet ytterligare har därför algoritmen utformats så parametrarna 

som har störst sannolikhet för fel testas först, exempelvis utförs test av 

diameter först. Om en stock testats mot samtliga rader i sorteringstabel-

len utan att klassificerats räknas stocken som oklassificerad. I dessa fall 

sparas stockens data i ett särskilt datablad. Detta är en funktion som inte 

finns i timmersorterings sorteringsalgoritm men adderats i säkerhets-

syfte. Målsättningen är att motverka förändringar i sorteringstabellen 

som medför att stockar viss typ av stockar saknar klass, något som kan 

innebära kassering av användbart material. När samtliga stockar testas 

avslutas simuleringen. 

4.4.2 Visualiseringsfunktion 

Visualiseringsfunktionerna baseras på två huvudsakliga visualise-

ringsalgoritmer. Den ena hanterar visualisering av aktiva parametrarna 

på given sorteringsrad medan den andra hanterar visualisering av vilka 

klasser som använder och inte använder en given sorteringsparameter. I 

figur 4.6 presenteras algoritmen för visualisering av en sorteringsrad 

och i bilaga B presenteras källkoden till samma algoritm. 

 

Figur 4.6: Algoritm för visualisering av sorteringsrad 
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Algoritmen för visualisering är inte komplex utan består endast av en 

inläsning, en loop och en utskrift. Processen startas med att vald sorte-

ringsrad läses in. För vald sorteringsrad kontrolleras vilka sorteringspa-

rametrar som används. Sorteringsparametrarna som har gränsvärden, 

ett minimum och ett maximum och dessa värden kontrolleras. Eftersom 

att noll används som minvärde och 999999 som maxvärde i sorterings-

tabellen om parametern inte används innebär det att en sorteringspara-

meter används om gränsvärdet för minimum överstiger noll eller 

gränsvärdet för maximum understiger 999999. Om en sorteringspara-

meter används adderas parametern med gränsvärden på en ny rad i en 

textsträng. Testning av samtliga sorteringsparametrar genomförs innan 

textsträng skrivs ut i ett popup-fönster innan visualiseringsalgoritmen 

avslutas. 

Den andra visualiseringsalgoritmen, för att visualisera vilka sorterings-

rader som använder eller inte använder en given sorteringsparameter 

visat i ett flödesdiagram i figur 4.7.  

 

Figur 4.7: Algoritm för visualisering av sorteringsparameter 

Anledningen till att flödesdiagrammet ser ut att innehålla fler steg än 

den första visualiseringsalgoritmen är för att användaren tillåts göra två 
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val. Det första valet är vilken sorteringsparameter som ska visualiseras 

och därefter tillåts användaren välja mellan två visualiseringslägen: 

1. Visa sorteringsrader som använder sorteringsparametern 

2. Visa sorteringsrader som inte använder sorteringsparametern 

Vid val ett så kontrolleras för samtliga sorteringsrader om sorteringspa-

rametern används. För de sorteringsrader som använder parametern 

sparas radnumret och timmerklass som ny rad i en textsträng. Om 

användaren väljer val två så kontrolleras istället vilka sorteringsrader 

som inte använder sorteringsparametern. För dessa sorteringsrader 

sparas radnumret och timmerklass som en ny rad i en textsträng. 

Oavsett användarens val skrivs, när alla sorteringsrader kontrollerats, 

textsträngen ut i ett popup-fönster och därefter avslutas visualise-

ringsalgoritmen. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. I kapitel 5.1 presenteras en 

kartläggning av nuvarande arbetssätt för timmersorteringen samt 

brister och möjligheter i detta arbetssätt. Kapitel 5.2 visar ett utvecklat 

arbetssätt för timmersorteringen. Kapitel 5.3 innehåller en utvärdering 

av det utvecklade beslutsstödets simuleringsfunktion. Vidare visar 

kapital 5.4 en utvärdering av beslutsstödets visualiseringsfunktion. 

Slutligen påvisas den ekonomiska potentialen som ett utvecklat arbets-

sätt medför i kapitel 5.5. 

5.1 Kartläggning av nuvarande arbetssätt 

När en ny timmerklass skapas är det i de flesta fall mot en specifik 

kundförfrågan på en produkt. I dessa fall är tre parametrar centrala: 

dimension, kvalité och volym. Marknad skapar ett postningsmönster-

mönster utifrån var de ser utrymme i sågplanen. Sorteringstabellen, 

vilken klassificerar timmer är inte tillgänglig för marknad vilket medför 

att de inte kan bilda sig en uppfattning om hur andra timmerklasser i 

samma dimensionsintervall påverkas. 

