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Sammanfattning 
Trä används i många tillämpningar där träet är synligt och där råvarans estetiska egenskaper 
därför är mycket. Exempel på sådana tillämpningar är produkter är golv och paneler. I detta 
projekt har produktionsprocessen för solida furugolv studerats, det vill säga hela kedjan från 
sortering av stockar till slutkonsumenters preferenser. Samarbetspartners i detta FoU-projekt 
har varit SCA -Bollsta sågverk, Norrlands Trä AB, SP Trätek och LTU – Träteknologi, 
Skellefteå. 

Syftet med projektet har varit att demonstrera hur man med hjälp av modern marknadsanalys, 
modern, industriellt implementerad mätteknik och avancerade sorteringsalgoritmer kan 
effektivisera produktionen av kundanpassade produkter med krav på estetiska egenskaper. Ett 
delmål var att undersöka alternativa utseendekvaliteter till dagens produktion av golvträ. 

Den genomgående metoden har varit att mäta och dokumentera råvarans egenskaper genom 
hela processen från stock till färdig produkt. En lättanvänd interaktiv databas har utvecklats 
inom ramen för projektet och använts för simulering av alternativa sorteringar av råvara 
avsedd för golvproduktion. Kopplat till databasen har även ett visualiseringsverktyg 
utvecklats. Detta gör det möjligt att direkt kunna se resultatet av simuleringarna i form av 
digitala golvytor.  

Utöver resultat i form av utvecklad databasgränssnitt, visualiseringsverktyg och verktyg för 
konsumentudersökningar så har projektet visat på intressanta resultat vad gäller både 
produktions och marknad. Resultatet av databassimuleringarna visar att man genom att 
förändra sorteringsstrategin och sortera stockarna baserat på information från en 
röntgenmätram helt kan undvika utsortering i råsorteringen, minska utsorteringen i 
justerverket med 25% (från tolv till nio procentenheter) och ändå producera en golvråvara 
med samma estetiska egenskaper som tidigare. Som ett alternativ till den ursprungliga 
golvråvaran har även en ny golvråvara definierats. Preferensstudier i både Sverige och Norge 
visade att konsumenternas tyckte bättre om den nya kvaliteten än den utsprungliga. Samtidigt 
gjorde denna nya golvråvara det möjligt att helt undvika utsortering i både råsortering och 
justerverk och samtidigt öka den tillgängliga golvråvaran med 27% (från 30 till 38 
procentenheter). 
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Bakgrund 
Massiva trägolv är en produkt där träets estetiska egenskaper är mycket viktiga. För Bollsta 
sågverk är golvråvara en viktig produkt, dels för egen vidareförädling men framför allt för 
försäljning till golvproducenter. En av Bollsta sågverks stora kunder är Norrlands Trä som är 
en av Sveriges största tillverkare av massiva trägolv. Norrlands Trä exporterar 90% av sin 
produktion men säljer även en del av produktionen direkt till slutkund i det egna 
byggvaruhuset. 
 
Tillverkningsprocessen börjar på timmerplan där råvaran väljs ut med hjälp av automatisk 
sortering baserat på stockens yttre form. Efter sågning sker en automatisk sortering av den 
sågade varan i råsorteringen och därefter sker även en sortering i justerverket. Denna sortering 
i flera steg gör att det finns en förbättringspotential dels genom att utveckla och kalibrera 
mätteknik och sorteringsmodeller så att de olika stegen samverkar på ett effektivt sätt, men 
framför allt genom att bättre anpassa slutresultatet till konsumenternas preferenser. Vad gäller 
golvprodukter finns en osäkerhet vad gäller konsumenternas syn på framför allt kviststruktur. 
En intressant fråga är om man kan öka andelen godkänd golvråvara genom att kunden kan 
acceptera mer svartkvist utan att detta upplevs som negativt. Ett annat intressant alternativ är 
att skapa ett nytt, kompletterande golvsortiment där en större andel svartkvistar accepteras. 
För att jämföra dessa alternativs potential krävs det att man studerar slutkonsumenternas 
preferenser med hjälp av intervjuundersökningar (Johnson & Fornell 1991, Silverstein & 
Farrell 2001). Sådana intervjuundersökningar kan göras baserat på både verkliga 
produktexempel (Broman 2000) eller baserat på virtuella produkter (Nordvik & Broman 
2005, Broman et al. 2003). Men även mättekniken och sorteringsmodellerna kan utvecklas. 
Valet av råvara kan göras baserat på stockens yttre form (Nylinder 1990), genomlysning av 
timret med röntgenteknik (Pietikäinen 1996; Grundberg & Grönlund 1997) eller baserat på en 
kombination av röntgen och yttre form (Oja et al. 2004). Sorteringsmodellerna kan förfinas 
genom att med hjälp av multivariat statistik anpassa sorteringen mot slutkonsumentens krav 
(Lycken & Oja 2005). Sammantaget gör detta att golvproduktionen vid Bollsta sågverk och 
Norrlands Trä är ett mycket lämpligt alternativ för att studera möjligheten att, med hjälp av 
modern mätteknik, på ett effektivt sätt producera kundanpassade produkter med krav på 
estetiska egenskaper. 

Syfte och industriell relevans 
Syftet med projektet är att demonstrera hur man med hjälp av modern marknadsanalys, 
modern, industriellt implementerad mätteknik och avancerade sorteringsalgoritmer kan 
effektivisera produktionen av kundanpassade produkter med krav på estetiska egenskaper. 
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Material och metod 

DATAINSAMLING 
Projektet påbörjades i oktober 2005 (Fig. 1). Den produkt som valdes var golv med 
dimensionen 20x137 mm som produceras från plankor med dimensionen 50x150 mm. 
Normalt sågas virket från mellan och toppstockar med toppdiameter 201-215 mm.  
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Transport
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Figur 1: Översiktlig beskrivning av hur projektarbetet har fortskridit från oktober 2005 till 
maj 2007. 

Inmätning av timmer 
Eftersom att syftet med detta projekt var att undersöka alternativa golvutseenden togs material 
till studien från både rot- mellan- och toppstockar i timmerklassen 201-215 mm. Fördelningen 
mellan stocktyper valdes efter vad som vid Bollsta sågverk är normal fördelning i den aktuella 
timmerklassen, det vill säga 50 % rotstockar och 50 % mellan- och toppstockar.  
I början på november valdes 109 rotstockar och 113 mellan- och toppstockar ut från 
timmerplan i Bollsta. Stockarna märktes så att varje stock hade en unik färg- och 
sifferkombination (Fig. 2). Stockarna mättes sedan med 3D-mätramar på i Bollsta 
(RemaControls äldre modell) och Holmsund (RemaControl 3D med barkmätning) samt med 
röntgenmätram på Ala sågverk (RemaControl röntgenmätram med två mätriktningar). 
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Figur 2:  Varje stock märktes med en unik färg- och sifferkombination. 

Provsågning och golvtillverkning 
Därefter transporterades stockarna tillbaka till Bollsta för provsågning. Vid provsågning 
mättes de barkade stockarna med Microtecs 3D-mätram, stockarna sågades och plankorna 
mättes med FinScan Boardmaster. Under provsågningen sågades stockarna med så stor 
stocklucka att de två plankorna från en och samma stock alltid passerade Boardmastern direkt 
efter varandra. För att kunna koppla rätt planka till rätt Boardmaster-data markerades den 
andra av de två plankorna från en stock med ett streck. Tack vare att plankorna går till en tray-
sorter utan att ordningen förändras så gjordes en extra markering efter provsågningen genom 
att varje planka markerades med ett löpnummer. 
 
Efter sågning torkades plankorna till 7 % fuktkvot och sedan bedömdes kvaliteten av 
översorteraren vid Bollsta sågverk (i denna rapport redovisas golvkvalitet 510-1, golvutskott 
510-6 samt övrig kvalitet). Efter denna bedömning skickades allt virke till Norrlands Trä där 
virket klövs, hyvlades och ytbehandlades med en vitpigmenterad olja och ett tunt lackskikt. 
Dessutom gjordes en kvalitetsbedömning enligt Norrlands Träs standardsortiment (A, B och 
C). Eftersom att Norrlands Trä normalt bara köper virke från mellan- och toppstockar, medan 
provmaterialet innehöll alla stocktyper, gjordes bedömningen framför allt baserat på urslag 
samt defekter som toppbrott och barkdrag.  
 

Skanning av golvbrädor 
Det färdiga golvvirket skickades till Skellefteå där det skannades med en Dalsa 
Trilliumkamera som är utrustad med en 3CCD linjesensor för bästa möjliga färgåtergivning. 
För att minimera behovet av att kalibrera för ojämn belysning användes en lysdiodramp av 
typen Cobra Frontlight. En kalibrering av vitbalansen gjordes mot ett vitt papper, trots detta så 
har bilderna en för brun färgton som korrigerades i efterhand. Upplösningen vid skanningen 
var 0.25 mm i golvbrädans längdriktning och 0.1 mm tvärs brädan, sedan gör placeringen av 
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fotocellerna som triggar start och slut på brädan att ca 8 cm i varje ände klipps bort vilket kan 
anses motsvara ett ändavkap som skulle ha gjorts på sågverket i normala fall.  

Bilderna sparades i högsta möjliga JPEG kvalitet. Originalbilderna för alla 888 golvbrädor har 
naturligtvis sparats och uppgår till totalt ca 8 GB data men för att hålla en mer lätthanterlig 
bilddatabas så har bilderna skalats ned till en upplösning motsvarande 1 mm/pixel både längs 
och tvärs brädan. Samtidigt har även färgnyansen korrigerats (med en individuell 
gammakorrektion för de olika färgkanalerna) för att bäst efterlikna den verkliga brädan och 
sparas med en 95% JPEG kvalitet. Denna lägre upplösning är fortfarande fullt tillräcklig för 
att ge detaljerade bilder av sammanlagda golvytor samtidigt som filstorleken minskar till ca 
1/50 av originalstorleken. 

 

DATABASGRÄNSSNITT 

All information från alla mätningar som gjordes sammanställdes i en Microsoft Access 
databas. För att göra det lätt att göra sökningar och att testa olika sorteringsstrategier skapades 
ett användarvänligt gränssnitt (Fig. 3). De olika sorteringsstrategier som redovisas i 
rapportens resultatdel har alla utvärderat med hjälp av detta gränssnitt. En viktig del av 
gränssnittet är att det även kopplats ihop med ett visualiseringsverktyg (se nedan). Tack vara 
denna koppling kan man testa en sorteringstrategi och omedelbart få svar på dels vilket 
utfallet skulle bli räknat i siffror, dels hur de slutliga golven skulle komma att se ut. 

 
Figur 3: Exempel på hur det utvecklade databasgränsnittet ser ut. 
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VISUALISERING 
Visualiseringen av exempelgolv är en viktig funktion i simuleringsmjukvaran då det hela 
tiden ger användaren en känsla av hur utseendet på den färdiga produkten påverkas av olika 
sorteringskriterier som kan ligga långt tidigare i produktionskedjan. Visualiseringsfunktionen 
utgår ifrån de nedskalade och färgkorrigerade bilderna av golvbrädorna och lägger till en 
artificiellt skuggad kant för att efterlikna de rundade kanterna på golvbrädorna.  
 

 
Figur 4: Exempel på en golvyta skapad med visualiseringsverktyget med en detalj där de 

rundade kanterna och bildupplösningen framgår. 

 
Figur 5: Inställningsmöjligheter i visualiseringsverktyget. 
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Man kan i användargränssnittet välja hur många olika golvytor man vill skapa, hur många 
brädor varje yta skall ha i bredd, längd, om brädorna skall justeras mot rot, mitt eller topp, 
ändavkap samt om ena eller båda brädorna från samma planka skall få vara med. Utifrån det 
urval man har sorterat fram med databasverktyget slumpas sedan brädor ihop till en yta och 
sparas till fil samtidigt som bilderna visas i ”Windows Picture and Fax Viewer”. En textfil 
(som sparas i samma folder som bilderna) innehåller ID för varje golvbräda i bilderna för 
spårbarhetens skull. 
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INTERVJUUNDERSÖKNINGAR 

Preferensundersökningar har gjorts i flera steg under projektets gång där vi utgått från resultat 
av de simuleringar som gjorts med hjälp av beskriven databas . Steg 1: Två förundersökningar 
av intressanta utseendekvaliteter utfördes på Skellefteå Campus (universitetsområdet) i syfte 
att ringa in de sorteringar som var av värde att arbeta vidare med (totalt 50 pers). Steg 2: En 
större preferensstudie vid Noliamässan i Umeå (243  pers), där tre nya utseendekvaliteter 
testades mot nuvarande utseendesortering. Steg 3. Uppföljningsstudie av steg 2 (29 pers) i 
Oslo, Norge. De två preferensstudierna redovisas utförligt i Appendix 1 och 2. 

I samtliga studier ingick momenten rangordning av ytor och att svara på frågor. I förstudierna, 
steg 1, ingick också ett moment med muntliga intervjuer och med öppna frågor för att fånga in 
begrepp och viktiga aspekter som kunde användas i steg 2 och 3. 

I steg 1 och 3 användes datorbilder och bärbar dator för rangordning av de träkvaliteter som 
skulle bedömas, se Figur 6. I studie 2 användes verkliga träytor av mässtekniska skäl. 
 

 
Figur 6: Exempel: parvis jämförelse med hjälp av datorbilder och bärbar dator  

Preferensstudierna i steg 2 och 3 redovisas i sin helhet i appendix 1 och 2 medan studierna i 
steg 1 inte redovisas här på grund av sin förstudiemässiga karaktär.  
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Resultat 

SAMMANSTÄLLNING AV KVALITETSUTFALL VID PROVSÅGNING OCH 
GOLVTILLVERKNING 
De 222 stockarna resulterade i 888 golvbrädor som motsvarade cirka 600 m2 färdigt golv. Vid 
normal produktion är det endast 29% av den totala volymen sågat virke som produceras från 
timmerklassen som blir golvbrädor, b (Fig. 7). Av dessa 29 % är större delen av A-kvalitet, 
medan resten bedöms som B- eller C-kvalitet. Hur stor andel som blir A-kvalitet anges av 
sekretessskäl inte i denna rapport. För att jämföra resultatet av olika produktionsstrategier 
används istället ett relativt mått där 100% är den andel A-kvalitet som är resultatet av den 
normala, ursprungliga produktionen, det vill säga som den beskrivs i Figur 7 och 8. Vid 
sågning av mellan- och toppstockar blir 80% (41 av 51 procentenheter) klassat som golvvirke 
i råsorteringen, det vill säga av Boardmastern. Motsvarande analys för rotstockar visar att 
43% av rotstockarna (21 av 49 procentenheter) klassas som golvvirke i råsorteringen. Detta 
visar dels att uppdelningen baserat på stocktyp ger stor effekt, men samtidigt att det tycks 
finnas en stor del potentiell golvråvara bland rotstockarna. Studerar man andelen A-kvalitet 
kan man för mellan- och toppstockar se att den utsortering som görs i råsorteringen endast ger 
en marginell höjning av andelen A-kvalitet. Istället är det den utsortering som görs i 
justerverket som ger en väsentlig höjning. En mer noggrann analys visar att det till stor del är 
tydliga defekter som till exempel toppbrott som sorteras bort i justerverket och att det är detta 
som ger den stora höjningen av andelen A-kvalitet. Efter denna inledande analys togs 45 
slumpvis valda stockar bort från materialet för att kunna fungera som ett oberoende 
testmaterial, detta innebär att de följande analyserna är baserade på 177 stockar. 

