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SAMMANFATTNING 

Den produktgrupp som här studerats är limfog för Gör-Det-Själv-marknaden. Limfog är en 
vanlig produkt som konsumenter köper styckevis och där träets estetiska blandning av 
träegenskaper kan vara av betydelse för ett aktivt val eller köp av kunden.  Den limfog som 
studerats i projektet producerades på olika sätt för att spänna ut försöksrymden d v s öka 
variationen i den färdiga limfogens utseende.  

Projektets övergripande mål var att studera vanliga konsumenters olika känslighet 
(smakprofiler) för olika utseenden på trä. Huvudmålet med studien var att jämföra två metoder 
för preferensmätning; dels användandet av riktiga träytor (limfog) och dels digitala bilder av 
desamma för rangordning av produktalternativ. För att validera användbarheten av de båda 
metoderna jämfördes deras rangordningsresultat. Ett delmål med studien var att studera om det 
fanns skillnader i preferenser för limfog som producerats enligt alternativa produktionssätt med 
traditionellt producerad limfog/utseende. 

Femton personer intervjuades i två omgångar. I den första intervjun fick personerna rangordna 
11 limfogsytor med hjälp av datorbilder och en webapplikation. I den andra intervjun två 
veckor senare fick samma personer rangordna samma limfogsytor fast nu med riktiga träytor.  

Resultaten från intervjuerna visar de båda metoderna gav likvärdiga resultat. Det fungerade bra 
att använda digitala bilder och utföra preferensstudier via utvecklad web-applikation. 
Rangordning genom parvis jämförelse enligt principen reducerad-binärt-träd minskade antalet 
aktiva val till hälften jämfört mot en fullständig jämförelse. Trots det var 11 stycken 
produktalternativ på gränsen till för många att ta ställning till för de intervjuade personerna. 
Detta gällde båda intervjumetoderna. Bildernas kvalitet visade sig vara viktigt och de små 
skillnader i rangordningsresultat mellan de två intervjumetoderna kan till viss del förklaras av 
bristande återgivning av färgnyanser.  

Metoden att rangordna de verkliga limfogsskivorna fungerade mycket bra.  Principen att välja 
ömsom bäst och sämst och kontinuerligt plocka bort valda produktalternativ fungerade bra.  

Följande estetiska kvalitetsskillnader visade sig vara viktiga för intervjupersonerna: En jämn 
fördelning av kvistar över ytan (limfogen) tillika blandning av kvistutseende är viktigt för 
helhetsintrycket. Märgstråk upplevdes starkt negativt då de ses som streck i ytan, en artefakt. 
Detta gäller också hög grad av randighet som upplevdes negativt. Detta kan orsakas av splint-
/kärnvedsvariationer, speciellt när limfogen producerats med låg lamellbredd. Negativt var 
också tjurvedsstråk som orsakar randighet i en yta, vilket stör den visuella balansen och 
harmonin. 

Den limfog som producerats inom ramen för en ny högutbytesstrategin rankades högre än den 
traditionellt tillverkade limfogen som var inköpt. Detta kan förklaras främst av en hög grad av 
färska kvistar (ej svarta och eller döda kvistar), som kommer sig av valet av råvara. Råvaran 
utgjordes av klentimmer medan råvaran till den traditionellt tillverkade limfogen kom från 
plank med ursprung från osorterat timmer. Slutsatsen är att för limfog så har valet av råvara 
minst lika stor betydelse än produktionssätt (lamellbredd, koniska lameller etc) för det estetiska 
uttrycket och kundtillfredsställelse. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 

Trä används i många tillämpningar där träet är synligt i slutprodukten där val av råvara och 
produktionssätt har betydelse för det slutgiltiga estetiska uttrycket. För varje träprodukt som 
efterfrågas på en given marknad finns krav på tekniska egenskaper (t.ex. dimensions- och 
formstabilitet, fuktkvot mm) med tillhörande specifikation av utseendemässiga egenskaper (t.ex. 
tillåtna kvisttyper, storlekar och mängder, färgstråk mm). För varje produkt gäller det att på 
bästa sätt välja råmaterial (stock, stocktyp, dimension) till given produkt och att optimera 
tillredningsprocesserna mot en så liten förlust av värdefullt material som möjligt. Den 
biologiska variationen vad gäller tekniska och estetiska egenskaper för ett och samma trädslag är 
stor. Lika stor är potentialen för att allokera de olika träegenskaperna till olika slutprodukter. 
Rätt träegenskaper till rätt produkt och kund är den enkla princip som alltigenom bör gälla. 
Detta är i praktiken en ständig utmaning för den trämekaniska industrin. Figuren nedan 
beskriver det dubbelriktade flöde av information som krävs i en marknadsdriven produktion av 
träprodukter. 
 