När timmerklass valts och postningsmönster skapats måste kvalitetsav-

delningen uppskatta om tillräcklig volym finns att tillgå i efterfrågad 

kvalité. De utför en simulering med bristande tillförlitlighet på grund av 

urvalets storlek. Simuleringen utförs utifrån historiska data, om inte 

underlag finns för givet dimensionsintervall samlas detta in. Simule-

ringsresultatet visas i tabell där antal och andel stockar per sorterings-

fack presenteras. Kvalitetsavdelningen översätter manuellt alla fack-

nummer till timmerklasser med hjälp av sorteringstabellen. Därefter 

återkopplas marknad som utvärderar om tillräcklig volym finns och om 

affären anses försvarbar. Om inte tillräcklig volym kan erhållas avslås 

affären eller så skapas ett nytt postningsmönster i en annan timmerdi-

mension och processen upprepas. Om utfallet är bra går marknad 

vidare med affären, skapar ett kontraktsförslag och återkopplar kunden. 

Kunden avgör om en affär inleds vilket i så fall innebär att marknad 

beslutar att införa en ny timmerklass. Kvalitetsavdelningen implemente-

rar förändringen i timmersorteringen.  
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Det arbetssätt som används i dag för att skapa nya timmerklasser visas i 

ett simbanediagram i figur 5.1. 

Figur 5.1: Simbanediagram över nyskapande av timmerklass 

5.1.1 Brister och möjligheter i nuvarande arbetsätt 

Intervjuresultatet har visat att ett upplevt problem i nuvarande arbets-

sätt är att det involverar flera parter. Eftersom marknads- och kvalitets-

avdelning har många andra arbetsuppgifter är det vanligt att den andra 

avdelningen inte kan påbörja arbetet direkt vilket förlänger ledtiden 

mot kund. Dessutom har framkommit att nuvarande simuleringsverk-

tyg är väldigt datakrävande och långsamt vilket medför att begränsade 

urval med lägre tillförlitlighet används. Intervjuerna har också indikerat 

att kontrollmöjligheten av nuvarande sorteringsregler är starkt begrän-

sad, den enda möjligheten att kontrollera detta är från sorteringsdatorn i 

timmersorteringen. Dessutom måste användaren själv kontrollera vilka 

sorteringsparametrar som är aktiva.  
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Nuvarande arbetssätt har visats innehålla flertalet av de slöserier som är 

definierade inom resurssnål produktion. De små urvalen som används 

till följd av ett långsamt simuleringsverktyg har visats öka risken att 

verkligt utfall skiljer sig från simuleringsresultatet. Ett högre utfall än 

vad simuleringsresultatet visar kan medföra olika typer av slöserier 

beroende av lösningsstrategi. Det mest sannolika alternativet innebär 

överlager av råvara med ökad risk för angrepp och inkurans. Alternativt 

genomförs en överproduktion av produkten vilket också medför överlag-

ring då ingen köpare finns. Ett tredje alternativ är att timmerstockarna 

används för att producera andra typer av produkter vilket innebär 

överbearbetning om stockarnas kvalité är för hög och ökad mängd defekta 

varor om kvalitén är för låg. Om utfallet är lägre än simuleringsresulta-

tetet måste timmer från andra klasser användas. Detta medför beroende 

av stockarnas kvalité endera en överbearbetning eller defekta produkter då 

kundens målprodukt inte uppnås. I vissa fall kan det också medföra 

väntan till följd materialbrist hos det material som används. Den korrige-

ring som ett felaktigt utfall innebär kan klassas som en onödig rörelse då 

arbetsmomentet inte är värdeskapande. 

Att flera avdelningar är involverade i arbetet med att skapa nya tim-

merklasser har visats medföra en längre ledtid eller väntan till följd av 

ansvarsbyten. De starkt begränsade kontrollmöjligheterna av nuvarande 

sorteringstabell som undersökningen visat är enligt resurssnål produkt-

ion klassat som slöseri. Begränsningen i att kontroller endast kan 

genomföras i timmersorteringen kan direkt härledas till onödiga rörelser 

då transport dit fordras. Begränsad kontroll innebär också ökad risk för 

felaktig sortering vilket innebär överbearbetade eller defekta produkter. 
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5.2 Utvecklat arbetssätt och förutsättningar 

Ett utvecklat arbetsätt visas i figur 5.2. Det utvecklade arbetssättet 

eliminerar eller minskar risken för de slöserier som identifierats i 

processen.   