Hela materialet

222 stockar

Topp/mellan

51%

510-1 (golv)

41%

510-1 (golv)

29%

Rotstockar

49%

Övriga

9%
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21%

Övriga

28%

510-6

9%

Övriga

4%

Timmersortering
Råsortering 
(FinScan)

Justerverk 
(manuell bedömning)

Siffror med fet stil 
anger andel av 
hela materialet

 
Figur 7: Kvalitetsfördelning för golvbrädor i olika delar av processen. Siffrorna baseras 

på samtliga 222 stockar Alla andra siffror i rapporten baseras på de 177 stockar 
som blev kvar efter att 45 slumpvisa valda stockar togs bort för att bilda ett 
oberoende referensmaterial. 
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EFFEKTIVARE PRODUKTION AV DAGENS KVALITET 

Automatisk sortering i råsorteringen med respektive utan hänsyn till klyvspårskvistar 
Den inledande analysen indikerade att den automatisk sortering som görs i råsorteringen inte 
höjer andelen A-kvalitet som mycket som förväntat. Eftersom att en del i denna sortering är 
att identifiera och välja bort plankor med kvistar som kommer att hamna i klyvspåret och 
därmed riskerar att orsaka kvisturslag borde andelen A-kvalitet höjas av denna sortering. För 
att utvärdera effekten av denna sortering simulerades två olika scenarier, ett med och ett utan 
hänsyn till klyvspårskvistar i råsorteringen (Fig. 8). En jämförelse mellan de två olika 
alternativen visar att klyvspårssorteringen till viss del fungerar. Utan ”klyvspårskravet” skulle 
andelen A-kvalitet på Norrlands Trä minska med 3 % och utsorteringen i justerverket ökar 
från 12 till 14 procentenheter (andel av den totala volymen). Den mindre hårda sorteringen 
gör samtidigt att volymen som kan skickas till Norrlands Trä ökar från 30% till 34%.  
 
Den sammanvägda effekten blir alltså att klyvspårssorteringen visserligen ökar andelen A-
kvalitet men att nackdelen i form av lägre volym är klart större än fördelen med en något 
högre andel A-kvalitet. 
 

Hela materialet
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40% 5101 i 
justerverket 
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100%
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Timmer-
sortering

3D

49% 9% 12%

51% 48% 34%
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Relativ andel

A-kvalitet:
97%

Justerverk
5101

Råsortering
Trad. FinScan
utan klyvspår

Timmer-
sortering

3D

49% 3% 14%

Hela materialet
177 stockar
40% 5101 i 
justerverket 

 
Figur 8: Automatisk sortering i råsorteringen. En jämförelse av resultatet med respektive 

utan sortering med hänsyn till klyvspårskvistar. Den övre sorteringen 
representerar den ursprungliga sorteringsstrategin. 

 

Automatisk sortering av virke baserat på traditionella metoder jämfört med sortering 
baserat på multivariat dataanalys 
Automatisk sortering av virke bygger normalt på att operatören definierar ett regelsystem som 
beskriver de olika virkeskvaliteterna. Dessa regelsystem tenderar till att bli komplexa, olika 
villkor är inte oberoende av varandra och det blir därför svårt att finjustera sorteringen. 
Lycken & Oja (2007) har visat på en alternativ metod som bygger på att virkesstyckets 
kviststruktur beskrivs med ett antal parametrar, till exempel antal friska kvistar, största friska 
kvist etc., och att man med hjälp av multivariat dataanalys (PLS) kalibrerar en statistisk 
modell som för varje virkesstycke anger en sannolikhet för att virkesstycket uppfyller kraven 
på den aktuella kvaliteten. Sorteringen görs sedan med hjälp av ett gränsvärde och det blir på 
så sätt lätt att finjustera sorteringsresultatet genom att ändra gränsvärdet. 
 
För att undersöka möjligheten till förbättrad sortering simulerades tre olika scenarier där 
golvproduktionen sker utan någon kvalitetssortering av timret, sorteringen görs istället i 
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råsorteringen och justerverket (Fig. 9). De tre scenarierna är sortering med ursprungliga 
inställningar (med hänsyn till klyvspårskvist), sortering med ursprungliga inställningar men 
utan hänsyn till klyvspårskvist samt sortering baserat på PLS-modeller. 
 
Figur 9 visar att de regelbaserade sorteringarna medför att större delen av virket (63% 
respektive 72%) godkänns i råsorteringen. Detta gör att en mycket stor del underkänns i 
justerverket. Eftersom att golvvirket torkas ner till en mycket speciell fuktkvot (7%) gör detta 
att dessa scenarier inte är genomförbara, det blir alltför stora volymer som torkas ner i 
onödan. 
 
Genom att istället basera den automatiska sorteringen på en PLS-modell är det möjligt att 
sortera ut en mindre del av virket (45%) som bättre stämmer överens med kraven på golvvirke 
(Fig. 9). I detta fall är utsorteringen i justerverket i nivå med det ursprungliga scenariot där 
man kvalitetssorterar timret (Fig. 8). Detta visar att PLS-analysen gör det möjligt att på ett 
relativt enkelt sätt kalibrera en modell som gör det möjligt att sortera fram en specifik kvalitet. 
I detta fall är det dock inte speciellt intressant eftersom att samma resultat kan åstadkommas 
med hjälp av en kvalitetssortering av timret (se nedan) och att man då får möjlighet att såga en 
alternativ dimension ur de stockar som inte är lämpade för golvproduktion. 
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Figur 9: Resultatet av simulerad golvproduktion utan kvalitetssortering av timmer och med 

tre olika alternativ för hur den automatiska virkessorteringen i råsorteringen 
görs. 

 

Timmersortering med röntgenbaserad mätram 
Vid normal produktion av golvvirke sorterar man vid Bollsta sågverk fram mellan- och 
toppstockar baserat på yttre form mätt med en 3D-mätram. En alternativ och mer noggrann 
metod för kvalitetssortering av timmer är att använda en röntgenbaserad mätram. För att 
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undersöka potentialen i röntgentekniken kalibrerades en PLS-modell som predikterar 
sannolikheten för att en stock skall generera virke som uppfyller kraven på golvkvalitet. 
Därefter simulerades en golvproduktion där timret sorterades med hjälp av 
röntgeninformation och den kalibrerade PLS-modellen. 
 
Vid röntgensortering av timmer visade det sig att det inte behövdes någon utsortering i 
råsorteringen (Fig. 10), det bästa resultatet uppnåddes när man istället ställde något högre krav 
i timmersorteringen. Jämfört med den ursprungliga produktionsstrategin (Fig. 8) resulterade 
röntgensorteringen dessutom i att utsortering i justerverket minskade från 12 till 9 
procentenheter och att volymen golvvirke till Norrlands Trä kunde ökas från 30 till 34 
procentenheter med bibehållen andel A-kvalitet.  

43% 43% 34%
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100%

Justerverk
5101

Råsortering
Trad. FinScan
utan klyvspår

Timmer-
sortering
Röntgen

57% 0% 9%

Hela materialet
177 stockar
40% 5101 i 
justerverket 

 
Figur 10: Resultatet av simulerad golvproduktion där timret sorteras med röntgen och där 

utsortering i råsortering därmed helt kan undvikas. 

 

FRAMTAGNING AV EN UTMANARKVALITET 
Den ursprungliga golvproduktionen baseras på automatisk timmersortering, automatisk 
sortering i råsorteringen samt manuell sortering i justerverket och på Norrlands Trä. Det 
färdiga golvets kviststruktur bestäms av timmersortering, råsortering och den manuella 
sorteringen i justerverket, medan den kvalitetsbedömning som görs på Norrlands Trä framför 
allt gäller defekter av typen kvisturslag och barkdrag. Vid simuleringar är det lätt att testa 
alternativa inställningar för de automatiska sorteringarna. Den manuella sorteringen i 
justerverket kan dock inte ändras, för att ta fram en alternativ utmanarkvalitet måste man 
därför bortse från justerverkssorteringen. Den bedömning som görs på Norrlands Trä är dock 
fortfarande väsentlig eftersom att andelen som klassas ner har en stor inverkan på det 
ekonomiska utfallet. 
 
För att ta fram en utmanarkvalitet gjordes först en hierarkisk principalkomponentanalys 
(PCA). En PCA-modell med fyra principalkomponenter togs baserat på röntgendata och en 
PCA-modell med fem principalkomponenter togs fram baserat på data från Finscan. Därefter 
skapades en PCA-modell baserat på scorerna från de två första PCA-modellerna. Score-ploten 
för denna modell redovisas i Figur 11. I Figur 11 kan man se att de stockar som resulterat i 
virke som i justerverket bedömts uppfylla kraven på golvvirke grupperar sig i en del av 
diagrammet. För att skapa en utmanarkvalitet antogs alla stockar i den delen av diagrammet 
vara lämpliga som golvråvara. Nästa steg var att kalibrera en PLS-modell som baserat endast 
på röntgendata predikterar vilka stockar som passar som råvara för denna utmanarkvalitet.  
 
När PLS-modellen kalibrerats användes databasen och visualiseringsverktyget till att ta fram 
bilder på kvaliteten. En snabb analys indikerade att variationen i kvistvarvsavstånd var alltför 
stor. Den slutliga utmanarkvaliteten definierades genom att den kalibrerade PLS-modellen 
kompletterades med ett krav på minsta tillåtna medelvärde för kvistvarvsavståndet. På så sätt 
definierades en utmanarkvalitet som omfattade 38 % av stockarna (Fig. 12). Vid produktion 
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av golvbrädor på Norrlands Trä skulle den relativa andelen A-kvalitet vara 99% med denna 
råvara. Jämfört med den ursprungliga golvproduktionen (Fig. 8) innebär utmanarscenariot att 
volymen golvvirke ökar med 27 % (från 30 till 38 procentenheter) samtidigt som att man helt 
slipper utsortering i justerverk och råsortering. Denna utmanarkvalitet är den som har använts 
och testats i intervjuundersökningarna på Noliamässan i Sverige och på Hyttetorget i Norge. 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

t[2
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2
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SIMCA-P 11 - 2007-05-06 17:47:36  
Figur 11: Definition av utmanarkvalitet. Diagrammet visar en score-plot av en PCA-modell 

baserad på data från både stockar (röntgenmätramen) och sågat virke (Finscan). 
Observationerna inom den röda ringen är de som i PCA-analysen definierades 
som tillhörande utmanarkvaliteten. 
Svarta romber: Stocken resulterade i två plankor som bedömts som golvkvalitet  
                              i justerverket 
Gröna punkter: Stocken resulterade i en planka som bedömts som golvkvalitet i  
                              justerverket 
Röda fyrkanter: Stocken resulterade inte i någon  planka som bedömts som  
                             golvkvalitet i justerverket. 
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Figur 12: Resultatet av en simulerad produktion av den framtagna utmanarkvaliteten. 
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ANALYS AV NYTTAN PLS-MODELLER VID KALIBRERING AV 
RÖNGENMÄTRAMAR 
De sorteringar som presenterats baseras alla på PLS-modeller. Ett alternativ är naturligtvis att 
använda gränsvärden för uppmätta parametrar. För att undersöka den eventuella nyttan av 
PLS-modeller jämfördes ett antal olika sorteringsstrategier. En PLS-modell som kalibrerats 
för prediktering av golvvirkeskvalitet jämfördes med sortering baserat på gränsvärden för 
kvistvarvsavstånd och/eller kvistvarvsvolym. Dessutom utvärderades två strategier där 
gränsvärden för kvistvarvsavstånd och kvistvarvsvolym kombinerades med PLS-modeller för 
prediktering av stocktyp (rot respektive mellan- och toppstock) baserat på 3D-data eller 
röntgendata. 
 
Tabell 1 visa att PLS-modellen ger 10 % större volym godkänt virke i justerverket jämfört 
med en sortering baserat på kombinationen av kvistvarvsavstånd och kvistvolym (79 % 
jämfört med 72 %). Tabell 1 visar även att kombinationen av kvistvarvsavstånd och 
kvistvolym ger ett bättre resultat än sortering baserat på endera parametern. Genom att 
kombinera krav på kvistvarvsavstånd och kvistvolym med en PLS-modell för prediktering av 
stocktyp uppnår man ett resultat (77 % godkänt i justerverket) som är i närheten av det 
resultat som den specialkalibrerade PLS-modellen ger (79 % godkänt i justerverket). 

Tabell 1 Jämförelse mellan olika strategier vid kalibrering av timmersortering baserat på 
information mätt med röntgen. Kraven har valts så att lika stor andel timmer valts 
oberoende av strategi. 
Krav vid sortering anger de villkor som stocken ska uppfylla. 
Andel valt timmer anger andel av allt timmer i den aktuella timmerklassen. 
Andel godkänt virke i justerverk anger den andel av virket från de valda stockarna 
som uppfyller kraven på golvkvalitet. 
Relativ andel A-kvalitet anger hur stor del av det virke som godkänts i justerverket 
som även uppfyller Norrlands Träs krav på A-kvalitet (100 % motsvarar samma 
andel som vid den ursprungliga produktionen, se Figur 8). 

 
Krav vid sortering 

Andel  
valt timmer 

Andel godkänt  
virke i justerverk 

Relativ andel 
A-kvalitet (%) 

Kvistvarvsavst.>27 43 65 103 

Kvistvolym>235 43 70 99 

Kvistvarvsavst.>25 
Kvistvolym>155 43 72 101 

MT-stock enl. PLS(3D) 
Kvistvarvsavst.>23 
Kvistvolym>145 

 
43 

 
72 

 
100 

MT-stock enl. PLS(röntgen) 
Kvistvarvsavst.>23 
Kvistvolym>165 

 
43 

 
77 

 
100 

Golvvirke enl. PLS(röntgen) 43 79 100 
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INTERVJURESULTAT 
 
De omfångsrika resultaten av intervjuundersökningarna vid Noliamässan och Hyttetorget 
redovisas i sin helhet i appendix 1-2 och sammanfattas här endast i korthet.  Av figur 13 och 
14 ses att den utmanarkvalitet som sorterats fram med hjälp av röntgen och PLS modell står 
sig väl mot dagens sortering. Utmanarkvaliteten representeras av de 3 ytorna D4-D6 och 
nuvarande utseendesortering av D1-D3 .  
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Figur 13. Nolia - Umeå, Sverige. Resultat i form av viktad medelpoäng (243 personer) . 
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Figur 14. Hyttetorget - Oslo, Norge. Resultat i form av medelpoäng (29 personer) .  
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Vid genomgång av de i databasen digitala bilder (slumpmässig sammanläggning av 
framsorterade brädor), som skapas med hjälp av visualiseringsverktyget i databasen, kan man 
se en tendens till att utmanarsorteringen är något jämnare i visuell kvalitet än den nuvarande 
sorteringen. Alla intervjuundersökningar som genomförts stöder att visuell jämnhet, med få 
tydliga egenskaper som avviker, är viktigt. Detta är troligen orsaken till att utmanarkvaliteten 
har skattats högre än den nuvarande sorteringen. Visuell ojämnhet kan orakas av avvikande 
brädor v g färg, ljuset och vedtäthet. Den kan också orsakas av kvistar, enskilda eller i grupper 
avvikande i storlek, mängd, färg, form och givetvis fördelning över ytan.  
De stor- och finkvistiga (små svarta kvistar) kvaliteterna rönte också uppmärksamhet och 
uppvisar tendenser till grupperingar av konsumenter, dels de som föredrar dem och dels de 
som ratar dem. 
 
De skillnader mellan Sverige och Norge var att norrmännen verkar vara än mer känsliga för 
utseendemässig ojämnhet vilket stöds av deras kommentarer och rankingresultat. De tycks 
också föredra i högre grad ljusa furugolv framför mörkare. De visade sig också vara mindre 
priskänsliga än svenskarna vid val av golvmaterial. 
 
Till resultat måste också räknas den metodutveckling som gjorts i form av användandet av 
datorbilder för rangordning av produktalternativ som har likartade egenskaper. Parvis 
jämförelse har i detta sammanhang visat sig fungera väl men ställer höga krav på 
autenticiteten i denna form av undersökning när det är de små detaljerna som har betydelse. I 
Norgestudien och i förstudier genomförda vid Campus Skellefteå visade 
datorundersökningarna ge uppskattningsvis samma resultat som vid användandet av riktiga 
träytor. Båda metoderna har emellertid sina för- och nackdelar. 
     
För en djupare analys av resultaten hänvisas till Appendix 1-2. 
 

