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Underlag till utformning av statistikrapporter i ett scannersystem 

Input to the Design of Statistical Reports of a Scanning System 

Sammanfattning 
Denna studie syftar till att utgöra underlag och förslag till utformningen av statistikrapporter till 
WoodEye’s nya statistikdatabas som ingår i WoodEye 5. WoodEye 5 lanserades på Ligna-
mässan i Hannover, 30 maj- 3 juni 2011. Förslagen har sin grund i kvalitativa intervjuer med ett 
urval av Innovativ Vision AB’s kunder, som tidigare visat intresse i frågan. Innovativ Visions 
kunder finns inom träbearbetningsindustrin, och uppvisar stora variationer i verksamhetsområde. 
Därför ska den nya statistikdatabasen präglas av en större valfrihet och flexibilitet, för att ett 
specifikt företag ska kunna göra de produktionsuppföljningar som är lämpliga för ändamålet. 

I slutet av 1960-talet påbörjades utvecklingen av automatisk virkessortering, eftersom detta 
skulle medföra en högre kapacitet och en jämnare avsyning i träbearbetande företag. En större 
mängd produkter kan tillverkas och fler sorteringsregler kan tillämpas samtidigt vid automatisk 
virkesavsyning jämfört med manuell avsyning. På senare år har även träindustrin påverkats av 
olika produktionsfilosofier, exempelvis resurssnål produktion. Detta medför att arbetet med 
kvalitetsteknik får en mer betydande roll i träbearbetande företag. Eftersom trä är ett heterogent 
material, är kvalitetsoptimering en komplex aktion. Därför har man börjat förespråka idén om rätt 
kvalitet för rätt ändamål, istället för att tala om hög och låg kvalitet.   

Innovativ Vision har sina rötter i den datorbaserade bildbehandlingen som bedrevs med stor 
framgång vid Linköpings universitet under 1980-talet. I slutet av 2011 beräknas den femte 
generationen WoodEye vara i drift, och i dagsläget finns tre tillhörande mjukvaruoptioner; Sorter, 
CrossCut och Parquet & Flooring. Sorter är en sorteringsoption, CrossCut är en 
kapoptimeringsoption och Parquet & Flooring är en sorteringsoption med förbättrad avsyning av 
färgvariationer i virket.   

I intervjuerna framkommer att de uppföljningar som referensföretagen utför idag är personal-, 
tillgänglighets-, och leverantörsuppföljningar samt hur den faktiska produktionen förhåller sig till 
den kalkylerade produktionen. Det finns stora variationer i uppföljningsverksamheten mellan 
företagen. Tre företag utför leverantörsuppföljningar och dessa anses vara de som har bäst rutin 
på uppföljningar. För optimalt genomförda uppföljningar av råvaran krävs en utvecklad 
defektstatistik, en funktion i statistikdatabasen som skulle innebär ett stort mervärde för 
kunderna. 

Det är framför allt kunder som använder WoodEye CrossCut som efterfrågar defektstatistik. Det 
beror sannolikt på att ingen motsvarighet till WoodEye Sorter’s nedklassningsstatistik finns till 
denna kapoptimeringsoption. 

I WoodEye 5 kommer trendstatistik genereras. Trendstatistiken blir ett verktyg för att avgöra hur 
det ögonblickliga produktionsutfallet förhåller sig till produktionsutfallet över tiden. Bland 
referensföretagen råder delade meningar om hur trendstatistiken kommer att användas; en del 
företag tror sig vilja göra uppföljningar baserat på informationen, medan andra enbart vill tillämpa 
den som ett stöd då WoodEye är i drift.  
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Abstract 
This study aims to provide support and suggestions for the design of statistical reports to 
WoodEye's new statistical database based on interviews with a sample of customers of Innovativ 
Vision AB. The new database will be developed because of the improved fifth generation 
WoodEye 5, that will be in operation in late 2011. The customers varies widely in scope, and 
therefore the new statistical database should be characterized by a greater freedom of choice. 

 
Automatic sorting of wood panels imply a higher capacity and a smoother inspection. A greater 
variety of products can be produced, and a larger amount of sorting rules can be applied to 
automatic inspection of wood than in the case of manual inspection. 
 
The interviews reveal that there are wide variations in follow-up activities between the 
companies. The follow-ups the reference companies perform today are primarily whether the 
actual production is related to the deferred production, personnel monitoring, availability 
monitoring and supplier monitoring. Many of the companies demand some kind of defects 
statistics, for optimal follow-up of the raw material. 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att utgöra underlag och förslag till utformningen av 
statistikrapporter till WoodEye’s nya statistikdatabas som ingår i WoodEye 5. 
WoodEye 5 lanserades på Ligna-mässan i Hannover, 30 maj- 3 juni 2011. Förslagen 
har sin grund i kvalitativa intervjuer med ett urval av Innovativ Vision AB’s kunder, 
som tidigare visat intresse i frågan. Innovativ Visions kunder finns inom 
träbearbetningsindustrin, och uppvisar stora variationer i verksamhetsområde. Därför 
ska den nya statistikdatabasen präglas av en större valfrihet och flexibilitet, för att ett 
specifikt företag ska kunna göra de produktionsuppföljningar som är lämpliga för 
ändamålet. 

I slutet av 1960-talet påbörjades utvecklingen av automatisk virkessortering, 
eftersom detta skulle medföra en högre kapacitet och en jämnare avsyning i 
träbearbetande företag. En större mängd produkter kan tillverkas och fler 
sorteringsregler kan tillämpas samtidigt vid automatisk virkesavsyning jämfört med 
manuell avsyning. På senare år har även träindustrin påverkats av olika 
produktionsfilosofier, exempelvis resurssnål produktion. Detta medför att arbetet 
med kvalitetsteknik får en mer betydande roll i träbearbetande företag. Eftersom trä 
är ett heterogent material, är kvalitetsoptimering en komplex aktion. Därför har man 
börjat förespråka idén om rätt kvalitet för rätt ändamål, istället för att tala om hög och 
låg kvalitet.   

Innovativ Vision har sina rötter i den datorbaserade bildbehandlingen som bedrevs 
med stor framgång vid Linköpings universitet under 1980-talet. I slutet av 2011 
beräknas den femte generationen WoodEye vara i drift, och i dagsläget finns tre 
tillhörande mjukvaruoptioner; Sorter, CrossCut och Parquet & Flooring. Sorter är en 
sorteringsoption, CrossCut är en kapoptimeringsoption och Parquet & Flooring är en 
sorteringsoption med förbättrad avsyning av färgvariationer i virket.   

I intervjuerna framkommer att de uppföljningar som referensföretagen utför idag är 
personal-, tillgänglighets-, och leverantörsuppföljningar samt hur den faktiska 
produktionen förhåller sig till den kalkylerade produktionen. Det finns stora 
variationer i uppföljningsverksamheten mellan företagen. Tre företag utför 
leverantörsuppföljningar och dessa anses vara de som har bäst rutin på uppföljningar. 
För optimalt genomförda uppföljningar av råvaran krävs en utvecklad defektstatistik, 
en funktion i statistikdatabasen som skulle innebär ett stort mervärde för kunderna. 

Det är framför allt kunder som använder WoodEye CrossCut som efterfrågar 
defektstatistik. Det beror sannolikt på att ingen motsvarighet till WoodEye Sorter’s 
nedklassningsstatistik finns till denna kapoptimeringsoption. 

I WoodEye 5 kommer trendstatistik genereras. Trendstatistiken blir ett verktyg för att 
avgöra hur det ögonblickliga produktionsutfallet förhåller sig till produktionsutfallet 
över tiden. Bland referensföretagen råder delade meningar om hur trendstatistiken 
kommer att användas; en del företag tror sig vilja göra uppföljningar baserat på 
informationen, medan andra enbart vill tillämpa den som ett stöd då WoodEye är i 
drift. 
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Abstract 
This study aims to provide support and suggestions for the design of statistical 
reports to WoodEye's new statistical database based on interviews with a sample of 
customers of Innovativ Vision AB. The new database will be developed because of 
the improved fifth generation WoodEye 5, that will be in operation in late 2011. The 
customers varies widely in scope, and therefore the new statistical database should be 
characterized by a greater freedom of choice. 

 
Automatic sorting of wood panels imply a higher capacity and a smoother inspection. 
A greater variety of products can be produced, and a larger amount of sorting rules 
can be applied to automatic inspection of wood than in the case of manual inspection. 

 
The interviews reveal that there are wide variations in follow-up activities between 
the companies. The follow-ups the reference companies perform today are primarily 
whether the actual production is related to the deferred production, personnel 
monitoring, availability monitoring and supplier monitoring. Many of the companies 
demand some kind of defects statistics, for optimal follow-up of the raw material. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
På Ligna-mässan i Hannover, 30 maj- 3 juni 2011, lanseras WoodEye 5. 
Utvecklingen har pågått under det senaste året och varit sekretessbelagd. Då 
man på Innovativ Vision AB upplevt att WoodEye’s statistikdatabas inte 
alltid kunnat möta kundföretagens önskemål har man i samband med 
generationsväxlingen även valt att utveckla statistikdatabasen. För att 
tillgodose kundernas behov har man låtit intervjua ett urval av dem för att 
samla deras synpunkter i frågan. Eftersom variationen av kunder är stor, vill 
man gå ifrån dagens standardiserade statistikrapporter till ett verktyg där 
specifik kund kan ange vad som ska rymmas i produktionsrapporterna. 
Studien pågår under tio veckor och genom kvalitiativa intervjuer med 
användare av WoodEye med olika applikationsmjukvaror, ska man få 
klarhet i hur och i vilken omfattning dessa gör uppföljningar av 
produktionsstatistik. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna studie är att utgöra underlag för utveckling av nya 
statistikrapporter som ska tillgodose de olika kundsegmentens behov av 
produktionsstatistik för att skapa möjligheter för kundföretagen att i större 
omfattning kunna använda denna i den framtida produktionsplaneringen.  

1.3. Mål 
Målsättningen med examensarbetet är att utgöra underlag till utformningen 
av nya statistikrapporter, genom att kartlägga och analysera Innovativ Vision 
AB:s kunders produktionsuppföljningar vid förädling av skogsråvara. 
Vidare ska studien bidra till att lyfta fram vilka utvecklingsområden 
kunderna ser i de idag standardiserade produktionsrapporterna, liksom i de 
statistikformulär som är framtagna för specifik kunds räkning. 
Redovisningen av studien ska även innehålla förslag på grundutförande av 
statistikrapporter, som möjliggör en större flexibilitet i kundernas 
uppföljningsverksamhet.  

1.4. Avgränsningar 
Studien kommer genomföras med utångspunkt i den svenska 
träförädlingsindustrin. Två utländska företag kommer att besökas, men även 
dessa är belägna i Nordeuropa. Eftersom företagets kunder finns över hela 
världen är studien eventuellt inte representativ för hela kundbilden. 
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Representanter ifrån alla världsdelar kunde ha konsulterats, men detta 
scenario försvåras av att man man önskar genomföra kvalitativa intervjuer 
på produktionsenheterna. Detta skulle innebära många, långa resor för att 
genomföra intervjuer med kunderna. Företaget anser också att kundens 
behov av produktionsdata borde vara jämförbar över hela världen.   
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2. Teori 

2.1. Defektidentifikation inom trävaruindustrin 
Scannersystem 
I slutet av 1960-talet började man utveckla idén om att sortera virke 
automatiskt, eftersom detta skulle medföra en högre kapacitet och en 
jämnare avsyning. Avsyningen behöver inte bero på sorteroperatör eller 
dennes dagsform. Dessutom kan fler och mer komplicerade regler, samt fler 
olika produkter vara i omlopp samtidigt. En styrka med ett scannersystem är 
att alla defekter registreras och detta kan ge uppfattning om i vilken mängd 
och utbredning som defekter förekommer. Ur uppföljningssynpunkt är detta 
viktigt. Vid en manuell sortering är detta svårt att notera.  

I sin enklaste form kan en virkesscanner beskrivas som ett system med 
följande komponenter (Lycken, 2000): 

- belysning 

- sensorer (kameror) 

- bildbehandlingsdator 

- optimeringsdator för klassificering och optimering 

- databas med sorteringsregler 

- användargränssnitt 

- matningsutrustning 

 

Sorteringsregler 

De senast standardiserade sorteringsreglerna för virke finns i den europeiska 
standarden SS-EN 1611-1, Handelssortering av sågade trävaror i Europa.  
Sorteringen avser två- eller fyrsidig avsyning och anges i fem klasser; 
G2/G4-0, G2/G4-1, G2/G4-2, G2/G4-3 och G2/G4-4 (Anon 2000). 
Föregångaren till Handelssortering av sågade trävaror i Europa är Nordiskt 
trä, Sorteringsregler för sågat virke av furu och gran, även kallad blå boken. 
Sorteringsklasserna är A1-A4, B, C och D (Anon 1994). Gröna boken 
tillkom 1960 och är den första sammanställningen av de nationella 
handelsorteringsreglerna. Begrepp från Gröna boken som kvinta, utskott och 
vrak används frekvent än idag och sorteringsreglerna är O/S I-IV, V, VI och 
VII (Anon 1982). Klasserna i de olika sorteringsregler motsvarar varandra 
enligt tabell 1. 
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Tabell 1. Standardiserade sorteringsregler och ungefärliga relationer mellan 
sorteringsklasserna (Träguiden, 2011). 

O/S Kvinta Utskott Vrak Gröna boken (1960) 
I II III IV V VI VII 

A B C D Blå boken (1994) 
A1 A2 A3 A4    

SS-EN 1611-1 
(2000)   G2/G4-0 G2/G4-1 G2/G4-2 G2/G4-3 G2/G4-4

 

Klasserna i de olika sorteringsregler motsvarar varandra enligt tabell 1. 
Oavsett vilka sorteringsregler man väljer att följa på företagen, är det vanligt 
att köpare och säljare sluter kontrakt och medger undantag beträffande 
defekterna i sorteringsklasserna, vilket kan ge en en kund- och 
ändamålsanpassad sortering (Träguiden, 2011).  