Figur 5.2: Simbanediagram över nyskapande av timmerklass 

När marknadsavdelningen mottagit en kundförfrågan på en produkt 

som kräver en ny timmerklass är fortfarande tre parametrar centrala: 

dimension, kvalité och volym. Marknad skapar ett postningsmönster 

utifrån var de ser utrymme i sågplanen. Sorteringstabellen är visuellt 

tillgänglig för marknad och även en möjlighet till simulering vilket 

medför att marknad effektivt kan hitta ett lämpligt dimensionsintervall 

med tillräcklig volym och lönsamhet. Beslutstödssystemets simulerings-

funktion har högre effektivitet vilket innebär att större historiska urval 

kan användas. Simuleringsresultatet visar antal och andel stock per 

timmerklass samt andelsförändringen mot nuvarande sorteringssätt. 

Det finns även möjlighet att visa antal stock per sorteringsrad. Ett 
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kontraktsförslag skapas och kunden återkopplas. Kunden avgör om en 

affär inleds vilket i så fall innebär att marknad beslutar att införa en ny 

timmerklass. Kvalitetsavdelningen implementerar förändringen i 

timmersorteringen. Det utvecklade arbetssättet förutsätter ett besluts-

stödssystem med ökad tillgänglighet.  

5.3 Simulering av nytt sorteringsutfall 

En verifiering av det utvecklade beslutstödssystemets simuleringsfunkt-

ion gentemot den programvara för simulering som finns i timmersorte-

ringens sorteringsdator har visat att simuleringsfunktionen sorterar med 

100 % träffsäkerhet. En jämförelse av resultaten vid simulering mot 

samma stockunderlag inte visat några avvikelser, se tabell 5.1. Tidtag-

ning av de olika simuleringarna har visat att beslutsstödssystemet i tid 

är omkring 25 gånger snabbare än sorteringsdatorns simuleringsfunkt-

ion. För det stockunderlag på 40 000 som använts är tidsbesparingen 

över 60 minuter. 

Tabell 5.1: Verifiering av beslutsstödets simuleringsfunktion 

Timmerklass Resultat Avvikelse 

  Sorteringsdator Utvecklat beslutstöd   

Timmerklass 1 121 121 0 

Timmerklass 2 171 171 0 

Timmerklass 3 68 68 0 

Timmerklass 4 214 214 0 

Timmerklass 5 50 50 0 

Timmerklass 6 22 22 0 

Timmerklass 7 62 62 0 

Timmerklass 8 133 133 0 

Timmerklass 9 89 89 0 

Timmerklass 10 85 85 0 

Timmerklass 11 232 232 0 

Timmerklass 12 56 56 0 

Timmerklass 13 40 40 0 

Timmerklass 14 58 58 0 

Timmerklass 15 123 123 0 

Timmerklass 16 108 108 0 

Timmerklass 17 57 57 0 

Timmerklass 18 92 92 0 

Timmerklass 19 145 145 0 

Timmerklass 20 33 33 0 
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Simuleringsfunktionen utformning har visats uppfylla ett antal princi-

per som främjar en god användbarhet. Som visas i figur 4.2, sida 30, är 

navigeringsfunktionerna tydliga knappar i färg som skiljer sig från 

omgivningen, vilket visar på hög synlighet. Hjälptexterna under navige-

ringsmenyns knappar ger användaren ledtrådar om varje knapps funkt-

ion. Simuleringsfunktionen innehåller ett antal funktionsbegränsningar för 

att skydda användaren, exempelvis finns cellskydd på alla celler som 

påverkar programmets funktionalitet. Dessutom innehåller simulerings-

funktion funktionsbegränsningar för simulering när inte tillräcklig data 

importerats, stockunderlag eller sorteringstabell, i dessa fall återkopplas 

användaren. Simuleringsfunktionen återkopplar också användaren med 

tidsåtgång för simulering och när simulering har slutförts. 

Resultatet från validering och tidtagning visar också att beslutsstödets 

simuleringsfunktion uppfyller två av användbarhetsmålen. Validerings-

resultatet visar att simuleringsfunktionen är ändamålsenlig då det visar 

korrekt sorteringsresultatet för ett stockurval. Tidtagningsresultatet som 

visat beslutstödets simuleringsfunktion är upp till 25 gånger snabbare 

än timmersorteringens simuleringsprogram visar att simuleringsfunkt-

ionen också är effektivt. Simuleringensfunktionen uppfyller samtliga 

punkter i kravspecifikationen. 

5.4 Visualisering av sorteringstabell 

En validering där ett antal sorteringsrader manuellt kontrollerats och 

jämförts med den visualiserade informationen har visat att samtliga 

använda sorteringsparametrar visualiseras. Detta betyder att beslutstö-

dets visualiseringsfunktion är ändamålsenlig. 

Beslutsstödets visualiseringsfunktion har visat på högsta grad av 

fullständighet då endast och samtliga parametrar som används visuali-

seras. Tillståndsövergången för att visualisera en timmerklass har visats 

vara under 10 sekunder. Tidsåtgången för samma process är idag 

betydligt större då sorteringstabellen endast är åtkomlig från sorte-

ringsdatorn i timmersorteringen, vilket innebär att det utvecklade 

beslutstödet är effektivt.  