Slutsatser 
Resultaten från projektet visar att: 

• de utvecklade verktygen i form av databasgränssnitt, visualiseringsverktyg och 
verktyg för konsumentudersökningar gör det möjligt att på ett effektivt sätt jämföra 
produktionsstrategier och testa nya produktalternativ 

• en alternativ produktionsstrategi baserad på röntgenteknik gör det möjligt att undvika 
utsortering i råsorteringen och minska utsorteringen i justerverket med 25% utan att 
påverka råvarans estetiska egenskaper 

• en alternativ golvråvara visade sig vara mer uppskattad av slutkonsumenterna och gör 
det dessutom möjligt att helt undvika utsortering i både råsortering och justerverk och 
samtidigt öka den tillgängliga golvråvaran med 27% 
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INTERVJUUNDERSÖKNING – NOLIA - GOLVPROJEKTET 
Träytor (golv) togs fram genom att i databasen sortera fram golvbräder enligt uppställda 
kriterier och sedan generera golvutseenden från utsorterade brädor (slumpmässigt). 
Nuvarande utseendekvalitet (här kallad original) ställdes mot en utmanarsortering (här kallad 
utmanare) som tidigare redovisats och bygger på sortering med hjälp av röntgen av timmer. 
Beskrivning av utfall av respektive sortering har tidigare redovisats. Två extra sorteringar 
(finkvistig och grovkvistig) togs också med i här redovisad intervjuundersökning. För varje 
”kvalitet” genererades 10 st exempelytor – datorbilder. Från dessa 10 ytor pekade man ut bäst, 
medel och sämst utseende. För storkvistig och finkvistig kvalitet togs den bästa ytan. Sedan 
tillverkades ytor 1 x 2 meter med exakt de brädor som fanns med i datorbilderna. Ytornas 
ytseende kan ses i Bilaga 2. 

Totalt intervjuades 243 personer genom att de på egen hand efter en kort introduktion 
rangordna 5 varianter av utseendekvaliteter (ej strukturgolven). Därefter fick de svara på 
några enkätfrågor och även frågor kring strukturgolvet (två olika färger). Varje intervju tog ca 
10 minuter och varje deltagande fick en trisslott som belöning. 

Utrymmesbristen i montern och det faktum att vi ej kunde låta de intervjuade rangordna alla 8 
olika utseenden samtidigt (för svårt dvs för många ytor) gjorde att vi var tvungna att  visa ett 
reducerat antal golvutseenden enligt redovisad försöksdesign, se bilaga 1, Tabell A1-A2. 
 
 
RANGORDNINGSRESULTAT 

Av 243 intervjuer hade 235 klarat av (komplett) rangordningsproceduren och redovisas i 
Tabellerna 1-10. Av de intervjuade var 61% kvinnor och resten män. Medelåldern var 43 år 
där den yngsta var 10 år och den äldsta 78 år. 68% bodde i hus och resten i lägenhet. 

Tabell 1 visar den procentuella fördelningen av rankingpoäng per golvutseende och antal 
intervjuade för hela studien. Orsaken till att antal observationer (personer) varierar så kraftigt 
är att det var klart mindre folk på mässan under fredagen än övriga dagar.  Den totala 
 
Tabell 1. Sammanställning av 235 st intervjuer. Antal intervjuer, procentuell fördelning av 
poäng när dessa var med (tyngdpunkt i fet stil) och slutresultatet - viktad medelpoäng. 
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antal obs 88 100 235 88 72 122 235 235 

ant 5:or 6 16 20 25 11 34 17 24 
ant 4:or 8 29 24 34 36 22 10 15 
ant 3:or 23 23 29 26 32 19 9 15 
ant 2:or 42 26 23 11 19 21 12 17 
ant 1:or 22 6 6 3 1 3 52 28 
         
Viktad  
medelpoäng 2,23 3,50 3,31 3,48 3,53 3,68 2,30 2,93

Not: 5:a är bäst och 1:a är sämst. Notera att ej alla ytor har ställts mot varandra samtidigt. Det viktade 
medelvärdet tar hänsyn till att det är olika många intervjuade per halvdag och att alla ytor ej jämförts samtidigt. 
Yta D3 utgör norm/referensyta i det viktade medelvärdet. 
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fördelningen av rankingpoäng avslöjar fördelningen av röster när respektive yta varit med i 
jämförelsen. Ytorna D3, D7 och D8 fanns med hela tiden. D3 – Original medelkvalitet utgör 
referens i det framräknade ”Viktad medelpoäng” som alltså är ett mått på totalt slutresultat. 
Ökad förståelse för måttet viktad medelpoäng ges i samband med tabellerna 9 och 10. 
 
Notera att vid för snabb tolkning av poängfördelningen i Tabell 1 så kan slutsatser dras som t 
ex att yta D4 – utmanare dålig är en vinnare eller åtminstone näst bäst. Så är det alltså inte 
därför att denna yta aldrig ställts i jämförelse med t.ex. bra original och bra utmanarkvalitet. 
Tabell 1 avslöjar i princip bara i vilken utsträckning respektive yta har fått höga eller låga 
röster NÄR den varit ”med”. Vissa saker kan vi dock tolka ut då vi vet att de ”dåliga” 
kvaliteterna D1 och D4 alltid visades samtidigt. Slutsatsen blir att D4 är väsentligen bättre än 
D1. Jämfört med övriga är det lite mer osäkert. Samma slutsats kan dras för de bättre 
kvaliteterna D2 och D6 som visades samtidigt där D6-utmanare bra är bättre(bäst). 
Redovisning av Tabell 1 tjänstgör som en inledning och argument för att granska resultaten 
mer noggrant. 
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RANGORDNINGSRESULTAT  MER I DETALJ 
 
Enligt försöksdesignen (bilaga 1) så ställdes de bättre kvaliteterna mot varandra vid två 
tillfällen (fre fm och lö em) tillsammans med de tre ytor som hela tiden visades. Ytornas 
placering i montern varierades enligt givet mönster. Resultaten visas i Tabell 3-4 där vi ser att 
bra utmanarkvalitet uppskattades mer än bra originalkvalitet. Noteras bör är att D6- utmanare 
bra är en yta med ganska låg visuell kvalitet (lugn). Många har valt den främst men många 
har också klassat den relativt lågt (2p). Den grupp av människor som föredra mycket 
aktivitet/händelse och röstat på t ex D8 – grovkvistig har inte sällan rankat D6 lågt.  Vi 
kommer att se längre fram att D6 är bäst men vi ser här att den ej attraherar alla smakprofiler. 
 
Tabell 3. Fredag förmiddag. 26st. Bra original vs bra utmanare (gula) 
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ant 5:or   15 4   35 19 27 
ant 4:or   35 31   23 8 4 
ant 3:or   38 35   12 4 12 
ant 2:or   12 23   27 15 23 
ant 1:or   0 8   4 54 35 
    100 100   100 100 100
Fre fm           
medelpoäng    3,5 3,0     3,6 2,2 2,7
 
 
Tabell 4. Lördag eftermiddag. 49st. Bra original vs bra utmanare (gula) 
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ant 5:or   14 14   31 6 35 
ant 4:or   22 31   20 10 16 
ant 3:or   16 27   22 16 18 
ant 2:or   35 29   22 8 6 
ant 1:or   12 0   4 59 24 
    100 100   100 100 100
Lö em           
medelpoäng    2,9 3,3     3,5 2,0 3,3
 
Studerar vi sen de sämre kvaliteterna så kan vi konstatera att D4-utmanare dålig är mycket 
bättre än D1 - original dålig. D4 upplevs lika bra om inte bättre än D3 – original medel. Vi 
ser också att D3 – original medel har fått högre rankning när den ställs mot de sämre 
kvaliteterna vilket känns naturligt (Tabell 5 och 6 jämfört med Tabell 3 och 4). 
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Tabell 5. Lördag förmiddag. 43st. Dålig original vs dålig utmanare (gula) 
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ant 5:or  2  30 28   23 16 
ant 4:or  9  23 28   16 23 
ant 3:or  26  19 35   5 16 
ant 2:or  37  26 9   7 21 
ant 1:or  26  2 0   49 23 
   100  100 100   100 100
Lö fm           
medelpoäng  2,3   3,5 3,7     2,6 2,9

 
Tabell 6. Söndag eftermiddag. 45st. Dålig original vs dålig utmanare (gula) 
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ant 5:or  9  24 22   16 29 
ant 4:or  7  20 40   7 27 
ant 3:or  20  33 18   9 20 
ant 2:or  47  18 13   4 18 
ant 1:or  18  4 7   64 7 
   100  100 100   100 100
Sö em           
medelpoäng  2,4   3,4 3,6     2,0 3,5

 
Granskar vi Tabell 7, dvs när D2 – original bra ställts mot D5 – utmanare medel så ser vi att 
D2 helt naturligt har rankats lite högre än när den ställts mot D6 i Tabell 3 och 4. D5 – 
utmanare medel är alltså sämre än bästa originalsortering, D2 och måhända likvärdig med D3 
– original medel. 
 
Tabell 7. Fredag eftermiddag. 25st. Bra original vs medel utmanare (gula) 
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ant 5:or   20 16  8  28 28 
ant 4:or   36 16  28  8 12 
ant 3:or   20 24  32  12 12 
ant 2:or   24 16  32  16 12 
ant 1:or   0 28  0  36 36 
    100 100  100  100 100
Fre em           
medelpoäng    3,5 2,8   3,1   2,8 2,8
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Fortsätter vi granska D5 - utmanare medel så ser vi i Tabell 8 söndagens resultat. D5 har i 
både Tabell 7 och 8 fått färre 5:or men färre lägstaröster (1:or). D5 är en riktig medelkvalitet 
alltså. 
Vi kan konstatera att D6 – utmanare bra är även här vinnare och det mest uppskattade 
utseendet.  
 
Tabell 8. Söndag förmiddag. 47st. Medel utmanare vs bra utmanare (gula) 
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ant 5:or    21  13 38 15 13 
ant 4:or    21  40 23 11 4 
ant 3:or    34  32 19 4 11 
ant 2:or    21  13 17 26 23 
ant 1:or    2  2 2 45 49 
     100  100 100 100 100
Sö fm           
medelpoäng      3,4   3,5 3,8 2,3 2,1
 
 
Små svarta kvistar eller stora färska 
 
I alla tabeller uppvisar både storkvistig och även småkvistig yta (D8, D7) klara tendenser till 
två konsumentgrupper, dels de som föredrar dem och dels de som ratar dem (dock sällan 
samtidigt). Personer som röstat på storkvistig D8 som favorit har sällan gett småkvistig D7 
höga poäng också. Lite samma tendens gäller för relationen mellan D6 och D8. Om den ena 
har fått höga poäng har den andra fått låga, d v s de riktar sig till olika kundgrupper.  
 
Storkvistig yta – D8: Fem av sex halvdagar har den storkvistiga varit bland de tre bästa eller 
bättre om man ser till högsta uppskattning (favorit ,5 poäng). Men den har också en stor och 
klar andel av dem som inte alls gillar utseendet.  
 
Finkvistig yta – D7: Den har också en ganska stor grupp anhängare men är också den yta som 
har flest sämstaplaceringar totalt. Ännu ett antingen-eller-utseende, älskar eller hatar. 
 
Både storkvistigt och småkvistigt utseende har en så pass stor andel högstapoängsröster att det 
kan vara möjligt att producera och sälja dessa avvikande utseenden med framgång (oaktat 
möjliga produktionsproblem) 
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SAMMANSTÄLLNING - RANGORDNINGSRESULTAT 
 
Vilken yta är då bäst? Eftersom inte alla ytor kunde jämföras samtidigt så kanske det upplevs 
knepigt att tolka resultaten i tabellerna 3-8 och samtidigt få en helhetsbild. Ett sätt är att räkna 
ut medelpoäng för varje yta och halvdag, se Tabell 9. I tabellen ser vi att medelpoängen för 
respektive yta varierar och det beror dels på att det är olika människor som rangordnat men 
även att ytorna har krigat mot olika motståndare. Tar vi D3 – original medel som exempel så 
ser vi att den har fått lägre medelpoäng när den ställts mot bättre kvaliteter (D2 o D6) och 
högre medelpoäng när den ställts mot de sämre kvaliteterna (D1 o D4). Lägg därtill att antal 
intervjuade varierade där fredagens båda halvdagar ej var lika välbesökta på mässan. Alltför 
detaljerad analys av Tabell 9 kan föra fel då vi t ex kan dra slutsatsen att D4 – utmanare dålig 
är bäst pga. att de aldrig ställts mot t ex D2 och D6. Tabell 10 är ett försök att komma till rätta 
med detta genom att alla medelvärden i Tabell 9 är viktade mot referensytan D3 – original 
medel.  
 
Tabell 9. Medelpoäng per halvdag för respektive yta  
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Fre fm     3,5 3,0     3,6 2,2 2,7 26 
Fre em    3,5 2,8   3,1   2,8 2,8 25 
Lö fm     2,3   3,5 3,7     2,6 2,9 43 
Lö em    2,9 3,3     3,5 2,0 3,3 49 
Sö fm       3,4   3,5 3,8 2,3 2,1 47 
Sö em  2,4   3,4 3,6     2,0 3,5 45 
Totalt   2,3 3,2 3,3 3,7 3,4 3,6 2,3 2,9  
 
I Tabell 10 ser vi att medelvärdena har justerats jämfört med Tabell 9 till kanske mer 
rättvisande medelvärden per halvdag.  Bland annat har yta D4 har fått en mer rättvisande plats 
om man ser hela övningen som en skönhetstävling. Längst ned i tabellen redovisas två olika 
medelvärden där mätetalet viktat medelvärde innehåller kompensation för att de olika 
halvdagarna haft olika antal besökare (resultaten från fredagens halvdagar borde vara lite mer 
osäkra än övriga halvdagar). Tittar vi på slutplacering så tappar D2 – original bra en 
placering (från 2:a till 3:e plats) om vi använder oss av det viktade medelvärdet. I figur 10 
visas i bild den slutliga placeringen för var yta baserad på det viktade medelvärdet och med 
D3 som referens. Notera att de förhållandevis höga andelarna högstaröster för storkvistig och 
småkvistig uppvägs av minst lika många lägstaröster och att de därför får låga medelvärden. 
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Tabell 10. Medelpoäng per halvdag när yta D3-original medel är referens/norm.  

 (Medelpoäng) D
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Fre fm    3,9 3,3     3,9 2,5 2,9 26 
Fre em    4,2 3,3   3,7   3,3 3,4 25 
Lö fm  2,1   3,3 3,5     2,4 2,7 43 
Lö em    2,9 3,3     3,5 2,0 3,3 49 
Sö fm      3,3   3,4 3,7 2,2 2,0 47 
Sö em  2,3   3,3 3,5     2,0 3,4 45 
            
Medelvärde  2,23 3,68 3,31 3,48 3,58 3,72 2,39 2,97   
Placering  8 2 5 4 3 1 7 6   
Viktad 
medelpoäng 2,23 3,50 3,31 3,48 3,53 3,68 2,30 2,93   
Placering viktad  
medelpoäng 8 3 5 4 2 1 7 6   

NOT: Viktat medelvärde innehåller kompensation för att de olika halvdagarna haft olika antal besökare och D3-
original medel som norm/referens. 
 

Viktad medelpoäng
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Fig. 1. Grafisk presentation av viktad medelpoäng från Tabell 10. 
 
 
SLUTSATS – RANGORDNINGSRESULTAT 
 
Utmanarkvaliteten som undersökts står sig väl mot nuvarande sortering här kallad original. 
Den är och var utseendemässigt jämnare med mindre avvikande egenskaper. Stor- och 
småkvistigt utseende rönte uppmärksamhet och uppvisar klara tendenser till gruppering av 
konsumenter, dels de som föredrar dem och dels de som ratar dem. 
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SAMMANSTÄLLNING – INTERVJUSVAR 
 

Här följer en sammanställning av enkätfrågornas svar. Frågeenkäten ses i sin helhet i bilaga 3.  