 Marknad och slutlig kund 

Produkt 

Process Material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Marknadsdriven produktion av träprodukter med krav på dubbelriktat 
informationsflöde. 

Träindustrin behöver enkla och användarvänliga metoder för att återkommande kunna mäta 
den slutliga kundens eller konsumentens preferens och önskemål för att på så sätt uppnå en 
marknadsdriven produktion av sina träprodukter. Det är med detta som bakgrund som denna 
studie skall ses. 

Den produktgrupp som här studerats är limfog för Gör-Det-Själv-marknaden. Limfog är en 
vanlig produkt som konsumenter köper styckevis och där träets estetiska blandning av 
träegenskaper kan vara av betydelse för ett aktivt val eller köp av kunden.  Den limfog som 
studerats i projektet producerades på olika sätt för att spänna ut försöksrymden d v s öka 
variationen i den färdiga limfogens utseende. Eventuella samband mellan använd råvara och 
människors preferenser kan ge anvisningar om vilka träegenskaper som bör undvikas och vilka 
som skulle kunna nyttjas i större utsträckning än idag. 

Projektets övergripande mål var att studera vanliga konsumenters olika känslighet 
(smakprofiler) för olika utseenden på trä. Huvudmålet med studien var att jämföra två metoder 
för preferensmätning; dels användandet av riktiga träytor (limfog) och dels digitala bilder av 
desamma för rangordning av produktalternativ. För att validera användbarheten av de båda 
metoderna jämfördes deras rangordningsresultat. Ett delmål med studien var att studera om det 
fanns skillnader i preferenser för limfog som producerats enligt alternativa produktionssätt med 
traditionellt producerad limfog/utseende. 
 
 
 
 
 

 - 3 - 



 
MATERIAL OCH METODER 

Träytor 

De i studien medtagna träskivorna ses i Tabell 1. Limfogsskivor av tre huvudtyper togs med i 
studien.  

1. Limfog från ett pågående Mål1 - FoU projekt (som syftar till att producera limfog med 
mycket höga utbytestal genom alternativa såg- och produktionssätt). Yta 1-7 i Tabell 1. 
Denna limfog hade lameller med icke parallella kantytor d v s de följde stockens yttre 
form. Varje lamell hade alltså variabel lamellbredd. 

2. Limfog producerad från vanliga ytbrädor från klasserna O/S, V och IV, med fast 
lamellbredd. Yta 8-10 i Tabell 1. 

3. Vanlig limfog köpt i butik, med fast lamellbredd. Yta 11 i Tabell 1. 

Syftet med urvalet av limfog från olika produktionssätt var att få en så stor spridning som 
möjligt i utseende för de limfogsskivor som skulle ingå i studien. Varje yta (rad i Tabell 1) 
valdes ut från en grupp av tre skivor från respektive produktionssätt (slumpmässigt utplockade). 
Vald yta skulle med fördel ha ett avvikande utseende från övriga gruppers utseende, dock utan 
tekniska fel såsom urslag och kvisturslag. I Bilaga 1 ses bilder av samtliga limfogsytor som ingick 
i studien. Alla träytor kapades till samma format; 1500 x 500 mm2. 
 
Tabell 1. Ursprung och tekniska data för de ytor som ingick i studien. 

Yta Ursprung Ämne Läggning 
Lamell- 
bredd 
(cm) 

Centrum/ 
ytbit 

Sågning Grupp 

y1 Solid-Projekt helt traditionell 5-11,5  blandat Typ1 grp 1 
y2 Solid-Projekt helt traditionell 10-12  centrum Typ1 grp 18 
y3 Solid-Projekt helt traditionell 5-8,5  ytbit Typ1 grp 19 
y4 Solid-Projekt helt likssidig 8-10,5  blandat Typ2 grp3 
y5 Solid-Projekt mittdelat traditionell 5-7  blandat Typ3 grp5 
y6 Solid-Projekt helt trad FUL 6,5-11  blandat Typ1 grp 1H3 
y7 Solid-Projekt helt ändvända 8-10,5  centrum Trapets grp 24:4 
y8 Ytbrädor O/S mittdelat traditionell 5,3  ytbräda Mittkluvet Egen tillv. 
y9 Ytbrädor  V mittdelat traditionell 5,3  ytbräda Mittkluvet Egen tillv. 
y10 Ytbrädor  VI mittdelat traditionell 5,3  ytbräda Mittkluvet Egen tillv. 
y11 Butiksvara mittdelat traditionell 4,4  centrum Mittkluvet Inköpt 