Att visualiseringsfunktionen använder samma navigeringsmeny som 

simuleringsfunktionen innebär att funktionerna för visualisering också 

har visats ha hög synlighet systemet en god återkoppling. Gränssnittet 

innehåller på samma vis som simuleringsfunktionen ledtrådar om de 
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olika knapparnas funktion. Sorteringstabellen som visualiseringsfunkt-

ionen använder för att filtrera ut data är skrivskyddad. Det innebär en 

funktionsbegränsning som säkerställer att rätt data visualiseras. Visuali-

seringsfunktionen uppfyller samtliga punkter i kravspecifikationen. 

5.5 Potentiella kostnadsbesparingar 

Undersökningen visat ett antal möjliga kostnadsbesparingar till följd av 

ett beslutstödssystem för arbete med timmersorteringen. De möjliga 

kostnadsbesparingarna är följd av:  

 Förkortad ledtid – Det nya beslutstödet har medfört ett utvecklat 

arbetssätt vilket inneburit att ledtiden för att skapa en ny tim-

merklass förkortats. Detta innebär en kostnadsbesparing då ar-

betstid frigörs.  

 Förbättrad konkurrenssituation – Genom att leverera av snabb-

bare och mer tillförlitliga svar till sina kunder kan sågverket för-

bättra sin konkurrenssituation och sina kundrelationer. 

 Förbättrad kontroll – En god kontroll av vilka sorteringspara-

metrar som styr och vilka sorteringsrader som påverkar varandra 

minskar risken för kostsam felsortering. Ett större statistiskt un-

derlag innebär också mindre risk för oväntade avvikelser i verk-

ligt utfall som måste hanteras. 
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6 Analys 

6.1 Ekonomisk potential i ett utvecklat arbetssätt 

Det utvecklade arbetssättet för nyskapande av timmerklass har innebu-

rit en del förändringar som förutsätter det beslutstödssystem som 

utvecklats. Förändringarna medför ett antal potentiella kostnadsbespa-

ringar för sågverket. Då kostnadsbesparingarna beror av flera faktorer, 

exempelvis hur många nya timmerklasser som skapas, hur kunden 

värderar ett snabbt och tillförlitligt svar eller hur ofta sorteringstabellen 

behöver visualiseras är det svårt att beräkna kostnadsbesparingens 

storlek. Däremot är det tydligt att sågverkets nya förutsättningar och 

arbetssätt för timmersorteringen inte medför några nya kostnader, 

vilket betyder att sämsta utfall är en kostnadsbesparing på noll kronor.  

Den möjlighet som beslutstödet medför att marknad, som sköter kund-

kontakten, kan utföra simulering skulle reducera ledtiden och eliminera 

två slöserier i form av väntan vid ansvarsbyte. Att simuleringsresultatet 

presenteras per timmerklass innebär också att en icke-värdeskapande 

eliminerats, total arbetsbelastning minskat och att ledtiden förkortas. 

Tidsbesparingen för det utvecklade arbetssättet är svår att uppskatta, 

men beslutsstödet effektivitet medför att sannolikt omkring två timmar 

kan sparas på veckobasis. Under förutsättning att lönekostnaden är 450 

kronor per timme och att sågverket är lönsamt, vilket innebär att 

arbetets värde överstiger 450 kronor per timme, är besparingen omkring 

1000 kronor per timme. Det innebär att kostnadsbesparingens till följd 

av förkortad ledtid approximeras till 100 000 kr på årsbasis. 

Att det utvecklade beslutstödets simuleringsfunktion är upp till 25 

gånger effektivare än nuvarande simuleringsprogram innebär att större 

stockurval kan användas. Ett större urval innebär att simuleringens 

tillförlitlighet ökar, vilket minskar risken för de slöserier som följer av en 

variation mot förväntat utfall.  

Beslutstödets visualiseringsfunktion förbättrar sågverkets kontroll av 

sin sortering vilket minskar risken för felsortering. Vid hög arbetsbe-

lastning är sannolikt att otillgängliga eller besvärliga arbetsuppgifter 

skjuts framåt i tiden. En ökad tillgänglighet och medvetenhet till följd av 
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bättre kontrollmöjligheter kan därför innebära snabbare beslutsfattning 

och implementering av förändringar i timmersorteringen. Det utveck-

lade beslutstödets funktion som sparar oklassificerade stockar bör 

användas som varningssignal för att tilltänkta korrigeringar som 

innebär att riktigt sågtimmer utsorteras. Varningssignalen säkerställer 

att inte dyrbara misstag genomförs. Idag finns ingen funktion som 

varnar för bristfällig sorteringstabell, vilket gör att misstag väldigt svåra 

att upptäcka i en sorteringstabell med över 100 sorteringsrader. Det 

innebär att utsortering riskeras fortskrida en lång tid utan att de upp-

täcks. 