I de första två ”tunga” delarna kring folks beskrivning kring deras sämsta och bästa golv 
(resultat av rangordningen) har jag valt att ta med deras kommentarer i sin helhet (mörkblå) 
dock med en analys/sammanfattning i början av respektive rubrik.  Efter detta kommer 
tabeller som beskriver vad folk tyckt. 
 
Fri beskrivning av SÄMSTA golvet   
Sammanställer vi folks beskrivning av den yta de tyckte sämst om och därigenom lära sig 
något av deras beskrivningar bör vi koncentrera oss på de ytor som fått en hög andel 
lägstaröster  - D1, D7 och D8 (de två sista har även många högstaröster).   

D1 – Dålig original beskrivs som orolig, ojämn, rörig och för kvistig. Möjliga orsaker kan 
vara stor mängd kvistar och stor blandning av kvisttyper, kvistfärger, kviststorlek men kanske 
främst en avvikande golvtilja med mörka stråk och kvistar.  

D7 – Finkvistig beskrivs som följer; för många och eller små kvistar, fula kvistar, livlöst 
/menlöst /tråkigt /trist /stelt /dött, fläckigt, smutsigt, prickigt, onaturligt/konstgjort, kvisthål. 
Möjlig orsak kan vara många små svarta kvistar med stor kontrast mot omgivande ved.  

D8 – Storkvistig beskrivs med orden: För stora och många kvistar, fula kvistar, orolig, 
osäkerhet om kvistar lossnar. Orsaker kan vara de många stora kvistar ofta kluvna med ganska 
frodvuxen ved som ger hög visuell aktivitet och kan uppfattas som oroligt och som dessutom 
ger en mörkare yta. Ytan har också en golvtilja i mitten som är mycket frodvuxen med inslag 
av tjurved. 
 
Intervjusvar i dess helhet  - SÄMSTA golvytan
De intervjuades svar har tagits med i sin helhet och separeras med ett ”#”.  
 
D1 – Dålig original    (22 % 1-poängsröster) 
   #   mest fula kvistar    #   ser plastig ut    #   olika färger på brädorna    #   för oroligt med 
alla dessa kvistar, risk att de går sönder vid nästa slipning    #   för stora kvistar    #   för 
mycket färg och kvistar    #   lite väl mycket kvistar    #   för stora kvistar    #   oroligt, rörigt, 
disharmoniskt    #   kvistigt    #   för kvistigt, ojämnt    #   kvistarna ej lika fina    #   
nyansskillnad mellan brädor, stor sprucken kvist    #   för ojämnt    #   tråkigt, inte så speciellt    
#   rörig blandning på kvistarna och för många    #   alldeles för fläckigt (dalmatinerhund)    #   
för mycket kvistar    #   för små kvistar, för lite liv i det 
 

Karaktäristik; Orolig, ojämn, rörig och för kvistig 
Analys: Orsaker kan vara stor mängd och stor blandning av kvisttyper, kvistfärger, 
kviststorlek kanske främst en avvikande golvtilja med mörka stråk och kvistar. 

 
D2 – Bra original     (6 % 1-poängsröster) 
  #  för gult   #  för dött   #  intetsägande  #  för lite kvistar, ser konstgjort ut  #  ser för 
"skadligt" ut  #  blekt  #  för gult  #  ser prickigt o hysteriskt ut 
 
D3 – medel original   (6 % 1-poängsröster) 
  #  randigt  #  fula kvistar  #  för små kvistar  #  rörigt, ser billigt ut  #  flest kvistar  #  för 
stora kvisthål  #  det är lite för mycket drag i kvistarna  #  marginella skillnader, ser ut att vara 
sämst puts….  #  svårt att säga vilket som är sämst för mycket kvistar och varierande utseende 
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på plankorna  #  ser ut att vara minst släta och för mycket stora kvistar  #  kantigt, hårt med 
skarpa iögonfallande prickar  #  olikfärgat  #  stora kvistar, dock fin ådring 
 
D4 – Dålig utmanare    (3 % 1-poängsröster) 
  #  helhet - konstig randning  #  ojämn i sina kvistar  #  för ljust 
 
D5 – Medel utmanare  (1 % 1-poängsröster) 
  #  för lite struktur 
 
D6 – Bra utmanare  (3 % 1-poängsröster) 
  #  tråkigare kvistar  #  intetsägande  #  inte lika snyggt  #  tråkigast 
 
D7 – Finkvistig  (52% 1-poängsröster) 
#  för små kvistar, ser ut som fläckar  #  känns tråkigt  #  för många kvistar  #  för lite kvist - 
ger ett kliniskt intryck  #  för lite kvistar, ser trist ut  #  för lite liv i golvet  #  småkvistigt  #  
små fula kvistar, golvet ser fläckigt ut  #  svarta kvistar som spricker  #  för små kvistar 
(gran?)  #  för plastlikt  #  kvistarna liknar stora flugskitar  #  tycker inte om kvistarna 
  #  minst levande  #  små fula runda kvistar  #  för små o svarta kvistar  #  små kvist, känns 
som spikat  #  små kvistar  #  känns lite menlöst  #  kvistarna små, skarpa o irriterande 
  #  ser stelt ut, ser nästan ut som smutsfläckar  #  små svarta kvistar, livlöst, väntar nästan att 
ngn ramlar ut  #  små skräpiga kvistar  #  ser ut som smutsfläckar med de små kvistarna 
  #  många små kvistar, det blir grillrigt  #  tråkigt o plastigt utseende  #  stelt jämförelsevis 
  #  för prickigt  #  sterilt, tråkigt  #  känns som små smutsfläckar  #  liknar varken det ena 
eller det andra  #  små fula kvistar, onaturligt för mig  #  är rädd att de små kvistarna ska 
spricka upp  #  lite för små kvistar dvs mindre liv  #  för lit liv, slätstruket, små kvist ger 
skräpigt intryck  #  mönster saknas/trist kvist  #  tyckte inte om de små kvistarna 
  #  tyckte inte om kvistmönstret  #  på något sätt oharmoniskt, små och ettriga kvistar  #  för 
prickig kvistning  #  lite skillnad på alla  #  stör mig på de små kvistarna, de är för många och 
starka  #  minsta kvistar - ser pluppigt ut  #  livlöst plastigt  #  för mycket små kvistmärken 
  #  för små prickar  #  för liten kvist  #  verkar dött på något vis  #  irriterande kvistar, mörka 
och iögonfallande, oroligt intryck  #  för mörkt och för stora kvistar  #  ser ojämnt ut med 
väldigt små kvistar blandat med stora  #  för stora kvistar, ser smutsigt ut, oregelbundet och 
billigt  #  för prickigt  #  inte lika mycket liv  #  mycket ful kvist i  #  många svarta kvistar-inte 
snyggt  #  för små kvistar, blir ej lika levande  #  för små kvistar ger prickigt golv  #  
plastliknande  #  för lite kvistmönster  #  tråkigt utseende  #  kvistarna ger ett prickigt intryck  
#  för små kvisthål  #  för små kvistar  #  verkar sterilt  #  för lite liv i de, för små kvist 
  #  ser inte levande ut, nästan tryckt motiv  #  ser prickigt o hysteriskt ut  #  för många prickar 
  #  ser alltför småprickigt ut, hårt och konstigt utseende  #  ser tråkigt it  #  för små kvistar  #  
gillar ej färg på strukturen  #  för lite variation på bräderna och kvistarnas utseende  #  
onaturligt  #  ogillar kvisthålen, ser skräpigt ut  #  såg så stelt ut  #  kalt, tråkigt livlöst  #  
mycket kvist-stora  #  små fula kvistar  #  billigt utseende, lite för oroligt, ser fläckigt ut  #  för 
lite liv i golvet  #  stelt, tråkigt, dött  #  för lite kvist  #  små o inte fullt så fina kvistar  #  runda 
kvistar  #  konstiga kvistar  #  för mycket små kvistar, intetsägande  #  verkar onaturlig 
  #  små kvistar  #  onaturligt med kvistar med nästan likadana avstånd på golvet  #  för små 
kvistar, ser mest prickigt ut  #  stora fula kvistar  #  trist livlöst  #  pga små kvistar  #  ser 
prickig ut  #  ser prickigt ut  #  för brunt ((kommenterade säkert strukturgolvet)) 
  #  för små kvistar, golvet känns flyktigt  #  ser bara svartprickigt ut  #  för livlöst  #  för få 
kvistmärken och fel gulfärg  #  knepig vattnigt vit/gul nyans. Små kvisthål, ser plastigt ut 
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  #  ser så prickigt ut  #  ser ynkligt ut med små puttekvistar  #  småkvistigt ej snyggt  #  små 
kvistar  #  för mycket små kvist  #  kvistarna ser ut som skräp  #  de små prickarna gjorde så 
att golvet såg smutsigt ut  #  gillar vanligt trägolv  #  lite kvist - ser billigt ut 
  #  ser ut som laminat  #  konstiga kvistmärken, ser billig ut  #  livlöst  #  För prickigt  #  bara 
små svarta kvistar o för tomt och tråkigt däremellan. Passar bättre som bakstycke på ett skåp 
  #  ser konstgjort ut, träets känsla kommer inte fram  #  kallt utseende  #  små prickiga kvistar 
  #  bara små kvistar, för lite liv i träet  #  små kvistar  #  små svartkvist, mjukt  #  känns 
prickigt o ej naturligt 
 

Karaktäristik: FÖR många och eller små kvistar, fula kvistar, livlöst /menlöst /tråkigt 
/trist /stelt /dött, fläckigt, smutsigt, prickigt, onaturligt/konstgjort, kvisthål. 
Analys: Orsaker kan vara många små svarta kvistar med stor kontrast mot omgivande 
ved. 

  
D8 – Storkvistig ( 28% 1-poängsröster) 
  #  för stor kvist, oroligt för ögat  #  för stora kvistar, ser nästan smutsigt ut  #  lite för 
kvistrikt  #  stora kvistar  #  kviststorlek  #  kvistarna längsgående  #  för grova 
kvisthål/märken  #  långa grenkvistar, för många kvistar o för stora  #  för blaffiga kvistar 
  #  för dominerande kvistar  #  för stora och många kvistar  #  för rörigt, stora och många 
kvistar  #  för stora kvistar  #  för stora kvisthål  #  fula kvistar  #  så stora kvistar, det blir 
alldeles fläckigt  #  Allt för stora kvistar  #  stora och många kvistar  #  mest stora kvistar och 
fel nyans  #  för mycket kvist  #  risk för att kvistar lossnar  #  för stora blaffor  #  stora kvistar 
  #  för mkt kvist/stora kvistar  #  stora kvistar  #  för mycket o stora kvistar  #  väldigt stora 
kvistar  #  för mycket kvisthål  #  för stora kvistar  #  för stora blaffiga utdragna kvistar 
  #  ser ut som att det spruckit pga de stora kvisthålen  #  många o stora kvistmärken  #  för 
mycket stor kvist  #  oroligt, känsla av dålig kvalitet  #  mönster som upprepar sig, många 
stora kvistar  #  stora utdragna kvistar  #  Stora, många kvistar, en bräda väldigt randig 
  #  stora och fula kvistar  #  för stora kvistar  #  för långa kvistmärken  #  för mycket kvist 
  #  gillar inte dessa små kvistar  #  för mycket kvist  #  stora kvistar, oroligt  #  har stora 
kvisthål som bryts av mot nästa bräda  #  suddig, smutsig eller gammal  #  stora fula kvistar 
  #  stora iögonfallande kvistar  #  störst kvistar, spruckna kvistar (risk för sprickbildning) 
  #  mest kvist  #  stora kvistar  #  För mycket kvistar i stor storlek  #  rörigt m stora kvistar 
  #  stora fula kvistar  #  stora fula kvistar  #  mycket kvistar  #  kvistar, plankorna är vända åt 
olika håll, oroligt  #  för stora kvistar  #  mycket kvist  #  för mycket kvistar och årsringar i 
plankorna  #  för många kvistar, större risk att kvistar saknas  #  oregelbunden kvistighet  #  
största kvistarna, oregelbunden form  #  stora kvistar, tjärved o ojämn färg, stora årsringar, 
frodvuxet, ej bra  #  för mycket kvist  #  mörkast genom så många kvistar 
 

Karaktäristik: För stora och många kvistar, fula kvistar, orolig, osäkerhet om kvistar 
lossnar. 
Analys: Många stora kvistar ofta kluvna med ganska frodvuxen ved ger hög visuell 
aktivitet och kan uppfattas som oroligt och ger dessutom en mörkare yta. Ytan har också 
en golvtilja i mitten som är mycket frodvuxen med inslag av tjurved som kanske avviker 
(negativt). 
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Fri beskrivning av BÄSTA golvet 
 

Om vi koncentrerar oss på de ytor som fått flest högstapoängsröster och ser vad folk har 
värdesatt. Flest favoritröster har D6 följt av D4, D8, D3, D7 och D2. Här är en 
sammanfattning: 

D6 – Bra utmanare (34%) beskrivs med orden: Lagom mycket kvistar, lagom stora kvistar, 
jämn fördelning av kvistar, livfull men också lugn och harmonisk/vilsam. Orsaker kan vara en 
låg total kvistyta (lägre än D2) med hög grad av färska och ej så mörka kvistar väl fördelade 
över ytan. Ytan har likt alla ytor ett visst inslag av svartkvist. 

D4 – Dålig utmanare (25%) beskrivs som lagom, mitt i mellan, varierande storlek på kvist 
och jämt fördelade, levande, lugn och harmonisk. Orsak kan vara en relativt låg total kvistyta 
– något mindre än t ex medelkvaliteterna D5 och D3 och en ganska jämn fördelning av kvistar 
över ytan. 

D8 – Storkvistig(24%)  beskrivs som; mycket liv, snyggt med stora kvistar, jämnt fördelade 
kvistar, fin färg. Orsaker kan vara att hög andel stora kvistar, ofta kluvna, med ganska 
frodvuxen ved ger hög visuell aktivitet och uppfattas av många som livfullt. De stora färska 
kvistarna ger dessutom en mörkare och kanske varmare yta. Också en jämn fördelning av 
kvistar nämns. 

D3 – medel original (20%) beskrivs som lagom mycket kvist i lagom storlek och med fin färg 
och textur, livfull men ändå lugn och harmonisk 

Analys: Denna medelkvalitet har ganska jämn fördelning av kvistar med betoning på 
medelstora kvistar. Det är ett utseende som man är van att se. 

D7 – Finkvistig (17%) Beskrivs med orden: Minst kvistar, ser renast ut. Här är alltså en 
kundgrupp som föredrar lite kvist och deras beskrivning ”ser renast ut” kanske förklaras av att 
de små, mörka kvistarna ändå är ganska glest fördelade.  

D2 – Bra original (16%) Folks kommentarer är liknande som D6 och orsakerna likaså. 
 
 
Intervjusvar i dess helhet - BÄSTA golvytan 
 
De intervjuades svar har tagits med i sin helhet och separeras med ett ”#”. 
 