 

Träindustrins kultur 
Enligt Hagberg och Henriksson (1995) är inget arbete slutfört innan 
underlag för att underlätta uppföljning har tagits fram. När förändringar i 
produktionen är implementerade ska dessa analyseras för att avgöra hur det 
ekonomiska utfallet blev. Uppföljningen förenklas om tydliga krav är ställda 
från början, så att man är väl medveten om vilken riktning som vore önskad. 

I tillverkningsindustrier där trä bearbetas finns det många krav att fastställa, 
då trä som material uppvisar stora variationer i kvalitet. Trä är ett heterogent 
material, och detta tycks många gånger vara skäl nog för inköpare att inte 
ställa tillräckliga krav på virket. Att variationerna är stora i materialet har en 
del sett som en ursäkt till att inte genomföra uppföljningar på materialet 
(Eliasson, 2011a). Det finns ansatser till och tecken på att träindustrier i 
framtiden kommer att ställa högre krav på sina råvaruleverantörer (Eliasson, 
2011b). Tillgängliga studier visar att förhandlingar om råvaran med 
leverantörerna kan påverka både kvaliteten och inköpspriset på råvaran, 
vilket i slutändan resulterar i ett bättre resultat. En undersökning som 
genomförts hos en tillverkare av kvistfria ämnen, visar att volymsutbytet av 
kvistfria komponenter varierar beroende av leverantör, men också över tiden 
för en en specifik leverantör. Då täckningsbidraget, som är beroende av 
volymutbytet, räknas fram för varje leverantör, kan det bli uppenbart att 
täckningsbidraget tenderar att förändras över tiden för specifik leverantör, 
om råvarupriset är konstant. Därför är det viktigt att utvärdering av råvaran 
sker regelbundet, och för företaget är det av stor vikt att uppföljningen sker i 
nära anslutning till bearbetningstillfället (Eliasson, 2008; Eliasson & 
Kifetew, 2010).    

I seminarieserien Framtidens trähusfabrik möttes under 2010 representanter 
från sågverks- och husindustrin för att gemensamt hitta metoder för att nå 
det gemensamma målet ökad användning av trä. Där påvisades att en 
samsyn kring kvalitet mellan företagen är eftersträvansvärt. Man klargjorde 
också att man i förhandlingar inte borde tala om bra kvalitet, utan om rätt 
kvalitet. Representanter från sågverksindustrin framförde önskemål om att 
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efterfrågan från husfabrikanterna vore mer standardiserad, och om förståelse 
för att många och höga produktkrav från hustillverkarnas sida innebär högre 
produktkostnader (Eliasson, 2010). 

En klusteranalys över 1995 års sågverksinventering visar att företag med 
hög vidareförädlingsgrad, med inriktning mot produkter med högt värde, 
medger goda vinstmarginaler. Att rikta in sig mot specifika marknader är 
också ett vinnande koncept. Resultatet påvisar också att företag med mycket 
vidareförädling var mer datoriserade än andra. Vad som medför låga 
vinstmarginaler tros vara en låg förädlingsgrad och få värdeföräldande 
moment. Datoriseringsgraden är låg i denna grupp företag och verksamheten 
karakteriseras av produkter med låg specialiseringsgrad som förbrukas i stor 
omfattning. Analysen tyder inte på att företagets lönsamhet har något 
samband med företagets storlek (Roos et al., 2002).  

2.2. WoodEye 
WoodEye tillverkas av Innovativ Vision AB i Linköping. År 1987 såg den 
första WoodEye-scannern dagens ljus och sedan dess har fem generationer 
scannersystem utvecklats. WoodEye har sin bakgrund i den framgångsrika 
forskningen kring datorbaserad bildbehandling som bedrivs vid Linköpings 
universitet sedan 1970-talet. För tillfället finns ungefär 400 scanners 
installerade på företag i Europa, Asien, Oceanien, Nordamerika och 
Sydamerika (Innovativ Vision, 2011).   

 

Funktion 
WoodEye är ett scannersystem för avsyning och värdeoptimering av sågat 
och hyvlat virke. Scannern identifierar defekter i materialet och styr 
efterföljande kap- eller sorteringsanordning, så att resultaten från scanningen 
bidrar till värdeförädlingen. Avsyning och värdeoptimering av virket sker i 
full produktionstakt och är konstant över tiden, vilket medför att 
produktkvaliteten blir konstant och rimlig för sin prisklass. Optimeringen 
styrs av de kvalitetsregler som mjukvaran är kalibrerad för och ger ett 
maximalt värdeutbyte (Pettersson, 2011.)   

 

Mätmetoder 

För att avsyna det sågade och hyvlade virket med hög precision i hög 
hastighet används flera olika mätmetoder. Avsyning kan ske på fyra sidor 
och både biologiska och geomteriska avvikelser registreras. Förekomsten av 
sensorer och mätanordningar beror på scannerns utförande. Med 
gråskalesensorer kan bland annat defekter som sprickor, kvistar och 
kådlåpor bestämmas till läge, form och utbredning. Färgskalesensorer, så 
kallade RGB-sensorer, registrerar röta, blånad, och andra färgvarianser i 
virket. Om mjukvaruoptionen Parquet & Flooring används registrerar RGB-
sensorerna ännu finare nyansskillnader i träet. Med trakeidmätning upptäcks 
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fiberstörningar i exempelvis ljusa friskkvistar, som inte skulle ha upptäckts 
med blotta ögat, genom att laserpunkter breder ut sig i träets fiberriktning 
(Anon 2004). När laserljus träffar virkesytan sker en utbredning eller 
spridning i fiberriktningen och detta kan registreras av sensorn (Eliasson, 
2005). Med laserbaserad triangulering mäts virkesytans form och defekter 
som kvisthål, hyvelsläpp och vankanter registreras, vilket bidrar till att 
geometriska avvikelser kan detekteras. En dimensionbestämning sker också 
då sågade produkter passerar scannern, så att virkets längd- och 
breddförhållande registreras för alla avsynade ytor. WoodEye kan dessutom 
kompletteras med sensorer för röntgen, hållfasthetsklassning och 
fuktinnehållsmätning (Anon 2004). 

 

Defekter 
Vid virkesavsyning talar man om geometriska och biologiska avvikelser. De 
geometriska avvikelserna kan bestämmas med laserbaserad profilmätning 
och dimensionsbestämning. Biologiska defekter sorteras fram genom 
segmentering, tröskling och tolkning. Segmentering innebär att områden 
som uppvisar någon slags avvikelse identifieras. Ett tröskelvärde anges och 
alla områden som överstiger tröskelvärdet sorteras fram. Därefter slås 
kamerapixlarna ihop och ett imaginärt objekt tolkas i systemets objektrymd. 
Utifrån systemets objektrymd och sorteringsregler klassificeras produkten 
(Lycken, 2000). 

Exempel på geometriska defekter som kan detekteras i WoodEye är 
dimensionsfel, hyvelfel, vankanter, flatböj, kupighet och kantkrok. 
Biologiska defekter som kan detekteras är otillåtna färgvarianser och 
årsringsavstånd, insektsangrepp, märgförekomst, reaktionsved, sprickor, 
fukt, kådlåpor, kvistar, fiberkvistar med mera. Med fiberkvistar avses kvistar 
som i färg inte avviker mycket ifrån omgivande ved, utan detekteras med 
hjälp av trakeideffekten (Sköldstam, 2011). 

2.3. WoodEye’s mjukvarusystem 
Hårdvaran WoodEye kompletteras med ett av tre mjukvarusystem; 
CrossCut, Sorter eller Parquet & Flooring. 

2.3.1. CrossCut 

Mjukvaruapplikationen CrossCut kapoptimerar virket baserat på kundens 
produktionsplan. Scannern identifierar defekter utmed brädans längd och 
bredd, och genom kommunikation med kaputrustningen kapas den produkt 
fram som medger det högsta värdet mellan två identifierade defekter som 
inte är tillåtna i en viss kvalitetsklass. Användandet av CrossCut resulterar i 
en låg andel bortkapat material, men framför allt i en värdeoptimerande 
kapning.  
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Virket som kapas bort benämns skräp om defekterna inte är tillåtna i någon 
kvalitetsklass och spill om virket längdkapats för att ge en specifik produkt. 
Spill innehåller således defekter som hade varit tillåtna i en lägre 
kvalitetsklass.  

WoodEye CrossCut finns i fyra specialutföranden som riktar sig till 
komponenttillverkare, möbeltillverkare, fönstertillverkare och tillverkare av 
konstruktionsvirke och limträbalkar (Pettersson, 2011).   

2.3.2. Sorter 

WoodEye Sorter sorterar hyvlade eller ohyvlade bräder och plankor enligt 
användarens produktionsplan och sorteringsregler. De bräder som inte ryms 
inom en specifik kvalitetsklass nedklassas till en lägre kvalitet. 
Nedklassningen sker till följd av den första registrerade defekten utmed 
produktens längd.  

Systemet finns i fyra olika utföranden som utöver grundutförandet kan 
beställas av kund; WoodEye Sorter för justerverkssortering, WoodEye 
Sorter för hyvel, WoodEye Sorter för dimensionshyvel och WoodEye Sorter 
för tillverkning av limfog. Ibland kombineras även Sortern med 
kapoptimering.  

De produkter som på grund av defektförekomst inte ryms inom någon 
kvalitetsklass sorteras som skräp. Eftersom det i grundutförande inte sker 
någon värderoptimerande kapning blir spillmängden obefintlig och enbart 
skräpandelen registreras (Pettersson, 2011). 

2.3.3. Parquet & Flooring 

WoodEye Parquet & Flooring är variant av WoodEye Sorter, med möjlighet 
att detektera ännu finare variationer i färg, struktur och ljushet i virket. 
WoodEye Parquet används vid parkettillverkning och WoodEye Flooring 
vid golvtillverkning (Pettersson, 2011).  

2.4. WoodEye’s statistikdatabas 
Trots att fyra generationer scannersystem redan har funnits på marknaden 
har statistikdatabasen förblivit ganska opåverkad genom utvecklingsarbetet 
av WoodEye. Idag utgörs produktionsstatistikrapporterna av formulär för 
produktionsstatistik och nedklassningsstatistik. Dessutom kan 
kundanpassningar göras i statistikrapporterna som tillför information om 
trendstatistik, utvärderingsstatistik, utbytesstatistik och 
tillgänglighetsstatistik. Totalt uppskattar man att det finns ett 15-tal olika 
kundanpassningar i produktionsstatistiken, men det finns bara utrymme för 
en sådan option per scanner (Thunborg, 2011).  
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2.4.1. Produktionsstatistik 

Oavsett mjukvarusystem till scannern genereras produktionsstatistik. I 
rapporterna för produktionsstatistik presenteras hur mycket av respektive 
artikel som producerats, och detta anges i volym, yta längd och antal samt 
deras procentförhållande. Dessutom presenteras mängden och andelen spill 
och skräp i förhållande till antalet artiklar, i samma storheter.  Produktions- 
och spillmängden kan även visualiseras grafiskt. 

I rapporterna över produktionsstatistiken redovisas alltid en produktgrupp. 
Man kan också välja att gruppera statistiken enligt två fria fält. De fria fälten 
är ofta skift eller leverantör, men kan anpassas efter kund.  

I produktionsstatistiken visas även medelfuktkvoten och standardavvikelsen 
om man valt att integrera en fuktkvotsmätare till scannersystemet 
(Thunborg, 2011).  

2.4.2. Nedklassningsstatistik 

Nedklassningsstatistik ingår i mjukvarorna WoodEye Sorter och WoodEye 
Parquet & Flooring. I rapporterna över nedklassningsstatistiken presenteras 
nedklassningsorsakerna till utfallsmängden i olika kvalitetsklasser och 
skräp. Statistiken presenteras i antal och ibland även procentuellt, i en 
liggande tabell. Denna statistik innehåller således ingen information om den 
totala defektförekomsten i produkten, utan enbart om de defekter som ledde 
till en nedgradering (Thunborg, 2011).   

2.4.3. Kundanpassningar i statistikrapporter 

Trendstatistik 
Innovativ Visions kunder kan göra tillvalet att trendstatistik ska genereras i 
WoodEye. Trendstatistiken är dels tillgänglig under produktion, för att man 
snabbt ska kunna avgöra hur en kort produktionstrend förhåller sig till en 
längre produktionstrend, men statistiken finns även att tillgå i rapportform. 
Långtrendsstatistiken representerar det normala produktionsutfallet. 
Trendstatistiken kan även visualisera defektförekomst på kort- och lång sikt, 
och presenteras i anslutning till produktionsstatistiken och 
nedklassningsstatistiken (Thunborg, 2011). 

 

Utvärderingsstatistik 
Utvärderingsstatistik används vid till WoodEye CrossCut för att utvärdera 
materialkvaliteten. Ett liknande program som finns för WoodEye Sorter körs 
parallellt med kapoptimeringen och nedklassningsstatistik registreras i 
scannern, utan att materialet egentligen klassas ned. Utvärderingsstatistiken 
används för att utvärdera leverantörer och presenteras i rapporten för 
produktionsstatistik (Thunborg, 2011). 
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Utbytesstatistik 
Utbytesstatistik kopplas till produktionsstatistiken vid användning av 
WoodEye CrossCut och redogör vilka defekter som orsakat 
värdeoptimerande kapning. Begränsningen med utbytesstatistiken är att 
enbart de defekter som leder till kapning presenteras i statistiken. Detta 
medför att ingen information genereras om de defekter som är tillåtna i 
produkterna som kapas fram. Utbytesstatistiken innehåller därmed inte all 
information kring råvarans beskaffenhet.  