Den kostnadsbesparing som medförs av en högre träffsäkerhet vid 

simulering och en förbättrad kontroll av sorteringstabellen är svår att 

uppskatta. Anledningen till att det är svårt att uppskatta kostnadsbe-

sparingarna storlek är att inte aktionsforskning kring implementeringen 

av beslutsstödssystemet genomförts på grund av tidsbegränsningen. 

Besparingen beror på hur många fel sågverket gör i dag, hur stor del av 

dessa fel som kan åtgärdas med hjälp av beslutstödssystemet och 

kostnaden för varje fel. Kostnadsbesparingen per procentenhet förbätt-

rad träffbild i timmersorteringen är dock stor. En procent av den totala 

sågade volymen är 5000 kubikmeter på årsbasis. Felstorterat timmer 

innebär nedklassning av sågad vara i justerverket, vilket en innebär 

minskad intäkt per kubikmeter på omkring 400 kronor. Det innebär en 

ekonomisk potential på 2 000 000 kronor per procentenhet förbättrad 

träffbild. 

Förutom dessa kostnadsbesparingar kan en förkortad ledtid mot kund 

och mer tillförlitliga svar sannolikt förstärka sågverkets varumärke 

vilket innebär en konkurrensfördel. Att beslutstödet medför en konkur-

rensfördel är mest sannolikt vid kundförfrågningar på komplexa 

produkter. För att leverara komplexa produkter fordras att leverantören 

har tillräcklig teknik, kompetens, resurser och rätt råvara. Sågverket är 

förmodligen ett av få sågverk som kan leverera den typen av komplexa 

produkter. För en komplex produkt är ett rimligt antagande är omkring 

400 kronor högre per kubikmeter mot nuvarande målprodukt och 

volymen åtminstone 5000 kubikmeter per år. Det innebär att potentialen 

i att erhålla en sådan affär är 2 000 000 kronor. Beslutstödssystemets 

konkurrensvärde beror av om det medföra en ökad sannolikhet för att 

erhålla den typen av affär. Att tillsammans med kund ha möjlighet att 

utvärdera olika sorteringsstrategier och dess volymutfall bör vara något 

som ökar sannolikheten för att nå en överenskommelse. Sannolikt 
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konkurrerar sågverket med två andra sågverk vid den här typen av 

affärer, låt säga att beslutstödet ökar sågverkets möjlighet att erhålla en 

affär från 33 % till 50 % är beslutsstödets förväntade konkurrensvärde 

340 000 kronor. 

Kostnadsbesparingarnas uppskattade storlek antyder att det finns en 

god potential för sågverk i att utveckla sina arbetssätt, ett beslutstöd och 

rutiner för arbete med timmersortering. Detta antyder också att utform-

ning av effektiva arbetssätt för timmersortering är ett område som 

fordrar mer forskning i framtiden.  

6.2 Beslutsstödssystemets funktion 

Det samlade stockunderlaget tillförlitlighet anses vara god för utfall 

inom de närmaste månaderna. Det är dock sannolikt att stockunderlaget 

måste uppdateras i början av nästa år för att utfallsresultateten ska 

behålla sin tillförlitlighet. Anledningen till detta är att de timmer som 

sorterats våren 2014 till stor andel är ett verk av stormen Ivar. Det 

innebär att de samlade stockarnas utseende sannolikt skiljer sig från 

framtida inköpt timmer. Resterande del av året kan nog sågverket räkna 

med att stockunderlaget är tillförlitligt men därefter blir nog andelen 

avverkat timmer allt större vilket innebär att insamling av nytt stockun-

derlag fordras. 

Enligt Preece, Rogers & Sharp (2002) ska ett gränssnitt utformas konse-

kvent för att främja användbarhet. Eftersom beslutstödet inte innehåller 

så många funktioner är det svårt att utvärdera dess konsekventitet. Att 

navigeringsmenyns olika delar är utformad på samma vis, samtliga 

funktionsval innehåller hjälptext och simulering genomförs likadant för 

nuvarande och nytt sorteringsutfall antyder en gemensam konsekvent 

struktur. 