D1 – Dålig original    (6 % 5-poängsröster) 
  #  ljust men lagom mörkt, fint med ganska stora/små kvistmärken  #  bra nyans o lämpligt 
många o stora kvisthål  #  små snygga kvistar  #  kvistarnas form o storlek tilltalande  #  mer 
liv i än de andra 
 
D2 – Bra original     (16 % 5-poängsröster) 
  #  lagom stora kvistar  #  minst kvistar och bäst nyans  #  så naturlig som möjligt, inte för 
stora kvistar  #  lagom mkt kvist, bra stil på kvistarna  #  lagom kvistigt, inte alltför stora 
kvistar, ganska jämn bottenfärg  #  inte så mycket små kvistar, bra fördelning av stora o små 
kvistar  #  spontant tycke  #  verkar vara mest äkta som furugolv  #  snyggast  #  minst kvist 
  #  slätt, inte för rörigt, mjuk look  #  mest liv i, oregelbundenhet i sin struktur  #  mest liv 
  #  det är mest golvliknande  #  bra blandning av stora o små kvistar, det ger bra liv i golvet 
utan att vara för mycket  #  bräderna liknar varandra o inte så mycket kvistar  #  upplevs 
behaglig 
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D3 – medel original   (20 % 5-poängsröster) 
  #  fin färg och struktur  #  spridning på kvistar, ådring/strukturen är vacker  #  ser levande ut 
  #  lagom mkt kvistar, blandade former  #  det är liv i golvet  #  levande - med-kvistar- snygg 
struktur  #  mer kvistigt, känns levande, lagom  #  bra mix mellan stora o små kvistmärken 
  #  livfullt men ändå i harmoni, varmt  #  gillar att det är ljusare än D8,D6,D2 men inte lika 
ljust och okvistat som D7  #  lagom ljus färg  #  lagom mycket liv  #  ser harmoniskt ut, 
levande men ej oroligt  #  varierande kvistar  #  lämplig mängd kvist av lämplig storlek 
  #  lagom m kvist  #  lämpligt antal kvistar  #  det var lite mörkare än de andra golven 
  #  jämna o fina kvistar  #  det harmonierade bäst  #  lagom mycket kvist i lagom storlek - 
känns behagligt att titta på  #  jämn kvistighet  #  lagom kvistigt  #  jämnt spridda kvistar, 
variation i färgen=känns levande  #  det har olika stora kvistar  #  fint liv i golvet, fina kvistar 
  #  lagom kvistigt  #  ser mjukt ut, rogivande ej för oroligt mönster i kvistarna  #  livligt 
  #  regelbundenhet, harmoni, lugn  #  litet lugnare, ändå med liv  #  lagom med kvist 
  #  tycker det ser varmast ut  #  kvistarna såg äkta ut  #  lagom med kvist  #  tycker om mixen 
av storlek o små kvistar  #  naturligt gammaldags trästruktur  #  ser naturligt ut, inte för stelt 
  #  mer liv i utseendet, naturligast  #  tyckte om strukturen o kvistarna, kändes naturligt 
  #  välbalanserade kvistar, en bra blandning av stora o små  #  levande struktur; olika färg på 
plankorna(en del ljusa, andra mörka) + kvistigheten dominerar inte så mycket  #  mycket 
kvistar, men inte för mycket, ser levande ut  #  snyggast  #  nyans+kvistutseende avgjorde 
  #  mest liv i kvistarna  #  det är ett golv med liv i 
 

Karaktäristik: lagom mycket kvist i lagom storlek med fin färg och textur, livfull men 
ändå lugn och harmonisk 
Analys: Denna medelkvalitet har ganska jämn fördelning av kvistar med betoning på 
medelstora kvistar. Det är ett utseende som man är van att se. 

 
D4 – Dålig utmanare    (25 % 5-poängsröster) 
  #  lite för ljust för mig men lagomt med kvistar  #  frisk kvist, jämn storlek, ingen svart kvist 
  #  blandat små o stora kvistar, känns symmetriskt  #  jämnast kvistinslag, lite varierande i 
storlek, ger ett lugnt intryck, levande  #  lagom m kvist, ger ett ombonat utseende  #  fina 
lagom stora kvistar  #  lagom mycket kvist  #  livfullt  #  får fram träets struktur  #  snyggt 
med kvistarna, vackert  #  mitt i mellan, lite prickigt o lite fläckar  #  lagom mix mellan stora 
friska kvistar o små svarta, helhetsintrycket blir då harmoniskt  #  det är lagom, inte fläckigt 
och inte bara trävitt  #  mest naturtroget  #  måttligt med kvist  #  det ska se fint ut, jag vet inte 
riktigt varför jag valde D4 först den såg bara snygg ut  #  pga kvistar  #  lagom med kvistar, 
jämt placerade  #  ser levande o varmt ut  #  det var fint  #  kvistarnas placering fin  #  jämn 
fördelning på antalet och storleken på kvistarna, vilsamt för ögat 
 

Karaktäristik: Lagom, mitt i mellan, varierande storlek på kvist och jämt fördelade, 
levande, lugn och harmonisk. 
Analys: Positivt kan vara den lite mindre total kvistyta än tex medelkvaliteterna D5 och 
D3 och en ganska jämn fördelning över ytan. 

 
D5 – Medel utmanare   (11 % 5-poängsröster) 
  #  tycker om det naturliga utseendet  #  lugnt o rofyllt, liknar skogen mest  #  kvistarnas 
utseende  #  lagom stora fläckar  #  naturligt trägolv m levande mönster  #  finaste kvistarna 
  #  jämn färg o kvistsättning  #  fin ådring, enligt mig, lagom stora o många kvistar  #  tyckte 
om mönstret 
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D6 – Bra utmanare   (34 % 5-poängsröster) 
  #  levande, stora kvistar, inte allt för många kvistar  #  ser rent ut, få kvistar men trots det liv 
i ytan  #  lagom mycket kvistar  #  lagom stora kvistar, jämn färg  #  lugnaste utseendet  #  
lagom kvistighet o ger en harmoniskt utseende  #  ljust, få kvistar, skurgolvsstuk  #  bäst att 
titta på för ögonen  #  lagomt mycket kvist i acceptabla storlekar, ser rent ut  #  rent utseende, 
kvist-storleken varierar  #  lite mera färg  #  bra färg, inte så mörka kvistar  #  lagom mycket 
kvistar  #  lite kvistat  #  jämn fördelning av kvist, minst kvist  #  enhetligt, rent men ändå 
levande  #  lagom med kvist  #  lagomt med kvistar av bra storlek  #  synlig ådring, lagom 
med kvistar, plankorna flyter ihop snyggt  #  Blandning av kviststorlekar, lagom mycket kvist  
#  ser levande ut med lagom blandning av kvistar  #  lämpligt många kvistar  #  lagomt stora 
kvisthål  #  Lagomt med kvist. Bra utseende på kvist  #  lagom balans mellan rent trä och 
kvistar, vacker ådring utan att den iögonfallande  #  finast struktur  #  lämpligt mönstrat med 
kvist  #  vilsamt att titta på, lagom diskret  #  blandade storlekar på kvistarna och lagomt 
många  #  rent, snyggt, lite kvist  #  lagom med kvist  #  lagomt med kvistar, ej för stora  #  
mest livfulla golvet  #  mest liv utan att ha stora kvistar  #  blandade storlekar på kvistarna 
  #  lagomt med kvisthål i olika storlekar  #  Lugn och harmoni  #  fint med varierande nyans, 
lagom kvistat  #  minst rötkvist i  #  det kändes bra. Lagom med kvist, både stora o små 
kvistar  #  få stora kvistar, mönster som inte upprepar sig  #  lämpligt mycket kvist, snygg 
kvist 

Karaktäristik: Lagom mycket kvistar, lagom stora kvistar, jämn fördelning av kvistar, 
livfull men också lugn och harmonisk/vilsam. 
Analys: Låg total kvistyta (lägre än D2) med hög grad av färska ej så mörka kvistar och 
väl fördelade över ytan. Ytan har ett visst inslag av svartkvist. 

 
 
D7 – Finkvistig  (17 % 5-poängsröster) 
  #  liten kvist  #  ser renast ut  #  minsta kvistar även till storleken, framförallt inte vid 
kanterna  #  minst kvistat  #  mindre kvistar i golvet  #  inte så grälligt  #  minst kvist  #  små 
kvistar  #  minst störigt för ögat  #  mindre storlek på kvistarna-lugnare  #  enkelt och fint, ser 
rejält ut  #   mindre kvistighet  #  vackrast färg o struktur  #  små kvistar  #  tycker om det 
naturliga utseendet  #  vill ha så lite kvist som möjligt  #  minst kvistar  #  små kvistar o bra 
ljusstyrka  #  hade minst storlek på kvistar  #  minst kvist  #  minsta kvistarna, ser renast ut  #  
inte så stora kvistål  #  ser ljust o trampvänligt ut  #  klart ljust, mindre andel kvist  #  jämn i 
färgen o har små kvistar vilket ger ett livligt intryck  #  minst med kvistar  #  hade inte så 
många stora kvistar  #  lite kvistar  #  minsta kvistarna, stilrent  #  lite kvist  #  lite kvist  #  
renaste intrycket, mindre risk att kvistar saknas i virket  #  småkvistigt  #  renaste intrycket, 
mindre risk att kvistarna går sönder  #  minst kvistar  #  små kvistar, liten risk för sprickor, 
jämn o fin nyans i brädorna  #  ser finast och slätast ut, ser ut att vara skönt att gå på  #  lagom 
kvistigt  #  mindre kvistar, bättre finish 
  #  minst med kvistar  #  harmoniskt, inte för ljust 
 
Karaktäristik: Minst kvistar, ser renast ut 
Analys: De många små, mörka och ganska glest fördelade kvistarna kan vara orsak till folks 
beskrivning ”ser renast ut”.  
 
 
D8 – Storkvistig (24 % 5-poängsröster) 
  #  rejält o rustikt  #  större kvist  #  snygga o stora kvistar  #  mycket kvistar ger liv  #  bra 
med kvistar, bra färg  #  mest färg eller kvistar, mera liv  #  fina kvistar  #  känns bra att titta 
på  #  jämnast  #  snyggast - kvistarna var mest proportionerliga  #  mest liv i de  #  
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kvistigheten ger golvet liv, snyggt med stora kvistar  #  varmt o mjukt  #  naturlig kvistighet  #  
färgen varm o mjuk, kvistigheten mjuk, inte så skarpa, som fjädrar  #  mera klyvna kvistar 
  #  snyggt o levande  #  mjuk framtoning, livfull, tilltalande  #  gillar kvistiga golv  #  livligt 
intryck, "gammaldags"  #  mjuk fin nyans, stora kvistar i fin nyans  #  ser mest naturligt ut 
  #  ser mest naturligt ut, varierande storlek på kvistarna  #  ser levande ut med mjuk kvist 
  #  stora kvistar ger mörkare intryck  #  kvistarna gör att det blir mer liv i golvet  #  golvet ger 
en naturlig träkänsla "livfullt"  #  kombination av antal kvisthål och form  #  rejält stora 
kvistar jämt fördelade över golvet  #  mest liv  #  kvistarna var finast placerade efter plankan 
  #  stora kvistar  #  fint med större kvistar, mer levande, fin sammansättning  #  Mest liv i 
kvistigt golv  #  lagomt med stora o små kvistar  #  friska kvistar ger liv åt golvet  #  tycker 
om kvistarna  #  mest liv, större kvistar, långsmala, tydliga ådror  #  Färg, mest liv i, ser skönt 
ut  #  ser mjukt o behagligt, lugnt  #  levande, naturligt  #  livfullt  #  snyggt med lite större 
kvistar  #  ser jämnast ut  #  ser levande ut, mönstret ser naturligt ut, döljer förmodligen smuts 
bra  #  gillar vitpigmenterade trägolv  #  stora fina, levande kvistar som gör golvet levande 
  #  jämt fördelade kvistar och lagom mycket  #  kvistarnas storlek o mängd ger liv åt golvet  #  
större kvistar, matt i lystern  #  mjukt o behagligt  #  mesta livet i detta golv  #  snyggt m 
kvistarna o struktur  #  levande, mjukt, vackert  #  långa kvistar  #  livfullt  #  ser mjukt o 
fräscht och ljust ut, kvistmärkena gör att det ser levande ut  #  minst rörig, snygg struktur 
 

Karaktäristik: Mycket liv, snyggt med stora kvistar, jämnt fördelade kvistar, fin färg.  
Analys: Många stora kvistar ofta kluvna med ganska frodvuxen ved ger hög visuell 
aktivitet och uppfattas av många som livfullt och de stora färska kvistarna ger dessutom 
en mörkare och kanske varmare yta.  

 
 

 
 
| 
| 
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| 
| 

 - 15 - 



Appendix 1.   Intervjuundersökning – Noliamässan, Umeå 2006 

VILL HA FRAMRÖSTAT GOLV, VAR OCH TILL VILKET RUM? 
 
30 st av 243 dvs 12 % ville ej ha det framröstade golvet. Vanligast förklaring till varför att 
golvet var för ljust och eller att de föredrar mörkare golv. En annan orsaksförklaring var att 
det ej passade deras stil. 82% av de intervjuade (6% utan beskrivning) hade angivit var de 
ville ha golvet vilket redovisas i Tabell 11. 
 
Tabell 11. Svar på frågan: Skulle du vilja ha det här golvet hemma hos dig? – Om ja, var 
skulle du vilja ha det, d v s i vilken typ av rum? 
Vilka rum?                         (st) 
sovrum                         81 
kök 71 
vardagsrum 54 
överallt 31 
TV-rum, allrum, gillestuga 30 
hall 20 
stugan 10 
övervån 6 
matplats 4 
lantlig, äldre 3 
arbetsrum 2 

 
Vi drar alltså slutsatsen att 8 av 10 kan tänka sig framröstat furugolv och på många platser i 
sitt boende och att det är i traditionella miljöer typ sovrum, kök men även vardagsrum. 
Folks uppfattning var framröstat furugolv passar visas i Tabell 12. Ca 40% tycker att golvet 
passar överallt medan 60% av de svarande anger någon form av restriktion (vanligast med 
rum som har hög fuktbelastning eller risk för slitage/nedsmutsning). Drygt 20% tycker att det 
beror på stil i någon form. Tabell 13 avslöjar att relativt många tror att också färgen på golvet 
spelar roll för var ett furugolv passar. 
 
Tabell 12. Fördelning av svar på frågan: Passar detta golv överallt eller bara till vissa 
inredningsstilar/miljöer? 
Vilka stilar ?                                                (st)
överallt, i de flest miljöer 84
ej vissa rum typ hall, våtrum, kök mm 30
ej överallt 29
vissa stilar/ miljöer 24
hus på landet 9
vissa rum 8
alla rum 6
äldre stil 6
stugor 5
ber på stil o miljö 3
allmoge 2
för ljust, för ljust för att passa överallt 2

Summa 208
 
Tabell 13. Skulle det vara skillnad om golvet hade annan färg (passa till stilar)? 
ja 124st 
nej 64st 
inget svar 55st 
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PLUS OCH MINUS MED TRÄGOLV 
 
Sammanställning av svar på frågan om vilka mervärden de ser med trägolv, typ furugolv, 
jämfört med andra material ses i Tabell 14. Deras fria beskrivning har grupperats i olika 
kategorier av mervärden.  Många nämner utseendemässiga fördelar (vackert, snyggt, 
utseende...) varav ett mindre antal tycker att det är tidlöst och åldras bra. Den största gruppen 
av argument, som i sig är närbesläktad med utseendeargumenten, rör själva känslan och har 
med hur ett furugolv påverkar rumsupplevelsen (liv åt rummet, varm atmosfär, behagligt, 
gediget, lyxigt eller hemtrevligt). Många betonar också mer materialspecifika egenskaper 
(ljusgrå) såsom naturmaterial, miljöaspekten, sköna att gå på tålighet, lätt att hålla rent och 
ljudaspekten. 
 
Tabell 14. Vilka mervärden de ser med furugolv jämfört med andra material 
mervärden  antal 
vackert/snyggt, snyggare, utseende, finare 52 
liv åt rummet, levande, levande utseende 51 
varmt, varm atmosfär, varmt intryck 36 
naturligt, naturmaterial, inget lim, god miljö 35 
trevliga/sköna att gå på, skönt 32 
renoverbart, slipbart, går att måla om, fräscha upp, lång livslängd 21 
hemtrevligt, ombonat, trivselkänsla 15 
mjukt, ej hårt 14 
nöts snyggt, förlåtande, tidlöst, åldras bra 12 
känsla, behagligt 11 
gediget, rejält, rustikt, traditionellt 10 
tålighet, hållbart, slitstarkt 10 
lätt att hålla rent, lätt skött 8 
ljud, tysthet 5 
nej 4 
lyxigt, mer klass, kvalitet 3 
bara fördelar, inga nackdelar 3 
fräscht 3 
lugn o harmoni, trivsamt 2 
inga, ingen erfarenhet 2 
inhemsk råvara 2 
ljust 2 
doftar gott 1 
komfort 1 
rent utseende 1 

summa 336 
NOT: För respektive rad gäller att något av orden har nämnts. 
 