Till utbytesstatistiken finns inga färdiga rapportformulär. På kundbegäran 
kan produktionsdatan samlas i en textfil, för att möjliggöra 
statistikuppföljning för kunderna. I excel-filen presenteras statistiken för 
sats- och paketnummer för att utvärdering av exempelvis torkprogram ska 
kunna göras. Framtagande av utbytesstatistik medför en ökad närvaro av 
personal invid scannern, eftersom sats- och paketnummer måste registreras 
(Thunborg, 2011).  

 

Tillgänglighetsstatistik 
För att kunna följa upp driftsäkerheten hos WoodEye efterfrågar en del 
kunder även tillgänglighetsstatistik (Thunborg, 2011).  

2.5. WoodEye 5 
Sedan drygt ett år tillbaka i tiden arbetar en projektgrupp, vid arbetsnamn 
Hi5, med utvecklandet av den femte generationens scanner. Allt arbete har 
skett i det fördolda, för att uppnå en optimal fördel gentemot konkurrenter. 
WoodEye 5, som syns i figur 1 och 2 blev offentlig i samband med Ligna-
mässan i Hannover, 2011. Scannersystemet är tänkt att vara i drift i slutet av 
2011, men innan dess kommer minst ett system vara installerat hos ett eller 
flera testföretag.  
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Figur 1. WoodEye 5 

 
Figur 2. WoodEye 5 CrossCut i drift 
 

WoodEye 5 består först och främst av en helt ny hårdvara, som syns figur 1 
och 2. Designen är, liksom de tidigare generationerna, inspirerad av ett öga. 
Den nya generationen speglar ögongloben och ögats iris, och 
inmatningsöppningen symboliserar pupillen. Scannersystemet har även 
försetts med en multitouch-skärm, där man kan navigera och zooma över 
användargränssnittet. Scannern kan numera även kopplas upp på nätverket, 
vilket medför en förbättrad åtkomst och ett mer portabelt system. Systemet 
kan då nås ifrån fler datorer och styras från valfri plats. 

WoodEye 5 möjliggör sexsidig avsyning i en punkt, då även ändavsyning är 
en option som tillkommit. Detta tros vara en av systemets största 
konkurrensfördelar. Till systemet har även ett förbättrat diagnostikverktyg 
utvecklats. I diagnostikverktyget visualiseras stilleståndsorsaker i WoodEye 
och detta förenklar reparationer och uppföljningsarbete. Till den nya 
generationens scanner kommer en nyutvecklad statistikdatabas att användas, 
eftersom den tidigare statistikrapportsgenereringen nu anses vara föråldrad. 
Några av de som arbetar med framtagandet av nya statistikrapporter till den 
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nya scannern får underlag till arbetet genom denna studie. I och med den nya 
statistikdatabasen ges kunden möjlighet att själv designa sina 
statistikrapporter, genom att ange vilken statistik som är relevant. 

Konstruktion av den nya generationens scannerutrustning skiljer sig markant 
mot föregångarna. I produktutvecklingen tilläts scannerns ingående 
komponenter styra det omslutande skalets design. Den nya konstruktionen 
medför ett större utrymme för all elektronisk utrustning. All elektronik, alla 
kretskort och komponenter som funnits i tidigare system är nu utbytta mot 
mer moderna varianter. Kamerorna har nya positioner i kameralådor, vilket 
skyddar dem från damm och överhettning. Systemets datorer är också 
inneslutna i boxar, vilket gör dem damm- och vattentäta. Numera kyls 
datorerna ned med heatpipes istället för med fläktar. Heatpipes kyler ner 
föremål genom ledning, då vätska inuti rör förångas och förflyttar sig längs 
rören. I och med den nya generationen har WoodEye även försetts med ett 
matarverk, vilket inte ingick tidigare (Sköldstam, 2011).    

2.6. Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer är lämpliga är genomföra då man i en studie vill hitta 
ett mönster och få svar på frågan hur. Ämnet för studien är av ostrukturerad 
art och frågorna är ofta vida och resulterar i öppna svar.  

Kvalitativa intervjuer karakteriseras av låg standardiseringsgrad och det 
innebär att intervjuaren använder den intervjuades språkbruk, att frågorna 
ställs i den ordningsföljd som passar och att följdfrågor formuleras efter 
hand. Det är positivt om den intervjuade upplever intervjun som ett samtal, 
där denne styr intervjuordningen. 

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuaren är 
väl förtrogen med sin intervjuguide, och att frågorna inte nödvändigtvis ska 
betas av i en bestämd ordningsföljd. Att inleda intervjun med att 
intervjuobjekt fritt får berätta om något i anknytning till intervjuns 
ämnesområde kan göra att denne från början får en känsla av att leda 
intervjun. Under intervjun ska man aldrig avbryta den som intervjuas (Trost, 
2005).    
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3. Metod 

3.1. Kvalitativ metod 
För studiens ändamål används kvalitativ metod, eftersom resultatet av 
undersökningen består i verbala formuleringar av öppen karaktär.  

3.2. Urval 
Kunderna som konsulteras i examensarbetet utses i samspråk med 
utvecklingschef, projektledare i Hi5, produktionstekniker och 
försäljningsansvarig. Urvalet beror på vilken typ av scanner som kunderna 
använder, för att användare av Sorter, CrossCut och Parquet & Flooring, 
med och utan kundanpassade optioner ska bli representerade. Utöver det är 
det relevant att kunderna vill genomföra produktionsuppföljningar, oavsett i 
vilken omfattning man i dagsläget gör det. I slutskedet tas beslutet om vilka 
kundföretag som ska konsulteras av utredaren, utvecklingschef och 
projektledare. Valet föll på åtta företag inom industrigrenarna sågverk, 
skivtillverkning, fönstertillverkning, komponenttillverkning och 
golvtillverkning.   

 

Representativt verkligheten 
Kundgruppen väljs på strategiska grunder. Faktorer som är betydande för 
urvalet är att företagen uppvisar variationer i storlek, produktområde och 
erfarenhet av WoodEye. Gemensamt för de olika företagen är att de tros ha 
ett intresse av att genomföra produktionsuppföljning grundat på statistik från 
scannern. Gruppen av företag som utgör objekt för undersökningen antas 
vara en representativ del av Innovativ Visions kundkrets. 

 

Indelning 

Företagen som utgör fokus för undersökningen är av varierande art vad 
gäller produktområde, personaltillgångar och ekonomiska förutsättningar. 
Man strävar efter att genomföra intervjuerna förutsättningslöst, och undviker 
i det skedet att dela in företagen i undergrupper. Vid analysen av resultatet 
kommer kundgreppen delas in i tre olika undergrupper beroende av vilket 
scannersystem som förekommer; WoodEye CrossCut, WoodEye Sorter eller 
WoodEye Parquet & Flooring. Resultatet kommer i viss mån bero av hur 
intervjun är utformad och vilka avsnitt som finns tillgänglig för aktuellt 
system.   
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3.3. Reliabilitet, validitet och objektivitet 
Källor 
Mycket av den information som använts i studien har varit av muntlig 
karaktär, mestadels ifrån handledare på Linnéuniversitetet och på Innovativ 
Vision. För att kunna använda information i rapportsammanställningen har 
informationen ofta nedtecknats, för att felaktig information inte ska återges. 

Utöver muntliga källor har WoodEye’s utbildningsmaterial studerats för att 
ge kännedom om produkten som avses.  

För en mer vetenskaplig studie har artiklar och litteratur sökts på ämnena 
produktionsuppföljningar, defektidentifikation och värdeförädling. 

     

Validitet 
Innan studien påbörjades formulerades en projektbeskrivning. Den har under 
projektets gång använts som en vägledning, för att förhindra studien att 
utvecklas i andra riktningar.  

Under projektets gång utökades uppdragsbeskrivningen, från att från början 
enbart behandla underlag till statistikrapporter, till att ta fram förslag på 
statistikrapporter. Detta kändes som en naturlig metod att redovisa 
informationen som tagits fram. 

Att kvalitativa intervjuer valdes som mätinstrument är för att de anses vara 
det bästa alternativet för att få fram den nödvändiga informationen. Eftersom 
intervjuarens egentliga motiv var dolt för den intervjuade var det bra att 
intervjun kunde arrangeras på plats, och utformas under samtalsliknande 
form med öppna svar. 

De första intervjuerna krävde mer tid. Detta beror sannolikt på att att 
utredaren inte fått in vanan, och det tog längre tid att nå svar som var så 
koncisa som önskades. Trots att intervjuerna tenderade att bli kortare med 
tiden, gav de totalt sett liknande information.  

Efter den första intervjun modifierades intervjuguiden något, för att 
underlätta de fortsatta intervjuerna. Detta påverkade inte de resultaten i 
kommande intervjuerna. Intervjuguiden som utformades blev navet genom 
intervjuerna. Denna anses i hög grad mäta det som avsågs att mäta, då 
flertalet personer hade studerat denna innan intervjuerna började 
genomföras. 
 

Reliabilitet 
Då utredaren inte genomfört så många kvalitativa intervjuer tidigare 
konsulterades litteratur i ämnet. Efter studier i ämnet och en väl utarbetad 
intervjuguide fanns goda förutsättningar att få fram klara uppgifter från de 
intervjuade som inte lämnade för stort tolkningsutrymme. 
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Fördelen med kvalitativa intervjuer är att all information går att utveckla, 
och att det snart blir tydligt vad den intervjuade anser vara extra viktigt att ta 
upp i sammanhanget. Nackdelen är att intervjuerna kan bli av varierande art, 
då den intervjuade tar upp ett ämne som ingen tidigare nämnt. För att 
intervjuerna ska efterlikna varandra och inte bero av antalet tidigare 
genomförda intervjuer, har den intervjuade hela tiden försökt fokusera på 
intervjuguiden, men också ställt följdfrågor när sammanhanget tillät det. 

3.4. Kritik till vald metod 
Flertalet observatörer 
Under projektets gång har utredaren haft tät kontakt med utvecklingschef 
och projektledare i Hi5 på Innovativ Vision, som stått för respons och 
vägledning. Resultatet som tagits fram har många gånger bekräftat deras 
uppfattningar sedan tidigare, medan en del uppgifter har varit mer oväntade. 

 

Utredarens erfarenhet 
Utredaren läser tredje året på högskoleingenjörsprogrammet inom skog- och 
träteknik vid Linnéuniversitetet och har en god kunskapsbas om trä som 
råvara och resurs. Med en god kunskapsorientering inom träindustrin skapas 
goda förutsättningar för informativa dialoger, som i sin tur resulterar i 
kännedom om uppföljningsarbetet hos kundföretagen. Däremot har 
utredaren inte så stor vana av att uträtta intervjuer eller ta fram 
statistikrapporter. Därför var det naturligt att be handledare om vägledning 
för att ett resultat av hög kvalitet skulle åstadkommas. 

 

Fel i utredningen 
En uppenbar risk vid kvalitativa intervjuer är att den intervjuades svar 
misstolkas. För att minimera denna risk eftersträvade utredaren under 
intervjuerna konkreta svar som innebar ett litet tolkningsutrymme. 
Intervjuerna spelades även in för att informationen skulle kunna bearbetas 
mer än en gång. Då intervjuerna avslutats har även utredaren bett att få 
återkomma om några ytterligare frågor skulle uppstå efter intervjun.  
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4. Genomförande 

4.1. Intervjuer 
För att få en grundlig uppfattning om kundföretagens statistikhantering och 
deras synpunkter på statistikrapporterna beslutar man att kvalitativa 
intervjuer ska genomföras. I en intervju blir informationen väl utvecklad och 
det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Detta medför också att intervjuerna 
utformas på olika sätt, och att samma information inte finns tillgänglig från 
alla intervjuer. Intervjuformen ger också större tolkningsutrymme, vilket kan 
äventyra resultatet. 

Från Innovativ Visions sida ser man det som en fördel att intervjun 
genomförs av en student, eftersom en medarbetare inom företagen redan 
skulle kunna ha en bestämd åsikt. Eftersom utvecklingsarbetet av WoodEye 
5 inte är officiellt, ser man det som en god idé att låta en student genomföra 
studien så att att kunderna inte fattar misstankar. 

En nackdel med att genomföra intervjuer är att antal tillfrågade begränsas i 
antal. Dessutom är det en risk att resultatet begränsas av att de flesta 
tillfrågade företagen finns i Sverige.  

Intervjuerna inleds med att utredaren presenterar sig själv och därefter följer 
en presentation av examensarbetet och bakgrunden till initiativet. Frågorna 
är av den karaktär att de kräver öppna svar och för att förenkla 
dokumentationen spelas intervjuerna in, efter medlåtande från personen som 
är föremål för intervjun. Undersökningen öppnas med en grundläggande, 
bred fråga för att den intervjuade ska känna sig fri och få möjlighet att själv 
styra ordningsföljden. På detta vis får intervjuaren snabbt uppfattning om 
vad den intervjuade anser problemområdena består i. Intervjuguiden följs 
inte uppifrån och ner utan frågorna ställs i den ordning som visar sig vara 
lämplig. Intervjun avslutas med en genomgång om företagets verksamhet 
och omfattning, och vid de flesta företagsbesök erbjuds även en 
rundvandring på produktionsenheten.        

4.2. Konfidentiellt 
Företagen som ingår i studien kommer att förbli anonyma. Däremot kommer 
uppgifter om företagen att analyseras i samband med resultatet för att 
undersöka om företagets storlek har inverkan på uppföljningsverksamheten. 