Beslutsstödssystemet bör klassas som användbart då det är utformat 

enligt de principer för ett användbart gränssnitt som Preece, Rogers och 

Sharp (2002) definierat. Dessutom kan beslutstödet anses uppfylla de 

kriterier som enligt Preece, Rogers och Sharp (2002) definierat för ett 

användbart gränssnitt. Studiens resultat har påvisat att beslutstödets 

båda funktioner är ändamålenliga och effektiva. Beslutstödssystemet kan 

också anses vara funktionellt då det utformats utifrån en kravspecifikat-

ion som användarna varit med och utformat, användarna har också 

utvärderat de olika funktionerna under utvecklingen. De funktionsbe-
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gränsningar som systemet innehåller innebär att gränssnittet kan anses 

säkert att använda då det inte är möjligt att förstöra beslutstödets funkt-

ionalitet, simuleringens utfallsresultat eller visualiserad data. Beslut-

stödssystemets lärbarhet och huruvida beslutstödet är minnesvärt är svårt 

att utvärdera som utvecklare. Eftersom att beslutstödets verktyg upp-

fyller de principer Preece, Rogers & Sharp (2002) anser främjar en god 

användbarhet kan sannolikheten för att beslutstödens funktioner är 

lärbara och minnesvärda hög. En god återkoppling till användaren och 

ledtrådar kring olika funktioners syfte är faktorer som förmodligen 

förbättrar lärbarhet och minnesvärdhet.  

En fördel med det utvecklade beslutstödet simuleringsfunktion är att 

resultatet visar sorteringsutfall per timmerklass istället för per sorte-

ringsfack. En möjlighet att kontrollera utfall per sorteringsrad kan också 

anses förbättra användarens kontroll över timmersorteringen. 

Att simuleringen bygger på en deterministisk simuleringsmetod kan 

sannolikt gett ett mer rättvisande simuleringsresultat än om en sto-

kastisk simuleringsmetod använts. Anledningen till detta är svårigheten 

i att skapa rättvisande fördelningar för stockens olika egenskaper då 

egenskaper är många och flera korrelerar. Ytterligare en fördel med att 

simulera mot historiska data är att det förmodligen mer tidseffektivt då 

ingen användning av slumpgeneratorer är nödvändig. 

Freitas et al. (2002) beskriver att en god fysisk organisation av data 

förbättrar visualiseringen. Varje använd sorteringsparameter separeras 

med en linje vilket kan anses underlätta lokalisering och de informat-

ionselement användaren söker. Visualiseringekan inte anses innehålla 

någon informationskodning som underlättar förståelsen. En möjlig 

utveckling hade varit att låta användaren välja vilka sorteringsparamet-

rar som ska visualiseras. Att visualiseringsfunktionen är konstruerad i 

Excel är en fördel då Excels inbyggda funktioner kan användas för 

datamängdreducering. Möjligheterna till datamängdsreducering kan därför 

anses god. 

Studiens resultat har visat samma tendens som den granskning som 

Peterman (2001) utfört kring de vinster ett förbättringsprojekt med hjälp 

av resurssnål produktion genomsnittligen ger. Att ledtiden mot kund 

vid nyskapande av en timmerklass reducerats har visats, hur mycket 

ledtiden har kortats varierar men i genomsnitt mer än 50 % är ett rimligt 

antagande. Att arbetet i processerna minskat är också tydligt till följd av 
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det nya beslutstödssystemet som ger snabbare simulering och högre 

tillgänglighet. På grund av en högre tillförlitlighet i simuleringsutfallen 

är det rimligt att också antalet reklamerade produkter också kommer att 

minska. 

6.3 Etiska aspekter 

Ett utvecklat arbetssätt kan också förordas i ett etiskt perspektiv då det 

kan innebära ett flertal vinster. Först och främst ger ett utvecklat arbets-

sätt bättre förutsättningar för gott utnyttjande av råvaran. Skogen är en 

naturtillgång där sågverken kräver lika förädling och resurstillsättning 

krävs oavsett sågutbyte. Det kan därför inte anses etiskt försvarbart att 

inte sträva mot maximalt utnyttjande av råvara. Att det nya beslutstödet 

och arbetssättet förbättrar möjligheten till bra råvaruutnyttjande bör 

därför anses bra i ett etiskt perspektiv. 

Den förbättrade möjligheten som beslutsstödssystemet och det utveck-

lade arbetssättet ger vid framtagande av nya, komplexa produkter kan 

också anses bra i ett etiskt miljöperspektiv. Detta då det förbättrar 

möjligheterna att producera mer komplexa träprodukter som kan 

ersätta andra mindre miljövänliga byggmaterial så som betong eller stål. 

Ett utvecklat arbetssätt för timmersortering innebär en jämnare arbets-

belastning och underlättar arbetet vilket anses humant. En utjämnad 

arbetsbelastning och förbättrade kontrollmöjligheter kan sannolikt 

minska stressnivån och minska antalet sjukdomsdagar i organisation 

vilket både har ett etiskt värde mot personalen och ett ekonomiskt värde 

för organisationen. 