 

Bildmaterial 

Digitala bilder av de 11st limfogsskivorna togs med hjälp av en digitalkamera av märket Canon 
EOS 10D med en 6 megapixelsensor och ett 50 mm macro-objektiv. Ljussättningen bestod av 
10 st lampor med ljusspridare. Ett antal slaskförsök gjordes för att kalibrera ljussättningen. För 
varje limfogsskiva togs sex bilder i längsled med förskjutning och överlappning så att de 
parallella bilderna kunde ”läggas ihop” till en hel limfogsyta. Ett kommersiellt program för 
fotomontage användes för att lägga ihop delbilderna med hjälp av så kallad Image-Stitch 
teknik. 

Plattform för webbaserade intervjuer 

Inom ramen för projektet utvecklades ett enkelt webbaserat intervjuverktyg. Verktygets layout 
ses i sin helhet i bilaga 2. Principen bygger på att bilder av limfogskvaliteter (11 st) jämförs 
parvis i en turnering med målet att alla elva utseendekvaliteter rangordnas och poängbedöms. 
Intervjuresultatet lagras automatiskt.  
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Parvis jämförelse valdes som metod för rangordning av produktalternativen. Metoden har visat 
sig vara ett bra verktyg/instrument för rangordning, speciellt när det skiljer lite mellan de 
alternativa produkter som skall poängsättas. I denna studie valdes parvis jämförelse också för att 
det är praktiskt omöjligt att visa 11 st bilder samtidigt med bibehållen hög upplösning och 
storlek på bilderna. Den parvisa jämförelsen gjordes inte som en komplett jämförelse (alla mot 
alla), utan som en reducerad variant beskriven av Silverstein & Farrell 1998 och 2001.  Denna 
rangordningsprocedur bygger på en sorteringsmetod kallat balanserat-binärt-träd, vilket 
resulterar i att sannolikheten minskar att ”bästa yta” jämförs med ”sämsta yta” (valet är 
självklart) och att sannolikheten ökar för att två bilder som ligger ”nära” varandra jämförs 
(enligt den intervjuades smakprofil).  Användandet av balanserat-binärt-träd tekniken minskade 
antal aktiva val från 55st (för 11 ytor och alla mot alla) till ca 25-30 st beroende på hur 
respektive person väljer. 

Intervjuplattformen är självinstruerande och består av fem delar (se även bilaga 2): 

1)   En förstasida med scenario och instruktioner för förståelse och genomförande. 
2)   Rangordningsprocedur:  Alla olika limfogsbilder visas i en parvis jämförelse där den 

intervjuade har uppdraget att välja den av två som de föredrar.  
3)   Resultatvisning: Intervjupersonens färdiga rangordning visas med möjligheter att finjustera 

ordningen vid behov.  
4)   Följdfrågor som fångar upp hur bra de olika limfogarna egentligen är.  
5)   Frågor kring personen, man/kvinna, ålder, om de någon gång köpt träprodukter, 

mailadress m.m.  
 

Intervjuer 

Samma personer intervjuades i två omgångar. I den första intervjun användes datorbilder och 
ovan beskriven intervjuplattform för rangordning och i den andra intervjun användes samma 
produkter fast i form av fysiska träytor (limfog). Tidsintervallet mellan de två intervjuerna sattes 
till två veckor. Det var relativt liten skillnad i utseende mellan produktalternativen och därför 
ansågs tidsspannet tillräckligt långt för att intervjupersonerna inte skulle ha möjlighet att 
komma ihåg deras tidigare val. Fri sampling av försökspersoner tillämpades. De som ville fick 
delta i studien och inbjudan till att delta i studien skickades i samband med intervju nr 1 via 
mail till ett hundratal personer.  
 
Intervju nr 1 med datorbilder 

Utskickad mail-inbjudan innehöll en kort information om studien och länk till 
intervjuplattformens websida.  Intervjupersonerna genomförde testet på egen hand med hjälp 
av utvecklad intervjuhemsida (bilaga 2). De personer som genomförde testet och uppgivit sin 
mailadress (frivillig uppgift) via webplattformen kontaktades för återkoppling. Forsknings-
ledaren återkopplade via datorpost och för att be personerna att ställa upp i den andra 
intervjun, med ny intervjumetod- de riktiga träytorna. 
 