4.3. Förberedelser 
För att få en stadig kunskapsgrund att stå på inleddes studien med en 
lärandeprocess av WoodEye scannersystem.  Först utbildades utredaren av 
företagets anställda i scannerns uppbyggnad och funktioner, därefter följde 
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simuleringsövningar i systemets databas. Tonvikten lades på 
produktionsstatistik och studentens första uppgift bestod i en 
rapportinventering, för att få en bestämd uppfattning om standardrapporters 
och kundanpassade lösningars utformning.   

Under första veckan fördes samtal med flera anställda om vilka kundföretag 
som ansågs kunna tillföra önskad information för att uppfylla studiens syfte. 
Produktionsteknikerna konsulterades i frågan om utrustning och 
statistikrapporter och utvecklingschefen tillhandahöll information om vilka 
som efterfrågat viss produktionsdata för att underlätta uppföljning och 
planering av produktion.    

 

Intervjuförberedelser 
Efter grundlig analys av WoodEye’s befintliga statistikrapporter och samtal 
med anställda på företaget identifieras problemområden i 
statistikframställningen. Utifrån dessa formuleras sedan frågor kring 
statistikhanteringen för aktuella företag. Underlaget för intervjuerna varierar 
lite mellan företagen beroende på vilket scannersystem som används.   

För att utredaren skulle få en så bra grund som möjligt inför intervjuerna 
konsulteras litteratur om kvalitativa intervjuer. Underlaget för intervjuerna 
justeras efter fördjupning i ämnet och en slutgiltig intervjuguide framställs, 
se bilaga 1. Frågorna formuleras så att intervjuaren hela tiden strävar efter 
att få svar på hur något genomförs, eftersträvas eller uppfattas. 
Intervjuguiden är fortfarande anpassad efter kundföretagen, och vissa avsnitt 
tillkommer eller bortfaller beroende av typ av scannersystem. Exempelvis 
saknas avsnittet om nedklassningsstatistik i intervjuguiden för företag som 
använder WoodEye CrossCut. Studenten bearbetar intervjuguiden 
genomgående för att kunna vara konsekvent i sina frågor samt ha dem nära 
till hands under intervjun. 

4.4. Databehandling 
Intervjuerna sammanfattas skriftligen senast ett dygn efter att de genomförts 
och baseras på anteckningar som förts under intervjun samt upplevda 
intryck. Detta tillvägagångssätt föregås av tanken att det område som 
kunden allra tydligast framfört sin synpunkt på, är mest relevant att 
vidareförmedla ifrån aktuellt intervjutillfälle. När sammanställningen 
slutförts spelas även intervjun upp, och sammanställningen kompletteras 
med eventuell ytterligare information. Intervjuerna återges således inte 
ordagrant, utan sammanställningen utgörs av utredarens helheltsupplevelse. 
Hur den intervjuade har agerat känslomässigt under intervjun har inte 
dokumenterats, men om ett påstående eller en önskan har uttryckts med 
särskilt eftertryck, framkommer detta i sammanställningen, eftersom detta är 
högt prioriterat av kunden inför utvecklingen av den nya statistikdatabasen. 
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När alla intervjuer är genomförda används sammanställningarna för att 
analysera informationen och jämföra utfallen av de olika intervjuerna mot 
varandra. Vid denna analys kategoriseras resultaten efter frågeområden och 
företag. Företagen är av varierande karaktär, men man strävar ändå efter att 
jämföra deras uppföljningsprogram oavsett verksamhetsområde.   
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5. Resultat 

5.1. Kundföretag 
De företag som ingått i studien presenteras med verksamhetsområde, 
produktionsvolym, antal anställda och leverantörer i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt över studerade kundföretag 

Företag Mjukvaruoption Verksamhet Årlig volym Anställda 
Leverantörs-

antal
A Sorter Sågverk 300000 m3 80 stort
B Sorter Sågverk 110000 m3 60  
C Sorter Tillverkning av flerskiktskivor 2300000 m2 130 <10
D CrossCut Sågverk 350000 m3 100  
E CrossCut Komponenttillverkning 55000 m3 80 5
F CrossCut Fönstertillverkning 460000 luft >500 3-4
G Parquet & Flooring Parketttillverkning 600000 m2 100 3
H Parquet & Flooring Parkettillverkning 5000000 m2 >500 stort

5.2. Resultat från intervjuer 
Gemensamt för alla företag är att de följer upp huruvida den faktiska 
produktionen förhåller sig till planerad produktion. Detta gör man för att få 
en uppfattning om vad som har lett till ett eventuellt avvikande 
produktionsutfall. Dessutom noterar de flesta av företagen stopptider och 
stillestånd, men inte hos något av företagen leder detta till fortsatt 
uppföljning eftersom WoodEye upplevs vara driftsäker.  

Ingen av företagen är intresserade av att följa upp små virkespartier för att 
kunna följa upp föregående produktionsmoment. Man menar att detta 
medför för stor närvaro av personal invid scannern. 

 

Företag A 
Det primära syftet med produktionsuppföljningen för företaget är att 
tillverka sågade varor av rätt kvalitet. Om virket håller för dålig kvalitet när 
det kommer ut till kunderna, reklameras det ofta. Man vill inte heller låsa 
produktkvaliteten vid för höga nivåer, då resultatet blir en för hög 
skräpandel på sågverket. 

Uppföljningar som utförs på företaget är på personal och driftstörningar. 
Man genomför även produktkvalitetsuppföljning, men utgår då enbart från 
de kvalitetskrav gällande konstruktionsvirke som är fastställda av SP Trätek. 
Dessa krav utgör en miniminivå. Allt som oftast skärper kunderna kraven, 
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och man menar att man i princip har en kundanpassad produktion, eftersom 
olika kunder har olika krav. 

De mesta produktionsuppföljningarna görs idag med hjälp av företagets 
faktureringssystem som förses med produktionsdata från WoodEye. 
WoodEye’s statistikrapporter används inte som underlag till 
uppföljningsverksamheten eftersom man anser att de är för komplicerade. 
WoodEye’s rapporter som innehåller produktionsstatistik och 
nedklassningsstatistik konsulteras enbart då kvalitetsutfallet avviker för 
mycket ifrån det normala. Man gör inga utskrifter av statistikrapporter, utan 
all information lagras elektroniskt. 

Kritiken som riktas mot produktionsrapporterna är att de är svårlästa. Att 
reda ut alla siffror på rapporterna är väldigt tidskrävande, och man önskar att 
dessa kunde göras mer användarvänliga. Man efterfrågar att defekterna som 
orsakar nedklassning skulle finnas i samma dokument som produktionsdatan 
för att det då skulle bli enklare att koppla samman informationen. Vidare 
önskar man att dessa nedklassningsorsaker skulle anges i procentsatser och 
inte bara i styck.  

Produktionsstatistik som äldre än ett år är inte ointressant i den bemärkelsen 
att man inte utför uppföljningar på det som producerades då. Däremot tycker 
man att det skulle vara nyttigt för företaget att se den sammantagna 
produktionen från föregående år, för att kunna skönja utvecklingen under 
årens gång.  

Lång- och korttrendsstatistik i den löpande produktionen är något man 
skulle värdesätta. Dessutom vill man ha denna statistik i rapportformulär för 
att kunna studera det i efterhand. Man är lite tveksam till alarmering då 
aktuell produktionsnivå avviker för mycket från långtrendsstatistiken, och 
framförhåller att denna alarmering i så fall inte skulle innebära ett avbrott i 
produktion. 

Personen som intervjuades är VD för företaget och leder uppföljningsarbetet 
med visst stöd av kvalitetschefen. 

 

Företag B 
På företag B är syftet med produktionsuppföljning, förutom att öka 
lönsamheten, att kunna stå för sina produkter, och att kvaliteten i det som 
säljs är konstant och rimlig för sin prisklass. Man ser statistikrapporter som 
ett kvitto som företaget kan ha användning av vid förhandling med kunder. 
Med detta kvitto kan man tydligt påvisa vilket kvalitet partiet har hållit.  

Produktionen är kundorderstyrd och det krävs stor flexibilitet av företaget i 
produktutformningen. Kvalitetsklasserna är mer fastställda och utgår ifrån 
största kundens behov. Övriga kunders önskemål kan bemötas, men det 
kostar därefter.  

Uppföljningsarbetet baseras mycket på statistik från WoodEye. Om någon 
typ av defekt som orsakar nedklassning förekommer i oacceptabelt hög 
omfattning, omarbetar man produkten eller kvalitetsklasserna för att få ett 
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bättre kvalitetsutfall. Den intervjuade använder WoodEye’s 
simuleringsverktyg mycket för att undersöka defekternas inverkan på 
kvalitetsutfallet, och för att se möjligheterna till att reglera kvalitetsutfallet. 
På företaget gör man uppföljningar på skift. Är det stora skillnader i vad 
skiften producerar, leder det ofta till samtal med de anställda.  

För det mesta sparas produktionsstatistiken på hårddisk. Det händer att man 
skriver ut statistikrapporterna då man har gjort förändringar i produkten eller 
i systemvaran, annars sparas informationen enbart elektroniskt. Denna 
information brukar man spara i ett år, men då man gjort betydande 
förändringar sparas informationen en längre tid.  Produktionsstatistiken 
skrivs ut för specifika körningar och skift.  

Både produktions- och nedklassningsstatistiken granskas vid 
uppföljningsarbetet. Man skulle gärna vilja ha rapporterna samlade till ett 
och samma dokument, mycket för att man invid nedklassningstabellerna 
skulle vilja se vad det nedklassningsorsakerna resulterar i för volymförlust. 
Dessutom vill man att så mycket statistik som möjligt ska presenteras 
grafiskt, eftersom det gör informationen mer lättillgänglig.   

Den intervjuade tycker inte att statistikrapporterna innehåller för mycket 
information eller att de är svårförståeliga. I produktionsrapporterna är man 
intresserad av att se utfallet i styck, längd och volym, och man värdesätter 
även att utfallet presenteras procentuellt. Inte heller till rapporterna över 
nedklassningsstatistiken har man invändningar om att den är svår att förstå 
eller tolka. Att nedklassningsstatistiken presenteras i en liggande tabell, är en 
av anledningarna till att man inte längre gör utskrifter av rapporter, eftersom 
formatet inte är det bästa. Man skulle gärna se att nedklassningsstatistiken 
presenteras procentuellt och grafiskt. Informationen om nedklassningen är 
mycket viktig för företaget och defektregistreringen är det man ser som 
scannerns styrka.  

Ett av de största önskemålen inför den nya statistikdatabasen är rapporterna 
ska kunna sorteras efter ordernummer. Om man mitt i ett skift börjar 
producera mot en ny order, och sedan skriver ut en rapport, innehåller 
rapporten data från två order. Om orderstyrd statistik fanns tillgänglig skulle 
arbetet med reklamationer förenklas väsentligt eftersom spårbarheten inom 
företaget hade blivit betydligt förbättrad.  

Lång- och korttrendsstatistik är något som skulle vara användbart för 
företaget. Statistiken skulle man vilja ha i rapportformulär och inte bara 
finnas att tillgå under produktion för att kunna göra uppföljningar på den. 
Larmgränser är man mycket positiv till, och ser gärna att man först får en 
varningssignal och att WoodEye avbryter efter ett visst antal bitar som 
passerat om inget ingripande gjorts.  

I dagsläget är informationen från WoodEye kopplad till ett annat datasystem 
som i sin tur kommunicerar med en tv-monitor som är belägen i en annan 
ände av produktionslokalen. Detta underlättar för ett snabbt ingripande då 
kvalitetsutfallet avviker från det normala.  
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På företaget har man stort intresse för gammal statistik. Man är intresserad 
av perioder i det förflutna för att kunna jämföra säsongsvariationer, men 
även specifika körningar som ligger långt tillbaka i tiden. På så vis kan man 
utvärdera den tidigare bearbetningens beroende över tiden.   

Personen som bistod med informationen arbetar som produktionstekniker 
med personalansvar. Han ansvarar för WoodEye och all 
produktionsuppföljning på företaget. 

 

Företag C 
På företag C producerar man mot kundorder. Produktsortimentet är brett, 
men man gör inga justeringar i produkternas kvalitet, utan en A-kvalitet är 
en A-kvalitet oavsett kund.  

Företaget har valt att trendstatistik ska genereras under 
produktionsförloppet. Trendstatistiken fyller en stor funktion i 
verksamheten, men inte i den bemärkelsen att man gör mycket uppföljningar 
med den informationen utan mer för att finnas tillgänglig under drift. Detta 
gör operatörerna uppmärksamma på incidenter i produktionen som medför 
en stor avvikelse från långtrendstatistiken. Larmgränser har man däremot 
inte så stort intresse i.  

På företaget är det viktigt att noggrant analysera och följa upp det som 
orsakat produktionsutfallet. Avviker utfallet från det normala är det viktigt 
att det får konsekvenser för den fortsatta produktionen. Detta kan innebära 
att man justerar torkprogrammet, underhåller maskiner eller diskuterar 
situationen med ansvarig personal.  

Man gör uppföljningar på de externa leverantörerna, skift samt WoodEye’s 
tillförlitlighet. Efter att lamellerna till flerskiktsskivorna har passerat 
scannern avsynas de även visuellt. Efter avsyningen limmas och 
sammanfogas lamellerna till paneler. I det skedet fastställs det slutgiltiga 
kvalitetsutfallet och statistik från de båda systemen förs in i det interna 
datasystemet. Om differensen mellan kvalitetsutfallet i scannern och 
kvalitetsutfallet i pressen är för stort ser man till att scannern underhålls eller 
kalibreras om. Konsekvensen av att leveranserna håller låg kvalitet kan leda 
till att inköpschefen kontaktar leverantören. 

Skiftledaren för respektive skift vid WoodEye rapporterar 
produktionsstatistiken till produktionschefen som för in statistiken i 
databasen. Denna information sparas sedan årsvis, för att man ska kunna 
jämföra olika års produktion. Man gör inga utskrifter av statistikrapporterna, 
förutom då det finns betydande skäl till det. 