 
 
I frågan kring mervärden med trägolv låg också följdfrågan kring nackdelar med trägolv. 
Folks spontant nedtecknade argument mot trägolv ses i Tabell 15. Majoriteten av 
kommentarerna rör begreppet känslighet och därefter uppfattningen att trägolv kräver 
underhåll. 
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Tabell 15. Folks uppfattning kring nackdelar med trägolv. Följande nackdelar har de 
intervjuade spontant nedtecknat. 
Nackdelar (st) 
nötningskänsligt,ömtåligt, mjukt, blir lätt märken 53 
kräver underhåll, skötsel, mycket jobb 17 
känsligt för vatten, fukt 8 
svårt att hålla rent 8 
tål ej stötar  6 
känsligt för hundar, katter mm 6 
rädsla för hårdhet 6 
ändrar färg, mörknar/ gulnar? 5 
spricker 3 
höjer golv 2 
ej för barn 2 
Hur underhålla,  2 
rör sig/fukt 2 
kanske mer svårskött 1 
för ljust el kvistigt, synliga skarvar 1 
stickor i fötterna 1 
Golvvärme? 1 
opraktiskt 1 

 
I princip alla har svarat ja (92%) på följande fråga: Är det viktigt för dig med vilka golv du 
har i ditt hem? Endast 3% svarade nej. I tabell 16 redovisas de faktorer som nämnts spela in 
på hur folk väljer golv. Glädjande för trägolv är att folk anser att estetiska faktorer är viktiga. 
Viktiga faktorer är också tålighet, pris och underhåll. Dessa tre faktorer går att tydliggöra i sin 
produktinformation (gärna jämförelse med andra material) eller i sin marknadsföring för att ta 
bort eventuella osäkerheter eller kanske t o m villfarelser. Det mesta handlar om pedagogik 
och att medvetandegöra. 
 
Tabell 16. Vad styr dig i ditt val av golv?  
Vad styr valet av golv    (st) 
estetiska 168 
tålighet 125 
pris 114 
underhåll 96 
lätt att lägga 42 
alla ovan 11 
inredning o stil 6 
känsla 5 
skall v praktiskt 4 
skönt att gå på 4 
kvalitet 4 
slitstyrka/funktion/material 3 
lättstädat 3 
vackert o snyggt 3 
pris 2 
barn 1 
helhetsintryck 1 
hemtrevnad 1 
ursprung 1 
skötsel 1 
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Bland de som angivit att de har trägolv (204st) hemma så är ek/ekparkett (52%) vanligast. 
19% av trägolvsinnehavarna hade vetskap om att de hade furugolv och sammantaget var 
(31+19+17+8+1)/204 , 37% av trägolven någon form av solida brädgolv. 
 
Tabell 17. Har du trägolv hemma? Vilken typ? 
parkett 54 
ek 52 
furu 31 
ja, trägolv 19 
gran 17 
laminat 10 
övriga 8 
Baseco 8 
Björk 4 
borstat  1 
summa 204 

 
 
Av trägolvsinnehavarna angav 42% att de var nöjda och 37% att de ej var nöjda (21% tomma) 
och anledningar till detta ses i Tabell 18. De flesta som kommenterat deras missnöje med sina 
trägolv eller varför de ej har trägolv har att göra med att de ej fått bestämma själv 
(bostadsrätt/lägenhet) eller att golvet redan var lagt. Vid närmare granskning av tabellen så ser 
vi att de flesta kommentarer bottnar i någon form av ”fult” golv pga. att andra valt, fult pga. 
ålder eller dålig kvalitet. 12% av de negativa kommentarerna berörde pengar och 
uppfattningen om att det är dyrt. (Notera att detta är en frivillig ifylld fråga utan krav på 
ifyllnad och att vi säkert skulle få en mer fullständig bild om vi samlat in svar med 
svarsexempel från alla intervjuade ”Varför har du inte trägolv hemma och eller varför är du 
inte nöjd?”). 
 
Tabell 18. Anledningar till missnöje med deras ”trägolv”. 
Om nej, varför?                 (st) 
bostadsrätt/lägenhet 18 
redan lagt, ej blivit av 12 
fult, repigthalvtrist, 
gammalt 10 
Pengar/dyrt/pris 8 
ej nöjd 4 
taskig kvalitet, billigt, ej 
tåligt 4 
har annat 3 
mycket arbete 2 
husdjur 2 
passar ej stil 1 
summa 64 

 
 
 
Studerar vi svaren på folks övriga erfarenheter av trägolv i Tabell 19, så är de allmänt 
positiva. De erfarenheter som lyfts fram är bl.a. rätt känsla, hemtrevligt, skönt att gå på, 
snyggt, vackert och levande. De som har negativa erfarenheter har markerats med grått i 
tabellen och har att göra med tålighet och underhåll. 
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Tabell 19. De intervjuades allmänna och övriga erfarenheter av trägolv 
Övriga erfarenheter, 145 st personer har angivit svar 
positiva 46
rätt känsla, hemtrevnad, sköna att gå på 22
snyggt, vackert, levande 22
lätt märken, skador 17
inga 13
lättskötta lättstädade 10
bekanta har 8
tidigare + 7
bra material,mjuka o varma 7
mörknar 6
kräver underhåll, svårt att slipa 6
god hållbarhet, slitstarkt 6
renoverbart, går att måla om 5
håller över tid, åldras vackert 4
spricker isär 3
tål ej familjeliv, barn 3
i stugan 2
ytbeh viktig 2
dyra, lyxiga 2
man får stickor av gamla golv 1
summa 192

 
 
Intervjuledarens kommentar – vanligt golv 
Ganska många (ej mätt) hade känslan av att golven var obehandlade och att det nog skulle 
behövas. Vid information så blev inte sällan kommentaren; jaså, är det verkligen 
färdigbehandlat. Utan att mäta det så tror jag att många blev positivt överraskade. Kanske 
producent och försäljare bör slå mynt av att deras ytbehandling gör att upplevelsen av ytan är 
tränära..... 
 
 
 
 
 

 
 
| 
| 

V G V 
| 
| 

 - 20 - 



Appendix 1.   Intervjuundersökning – Noliamässan, Umeå 2006 

STRUKTURGOLV 
Ett strukturgolv visades per halvdag och de färger som visades var mörkbrun och vit. 
Tillhörande små färgprover visades (tyvärr 2 meter från betraktaren pga utrymmesskäl) i 
färgerna mörkbrun, brungrå, vit och grå. Frågor kring strukturgolven togs sist i 
enkätundersökningen vilket kan ha påverkat folks energi att delge sina synpunkter. De 
tekniska fördelarna med det borstade golvet nämndes inte alls i undersökningen för att folks 
svar skulle vara baserade på spontana synintryck och känslor.  
I Tabell 20 ses svaren på frågan om de tyckte bättre eller sämre om strukturgolvet än de 
”vanliga” utseendena. Intervjuaren försökte uppmana både i ord och text att de intervjuade 
skulle känna på golven. Tabellen avslöjar att det är ganska lika preferenser för det bruna och 
det vita strukturgolvet och att det inte är mer än 1 av 3 som skulle vilja ha golvet och att det är 
en ännu mindre andel som tycker att strukturgolven är bättre än de ”vanliga”. En majoritet 
(50%) var säkra på att de inte ville ha strukturgolvet. En del av de intervjuade blev positivt 
överraskade när intervjuledaren (hann ej med alla) informerade om de tekniska fördelarna 
med strukturgolven. Slutsatsen blir alltså att försäljningen av strukturgolven står inför en 
pedagogisk utmaning där man tydliggör strukturgolvens fördelar. 
 
Tabell 20. Tycker du bättre eller sämre om strukturgolvet i jämförelse med de andra? Skulle 
du vilja ha det här golvet hemma hos dig? 

(%) Brun Vit 
bättre 23 20 
tvekan 10 7 
sämre 58 62 
inget svar 9 9 
 100 100 
   
vill ha 36 31 
tvekan 15 9 
vill ej ha 45 55 
inget svar 4 5 
 100 100 

 
Resultaten i tabell 20 är ej frikopplade från den färg visat strukturgolv har. Gillar man ej ljusa 
eller mörka golv så påverkas svaren kring preferenserna för just strukturen. I tabell 21 ses 
svaren kring färgfrågan. Oaktat den grå kulören så när vit struktur visades så uttryckte 17% att 
de ville ha ”mörkt” golv medans motsvarande siffra var 32 % när det Mörkbruna golvet 
visades. När vit struktur visades uttryckte 55% att de föredrog ”ljusa” golv och motsvarande 
siffra var 46 % när det bruna golvet visades. 
 
Tabell 21 Om du fritt får välja färg vilken färg skulle du välja då? 
Visad strukturyta  >> Vit  Brun 
mörkbrun 11 22
brungrå 4 4
grå 18 19
vit 28 15
natur 29 24
ljus 9 8
lite mörkare 11 3
mörkt 6 3
vet ej 3 3
summa svar 119 101

NOT: Natur och Ljus vilket tolkats som om de färgmässigt är nära rangordningsgolven. Mörkt tolkas som nära 
det mörkbruna visningsgolvet. 
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Tabell 22 åskådliggör vad folk spontant angivit för rum och i viss mån till vad strukturgolven 
passar. Till skillnad från det vanliga golvet så nämns hall förhållandevis oftare som tänkbart 
rum. I övrigt är det de klassiska rumstyperna som nämnts och därmed anses aktuella bland 
dem som fallit för utseendet. Panel och uterum(främst det bruna) är produkter som också 
nämnts. Jämfört med det vanliga golvet har stuga/ fritidshus nämnts oftare.  
 
Tabell 22. Var passar strukturgolvet bäst? Är det till golv och i så fall var? 

Var?  (antal intervjusvar) 
Brun 

(116st) 
Vit 

(127st) 
hall 18 15 
vardagsrum 17 12 
kök 16 14 
sovrum 12 16 
TV-rum, allrum, gillestuga 12 3 
överallt 10 9 
panel 10 3 
stugan, fritidshus, jakt-, fjällstuga 8 14 
uterum 6 2 
lantlig, äldre 6 9 
hobbyrum, bastu, källare 5  
tak 2 2 
pub 2  
antihalk 1 4 
övervåning  1 
matrum  1 
inte skönt att gå på  1 
ingenstans 11 8 
vet ej 4 20 

 
De intervjuades uppskattning av pris/kvm för golven framgår av Tabell 23. Medianvärdet 
beskriver bäst det pris de tror golven har eller borde ha. Strukturgolven hade i merpart av 
fallen skattats till ett högre pris också när respondenten inte tyckte om golvtypen. Vi kan nog 
konstatera att folk drar parallellen ovanligt=dyrt. De intervjuade informerades att det vanliga 
golvet kostar 304kr/kvm och struktur 340kr/kvm. 
 
Tabell 23. Hur mycket tror du golven kostar per kvadratmeter? 
Golvtyp >> vanligt struktur
medelvärde 282 317 
standardavvikelse 149 185 
medianvärde 275 300 
max 1750 2100 
min  20 25 

 
 
Interjuledarens kommentar – strukturgolven 
 
Många intervjuer avslutades med de intervjuades frågor kring strukturgolvet, som rörde 
främst osäkerhet hur mycket smuts som samlas i ”fårorna” och att det ”borde vara svårt att 
hålla rent”. Många (ej mätt) gjorde bedömningen att strukturgolven nog skulle behövas lackas 
ordentligt. Intervjuledaren informerade givetvis att golven var färdigbehandlade (olja+lack) 
och att det inte var speciellt svårt att hålla rent. 
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 Ytornas plats i monter/halvdag        Bilaga 1 
 
 
Tabell A1. Ordning och plats i monter med plats för 6 st visningsytor. Siffror anger plats i 
montern. Ytorna D3, D7 och D8 var med hela tiden (grå). 
golvyta namn fre fm fre em lö fm lö em sö fm sö em
LJUS struktur   6     6 6   
MÖRK struktur     6 6     6 
FINKV D7 3 2 5 1 4 5 
GROVKV D8 2 1 4 3 5 1 
MEDEL ORIG D3 4 5 1 2 3 3 
MEDEL UTM D5   4     1   
BRA ORIG D2 1 3   5     
BRA UTM D6 5     4 2   
DÅLIG ORIG D1     2     4 
DÅLIG UTM D4     3     2 

 
 
 
Tabell A2. Ytornas placering per halvdag från vänster till höger 
 Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 

fre fm D2 D8 D7 D3 D6 ljus 
fre em D8 D7 D2 D5 D3 mörk 

lö fm D3 D1 D4 D8 D7 mörk 
lö em D7 D3 D8 D6 D2 ljus 
Sö fm D5 D6 D3 D7 D8 ljus 

Sö em D8 D4 D3 D1 D7 mörk 
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Studiens ytor med kvaliteten original (nuvarande)       Bilaga 2 
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Studiens ytor med kvaliteten utmanare            Bilaga 2 
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Finkvistig och grovkvistig yta        Bilaga 2 
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Luleå tekniska universitet undersöker utseenden på trägolv      Bilaga 3 

 
Namn:.................................................................    

Ålder: ................. 

Kvinna          Man 

Boende:        hus          lägenhet 
 
POÄNGSÄTT golvens utseende!    [ 5 är bäst, 4 näst bäst ..... 1 är sämst ] 
 

Namn D5 D6 D3 D7 D8 
Poäng      

 
FRÅGOR 
 

1. Beskriv fritt utseendet på det bästa golvet (varför hamnade detta golv främst?): 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Skulle Du vilja ha det här golvet hemma hos dig? 
  

- Om JA. Var skulle du vilja ha det, dvs i vilket typ av rum? 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Om NEJ. Vad får dig att inte välja detta golv  

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------- (hoppa till fråga 4) 

  
3. Passar detta golv överallt, eller är det bara till vissa inredningsstilar/miljöer? 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Skulle det vara skillnad om golvet hade annan färg?          Ja        Nej 
 
4. Beskriv det sämsta golvet (varför hamnade detta utseende sist?): 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SÄ
M

ST
A

 
B

Ä
ST

A
 

5. Ser du några mervärden eller nackdelar med ett trägolv typ det här om du jämför 
med andra golvmaterial (vilka för- eller nackdelar tycker du att trägolv har)? 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Är det viktigt för dig med vilka golv du har i ditt hem?  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Vad styr dig i ditt val av golv? (estetik, pris, lätt att lägga, underhåll, tålighet annat)? 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Har Du trägolv hemma; 
 - Om JA. Vilken typ av golv och är du nöjd med det? 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Om NEJ. Varför/orsak? 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Vilka är i övrigt dina erfarenheter av trägolv? 
  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
STRUKTURGOLV 
 
9. Vad tycker du om det här golvet (golvet utom tävlan)? 
 

- Vad är ditt spontana intryck? Beskriv fritt utseendet på strukturgolvet:
  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - Tycker du bättre eller sämre om strukturgolvet (i jämförelse med de andra)?  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Skulle du vilja ha det här golvet hemma hos dig? 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Var passar strukturgolvet bäst? Är det till golv och i så fall var? 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Om du fritt får välja färg vilken färg skulle du välja då? Är det några av de här 
eller någon annan färg, se färgproverna? 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
10. Hur mycket tror du att golven kostar per kvadratmeter?  Gissa! 
 
 Vanligt utseende  _________kr/m2           Strukturgolvet _________kr/m2   
 
 
 
 
 Stort tack för din medverkan i vår forskning! 
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Intervjuundersökning - Hyttetorget, Oslo 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 
Layout av ytor samt bord med dator för rankingbedömning. Närmast ses de två strukturgolven. 
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SAMMANSTÄLLNING – RANGORNINGSRESULTAT 

Träytorna som användes vid denna studie var samma som i Noliastudien förutom att de två 
ytor som representerade medelkvalitet tagits bort av utrymmes- och tidsskäl (D3 och D5 i 
tidigare rapport).  