Sammanfattningsvis medför alltså beslutsstödet och det utvecklade 

arbetssättet en potential till förbättrat utnyttjande av människa och 

miljö. 

6.4 Utvecklingspotential 

Beslutstödssystemet är bra, men inte fulländat och det finns möjligheter 

till fortsatt utveckling. I dagsläget måste en ny sorteringstabell manuellt 

exporteras till Excelformat när en korrigering av sorteringstabellen 

genomförts. En automatisk export till en av sågverkets gemensamma 

nätverksmappar skulle säkerställa att alltid den senaste sorteringstabel-

len är tillgänglig. Det skulle också minska arbetsbelastningen och 
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eliminera risken för felbeslut till följd av beslutsfattande utifrån en 

inaktuell sorteringstabell. 

Ytterliggare utveckling av arbetssättet i timmerosortering skulle kunna 

erhållas genom att upprätta en fungerande fjärranslutning mellan 

sågverkskontoret och sorteringsdatorn. En fjärråtkomst av sorteringsda-

torn skulle möjliggöra förändring från sågverkskontoret. En sådan 

möjlighet skulle göra förändring mer tillgänglig vilket förmodligen 

skulle medföra att förändringar utförs direkt samtidigt som tid sparas. 

En risk med att sorteringsdatorn och sorteringstabellen blir mer tillgäng-

lig är att mindre korrigeringar utförs allt för ofta för att säkerställa 

volymutfall, detta skulle kunna innebära att produktkvalitén riskeras. 

Ett sätt för att minska denna risk är att endast ett begränsat antal perso-

ner tillåts åtkomst till sorteringsdatorn. 

En optimal lösning skulle vara ett system som är helt integrerat med 

sorteringsdatorn. I en sådan lösning hämtas nuvarande sorteringstabell 

automatiskt från sorteringsdatorn och möjlighet finns att spara över 

nuvarande sorteringstabell när användaren är nöjd med simuleringsut-

fallet. Ytterliggare en förutsättning i en optimal lösning är att sorte-

ringsdatorn ständigt uppdaterar stockunderlaget genom att samla stock 

ett antal timmar under veckan och radera de äldsta stockarna i urvalet, 

på så vis säkerställs att alltid ett tillförlitligt stockunderlag används.  

En vidareutveckling av visualiseringsfunktionen finns i att möjliggöra 

visualisering av flera timmerklasser samtidigt. En sådan möjlighet skulle 

underlätta jämförelse av olika timmerklasser. Detta skulle också ge en 

bättre överblick av vilka sorteringsparametrar som faktiskt påverkar en 

timmerklass då det kan bero av ovanstående timmerklassers parameter-

inställningar. 

Att programmet utvecklats på ett strukturerat sätt med funktionsbe-

skrivningar och blockkommentarer som förklarar hur programmet 

exekverar kan anses vara en klar fördel. Det innebär att vid eventuell 

framtida vidareutveckling av beslutstödet kan en person med kunskap 

inom VBA men ingen insikt i programmet förstå algoritmerna och leda 

vidareutvecklingen. 

Den ekonomiska potentialen indikerar att ytterligare forskning inom 

andra områden än sorteringsparametrar och optimalt teknikutnyttjande 

är nödvändig för att effektivisera Sveriges sågverk. 
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För att mer exakt kunna bestämma den ekonomiska potentialen i 

införandet av ett beslutstödssystem skulle aktionsforskning varit en bra 

strategi att använda. En tidsstudie skulle exempelvis kunna visa hur 

mycket ledtiden förkortats efter implementering. I denna studie har 

detta inte varit möjligt på grund av tidsfristen, men det är ett bra 

uppslag till fortsatta studier inom området. 
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Bilaga A: Dokumentation av 

egenutvecklad programkod 

 Simuleringsfunktion 
Sub TestSimulation() 
       ' Dimensionerar variabler 
       Dim i As Integer  ' Räknare - Anger stock_id 
       Dim j As Integer  ' Räknare - Anger sorteringsrad 
       Dim N_UnclassedStocks As Long ' Räknare -  antal oklassade stockar 
       Dim UnclassedStocks As Collection 'ID-samling på oklassade stockar 
       Dim Blad As String 'Blad att simulera mot 
 
       'Definierar variabler 
       Blad = "TestTabell" 
       N_UnclassedStocks = 0 
       Set UnclassedStocks = New Collection 

      
       'Kontrollera om simuleringsunderlag finns 
       If StartControl(Blad) = False Then 
                    Exit Sub 
       End If 
 
      ' Nollar stockräknare för alla timmerklasser i TestTabell 
      Call Clean_ClassStockCounter(NumberOfRules(Blad), Blad) 
 
      'Klassa alla stockar i databasen 
      For i = 1 To NumberOfStocks 
 
                    'Definierar  variabel som kontrollerar om klass hittats. 
                    Dim Found As Boolean 
                    Found = False 
 
                    'Testa stock mot sorteringsrad tills rätt rad/klass har funnits 
                    For j = 1 To NumberOfRules(Blad) 
                                   If JumpStockTest(i) = True Then 
                                                     Found = True 
                                                     GoTo NextStock 
                                   End If 
 
                                  'Kontrollera varje stocks egenskaper mot sorteringstabellen. 