Då produktionschefen uppmärksammar avvikelser från den kalkylerade 
produktionen i produktionsstatistiken genomförs en fortsatt uppföljning om 
orsak. Då denna uppföljning inte görs regelbundet utan enbart då det finns 
särskilt skäl för det, genereras sällan statistikrapporter direkt efter avslutad 
körning. Därför är det viktigt att man enkelt kan gå tillbaka i tiden för att 
studera nedklassningsorsaker.  
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Dagens produktionsrapporter är inte till full belåtenhet och man 
framförhåller att de tidigare generationernas statistikrapporter var utformade 
på ett bättre sätt. Man önskar att nedklassningsorsakerna skulle presenteras i 
samma dokument som produktionsresultatet, då detta skulle förenkla 
uppföljningsarbetet av defekterna. Man anser inte att WoodEye’s 
produktionsrapporter är svåra att begripa och hantera, men som tidigare 
nämnts konsulteras de enbart vid händelser då man får tydliga avvikelser 
från den planerade produktionen.   

Nedklassningsstatistiken tycker man är lite svår att hantera och man skulle 
gärna vilja se nedklassningsorsakerna i en vertikal tabell eller allra helst 
grafiskt. I den grafiska presentationen ska även synas hur stor andel 
produkter som inte nedgraderats. Vidare anser man att alla defekter utmed 
lamellens längd ska presenteras i nedklassningsstatistiken eller i någon 
annan slags statistikform. Detta menar man är av stor betydelse för 
leverantörsuppföljningen. Dessutom vill man att defekterna ska kunna delas 
upp efter storlek, så att den resulterande kvalitetsklassen kan bero mer på 
defektens omfattning. 

Den intervjuade är produktionschef och ansvarar för WoodEye på företaget.  

 

Företag D 
Företag D:s kundgrupp är bred och merparten av produktionen går på 
export. Man tillverkar delvis mot kundorder, delvis mot lager. 

På företaget gör man inga regelbundna uppföljningar utan enbart då 
produktionsutfallet förändrats märkbart. Då de genomförs baseras de inte på 
WoodEye’s statistikrapporter. Anledningen till detta är att 
statistikrapporterna inte innehåller mer information än företagets egna 
datasystem. En av fördelarna med det egna datasystemet är att även 
stopptidsförteckning finns med i systemet, vilken man gärna noterar.  

Om kvalitetsutfallet för en viss produkt visar sig vara lågt, blir 
konsekvensen att man omarbetar produkten alternativt utesluter produkten ur 
sortimentet. Detta inträffar dock sällan, på grund av den dåliga rutinen på 
produktionsuppföljningar.  

Troligtvis skulle man på företaget mer frekvent göra uppföljningar på 
WoodEye’s produktionsrapporter om de var mer informativa. Man menar att 
styrkan med scannersystemet är att den även kan ge information om varför 
produktionsutfallet blir som det blir. Det man efterlyser är framför allt ett 
rapportformulär över någon slags defektstatistik. I dagsläget har man ganska 
bra uppfattning om varför kvalitetsutfallet blir som det blir, men man skulle 
värdesätta att få det direkt dokumenterat.  

Man är nöjd med upplägget av nedklassningsstatistiken från WoodEye 
Sorter och efterfrågar någon liknande funktion för CrossCut. Utbytesstatistik 
är inte tilltalande nog eftersom enbart defekter som leder till kapning finns 
representerad där. Man menar att eftersom alla defekter registreras av 
WoodEye, borde även de som ryms inom en viss kvalitetsklass tas med. 
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Defektstatistiken skulle kunna tillföra kunskap om exempelvis 
virkeskvalitetens och defektförekomstens beroende av säsong. 
Defektstatistiken ska inte heller bara innehålla information kring defekternas 
förekomst utan även om deras omfattning. För att ytterligare tydliggöra 
defektstatistiken ser man gärna att denna skulle presenteras grafiskt, 
detsamma skulle gälla nedklassningsstatistiken. Ingen kritik riktas mot att 
rapporterna är krångliga och tidskrävande att analysera, däremot anser man 
att språket inom scannersystemet är svårbegripligt. Man önskar att scannern 
skulle bli mer användarvänlig och att språket som finns inom träindustrierna 
skulle användas i scannersystemet.    

Att se lång- och korttrendstatistik över den totala produktionen är inget som 
intresserar företaget, men det skulle vara användbart att för en specifik 
produkt kunna göra jämförelser mellan det aktuella kvalitetsutfallet och det 
över en längre trend. Enligt dem vore det också bra om innehavaren av 
WoodEye själva kunde kalibrera vilka tidsintervall som skulle gälla för 
långtrendstatistiken. Man framlyfter att det skulle vara intressant om lång- 
och korttrendstatistik till nedklassnings- och kapningsorsaker kunde 
genereras, för att underlätta uppföljningsarbetet över råvarans beskaffenhet 
och den tidigare bearbetningen av råvaran.   

Larmgränser vid stora avvikelser från långtrendstatistiken är något man 
gärna ser. Systemet skulle i så fall larma när produktionsutfallet blir för lågt, 
men även när en viss defekt påvisas med hög frekvens.    

I intervjun deltog företagets marknadschef och kvalitetschef. 

 

Företag E 
På företaget tillverkas det mycket kundanpassade produkter och kunderna 
har även möjlighet att påverka kvalitetsklassificeringen för sina egna 
produkter.  

Uppföljningsarbetet på företaget består mycket i att kontrollera och styra 
effektiviteten, men också för att utvärdera leverantörerna. Uppföljningarna 
pågår kontinuerligt under dygnet och förmannen för varje skift för in 
produktionsstatistiken till ett excel-dokument som sedan utvärderas av 
VD:n. All information hanteras elektroniskt för att detta är mest effektivt 
och konsekvent. Förhoppningen inför framtiden är att operatörerna själva 
ska kunna analysera produktionsutfallet och reagera vid avvikelser för att 
effektivisera verksamheten. 

Produktionsstatistiken som används i syfte att utvärdera 
produktionseffektiviteten sorteras efter skift och produktgrupp. På så vis blir 
det tydligt när något skift producerar mindre än de andra och man kan 
snabbt sätta in åtgärder för att fortbilda eller på annat sätt stötta personalen. 
Om utbytet och kvalitetsutfallet visar sig vara lågt kan det ge 
konsekvenserna att priserna på produkterna sänks, att man förändrar 
bearbetningsformen eller att man utvärderar råvaran tillsammans med 
leverantören.  
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Något man skulle värdera högt är ett verktyg som visualiserar 
defektförekomsten i råvaran. Detta skulle underlätta mycket i kontakten med 
leverantörerna, eftersom man inte bara redovisar hur stort utbytet blev utan 
även varför utbytet blev som det blev. Då skulle man arbeta mer integrerat 
med leverantörerna genom att vägleda dem genom bearbetningen till att 
uppfylla bra kvaliteter i slutprodukten. Man vill helt enkelt förädla 
materialet över företagsgränserna. På företaget önskar man också att det 
ekonomiska utbytet kunde visualiseras i scannern, så att systemet även 
fungerade som ett bra prissättningsverktyg. Genom att föra in råvarupriserna 
och ta hänsyn till kvalitetsutfallet skulle priserna kunna fastställas på ett 
enkelt sätt. Båda dessa önskemål mynnar ut ur den ekonomiska synvinkeln, 
då man menar att företagets vinst är helt beroende av kvaliteten på 
materialet.   

Informationen i den egna databasen sparas flera år och används mycket för 
att ge en överblick. Ibland önskar man också göra utvärderingar över tiden, 
exempelvis hur fuktkvoten i råvaran från en viss leverantör varierar över 
säsonger och år, men denna information finns tillgänglig i det egna systemet. 
I scannersystemet efterfrågar man sällan statistikrapporter som är äldre än ett 
år.  

Man anser inte att produktionsrapporterna är svåra att förstå. Man påpekar 
att scannern har förbättrats i många avseenden, men att det är hög tid för 
förbättring av statistikdatabasen. Vidare menar man att samma 
statistikrapporter inte är aktuella för alla kunder och önskar att det ska finnas 
större möjligheter för kunderna att själva utforma sina rapporter.  

För att engagera sina medarbetare mer i produktionsuppföljning tror man att 
det är viktigt med grafisk visualisering av produktionsutfallet. Med enbart 
siffror krävs det mer tankeverksamhet, vilket försenar aktionsförmågan. Med 
trendstatistik skulle man troligtvis reagera snabbare då kvalitetsutfallet 
avviker från långtrendstatistiken, som motsvarar normaliteten. Man är dock 
inte intresserad av larmgränser eftersom man hellre ser att operatörerna 
reagerar i ett tidigare skede. Trendstatistiken skulle få vara synligt på 
användargränssnittet underproduktionsförloppet men skulle även analyseras 
tillsammans med leverantörerna. Dessutom påpekar man att intervallen för 
lång- och korttrendstatistiken ska vara formaterbara hos kunden.  

Intervjun genomfördes med företagets VD.  

 

Företag F 
På företag F producerar man enligt kundorder, men erbjuder enbart 
produkter från det befintliga sortimentet. 

Företaget har köpt till applikationen för att utvärderingsstatistik ska 
genereras. Denna fungerar som en nedklassningsoption till CrossCut för att 
möjliggöra utvärdering av råvaran, genom att virket sorteras i tre 
kvalitetsklasser beroende på kvistförekomst i virket. Råvaran utgörs av 
stamblock eller fingerskarvat virke. Stamblock utvinns ur stockens inre 
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partier, men med utesluten märg, för att få ett högkvalitativt virke med små 
formförändringar och hög kärnvedsandel.    

Anledningen till att man gör produktionsuppföljningar på företaget är för att 
utvärdera leverantörerna, samt att man vill minska spillandelen, eftersom 
råvaran är väldigt dyr. Man utvärderar således om leverantörerna levererar 
råvara som håller avtalade kvalitetskriterier. Man gör även uppföljningar på 
skift och personal. 

För att följa upp produktionen skriver operatörerna ut 
produktionsrapporterna och för in statistiken veckovis i ett excel-dokument. 
Informationen till excel-dokumentet förs in veckovis. Därefter tar 
inköpschefen och komponentchefen över och analyserar kvalitetsutfallet 
som i dokumentet visualiseras grafiskt. En gång i månaden sammanträder 
man med leverantörerna för att utvärdera råvaruleveranserna. 
Uppföljningarna av råvaran har hittills visat att virkeskvaliteten inte varierar 
så stort mellan leverantörer. De konsekvenser som kan uppstå till följd av 
låg kvalitet på råvaruleveranser, leder på sin höjd till att man gör 
reklamationer till leverantören. 

Ur produktionsrapporterna följer man bara upp producerade löpmeter, inte 
antal komponenter eller deras volym. Spillandelen från scannersystemet 
noteras inte i rapporterna, eftersom många efterföljande moment följer där 
kassationsandelen stiger. Spillmängden är ändå väldigt relevant för 
företagets målsättning att minska andelen, så därför räknas denna fram 
manuellt.    

Råvarukvaliteten värderas enbart med avseende på kvistförekomst, vilket 
inte är till full belåtenhet. Man önskar att kvalitetsklasserna även ska bero på 
sprickförekomst, eftersom sprickutbredningen kraftigt sänker råvarans 
kvalitet och man även vill göra uppföljningar på detta. Förutom att denna 
information saknas anser man inte att statistikrapporter är bristfälliga eller 
svårbegripliga.  

På företaget gör man sällan jämförelser mellan olika tidsperioder. Man är 
därför inte så angelägen om att göra jämförelser över olika tidsperioder och 
lång- och korttrendstatistik är inget som direkt tilltalar dem. Däremot skulle 
larmgränser, då avvikelsen från långtrendsstatistiken blir för stor, 
uppskattas. Ett stopp i produktionen skulle också vara önskvärt, eftersom 
man lägger stor vikt vid att kvaliteten ska bli rätt från början. 

För företagets ändamål är information från 1-2 månader tillbaka i tiden mest 
intressant, men man ser gärna att det finns möjlighet att hämta information 
från ett år tillbaka i tiden.  

Personen som intervjuades är företagets komponentchef. 

 

Företag G 
Företag G:s kunder utgörs mestadels av återförsäljare, men även av kunder 
som är rena parkettförsäljare. Dessa kommer emellanåt med särskilda 
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produktkrav, annars tillverkar företaget parkettgolv som ingår i det redan 
breda produktsortimentet.  

På företaget redovisar varje skift produktionsstatistik i redovisningsmallarna 
som fylls i för hand och sorteras efter dag och skift i pärmar. Därefter för 
den tekniska chefen in information i ett datasystemet där uppföljningsarbetet 
genomförs. Uppföljningarna handlar främst om personalutvärdering, för att 
skapa en bra verksamhet och flexibla medarbetare som kan stötta varandra.  

I dagsläget gör man ingen uppföljning av leverantörerna av lamellråvaran. 
Leverantörerna är tre i antal och man är över lag nöjd med deras leveranser 
och man upplever inte så stora variationer i virkeskvaliteten från de olika 
leverantörerna.   

Orsaken till att man inte utnyttjar produktionsstatistiken från WoodEye är att 
denna är för rörig och innehåller alldeles för mycket siffror. Man skulle 
uppskatta om produktionsrapporterna innehöll flera nivåer, där den första 
nivån presenterar mer översiktlig information om acceptvolymen, 
spillvolym och skräpvolym per vecka. För företagets ändamål är man enbart 
intresserad av att se produktionsutfallet i ytenhet och procentandel, och färre 
enheter skulle också bidra till en mindre rörig layout. I den andra nivån vill 
man se utfallet i produkter, samt spill- och skräpandelen per vecka. Från den 
andra nivån ska man sedan kunna göra djupdykningar i de olika produkterna 
för att se hur mycket de olika skiften har producerat, hur produktionen 
varierat över veckans dagar och hurdan defektförekomsten har varit. Att 
man föredrar att statistiken redovisas i flera nivåer beror på att man på 
företaget vanligtvis bara följer upp den första nivån.  