Nuvarande utseendekvalitet (här kallad original) ställdes mot en utmanarsortering (här kallad 
utmanare) som tidigare redovisats och bygger på sortering med hjälp av röntgen av timmer. 
Beskrivning av utfall av respektive sortering har tidigare redovisats. Två extra sorteringar 
(finkvistig och grovkvistig) togs också med i här redovisad intervjuundersökning.  

Till skillnad mot Nolia-studien jämfördes alla ytor samtidigt. Detta gjordes med hjälp av 
datorbilder och parvis jämförelse. Bilderna av träytorna ses i bilaga 1. 

Plats för intervjuer: Hyttetorget i Oslo, Norge, vilken kan beskrivas som en kombination av 
showroom, järnhandel och byggshop med specialisering på norska fritidshus (hytter). 

Intervjupersoner: Totalt intervjuades 29 personer med en medelålder på 51år. Orsaken till det 
låga antalet intervjuade var dels att det var normal lågsäsong på Hyttetorget och dels dagarna 
för de intervjuade sammanföll med den i Norge firade ski-ferien. Den yngsta var 25 år och 
den äldsta 72 år. Alla hade norskt påbrå och talade norska. Könsfördelningen var 14 kvinnor 
och 15 män och de hade lika fördelning på om de bodde i hus eller i lägenhet. 
Intervjupersonerna valdes löpande; de som ville fick vara med. 

Intervjuernas genomförande: De fick på egen hand efter en kort introduktion rangordna 6 
utseendekvaliteter (ej strukturgolven) med hjälp av datorbilder, se bilaga 3. Därefter fick de 
titta på de verkliga golven och också ändra sin rangordning vid behov. När 
rangordningsmomentet var klart fick de själva svara på ett antal frågor via en enkät (se bilaga 
2) samt bedöma utseendena på strukturgolven som låg en bit ifrån de 6 vanliga golvtyperna. 
 
Tabell 1. Sammanställning av alla 29 st intervjuer. Procentuell fördelning av poäng 
(tyngdpunkt i fet stil) och slutresultatet – medelpoäng. 

(%) D
1 

 o
rig

 d
ål

ig
 

D
2 

 o
rig

 b
ra

 

D
4 

 u
tm

 d
ål

ig
 

D
6 

 u
tm

 b
ra

 

D
7 

 fi
nk

v 

D
8 

 g
ro

vk
v 

       
ant 6:or 0 24 0 52 14 10 
ant 5:or 0 45 7 21 21 7 
ant 4:or 0 21 41 24 10 3 
ant 3:or 14 7 41 3 7 28 
ant 2:or 31 3 10 0 17 38 
ant 1:or 55 0 0 0 31 14 
       
Medelpoäng 1,6 4,8 3,4 5,2 3,1 2,8 

Not: 6:a är bäst och 1 är sämst. 

 

Tabell 1 visar den procentuella fördelningen av rankingspoäng per golvutseende. D6 – 
utmanare bra följt av D2 - original bra utmärker klart med hög andel högstaröster följt av den 
finkvistiga och grovkvistiga kvaliteterna. Varje sortering har olika spännvidder vad gäller  
variation och tittar vi på den sämre fraktionen av de undersökta kvaliteterna så är D1- original 
dålig märkbart sämre än Noliastudien tillika minst uppskattad i denna undersökning .  
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Av 29 st personer som intervjuades så var det 4 st som ville ändra sin rangordning när de fick 
se de verkliga ytorna. Märkligt nog var det enbart yta D7- Finkvistig som de ville flytta. 
Förflyttningen var i två fall endast 1 steg och i två fall 2 steg och oftare (3 av 4) i positiv 
riktning. Ytan upplevdes alltså bättre i verkligheten. Detta kan ha att göra med 
bildåtergivningen och datorskärmen (LCD, bärbar dator). Ytan är den yta som har mest (bara) 
svart och liten kvist och detta accentueras eller tydliggörs på ”små” datorbilder och intrycket 
blir prickigt och måhända i upplevd negativ riktning. 

I Figur 1 så ses den slutliga placering för varje yta baserat på medelpoäng (samma som Tabell 
1). Notera att de förhållandevis höga andelarna högstaröster för den finkvistiga och 
storkvistiga ytan uppvägs av många lägstaröster och att de därmed får låga medelvärden. 

Medelpoäng
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Figur 1. Grafisk presentation av medelpoäng. Ytorna sorterande efter fallande medelpoäng. 
 
 

SLUTSATS – RANGORDNINGSRESULTAT 

Utmanarkvaliteten som undersökts står sig väl mot nuvarande sortering här kallad original. 
Rangordningsresultatet i Norge är i princip detsamma som vid Nolia i Sverige förutom att den 
småkvistiga hamnade efter den storkvistiga vid denna undersökning. I här gällande 
undersökning baseras resultaten emellertid på ett fåtal personer men tendenserna är desamma. 

Ytorna D6 och D2 är utseendemässigt jämnare och med mindre antal avvikande egenskaper 
än övriga ytor. Yta D1, den minst uppskattade ytan är precis som i Sverige sist rankad (dock 
ännu tydligare med hela 55% lägstaröster i Norge) och orsaken är en eller två golvbrädor som 
avviker och stör. De finkvistiga och storkvistiga ytorna har också i Norge rönt både ris och 
ros. Det synes möjligt att finna köpargrupper för dessa utseendekvaliteter om 
produktionsmöjligheter erbjuds. 

Användningen av datorbilder för rangordningsförfarandet gick bra och från intervjuarens 
perspektiv och bedömning gick själva sorteringen minst lika snabbt om inte snabbare än om 
man skulle ha använt sig av de verkliga ytorna. Vid användande av verkliga ytor så blir 
bedömningarna ofta påverkade av vilka ytor som ligger närmast det bedömda objektet och 
färgar testet. Av praktiska skäl kan man inte flytta tunga ytor och slumpa ordningarna hela 
tiden. Detta går och emellertid lätt i datormiljö. Datorundersökning ger också möjligheten att 
använda fler bilder (testobjekt) i en och samma studie än verkliga objekt. 

Användningen av datorbilder ställer emellertid höga krav på bildkvalitet och färgåtergivning 
vilket inte är helt lätt att få provbilderna autentiska med verkligheten. Kontrast, färg, ljushet 
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och skalfenomen är en ”verklighet” att brottas med för att uppnå gott resultat. Fina 
nyansskiftningar och blänk kan vara svårt att uppnå. Resultaten från studien talar dock för att 
metoden är användbar och ger ett jämförbart resultat med användande av verkliga ytor. 
 
 
 
 
SAMMANSTÄLLNING – INTERVJUSVAR 

Här följer en sammanställning av enkätfrågornas svar. Frågeenkäten ses i bilaga 2. 

Genomgående har de norska uttryck som använts behållits för att läsaren själv skall kunna 
bilda sig en uppfattning om begrepp och beskrivningar. 

 

Fri beskrivning av det SÄMSTA golvet 
Om vi sammanställer folks beskrivning av den yta som de tyckte sämst om kan vi lära oss av 
deras beskrivningar, dels vad de reagerat negativt på och varför. Endast tre av sex ytor fick 
någon lägstapoäng. 

D1 – Dålig original(55%) beskrivs som orolig, ojämn med taskig fördelning av kvistar och 
även i färg och för kvistig. Möjliga orsaker kan vara stor mängd kvistar och stor blandning av 
kvisttyper, kvistfärger, kviststorlek men kanske främst en avvikande golvtilja med mörka 
stråk och kvistar.  

D7 – Finkvistig (31%) beskrivs som följer; för många och eller små kvistar, livlöst, tråkigt, 
fläckigt prickigt. Möjlig orsak kan vara många små svarta kvistar med stor kontrast mot 
omgivande ved.  

D8 – Storkvistig(14%) beskrivs med orden: Orolig, med för stora variationer färger och för 
stora kvistar. Orsaker kan vara de många stora kvistar ofta kluvna med ganska frodvuxen ved 
som ger hög visuell aktivitet och kan uppfattas som oroligt och som dessutom ger en mörkare 
yta. Ytan har också en golvtilja i mitten som är mycket frodvuxen med inslag av tjurved. 

Jämförelse Norge/Sverige 

På totalen är det samma ytor som vid Sverigestudien som utmärker sig med många 
lägstaröster men med en förskjutning åt att D1 – Dålig original upplevs väsentligen sämre 
och att D7- Finskvistig och D8 – Grovkvistig har lägre andel lägstaröster. Det tycks vara 
ungefär samma argument som anförs och beskriver deras negativa upplevelser. 

 

Intervjusvar i dess helhet  - SÄMSTA golvytan

De intervjuades svar har tagits med i sin helhet och separeras med ett ”#”.  
 
D1 - Dålig original (55% lägstaröster) 

Ujevn, fordeling av kvist.  # For mye kraftig kvist.  # Store kvister.  # For store 
ujevnheter i kvistene.  # Gir et små prikkete inntrykk, eller pent. # Urolig-stor variation i 
kvistene.  # Disharmoni i vedr. kvisttypen.  # For mye kvist, gulfarget planke pga kvist. 
For stor kvist, virker som om de blör.  # Rotete (rörigt) med forskjellige störrelse på 
kvistemerkene.  # Urolig med mange kvister.  # Det gir et urolig intrykk.  # For store 
kvister.  # Store kvister, mörkere farger på enskille bord.  # For mye kvist og veldig 
skjevt fordelt.  # Mye små kvist.  # Mye små mörke kvister. 
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D7 – Finkvistig (31% lägstaröster) 
Lite liv.  # Mye små svarte kvister.  # Små kvister. Lite liv - kjedelig (tråkigt).  #Kvisten 
ser ut som flekker på gulvet.  # De små kvistene ser ut som böss.  # Veldig markerte 
kvister.  # For små kvist, ser ut som prikker-punktum. Liter rafft(för lite tufft, vildmark).  
# Alt for dödt preg (intrykk)- små kvister-ikke så intimt.  # För lite/små kvister.   

 
D8 – grovkvistig (14% lägstaröster) 

Blir minst uryddig i struktur for mine öyne.  # Det ble for store variasjoner på farge, og 
for mye kvist, etter min mening.  # Det ble for store variasjoner på farge, og for mye 
kvist, etter min mening.  # Urolig med mye retningar. 

 
 

Fri beskrivning av det BÄSTA golvet 
Om vi koncentrerar oss på de ytor som fått flest högstapoängsröster ser vi vad folk har satt 
värde på. Flest favoritröster har D6 följt av D2, D7, D8. Här är en sammanfattning: 

D6 – Bra utmanare (52%) beskrivs med orden: Lite och lagom mycket kvistar, lagom stora 
kvistar, jämn fördelning av kvistar, livfull, ljus och harmonisk/vilsam. Orsaker kan vara en låg 
total kvistyta (lägre än D2) med hög grad av färska och ej så mörka kvistar väl fördelade över 
ytan. Ytan har dock likt alla ytor ett visst inslag av svartkvist. 

D2 – Bra original (24%) Folks kommentarer är liknande som D6 och orsakerna likaså. 

D7 – Finkvistig (17%) Beskrivs med orden: Lite kvist. Här är alltså en kundgrupp som 
föredrar lite kvist och kan förklaras av att de små, mörka kvistarna ändå är ganska glest 
fördelade.  

D8 – Storkvistig(10%)  beskrivs som; stora och fina kvistar som ger liv. Orsaker kan vara att 
hög andel stora kvistar, ofta kluvna, med ganska frodvuxen ved ger hög visuell aktivitet och 
uppfattas av många som livfullt. De stora färska kvistarna ger dessutom en mörkare och 
kanske varmare yta. Också en jämn fördelning av kvistar nämns. 

Jämförelse Norge/Sverige 

Jämför vi med Noliastudien ser vi skillnader även om intervjuunderlaget här är litet (29st). D6 
– Bra utmanare är i Norge ännu högre uppskattad än i Sverige (No52%, Sv 34%). D2 – Bra 
original avancerade väsentligen till bra mycket bättre placering på totalen (medelpoäng) och 
även vad gäller andelen högstapoäng (No24%, Sv 16%). Finkvistig yta D7 fick ungefär 
samma andel högstapoängsröster som i Sverige. Den storkvistiga ytan D8 skattades betydligt 
högre i Sverige både vad gäller totala medelpoängen och andelen högstaröster (No10%, 
Sv24%). Beaktar vi förändringen i både BÄSTA och SÄMST ytan så verkar det som att 
Norskar föredrar furugolv de är vana att se, gärna ytor som har ganska ljus karaktär med inte 
alltför mycket kvist och att fördelningen av egenskaper eller händelser i ytan är av högsta 
vikt. 

 

Intervjusvar i dess helhet - BÄSTA golvytan 

De intervjuades svar har tagits med i sin helhet och separeras med ett ”#”. 

D6 – Bra utmanare (52% högstaröster) 
Jevn fin struktur.  # Likt godt at kvisten var synlig, men noe utydelig.  # minst mulig 
kvister.  # Litt liv, ujevnheter, litt natur. # Lite kvist.  # Rel lite kvist, jevn i fargen, 
virker harmonisk, mjukt og behagelig gulv, varmt og vennligt.  # Kvisten var pent 
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fordelt.  # Rolig overflate, ikke for mye kvist.  # Kvisten glir bedre inn i panelet.  # 
Roligast å se på uten å vaere symmetri i kvisten.  # Ikke for mange kviste merker, 
kvistemerkene hade samme störrelse.  # Lyst, med få kvister.  # Det virker rolig.  # 
Fremster som renest men med liv.  # Minst kvister(rolig overflate). 

 
D2 – Bra original (24% högstaröster) 

Minst og reneste kvister.  # Passe antall kvist og fordeling av disse.  # Passe  (lämpl) m 
store-små kvist. Ikke for mye gule områder.  # Lite kvist.  # Peneste gulv med kvister. 
Peneste kvister.  # Fint kvistutseende-jevn störrelse.  # Kvistene ikke for store, ikke for 
små. Rolig. 
 

D7 – Finkvistig (14% högstaröster) 
Tverrsnittet på kvisten er mindre i D7???.  # Det virker mest naturlig, harmonisk.  # Lite 
kvist, rolig.  # Rolig overflate. 
 

D8 – grovkvistig (10% högstaröster) 
Fine kvister.  # Litt store kvister som jeg synes gir gulvet mere liv. 
 

 
 
 
VILL HA FRAMRÖSTAT GOLV, VAR OCH TILL VILKET RUM? 
 
Endast 4 st av 29 dvs 14 % ville ej ha det framröstade golvet vilket är ungefär samma nivå 
som i Sverige. De är så få så att deras svar tas med i sin helhet: 
 

- Jeg er förnöyd med de gulvene jag har 
- Fordi hel tregulv skal ha pleie (kräver underhåll) for å se OK ut til enhver tid 
- Bruken på et kjökken vil gi nye hakk - ellers ok. 
- Jag liker lakket gulv best 

 
Tabell 2: Svar på frågan: Kunne du tenke deg å ha dette gulvet? – Ja – Hvor? Siffrorna anger 
antal kryss i rutorna för resp rumstyp. 
Hjemme TV-rom 10 
 stue 4 
 soverom 7 
 overalt 6 
 kjökken 4 
 entre 1 
 arbeidsrom 6 
 annet sted reisestue 1 
Hytta TV-rom 10 
 stue 11 
 soverom 12 
 overalt 14 
 kjökken 5 
 entre 3 
 arbeidsrom 5 
 annet sted 0 

 
Av Tabell 2 drar vi slutsatsen att ungefär hälften av de intervjuade kunde tänka sig framröstat 
furugolv överallt i sin stuga medan den andelen är mindre för hemmet (No20%, Sv40%) . I 
hemmiljö är det TV-rum , arbetsrum, kök och stue, som nämnts som naturliga platser för ett 
furugolv, dock inte i hall. 
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STRUKTURGOLV 
 
Två strukturgolv visades (brunt och vitt) i samma lokal som de 6 vanliga dock ett par meter 
åtskilda. Små färgprover vid sidan om den vita och bruna ytan visades också. De tekniska 
fördelarna med de borstade strukturgolven nämndes efter det att intervjun var över och 
intervjuledaren dokumenterade om respondenten då ändrade uppfattning i deras bedömning 
av strukturgolven. 
 