      If ClassTest(i, j, Blad) = True Then 
                                                       
                                                      ' Lägger stock i rätt timmerklass, Stock = Found, går till nästa stock 
                                                      Call PutInTimberClass(j, Blad) 
                                                      Found = True 
                                                      Exit For 
                                   End If 
                   Next j 
NextStock: 
      
                   If Not Found Then 
                                  
                                  'Räknar antalet oklassade stockar och sparar Stock_id 
                                  N_UnclassedStocks = N_UnclassedStocks + 1 
                                  UnclassedStocks.Add (i) 
                   End If 
         
 
 
 
                   'Skickar tidsåtgång 
                   Call Processesing(i) 
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     Next i 
     
     'Rensar data i simuleringsmiljön 
     Call Clean_TestResult(NumberOfTestClasses) 
     
     'Hämtar unika klasser från TestTabell och nuvarande tabell och placerar i simuleringsmiljön. 
     Call ListUniqueTestClasses 
      
     'Kopierar in data till Simuleringsmiljön 
     Call CopyTest(NumberOfTestClasses, NumberOfRules(Blad)) 
 
     'Skriver ut eventuellt oklassade stockar 
     Call UnclassedPrinter(UnclassedStocks, N_UnclassedStocks) 
 
     'Jämför nuvarande och testutfall 
     Call CompareResult(NumberOfCurrentClasses, NumberOfTestClasses) 
     
      'Visar användaren status 
      MsgBox "Simulering klar!” 
 
End Sub 

 Visualiseringsfunktion för timmerklass 
Sub VisualizeRow() 
     
    ‘Definierar variabler 
    Dim Row As Long 
    Dim Rubrik As Variant, Utskrift As Variant 
    Dim InfoBox As Object 
    Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell") 
     
    ‘Kontrollerar vald rad 
    Row = Selection.Row 
     
    'Anger sorteringsrad + nummer som rubrik 
    Rubrik = "SORTERINGSRAD " & Worksheets("Visualiseringsblad").Cells(Row, "C").Text 
     
    'Kontrollerar och sparar använd data i Variant. 
    Utskrift = PrintBasicRowInfo(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap1(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap2(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap3(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap4(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap5(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap6(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap7(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap8(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap9(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap10(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap11(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap12(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap13(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap14(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap15(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskap16(Row, Utskrift) 
    Utskrift = CheckEgenskapN(Row, Utskrift) 
 
    'Skriver ut utfiltrerad data 
    Select Case InfoBox.Popup(Utskrift, vbOKOnly, Rubrik) 
    End Select 
End Sub 
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Bilaga B: Manual till beslutstödet 

MANUAL - Hur använder jag verktyget? 

Importera 

- Oavsett om din avsikt är att simulera eller visualisera. Börja alltid med att importera 
stockdata och sorteringstabell. Det säkerställer att uppdaterade värden används.  

Simulera 
1. Ersätt testtabellen så korrigerar du nuvarande sorteringsregler. 

2. Simulera nuvarande utfall för att visa dagens fördelning 

3. Korrigera TestTabell till tänkt förändring. Tips! Om ny rad ska läggas till: Infoga ny rad, 
kopiera rad ovan/nedan och korrigera denna för att säkerställa att alla attribut får värden. 

4. Simulera nytt utfall 

5. Kontrollera förändringen i nytt simuleringsutfall 

6. Visa oklassificerade stockar sådana finns. Påvisar brister i din TestTabell 

Visualisera 
1. Tryck på visualisera timmerklasser för gå till visualiseringsläge. 
2. Om du vill visualisera en timmerklass, markera denna, tryck på ”Visualisera rad”. 
3. Om du vill visualisera en sorteringsparameter, markera denna, tryck på ”Visualisera 
kolumn” och följ instruktionerna.  

Rensa 
- Använda funktionen rensa  "utfallsresultat" för att resultatet i blå kolumn - Nytt utfall. 

- Använd funktionen rensa "all data" om dokumentet strulat till sig och inte fungerar. Börja 
om från början. 

 