Nedklassningsorsakerna konsulteras i regel bara då produktionsutfallet 
avviker från det normala.  

Trendstatistik tycker man på företaget verkar relativt intressant. Man är 
däremot inte intresserad av att sätta dagens produktion i förhållande till en 
produktionsnivå från föregående år. Produktionsstatistik som är äldre än ett 
år anser man vara inaktuell. Däremot skulle han uppskatta att se 
utvecklingen av årets produktionstrender och är positiv till att själv kunna 
ange avvikelsegränser från långtrendstatistiken då scannersystem skulle 
varna. 

Intervjun genomfördes med företagets tekniska chef. 

 

Företag H 
Kundsegmentet hos företag H består främst av återförsäljare, men man säljer 
även direkt till kund. Kunderna har ofta olika produktkrav, men man strävar 
efter att ha ett begränsat sortiment. Kvaliteterna är fastställda och anpassas 
inte efter kunders önskemål.   

På företaget används inköpta datasystem för 
produktionsuppföljningsändamål som innehåller information om hur mycket 
som tillverkats, spillandelen, arbetstimmar och stopptider för respektive 
skift. Datasystem medför en direkt visualisering på tv-monitorer i anslutning 
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till produktionen, vilket gör de anställda mer involverade i 
produktionsresultatet. Produktionsresultatet förs in skiftvis och varje morgon 
utvärderar produktionsledare och gruppsamordnare föregående dygns 
resultat, så uppföljningsarbetet sker kontinuerligt. Man utvärderar då 
skiftens produktivitet samt hur den faktiska produktionen förhåller sig till 
den kalkylerade. Inga utskrifter av produktionsrapporter görs, utan 
produktionsstatistik förs in i systemet via datorer vid respektive 
produktionslina. Produktionseffektiviteten följs senare upp veckovis och 
man strävar efter att denna information snabbt ska komma ut till alla 
anställda. Man önskar att man kunde följa upp materialkvaliteten från olika 
leverantörer, vilket försvåras av produktionslayouten.   

Inga statistikrapporter hämtas från WoodEye, med undantag för de tillfällen 
då produktionsresultatet avviker från det förväntade. Då konsulteras 
nedklassningsstatistiken för att man ska få uppfattning om orsakerna till det 
låga kvalitetsutfallet. Produktionsrapporterna används inte eftersom all 
nödvändig information finns i företagets datasystem, men för företagets 
ändamål önskar man att produktionsutfallet redovisas i yta och i styck, och 
helst inte i fler storheter eftersom det bidrar till en rörig layout. Man vill inte 
att produktionsstatistik och nedklassningsstatistik ska finnas i samma 
dokument eftersom informationen används till olika ändamål.  

Nedklassningsstatistiken kan bli mer betydande för uppföljningsarbetet om 
den förenklas och förtydligas. Man tycker att de liggande tabellerna är svåra 
att hantera. Dessutom vill man kunna välja specifik nedklassningsorsak för 
fördjupning, istället för att alla defekter ska redovisas. Man vill även kunna 
se nedklassningsstatistiken sorterad över träslag, så att enbart ett träslag 
förekommer i varje statistikrapport. I rapporten är man intresserad av att se 
nedklassningsstatistiken styckvis och procentuellt, vidare önskar man att 
denna information även ska presenteras grafiskt, eftersom det blir mest 
lättförståeligt så. 

I WoodEye’s användargränssnitt skulle man gärna vilja se hur det aktuella 
produktionsläget förhåller sig till det kalkylerade, ännu hellre än till 
långtrendstatistiken. I produktionstillfället tycker man ändå att trendstatistik 
kunde vara användbart. Man ser gärna att kort- och långtrendstatistik över 
spill- och skräpandel och defektförekomst visualiseras på 
användargränssnittet. Man ställer sig mycket positiv till felmeddelande, 
varningssignal eller avbrott i produktionen då korttrendstatistiken avviker 
för mycket ifrån långtrendstatistiken.  

Personen som bistod med information är ansvarig för företagets alla 
kamerasystem.    

5.3. Förslag på statistikrapporter 
Förslagen till statistikrapporter tas fram med utgångspunkt i informationen 
från intervjuerna, då alla intervjuer är genomförda. Det resulterar i totalt fyra 
statistikrapporter, som är uppbyggda i olika nivåer, se bilagor 2-5. När 
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kunderna vill betrakta produktionsstatistiken väljs de nivåer ut som är av 
intresse. Tanken bakom de nya rapporterna är att de ska bli förenklade och 
rymma valmöjligheter. Rapporternas olika nivåer presenteras som (1/3), 
(2/3) och (3/3) intill rapportformulärets rubrik, i de fall då tre nivåer kan 
genereras i vald statistikrapport. I produktionsstatistiken, översiktsstatistiken 
och defektstatistiken finns tre nivåer tillgänliga, medan endast två nivåer kan 
genereras i nedklassningsstatistiken. Dessa två nivåer betecknas (1/2) och 
(2/2).  

Vid framtagandet har man valt att bortse från önskemålen om att all statistik 
borde rymmas i samma dokument, eftersom antalet rapportformulär nu blir 
fler än tidigare. För att förenkla sammanlänkningen av rapporterna bör 
rapporterna anges med något slags diarienummer som man enkelt kan 
urskilja ur rapporten. I de tidigare rapporterna fick man leta efter siffror i 
produktions- och nedklassningsstatistiken för att se sambandet mellan 
uppgifterna.  

I förslagen som studenten tar fram ägnas ingen möda åt rapportens utseende, 
istället läggs fokus på rapportinnehållet. 

 

Produktionsstatistik 
Produktionsstatistiken, bilaga 2, är den första rapporten och den består av tre 
nivåer.  

Den första nivån, produktionsstatistik (1/3) innehåller en tabell över 
tillverkade produkter, spill och skräp. Mängden anges antingen i volym, 
längd, yta eller styck enligt kundens önskemål. I den första nivån finns ett 
stapeldiagram som visualiserar produktions-, spill- och skräpandelen på lång 
och kort sikt. I det andra stapeldiagrammet visualiseras produktionsutfallet i 
de kvalitetsklasser som förekommer på vissa företag, spill och skräp på lång- 
och kort sikt. Även dessa grafer presenteras alltså i olika detaljgrad för att 
skapa valmöjligheter hos kundföretaget. 

Produktionsstatistik (2/3) innehåller samma information som 
produktionsstatistik (1/3), men anges i fler storheter. Till den andra nivån 
kan samma diagram som i nivå 1 presenteras.  

Produktionsstatistik (3/3) består av ett dokument som visualiserar den 
faktiska produktionens avvikelse ifrån den planerade produktionen. 
Statistiken presenteras i den storhet som valdes för den första nivån. För 
varje produkt kan man se hurdan produktavvikelsen blev. Har man i förväg 
matat in uppgifter om försäljningspriser syns även hur stor 
kostnadsavvikelsen blev för respektive produkt. I nivå 3 finns ett 
stapeldiagram över den producerade och planerade mängden. Det andra 
diagrammet visualiserar kostnadsavvikelsen per kvalitetsklass. 
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Översiktsstatistik 
Översiktsstatistiken är den andra rapporten, bilaga 3. Den finns i tre nivåer 
och syftar mer till att utvärdera produktiviteten än produktionsutfallet.  

I den första nivån, översiktsstatistik (1/3), visualiseras produktionsutfallet 
för varje arbetsdag i en vecka. I tabellen syns hur stor andelen för 
producerad mängd, spill och skräp blev för respektive arbetsdag. Den 
producerade mängden är uppdelad i kvalitetsklasser och för varje dag kan 
man se hur stor andel de olika kvalitetsklasserna utgjorde av den totala 
mängden material. Till den första nivån hör ett stapeldiagram som 
visualiserar produktionsutfallet i kvalitetsklasser, spill och skräp för den 
aktuella veckan och på lång sikt. 

Översiktsstatistik (2/3) innehåller utökad information av samma slag som i 
nivå 1. För varje arbetsdag uppvisas andelarna av alla produkter inom 
kvalitetsklasserna av den totala mängden material.  

Översiktsstatistik (3/3) är en skiftjämförelsevy. Tabellen rymmer 
information om hur skiften har presterat varje arbetsdag samt hela 
arbetsveckan. Andelen producerat, spill och skräp finns med i tabellen, samt 
hur hög tillgängligheten varit för respektive dag och skift. Den totala 
mängden bearbetat material per tillgänglig tid finns med för varje dag och 
skift. I denna tredje nivå finns två diagram. Det första är ett stapeldiagram 
där skiftens produktion för varje arbetsdag jämförs. Det andra diagrammet är 
ett cirkeldiagram där varje cirkelsektor illustrerar skiftens totala produktion 
per tillgänglig tid.  

 

Nedklassningsstatistik 
Nedklassningsstatistiken, se bilaga 4, finns i två nivåer och den största 
skillnaden mot tidigare nedklassningsstatistik är att nedklassningsorsakerna 
numera finns i raderna och kvaliteterna i kolumnerna.  

Nivå 1, nedklassningsstatistik (1/2) innehåller information om utvalda 
nedklassningsorsaker, det vill säga de nedklassningsorsaker som kunden 
själv anser vara viktigast att följa upp. Det första cirkeldiagrammet 
illustrerar produktionsutfallet i kvalitetsklasser. I följande cirkeldiagram 
illustreras nedklassningsorsakerna som sektorer i respektive kvalitetsklass, 
så att man kan se stor andel produkter som blev nedklassade till en viss 
kvalitet på grund av en utvald defekt. Det sista diagrammet gestaltar 
nedklassningsorsakernas förekomst i materialet på lång- och kort sikt. En 
stapel rymmer övriga defekter vars omfattning är närmare beskriven i 
nedklassningsstatistik (2/2). 

Nedklassningsstatistik (2/2) presenterar samma slags information, men 
rymmer alla defekter i materialet. Även för denna nivå kan diagram som 
påminner om de i nivå 1 genereras.  
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Defektstatistik 
Defektstatistiken, bilaga 5, blir ett verktyg för att utvärdera materialet. Den 
innehåller tre nivåer. 

Defektstatistik (1/3) innehåller statistik kring förekomsten av utvalda 
defekter. I nivån finns ett stapeldiagram som visualiserar förekomsten av de 
utvalda defekterna. För varje defektkategori finns tre staplar vilka 
representerar korttrendstatistik för aktuell leverantör, långtrendstatistik för 
aktuell leverantör och långtrendstatistik för alla leverantörer.  

Defektstatistik (2/3) innehåller liknande information som defektstatistik 
(1/3), men över alla defekter. Även här kan defektdiagram genereras som 
påminner om det i den första nivån, men i den andra nivån innehåller 
diagrammet fler defektkategorier. 

I defektstatistik (3/3) finns en tabell över hur stor andel av de utvalda 
defekterna som förekommer i de olika leverantörernas råvara. I och med 
denna tabell och det tillhörande stapeldiagrammet kan jämförelser mellan de 
olika leverantörerna enkelt göras. 
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6. Analys 

6.1. Uppföljningar 
Uppföljning av faktisk produktion 
Gemensamt för alla företag är att man kontrollerar hur den faktiska 
produktionen står sig i förhållande till den planerade produktionen. Flera av 
företagen gör detta på veckobasis, medan en del gör det dygnsvis eller utan 
regularitet. Det kan konstateras att för alla företag är nuläget mer intressant 
än historien.  

 

Uppföljning av personal 
Alla företag utom företag D gör uppföljningar på personal och skift. 
Eftersom WoodEye’s statistikrapporter kan genereras efter skift möjliggörs 
skiftuppföljning. I dagsläget genomförs själva uppföljningen i andra 
datasystem som förses med produktionsdata från WoodEye.  

 

Uppföljning av leverantörer 
Företag A, C, E, F, G och H har externa leverantörer och i företagen C, E, F 
och G finns möjlighet att genomföra leverantörsuppföljningar. 
Produktionslayouten i företag A och H omöjliggör spårbarheten av råvaran. 
I de företag där spårbarheten är god görs leverantörsuppföljningar i alla fall 
utan i företag G. Företag G använder inte WoodEye’s statistikrapporter 
eftersom man anser att det är för röriga och man anser inte att de kan agera 
hjälpmedel för att underlätta leverantörsuppföljningar. Vidare tycker man att 
råvaruleveranserna från de tre olika leverantörerna brukar hålla jämgod 
kvalitet.  

I företag C, E och F menar man att råvaran betyder allt för hur lönsam den 
produktionen blir. Företag E och F använder WoodEye CrossCut i sin 
verksamhet och de efterfrågar ett formulär över defektstatistik. I nuläget får 
de göra uppskattningar om varför produktionsutfallet blir som det blir, utan 
något stöd från WoodEye’s statistik. Bortsett från egna bedömningar skulle 
man uppskatta att få defektstatistik direkt dokumenterat. Även företag C 
som får nedklassningsstatistik från WoodEye Sorter önskar kunna betrakta 
den totala defektstatistiken i råvaran. 

Att följa upp leverantörerna är synonymt med att utvärdera råvaran, och för 
en fullgod utvärdering önskar kunderna defektstatistik. På företag D är man 
intresserad av att se hur virkeskvaliteten varierar med årstider och 
växtplatser. Eftersom de är sin egen leverantör, vill man få en förbättrad 
kunskap om trä som material för att i föryngringsarbetet och genom 
skötselåtgärder skapa förutsättningar för god virkeskvalitet och lönsamhet i 
materialets förädlingsfas. Företag E menar att man vill arbeta mer integrerat 
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med sina leverantörer och kunna vägleda dem i den föregående 
produktionen. Om en specifik defekt har förekommit i stor omfattning, vill 
man kunna underrätta sina leverantörer om detta, för att förhindra fortsatt 
hög frekvens. På företag F är man intresserad av defektförekomsten 
eftersom man arbetar hårt för att minska spillandelen och man menar att 
råvarans kvalitet är mycket betydelsefull för den fortsatta produktionen.  