Intervju nr 2 med träytor 

Samma försökspersoner som i intervju 1.  I ett tomt 30kvm stort rum med god belysning 
ställdes alla limfogsskivor på högkant i en halvcirkelformad båge. Intervjupersonen placerades i 
mitten sittande på en stol med uppdraget att rangordna alla 11 ytor efter utseende. Principen 
var enkel; intervjupersonen fick peka ut den bästa och sämsta ytan varpå forskaren ställde bort 
de valda objekten. Denna procedur repeterades tills ytorna tagit slut. Personens individuella 
rangordning visades sedan genom att ytorna ställdes ut i halvcirkelbåge igen, nu enligt 
personens smakprofil. Aktuell rangordning granskades och i ett andra steg fick 
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intervjupersonerna korrigera sin rangordning om de så önskade. Uppställningen gav 
möjligheter till återkoppling och kontrollfrågor rörande personernas smakprofil och val. 
 
 
RESULTAT OCH DISKUSSION 

Femton personer genomförde både intervjuomgång 1 och 2. Endast de intervjupersoner som 
genomfört båda omgångarna redovisas här. Personerna var i åldrar mellan 30-61 år, tio män 
och fem kvinnor. Nio personer hade ringa eller ingen erfarenhet av att arbeta med trä, fyra 
hade viss vana och två var experter på limfog. Det relativt låga antalet deltagare gör att 
resultatredovisningens fokus ligger i att jämföra hur väl de båda intervjumetoderna levererat 
rangordningsresultat som överensstämmer med varandra.  

Poängsättningen av respektive persons rangordning gjordes lika för de båda intervjuom-
gångarna. Varje persons rangordning genererade rankingpoäng från 1-11 poäng där den yta 
som rankats bäst fick högst poäng (11p).  

Bild 1 och 2 visar grafiskt den totala poängsumma respektive limfogsutseende fått i de två 
undersökningarna. De båda undersökningsmetoderna ser ut att ha levererat likvärdiga resultat. 
Bland de fyra främsta ser vi att yta 5 rankades något högre i datorbildsstudien. Bland de fyra 
sämsta ser vi att yta 7 och 9 har bytt plats. En annan skillnad är att spannet i poängsumma 
mellan bästa och sämsta yta är större för träytemetoden än för datorbildsmetoden. Orsaken till 
detta är att i träytestudien var det några fler personer som röstat likartat, d v s pekat ut ytorna 
11, 10, 7 och 9 som förlorare och 3, 1, 5 och 6 som vinnare. 

Ett intressant delresultat är att de limfogsytor (yta 1-7) som producerats inom ramen för 
högutbytesstrategin med råvara från klentimmer rankades högre än både den inköpta limfogen 
(yta11) och den limfog som producerats från ytbrädor (yta 8-10). 

Intervju nr 1 - Datorbilder
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Bild 1. Intervju nr 1. – Datorbilder.         Bild 2. Intervju nr 2. – Träytor. 
           Poängsumma och placering  Poängsumma och placering 
           för respektive yta. 15 personer.  för respektive yta. Samma personer. 
 
 
Individuell osäkerhet i valsituationen 

En enkel analys av de intervjuades osäkerhet i bedömning gjordes genom att analysera hur 
respektive persons rangordning ändrats mellan intervjuomgång 1 och 2. Resultaten från de två 
intervjuerna jämfördes där varje ytas position och eventuell förflyttning analyserades. För varje 
person räknades ett medelvärde ut, som beskriver hur många positioner i rangordningen ytorna 
hade förflyttats. Det totala medelvärdet för alla 15 personers osäkerhet i rangordning blev 1.8 
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enheter beskrivande att i medeltal så flyttades ytorna 1.8 steg mellan de två 
intervjuomgångarna. Om denna siffra är hög eller låg får läsaren själv bedöma då något 
jämförelsetal inte finns.  För att möjligen få ett referenstal att relatera till så räknades 
motsvarande medelvärde ut för två stycken fiktiva intervjuomgångar med 15 personer och där 
den ena intervjuomgångens resultat randomiserats. Motsvarande värde för ytornas 
medelförflyttning blev då 3.4 enheter.  

Två konkreta omständigheter som i allmänhet kan ha bidragit till differensen vad gäller 
rangordningsresultaten mellan de två intervjuomgångarna är:   

- att variationen bland produktalternativen var ganska små (utseendemässigt ganska lika 
och valen därmed svåra). 

- att två helt olika metoder användes för rangordningsproceduren; dels digitala bilder 
kontra riktiga träytor och dels parvis jämförelse i intervju 1 (datorbilder) att jämföras 
med total jämförelse i intervju 2 (riktiga träytor). 