Tabell 3. Svar på frågorna: -Ville du hatt strukturgulvet hjemme hos deg?  - Liker du 
strukturgulvet bedre eller dårligare (i forhold til de andre)? 

Vill ha vill ikke ha vet ikke 
5 22 2 

Bedre Dårligere  
9 20  

 

Av de 29 tillfrågade så tyckte 20st att struktur var sämre än de vanliga golven och samma 
negativa intryck ges av svaren på frågan om de vill ha/inte vill ha (5st/22st), se Tabell 3.  

Av de 9st som tyckte att struktur var bättre fördes följande argument fram som förklaring på 
varför: 

- mer eksklusivt.  - slitsterkt.  - mindre kontrast.  - fölelse av natur.  - strukturen på det 
brune gulvet var väldigt pent.  - passer på hytte.  - liker lyse gulv.  - mer liv i gulvet. 

 
Och av de 5 som ville ha golvet lyfte fram följande på frågan varför: 

- godt å gå på.  - jag liker lakket gulv best.  - godt å gå på.  - for rustikt, bara hytta.  - 
liker mest parkett.  - soverom.  - renhold? 

 
Vi kan möjligen spåra att några personer påverkats positivt av själva strukturen och att det är 
svårt att frångå att de visade ytornas färg påverkar intrycket.  
 
Av de 20 st som tyckte att struktur var sämre nämndes följande orsaker till varför: 

- tenker renhold på sikt.  - ser litt uekte ut.  - for vanskelig renhold.  - redd å få flis i lena 
og at det er vanskelig å rengjöre. Dessutom liker jag utseendet på de andre bedre.  - likte 
det glatteste (vanligt) best, lettere renhold.  - taper seg med tiden.  - ubehaglig å gå på 
barbent?  - vanskelig å holde rent.  - liker de glatte overflaten.  - virker litt ubehandlet, 
slites strukturen raskt?  - krever oftere vedlikehold? Vask?  - plastaktig.  - ujevnt.  - 
virker ikke så rene.  - altfor ruglete. 

 
Av de 22st som inte ville ha strukturgolven nämndes följande på frågan varför: 

- for ru overflate.  - ikke min smak.  - vanskelig renhold.  - for rugtete, vil ha glatt. 
- renhold?  - redd det taper seg for tiden.  - ikke i byleiligheten, men muligens på sorum 
hytte.  - egner seg ikke.  - virker plastaktig.  - önsker glattere gulv.  - vil ha rent gulv.  - 
for mye struktur.  - ikke like pent. 

 
Av ovan givna kommentarerna hade de ofta någonting med rädsla för att golven skall samla 
smuts att göra.  
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Några få nämner att det ser oäkta ut och andra nämner att de tror att det känns konstigt att gå 
på eller kanske till och med rädsla att få stickor. För båda golvtyperna informerades 
respondenterna om att golven var både oljade och lackade men ganska många tycks inte köpa 
budskapet direkt. Här har producenten och försäljningsplats en stor informationsuppgift. 

Den absolut första frågan kring strukturgolven gällde deras första spontana intryck oaktat färg 
på ytan och de uppmanades att med hand känna på golven. De som var positiva och tyckte att 
struktur var bättre nämnde följande intryck: 

- fine, töffe med rustikk preg.   - nydelig å gå på.    - det hvite gulvet var penest. 
Overflaten var glatt og pen.  - godt å föle treverket. - blir sikkert fort skittent.  - Rustikt, 
OK hyttegulv.  - liker det lyse best.  - pent, virker litt lysert.  - fint men skeptisk til 
renhold. 

Och de som var negativa och tyckte att struktur var sämre nämnde följande intryck: 

- strävsamhet, virker litt uekte.  - bra, men det blir lett mye stöv (smuts).  - blir sikkert 
fort skittent.  - praktisk verdering; Tror det er vanskelig å holde rent, OVANT.  - likte 
ikke.  - Rafft og spennende, men taper (slits) seg nok med tiden.  - vanskelig å holde rent 
- ujevn flate, vanskelig renhold.  – brunt.  - liker ikke dere grove overflater.  - röffere, får 
jeg fliser i föttene? Hva med små barn som krabber?  - helt greit.  – plastaktig (negativ).  
- for lite glatt.  - mökkete (skitigt) Urent.  - for mye struktur.  - for kraftig struktur.  - 
ikke like pent att se på men bedre att gå på. 
 

Av alla 29 personer så svarade 21 st på frågan var de tycker strukturgolvet passar bäst . I 
Tabell 4 ser vi förstås att stugan är en given plats men att sovrum också sticker ut som en 
tänkbar rumstyp som de spontant nämner. Vi bör komma ihåg att det var en låg andel som 
tyckte att struktur var bättre. 
 
Tabell 4. Hvor passer strukturgulvet best? 
Plats  Antal 
ute (terasse)    1 
stue   2 
kjellerstue   1 
soverom   6 
steder med stor trafikk  2 
på hytta   6 
kjökken,   1 
gang, entre,   3 
arbeidsrom,   1 
rustikke miljöer 1 
bondegård  1 
på folkemuseet 1 
vet ikke    2 
 
 
Tabell5. Val av färg på strukturgolvet (antal kryss). 
brun 5 
hvit 23 
brungrå 3 
grå 5 
annen farge 0 
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Tabell 5 avslöjar att norrmännen föredrar det vita strukturgolvet och att färre än i Sverige vill 
ha brun, brungrå eller grå yta. Detta sammanfaller väl med analysen av bästa och sämsta ytan 
och dess kommentarer där det fanns tendenser att t ex storkvistiga ytor klassades ned p g a 
deras mörkare visuella uttryck . Ljusa golv är m a o bättre i Norge. 

Efter det att formuläret fyllts i helt och intervjun så att säga var över, informerade 
intervjuledaren respondenterna kring de tekniska fördelarna med strukturbehandlingen. Sedan 
ställdes den absolut sista följdfrågan som var att - Om de hade vetat detta hade det påverkat 
deras val och inställning till strukturgolven?  I Tabell 6 anges hur många som bedömde att det 
skulle påverka deras inställning (beslut). 
 
Tabell 6. Grad av påverkan av information om strukturgolvens tekniska egenskaper. 
Grad  antal 
Ja, påverkes 14 
Nei, påverkes ikke 10 
Vet ikke 4 

De intervjuades gissning av pris för de olika golvtyperna anges i Tabell 7. Likt studien i 
Sverige skattade de priset för strukturgolvet högre än det vanliga trots att majoriteten var 
negativt inställda eller hade någon form av aversion mot det ”nya” utseendet. Ovanligt=dyrt 
kan nog vara den naturliga förklaringen. Efter levererad gissning informerades de om att de 
verkliga priserna var 360 resp. 400 NOK. Vi ser i tabellen att deras skattning var i median 80 
-110 NOK lägre än aktuellt listpris. Inför frågan uttryckte alla att de inte hade en aning om 
vad saker och ting kostar. 
 
Tabell 7. Gissning av pris per kvadratmeter för vanligt respektive strukturgolv (NOK). 
 Vanligt Struktur 
medel 255 315 
Max 800 1000 
Min 100 120 
Median 250 320 

 
 
 
PLUS OCH MINUS MED TRÄGOLV  

Svaren på frågan om de ser några fördelar eller nackdelar med trägolv i förhållande med andra 
golvtyper ses nedan: 

# virker varmt og mykt, et et glass går ikke i stykken hvis man mister det, ser nordiskt 
ut. # varmt, levene.  # varmere, mykere, genuint.  # varmere.  # varme.  # tregulv gir 
naturlig varme. Virker også rent og friskt.  # tradisjoner.  # sammen med rom med panel, 
hytte.  # penere å se på+, lettere hakk og smuss enn f. eks. laminat.  # penere.  # 
oppleves lunere - har en annen fysisk varme.  # naturproduktekthet. Ulempe - kaldere 
(struktur)-ser kunstig ut.  # naturprodukt, luktfritt, ved renhold frisk inneluft, enkelt 
vedlikehold.  # må skures.  # Må lakkes, får sår - Ikke så kalt å gå på som tks linoleum.  
# mykere enn laminat+, lettere å få merker.  # mest bare plus. Kan få slagsår som blir 
sorte.  # mer vedlikehold, mere utsatt for hakk, riper etc. kan slipes og behandles.  # man 
skal ta hensyn til interiör/ arkitekteer. Litt tyngre å holde pent om det ikke er lakkert.  # 
lett å holde rent, bra for alergikere.  # fölelse av ekthet-lukt og syn+ mer vedlikesbehov.  
# furugulv er myke og får lett merke.  # flekker setter seg fast i treverket.  # er myke så 
det bli lett hakk . Tåler slitasje+ vannsöl dårligere enn f. eks. Stengulv i en entre.  # blir 
lettere slitte. Synes de gir mere liv.  # bedre å gå på, penere . 
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Granskar man de svarandes kommentarer (och även i mötet med människorna och småpratet 
kring intervjuerna) kan vi konstatera att norrmän är positiva till trägolv. Det visuella intrycket, 
den varmare upplevelsen, god luftkvalitet, naturprodukt och många nämner känslan av att gå 
på trägolv som positiva aspekter. De negativa aspekter som nämns rör känslighet för 
sår/märken men också svårigheter att hålla rent.  

Tabell 8. Viktiga faktorer när norrmän väljer golv (antal kryss). 
Estetikk 23 
vedlikeholdsbehov 20 
Slitestyrke 18 
Hvor godt det er å gå på 16 
innredning og stil 15 
hvor lettstelt det er 15 
helhetsinntrykk 14 
lett å legge 9 
pris 8 
annet kvalitet 

Granskar vi Tabell 8 ser vi att även där att estetik, behov av underhåll och lätthet att städa, 
slitstyrka och känslan när man går på golvet är viktiga när norrmän väljer golvmaterial. 
Helhetsintryck och hur golven passar in i inredning och stil är också viktiga faktorer. Den 
uppenbara skillnaden mot Noliastudien är att pris hamnade lågt (i Sverige den 3:e viktigaste). 
Norrmännen kan därför kanske anses mindre priskänsliga vid val av golvmaterial. 

I Tabell 9. Vilket typ av trägolv de svarande har och var? 
på hytta-furu, hjemme eik, bök overalt 
lakkert tregulv soverom (hytta) 
furugulv alle 
furugulv soverom(hjemme) 
golvbord på hele hytta 
furugulv hytta-overalt 
furuplank  hjemme 
planker hjemme)alle 
furu (hytta) alle rom 
furuparkett hj, furu på hytta stue/kjökken hjemme, overalt hytta 
furu soverom 
lakkert furugulv Stue, soverom 
furu, furu-sovrum 
furu natur overalt 
furugulv er myke og får lett merke alle gulv 
grangulv Hjemme; overalt utom kjökken 
granbord Hjemme; alle rom 
parkett hjemme 
parkett eik  hjemme 
parkett overalt 
parkett alle rom 
parkett hele huset 
parkett Alle rom 
parkett hjemme og stuen 
lyn, eik Hjemme: sovrum. I stue: kjökk, gang 
parkett  Hjemme: alle. Entre, sov, arb i stue 
parkett stue , kjökken 
eikparkett/furu stue, soverom, oppholdsrum, kjökken 
eik parkett stue, sov 
eikparkett eik-stue 
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I Tabell 9 ses vilka trägolv de har och var de har dessa. En möjlig språkförbistring föreligger 
möjligen av orden stue och hytta där det troligen finns en typ av rum hemma som kallas stue 
men också används för stuga. Betraktaren får här själv avgöra.  Vi kan konstatera återigen att 
furugolv är vanligt förekommande i Norge speciellt i deras populära ”hytter”. Vi ser också att 
det finns de som har furugolv hemma. Ingen av de 27 som hade trägolv var missnöjd med sitt 
trägolv vilket understryker deras positiva grundinställning till trägolv. De 2 personer som ej 
hade trägolv bodde i lägenhet. 
 
 
REFERENSER 
 
2007-01-11 Intervjuundersökning Nolia 2006. Sammanställning.
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Studiens ytor med kvaliteten original (nuvarande)       Bilaga 1 
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Studiens ytor med kvaliteten utmanare            Bilaga 1 
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Finkvistig och grovkvistig yta        Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Luleå tekniska universitet från Sverige undersöker utseenden på trägolv i Norge 

 
Navn:.................................................................    
Alder: ................. 
Kvinne           Mann  
Bolig:        hus         leilighet 
 
Rangeringsresultat:    PENESTE overflate       MINST PENE overflate 
 
SPØRSMÅL 
 
1. Beskriv utseendet på det peneste gulvet (hvorfor kom dette gulvet først?): 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Kunne du tenke deg å ha dette gulvet?     hjemme     på hytta 
  
 

- Ja –  Hvor? 
   
 
 
 
 - Nei. Hvorfor ikke? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
3. Beskriv det minst pene gulvet (hvorfor kom dette gulvet så dårlig ut?): 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

STRUKTURGULV 
 
4. Hva synes du om dette gulvet (brunt/hvitt)?  Kjenn gjerne på gulvet med   
    hånden!  
- Hva er ditt inntrykk, helt spontant? 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Liker du strukturgulvet bedre eller dårligere (i forhold til de andre)?  

Bedre         Dårligere      , hvorfor?................................................................... 

soverom       
kjøkken       
stue       
TV-rom       
entré       
arbeidsrom       
overalt       
annet sted: 
 ...........................           ........................... 
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Bilaga 2 

- Ville du hatt strukturgulvet hjemme hos deg? 
 ja            nei          vet ikke      , hvorfor?.......................................................... 

- Hvor passer strukturgulvet best? 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Dersom du skulle velge farge fritt, hvilken farge ville du da velge?  Er det noen av 
disse fargene, eller en annen (se fargeprøvene)?  
Brun         Hvit         brungrå        Grå        Annen farge: ................................. 

 
     

5. Hvilke fordeler eller ulemper synes du tregulv har i forhold til andre gulvtyper? 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
6. Når du velger gulv, hva er da viktig? 
 
 
 
 
 
 
7. Har du tregulv hjemme eller på hytta? 
 
        Ja – Hva slags tregulv? ....................................... 

              - I hvilke rom?................................................... 

         - Er du fornøyd med gulvet?   Ja   
Nei       , årsak................................................... 

 
- Nei. Hvofor har du ikke tregulv? 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
8. Hvor mye tror du gulvene koster pr. kvadratmeter?  Gjett? 
 
               Vanlig utseende  _________kr/m2           Strukturgulvet _________kr/m2   
 

 

Tusen takk for hjelpen! 

estetikk..........................  
Slitestyrke ...........  
pris.................................  
vedlikeholdsbehov........  
lett å legge...................  
innredning og stil..............   
Hvor godt det er å gå på..   
helhetsinntrykk.................   
hvor lettstelt det er............  
annet:  ................................... 
............................................... 
............................................... 
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Appendix 2.    Intervjuundersökning – Hyttetorget, Oslo 2007 
 

Layout och utseende på rangordning med hjälp av datorbilder             Bilaga 3 

 
Fig 1. Parvis jämförelse som upprepas så att alla ytor jämförs.  

 
Fig 2. Visuell återkoppling; Rangordning klar med möjlighet att ändra ordning. 

 - 17 - 



Appendix 2.    Intervjuundersökning – Hyttetorget, Oslo 2007 
 

Bilaga 3 

 
Fig 3. Avslutande bild som visar den bästa och den sämsta ytan för respondenten för att 
återkoppla och bekräfta deras val. Sedan lagras rangorningsresultatet automatiskt inklusive 
eventuella ändringar (se Fig 2). 
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