6.2. Uppföljningar med WoodEye’s statistikrapporter 
Hos företagen B, C, E och F används idag WoodEye’s statistikrapporter som 
underlag till den fortlöpande uppföljningsverksamheten. I företag A och G 
konsulteras produktions- och/eller nedklassningsstatistiken enbart vid 
avvikande produktionsutfall. I företag D och H används i princip aldrig 
statistikrapporterna, eftersom man tycker att de är för röriga alternativt inte 
innehåller mer information än företagets övriga datasystemet.  

Då förslag på nya statistikrapporter har tagits fram har försök gjorts att 
tillgodose alla kunders önskemål. Detta har gjorts oavsett brukningsgrad i 
dagsläget, eftersom alla företagen uttryckt en tydlig önskan om att kunna 
använda rapporterna i större omfattning. 

 

Metoder för uppföljning 
I företag B, C och E där WoodEye’s statistikrapporter används hanteras all 
data elektroniskt. Företag B och C väljer vid specialbeställningar, avvikelser 
i produktionsutfall eller andra förändringar att skriva ut statistikrapporterna 
och därefter spara dem i pärmar. I företag F skrivs produktionsrapporterna ut 
efter avslutat skift och vidareförmedlas till uppföljningsansvarig arbetsledare 
som knappar in informationen i företagets interna datasystem. Företag A och 
G som använder statistikrapporterna utan regularitet hanterar all data 
elektroniskt.  

6.3. Intresse för trendstatistik 
Företag C har lagt till trendstatistikoptionen till sin scanner och är mycket 
nöjda med resultatet. Trendstatistiken finns att tillgå fortlöpande under 
produktion och operatörerna kan enkelt avgöra hur produktionsutfallet i 
varje stund förhåller sig till det normala. Man gör inga fortsatta 
uppföljningar på trendstatistiken. Företag D tror att man skulle använda 
samma tillvägagångssätt som företag C. Företagen A, B, E, G och H menar 
att man även skulle använda trendstatistiken i uppföljningssyfte och 
utvärdera variationer över säsonger, år och produktinställningar. Företag D 
och H framlyfter att de även vill se trendstatistik över spill- och defektandel. 
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I och med att företagen vill använda trendstatistiken i olika syften varierar de 
tidsintervall som en kort och en lång trend bör gälla för. Företag D som tror 
sig bara ha användning av trendstatistiken i produktionstillfället ser en kort 
trend som ”6-8 bitar”, medan företag E ser att en kort trend motsvaras av en 
tidsperiod på 6-8 veckor.  

Kunderna menar att de korta och långa trenderna behöver vara kalibrerbara 
eftersom man inser att trendintervallen varierar stort mellan kunderna.   

6.4. Samband mellan företagen 
För att dra slutsatser kring uppföljningsverksamheten hos företagen är det 
intressant att försöka se tendenser i de olika företagssammansättningarna. 
Utifrån sådana observationer kan man sedan förvänta sig vissa önskemål och 
synpunkter av kundföretag som matchar olika undergrupper till 
referensobjekten. 

 

Samband mellan defektstatistik och mjukvaruoption  
Flera av intervjuobjekten framför synpunkten att defektidentifikation är 
WoodEye’s styrka. Den allra tydligaste efterfrågan av defektstatistik finns 
hos företagen D, E och F, som har en CrossCut i produktionen. Företag F får 
utvärderingsstatistik, och är därför ganska nöjda, trots att de saknar 
information om fler defekter. Det finns alltså ett samband mellan efterfrågan 
av defektstatistik och mjukvaruoption.    

 

Samband mellan defektstatistik och verksamhet 
Om företagen grupperas efter verksamhet finns det explicita samband 
mellan de företag som efterfrågar defektstatistik. Företagen D, E och F 
tillverkar träkomponenter och är uppenbart intresserade av defektförekomst. 
Detta kan bero på att alla företagen, som tidigare nämnts, använder CrossCut 
i produktionen, utifrån vilken ingen statistik om defekter genereras. Företag 
C som sågar och sammanfogar lameller är också intresserad av 
defektstatistik. Denna efterfrågan beror på att möjligheten att följa upp 
leverantörer blir större. 

Företagen A, B, G och H som finns inom sågverksnäringen och 
golvtillverkningen efterfrågar inte defektstatistik i samma utsträckning som 
de andra företagen. Detta beror sannolikt på att nedklassningsstatistik 
genereras i deras scannersystem, men också på att dessa företag inte 
utvärderar sina leverantörer. Företagen A, B och H gör inte 
leverantörsuppföljningar på grund av att produktionslayouten inte tillåter 
det, medan företag G inte har upplevt det som fullt nödvändigt. 
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Företagsstorlekens inverkan på uppföljningsverksamheten 
Företagen C, E och F, som utför leverantörsuppföljningar, får betraktas som 
den grupp bland referensföretagen som utför flest sorters uppföljningar. På 
företagen arbetar 130, 60 respektive mer än 500 personer, vilket gör att 
denna undergrupp representerar det lägsta och det högsta mantalet bland 
kundföretagen i studien. Utifrån denna studie visar det sig att 
uppföljningsverksamheten inte beror på företagsstorleken. 

 

Datoriseringsgradens inverkan på uppföljningsverksamheten 
Företagen A, B, C, E och G hanterar i regel all statistik från WoodEye 
elektroniskt. För företag F och H är tillvägagångssättet ett annat då man 
väljer att göra utskrifter eller skriftligen fylla i produktionsformlär, och 
sedan mata in informationen för hand i datasystemet. För företag D saknas 
information. Undergruppen A, B, C, E och G saknar tydliga samband i 
övrigt, och man kan anta att företagets datoriseringsgrad inte har någon 
inverkan på uppföljningsverksamheten. 
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7. Diskussion 

7.1. Statistikrapporter 
För att erhålla en ökad användning av WoodEye’s statistikrapporter bland 
Innovativ Visions kunder krävs att man har en god uppfattning om vad som 
är essentiellt för kunderna. Det är viktigt att tänka i banorna vad som tillför 
kunderna störst nytta, och hur värdet av den förväntade nyttan kan 
överträffas på ett optimalt sätt. 

Under intervjuerna framkom delvis synpunkter på att statistikrapporterna är 
röriga. Därför antar utredaren förslaget om att presentera statistiken i flera 
nivåer, ett förslag som framfördes under intervjun med kund G. Detta 
kommer att medföra att rapporterna kan väljas som mer eller mindre 
informativa, och på så vis skapas en större flexibilitet och lättillgänglighet 
för kunderna.  

 

Produktionsstatistik 
I produktionsstatistikens, bilaga 2, första rapportnivå föreslås att 
produktionstatistiken bara ska presenteras i en storhet, till skillnad från 
systemets befintliga produktionsrapporter där produktionsutfallet presenteras 
i fyra storheter; volym, längd, yta och styck. I statistikrapporten finns därför 
endast ett fält, där produktionen återges med den storhet som kunden 
föredrar. I vissa intervjuer har det framkommit att man uppskattar att utfallet 
redovisas i fler storheter, så eventuellt bör det finnas två valbara fält i 
produktionsstatistik (1/3).  

I produktionsstatistik (3/3), bilaga 2, visualiseras 
kostnadsavvikelsen/kvalitetsklass. Detta är inte en optimal lösning, då man 
ännu hellre vill se vad avvikelsen innebär för vinst eller kostnad för en 
specifik produkt. Om produktgruppen är stor, är det svårt att rymma 
diagrammet på en sammanhängande sida. Problemet skulle kunna avhjälpas 
med ett stapeldiagram med liggande staplar.  

Idén till den tredje nivån av produktionsstatistiken har en stadig förankring i 
intervjuerna. Den primära uppföljningsorsaken hos kundföretagen är att 
förvissa sig om att den faktiska produktionen har överrensstämmer med den 
planerade produktionen. Detta blir annars uppenbart i företagens datasystem, 
men om Innovativ Vision AB har ambitionen att låta all kundens 
uppföljningsverksamhet ske i scannern, är detta förslag ett sätt att närma sig 
det målet. Annars utgör den tredje nivån ett medel för kunden att snabbt 
kunna avgöra hur lönsam produktionen är. 

En förutsättning för att den tredje nivån ska utnyttjas till fullo är att kunden 
matar inprisuppgifter i scannersystemet. Dessa uppgifter måste också vara 
enkla att korrigera, när efterfrågan och kundkrav kräver det. Idén till 
kostnadskalkylering kom från företag E, men detta företags förväntningar 
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var egentligen ännu större. De önskade även kunna fylla i råvarupriser, för 
att med hänsyn till kvalitetsutfallet kunna fastslå skäliga försäljningspriser. 

 

Översiktsstatistik  
Översiktsstatistik skulle även kunna kallas produktivitets- eller 
effektivitetsstatistik, då den utvärderar arbetsinsatserna mer än 
produktionsutfallet, bilaga 3. Flera av kundföretagen gör 
produktionsuppföljning på veckobasis, därför föreslås denna tidsrymd i 
rapporten. Även andra tidsrymder ska kunna anges om detta efterfrågas av 
kunden. En längre tidsrymd kan dock kräva ett annat rapportutseende, 
eftersom arbetsdagarna finns i tabellens kolumner. Att arbetsdagarna 
placerats i kolumnerna beror på att antalet produkter i översiktsstatistikens 
andra nivå kan vara stort och kräva många rader. Översiktsstatistiken (3/3), 
bilaga 3, är en jämförelsevy över skiften som ger en koncis indikation om 
hur effektiva de olika skiften är. I rapportnivån finns utrymme för fler 
skiftgrupper och en längre tidsrymd om det skulle efterfrågas av kunderna. 
Med den förbättrade diagnostiken i WoodEye 5 skulle datasystemet 
troligtvis kunna kommunicera med statistikdatabasen och registrera 
eventuella stillestånd i rapportformulären. Översiktsstatistik (3/3) skulle 
också kunna utgöra underlag för företagens uppföljning av WoodEye’s 
driftssäkerhet. Vad som kvarstår att fördjupa sig i är att avgöra om den 
tillgängliga tiden ska utgöras av enbart driftstopp orsakade av WoodEye, 
eller om operatörerna även ska kunna mata in övriga planerade eller 
oplanerade stillestånd under produktionsförloppet.  

 

Nedklassningsstatistik 
Nedklassningsstatistik, bilaga 4, presenteras i två nivåer, där den första är 
mer översiktlig och den andra mer detaljerad. Detta för att undvika en rörig 
rapport, och för att flera kunder framfört att det finns specifika 
nedklassningsorsaker som är mer intressanta att känna till än andra. 
Nedklassningsorsakerna som presenteras i nedklassningsstatistik (1/2) ska 
kunden själv välja ut. Diagrammen som förekommer i denna första nivå 
finns även i nivå 2, men då baserade på information om alla 
nedklassningsorsaker.  

Några kunder i referensgruppen skulle föredra om produktions- och 
nedklassningsstatistik presenterades i samma dokument, dels för att förenkla 
sammankopplingen av information, men också för att man vill se vad 
nedklassningsorsakerna innebär i det totala kvalitetsutfallet. Eftersom antalet 
förslagna statistikrapporter är fyra, anses det inte längre rimligt att rymma all 
denna information i ett och samma formulär. 

I intervjuerna framkom önskemål om att antalet ej nedklassade produkter  
skulle presenteras i nedklassningsstatistiken, till skillnad från dagens 
statistikrapporter över nedklassning, där enbart de nedklassade produkterna 
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finns med. Kännedom om antalet ej nedklassade produkter är viktig i fråga 
om den övergripande virkeskvaliteten. 

 

Defektstatistik 
Liksom i nedklassningsstatistiken presenteras enbart utvalda defekter i 
defektstatistikens första nivå och alla defekter i den andra nivån, se bilaga 5. 
Flera utav kundföretagen menar att det ofta finns ett begränsat antal defekter 
som man hyser intresse för. Om enbart ett fåtal defekter dokumenteras i den 
första nivån, defektstatistik (1/3), medför detta att statistikrapporten kan 
begränsas i omfång och komplexitet.  

I den föreslagna defekttabellen presenteras defekterna i antal och 
procentandel av den totala defektförekomsten. Vad som kräver fortsatt 
utveckling är om defektstatistiken utöver defekternas antal, även ska 
innehålla information om defekternas storlek. Denna information registreras 
i WoodEye, men det återstår mycket arbete tills detta kan kopplas till 
statistikdatabasen. Om defekternas utbredning kan anges i 
statistikrapporterna, bestäms virkeskvaliteten på bästa sätt. Den föreslagna 
defektinformationen där defekterna anges i antal säger inget om den totala 
andelen defekter i virket, utan redovisar defekternas fördelning och andel av 
den totala defektförekomsten.  

I diagrammet i defektstatistik (1/3), bilaga 5, visualiseras defektfördelningen 
av den totala defektförekomsten på kort och lång sikt av samma leverantör, 
samt långtrendsfördelningen av defekter från alla leverantörers råvara. Det 
finns anledningar att utvärdera en specifik leverantörs råvara över tiden, 
samtidigt som det är intressant att jämföra korttrendstatistik med vad som är 
normalt utfall ifrån alla leverantörer. Detta diagram kan vara svårt att 
åstadkomma för alla defekter i den andra nivån eftersom det finns många 
defektkategorier med tre staplar i respektive kategori. 

I defektstatistik (3/3) presenteras långtrendstatistik över defektandelen för 
flera olika leverantörer. Med hjälp av tabellen och diagrammet kan man 
snabbt få en uppfattning om kvaliteten hos respektive leverantörs råvara. 
Bristen i den tredje nivån, liksom i hela rapporten över defektstatistik, är 
som nämnts tidigare att den inte presenterar andelen defekter i virket utan 
fördelningen av defekter utav den totala defektmängden. Defektstatistiken 
kan ändå bistå med information som krävs för att förbättra samarbetet med 
leverantörerna och bidra till en företagsgränsöverskridande värdeförädling 
av råvaran. Sammankopplat med kvalitets- och spillutfallet i 
produktionsstatistiken borde defektstatistiken ge en bra uppfattning om den 
totala råvarukvaliteten. 

   7.2. Behov av defektstatistik 

Då även trändustrin har påverkats av produktionsfilosofier som resurssnål 
produktion under de senaste åren, ökar även kraven på råvaran. 
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Kvalitetsbegreppen har vuxit sig starkare och numera talar man mycket om 
rätt kvalitet till rätt ändamål.  

Inom träindustrin är råvarans kvalitet av stor betydelse för bearbetningens 
lönsamhet, och det går inte att komma ifrån att trä innehåller mängder av 
defekter jämfört med syntetiska material. Trä är ett heterogent material, ett 
faktum vi inte kan påverka. Däremot kan människan förbättra sina 
kunskaper om råvaran och utveckla nya metoder för bearbetning och 
förädling. Just i denna fas är defektidentifikationen av betydande värde. För 
att optimera defektidentifikationens värdebidrag till företagets lönsamhet, 
behöver defektförekomsten vara direkt dokumenterad. Eftersom man inom 
träindustrin menar att råvarans kvalitet är avgörande för hur lönsam 
produktionen blir, vill man kunna kontrollera råvaruintaget för att utvärdera 
och samarbeta med leverantörerna. På så vis kan en gränsöverskridande 
värdeförädling av virket åstadkommas, vilket gynnar det gemensamma 
målet för träbearbetande företag; ökad användning av trä.   

På Innovativ Vision AB finns stor medvetenhet om att defektstatistik 
efterfrågas av företagets kunder, samtidigt som det finns ett visst motstånd. 
Motståndet bottnar i att man inte förstår kundernas behov av defektstatistik, 
men faktum är att träindustrin idag är influerad av ett nytt kvalitetstänk. 
Några av företagen som besökts i samband med studien anser att 
statistikdatabasen är föråldrad, och då gäller det att med WoodEye 5’s nya 
databas bemöta och överträffa kundernas förväntan. 

7.3. Trendstatistik  
Bland kundrepresentanterna finns intresse för trendstatistik, dels för att göra 
uppföljningar på trendstatistik, men framför allt för att övervaka 
produktionen. I och med att företagen finner olika syften med trendstatistik 
är det svårt att utifrån deras önskemål föreslå ett tidsintervall för vad en kort 
respektive en lång trend ska motsvaras av. Det är dock uppenbart att 
trendstatistik under drift och trendstatistik i rapporten avser olika 
tidsperioder. I rapportform motsvaras lämpligtvis den korta trenden för det 
virkesparti som rapporten genererats för.  

Under alla intervjuer har man fokuserat på att tala om trendstatistik i 
tidstermer. Vidare undersökning kan behövas kring om trendstatistiken 
lämpligen bör anges i någon annan storhet som volym, längd eller area.  

Trendstatistik under drift kommer troligtvis bli ett bra hjälpmedel för att 
ögonblickligen kunna avgöra om produktionsutfallet är stabilt eller om det 
avviker för mycket ifrån långtrendsstatistiken som representerar det normala 
utfallet. Efter önskemål borde även trendstatistik över defektförekomst och 
spillandel vara synlig på WoodEye’s skärm under produktion. Förslagsvis 
hålls vyn över trendstatistiken synlig i produktionstillfället, så att operatören 
snabbt kan agera vid avvikelser. Larmgränser, som antingen utgörs av 
alarmering, meddelande eller avbrott, är önskvärt av många, trots av någon 
av kunderna menar att trendstatistiken redan borde ha gjort operatörerna mer 
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observanta. Detta tyder på att de studerade företagen inom trävaruindustrin 
är väl medvetna om att produktionens lönsamhet i stor grad påverkas av att 
man avbryter i tid och gör rätt från början.   

Utöver vyn för trendstatistik skulle en graf över planerad och producerad 
volym kunna finnas tillgänglig på användargränssnittet, eftersom kunderna 
ännu mer noggrant följer upp hur den faktiska produktionen förhåller sig till 
det budgeterade. Efter avslutad produktion skulle det också vara intressant 
att i rapporter se avvikelser från den budgeterade produktionen. 

7.4. Tendenser och samband 
Studien utvisar att det finns ett samband mellan efterfrågan av defektstatistik 
och verksamhetsområde eller mjukvaruoption. De företag som tillverkar 
komponenter, och använder mjukvaruoptionen CrossCut, efterfrågar i stor 
utsträckning defektstatistik. Detta kan naturligtvis bero på att det inte finns 
någon motsvarighet till mjukvaruoptionen Sorter’s nedklassningsstatistik till 
CrossCut, men det kan också bero på att man tillverkar högvärda, 
kundanpassade produkter med högt uppställda krav. Med höga kvalitetskrav 
på produkterna skapas ett behov av tillräckligt god kvalitet på råvaran. 

Ingenting i studien indikerar att personaltillgången eller datoriseringsgraden 
har inverkan på uppföljningsverksamheten. Ytterligare faktorer som hade 
varit intressanta att sätta i förhållande till uppföljningsverksamheten kunde 
ha varit företagets omsättning och antalet förädlingsmoment. Under 
intervjuerna tillfrågades kundföretagen om deras omsättning, men då en av 
intervjuobjekten inte ville delge informationen, beslutades att den uppgiften 
skulle utgå ur rapporten. Enligt Roos et al. (2002), medger hög 
förädlingsgrad en högre vinstmarginal, och kanske kunde omsättning och 
förädlingsgrad påverka uppföljningsverksamheten på företaget. 

7.5. Felkällor 
För att komma fram till än mer kvalitetssäkrat resultat kunde eventuellt 
urvalet av referensföretag sett annorlunda ut. Kunderna valdes ut på 
strategiska grunder, det vill säga bland de som tidigare framfört någon åsikt i 
fråga om statistikrapporter, samt att alla företagen är belägna i Nordeuropa. 
Urvalet gjordes med bedömningen att kulturen inom träindustrin är likartad 
världen över, och att alla användare av WoodEye oberoende av världsdel 
efterfrågar likartad information i statistikrapporterna.  

7.6. Övriga kommentarer 
I ämnet produktionsuppföljningar inom träindustrin finns inte mycket 
artiklar och litteratur att tillgå. Dock finns betydelsefull information om 
leverantöruppföljningar från en studie av utbyten vid tillverkning av 
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fingerskarvade kvistfria ämnen, där vikten av att genomföra uppföljningar 
av råvarans kvalitet betonas. Resultatet av studien visar att dialogen med 
råvaruleverantörerna kring materialegenskaperna är av stor betydelse för det 
ekonomiska utfallet för det aktuella företaget (Eliasson & Kifetew, 2010). 
Eftersom det även förekommer variationer i råvaran från en och samma 
leverantör, är det viktigt att göra uppföljningar på materialet omgående, så 
att dialogen mellan handelsparter hela tiden baseras på aktuellt 
produktionsutfall. Detta kan medföra att företaget får en tät och god kontakt 
med leverantören och vinstsituationer kan skapas för båda parter då 
kvalitets- och prisavtal kring råvaran tydligt har fastställts (Eliasson, 2008). 

Det är inte enkelt att testa nya metoder för uppföljning när tillgängliga 
system är anpassade till andra branscher än träindustrin. Goda exempel på 
marknaden får agera förebilder, men en fortsatt analys av 
uppföljningsverksamhetens påverkan på företags lönsamt vore önskvärt.  

Ska virke förbli ett attraktivt material att bearbeta krävs att industrin ännu 
mer öppnar sig för produktionsfilosofier som medför modernare 
kvalitetsteknik. Ett scannersystem, kan upplevas ovärderligt för brukarna, 
men det krävs också att leverantörerna av scannersystemen bär sin del av 
ansvaret för att ett högteknologiskt och högkvalitativt avsyningssystem ska 
åstadkommas. Detta görs lämpligtvis genom att lyssna på vad brukarna 
efterfrågar av ett avsyningssystem.  

Det är väsentligt för det träbearbetande företaget att utvärdera råvarans 
kvalitet, liksom det är viktigt att göra uppföljningar och avstämningar med 
den egna kunden. Så länge företaget strävar efter att besvara och överträffa 
kundens förväntningar, borde framtiden se ljus ut för träindustrin.   
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8. Slutsatser 
För att skapa statistikrapporter som i någon mån tillfredställer alla kunder 
krävs en ökad flexibilitet i rapportgenereringen. Detta bidrar också till en 
förenklad statistikvy, vilket många av kunderna efterfrågar. 

Flera kunder vill att defektstatistik ska genereras i scannern, för att på ett 
enkelt sätt kunna följa upp råvarukvaliteten. Det återstår mycket arbete för 
Innovativ Vision AB att ta fram användbar defektstatistik, men arbetet 
skulle göra stor nytta, eftersom denna funktion skulle innebära ett stort 
mervärde för kunden. 

Det är framför allt kunder som använder WoodEye CrossCut som efterfrågar 
defektstatistik. Det beror sannolikt på att ingen motsvarighet till WoodEye 
Sorter’s nedklassningsstatistik finns till kapoptimeringsoptionen.  

De intervjuade skulle uppskatta om trendstatistik genererades, framför allt i 
den löpande produktionen. Önskvärt är en trendstatistikvy över 
produktionsutfallet som skulle finnas tillgänglig på skärmen, men även en 
trendstatistikvy över spill- och defektandelarna. En vy över det faktiska 
produktionsutfallet i förhållande till det planerade produktionsutfallet är 
också efterfrågad.  
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10. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 

Bilaga 2: Produktionsstatistik 

Bilaga 3: Översiktsstatistik 

Bilaga 4: Nedklassningsstatistik 

Bilaga 5: Defektstatistik 

 



 

  

BILAGA 1 (antal sidor: 3): Intervjuguide 

Produktionsuppföljning idag 
- Hur görs utredningar/uppföljningar på produktionen i stort? Grundar man 

kvalitetsuppföljning enbart på produktionsresultat från WoodEye eller 
föredrar man/kompletterar man med visuella kontroller? 

 

- Vad är det primära syftet med produktionsuppföljning? Att följa upp 
kvaliteten på produkterna, leverantörer, personal, anläggningsutnyttjandet 
eller något annat? 

 

- Hur högt värderas produktionsstatistik för fortsatt produktion? Hur stort 
inflytande har produktionsuppföljningen på produktutvecklingen? 

 

- Hur hanterar man statistikrapporterna? Vem följer upp kvalitetsutfallet? 
Med vilken kontinuitet? 

 

- Från hur långt tillbaka i tiden vill man kunna hämta statistikrapporter? 

 

- Försvåras uppföljningen av att informationen i WoodEye 
statistikrapporter är bristfällig? 

 

- Har man för att underlätta produktionsuppföljning tagit hjälp av 
datauppföljningssystem för att generera rapporter och förenkla analysen? 

Framtiden 
- Skulle produktionsuppföljningen kunna få en ökad betydelse för den 

framtida produktionen om statistikrapporterna innehöll all nödvändig 
produktionsdata för detta?  

Produktionsrapporter 
- Hur ser uppföljningen av produktionsrapporterna ut?  

 

- Finns det svårigheter i att tolka produktionsrapporten? 



 

  

 

- Saknas någon fakta i produktionsrapporterna som är nödvändig för 
aktuell verksamhet? Vad i så fall? 

 

- Brukar man välja till att produktionsutfallet ska visualiseras i 
stapeldiagram?  

Långa och korta trender 
- Vad skulle det innebära om det fanns möjlighet att se produktionsstatistik 

över korta och långa intervall? 

 

- Hur korta och långa intervall ska dessa trender motsvaras av? 

 

- Grafisk presentation över korta och långa trender, enbart på skärm eller 
även möjligt att ta med i rapport? 

- Vill man att avvikelse från normalt kvalitetsutfall, d v s 
långtrendsstatistik, ska presenteras i produktionsrapporterna? 

 

- Larmgränser då avvikelsen från långtrendsstatistiken blir för stor?  

Nedklassningsstatistik 
- Finns det några svårigheter i att tolka nedklassningsstatistiken?  

 

- Vill man kunna koppla nedklassningsstatistiken och 
produktionsstatistiken till samma dokument? 

 

- Är man intresserad av att se nedklassningsstatistik från kortare intervall, t 
ex enskilda paket? 

Tillgänglighetsstatistik 
- Gör man idag uppföljningar på WoodEye’s tillgänglighetsstatistik? 

Allmänna frågor kring produktion 
- Antal anställda 



 

  

 

- Omsättning 

 

- Kundgrupp? Enstaka eller många kunder? Olika krav på kvalitet från 
olika kunder? 

 

- Kundanpassade eller standardprodukter? 

 

- Leverantörer? Enstaka eller många leverantörer? Är det skillnad på det 
materialet olika leverantörer levererar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

BILAGA 2 (antal sidor: 5): Produktionsstatistik 

 
 
 
 
 



 

  

 
 



 

  

 
 



 

  



 

  

 
 



 

  

BILAGA 3 (antal sidor: 4): Översiktsstatistik 

 



 

  



 

  



 

  

 



 

  

BILAGA 4 (antal sidor: 3): Nedklassningsstatistik 

 

 

 



 

  



 

  

 

 



 

  

BILAGA 5 (antal sidor: 3): Defektstatistik 
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