Med detta som bakgrund och den förhållandevis goda överensstämmelsen mellan de totala 
resultaten för de två intervjuomgångarna (Bild 1 & 2) kan man dra slutsatsen att det går i 
princip lika bra att använda datorbilder för preferensstudier när träets estetiska egenskaper skall 
bedömas. 

 

 

 
– VGV – 
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Vinnare respektive förlorare 

Om vi utgår från totalsummeringen i Bild 2 kan vi granska hur de limfogsytor såg ut som var 
bäst, mitt mellan och sämst. En visuell överblick av de tre främst rankade limfogsskivorna ges i 
Bild 3. Alla de tre ytorna y3,y1 och y5 har var och en ett ganska säreget estetiskt uttryck men 
gemensamt är att de kontrastgivande träegenskaperna är jämnt fördelade (här främst kvistar). 
Intervjupersonerna beskriver ytorna likvärdigt och med orden; vilsam, harmonisk, balanserad, 
livfull och innehållsrik. 
 

 
1:a plats.  y3.   SOL – hel, varannan, splint-ämnen 

 
2:a plats.  y1.   SOL – hel, varannan, blandat splint och kärn-ämnen 

 
3:e plats.  y5.   SOL – mittdelad, varannan, blandat splint och kärn-ämnen 

Bild 3. Det tre bästa limfogsskivorna enligt intervju nr 2 (ref. Bild 2). 
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I Bild 4 ses de ytor som totalt hamnat i mitten vad gäller poängsumma. Gemensamt för dessa 
tre är att de har någon eller några egenskaper som skapar disharmoni och obalans. Yta 2 har två 
olika kvisttyper på vardera hälft. Yta 8 har mycket få men visuellt kontrastgivande svarta 
kvistar. Yta 4 har ett par stråk med tjurved som ger ett randigt uttryck som stör.  
 

 
5:e plats  y2.   SOL – hel, varannan, kärn-ämnen 

 
6:e plats  y8.   Limfog gjord av O/S-brädor, O/S. 

 
7:e plats  y4.   SOL – hel, liksidig, blandat splint och kärn-ämnen 

Bild 4. Tre ytor rankade som ”medelutseende” (ref. Bild 2), d v s varken bra eller dåligt.  
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De tre limfogsskivorna som rankats sämst ses i Bild 5. Yta 7 har varierande kvisttyper och 
storlekar samt en avvikande lamell med mörka små kvistar. Ytan har också några kärnvedsstråk 
som skapar ett randigt intryck. Yta 10 har mycket stora kvistar med varierat färginnehåll och 
där kvisten ibland är kluven. Fördelningen av de stora kvistarna i yta 10 beskrivs av de 
intervjuade som t ex ”Stora blaffor som är ojämnt fördelade över ytan”. 

Den sämst rankade ytan y11, är den limfog som köpts i butik. Det är den enda yta som 
innehåller märgränder vilket klart beskrevs som negativt av de intervjuade. En person beskriver 
detta bra – ”Jag tycker inte om de där strecken, de stör helhetsintrycket”. Inspekterar vi y11 i 
Bild 5 så ser vi också att ytan innehåller många olika former och storlekar på kvistar vilket 
 

 
3:e sist.  y7.   SOL-Trapetssågning 

 
Näst sist.  y10.   Limfog gjord av utskotts-brädor, VI. 

 
Sista plats.  y11.   Köpt limfog. 

Bild 5. De tre sämsta limfogsytorna enligt de intervjuade personerna (ref. Bild 2). 
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påverkar negativt. Ytan har av många beskrivits med orden; plottrig, orolig, disharmonisk och 
obalanserad. 

Eftersom den köpta limfogen (y11) redan i intervju nr 1 rankats som sämst, och det främst 
p.g.a. att den innehöll märgstråk, så lades en tilläggsfråga till vid intervjun nr 2. Den ställdes i 
slutet av intervjun när rangordningen var klar och löd; - Var vill du placera denna yta (y11) om 
vi vänder på den? Ytan såg då ut som y11(baksida) i Bild 6 och innehöll inga märgränder. Den 
skulle visa sig få en i medeltal bättre placering om baksidan var den som var synlig och skulle 
bedömas. Hälften av de intervjuade ville flytta yta y11(baksida) till ungefär i mitten av 
rangordningsskalan (som bäst en 4:e plats) men den andra hälften tyckte inte att den blev 
märkbart bättre. 
 

 
Tilläggsfråga.  y11 (baksida).   Köpt limfog. 

Bild 6. Utseendet på baksidan av yta 11. Baksidans utseende saknar märgstråk och denna sida 
användes i samband med en tilläggsfråga i intervju nr 2. Frågan löd; - Var vill du placera denna 
yta (y11) om vi vänder på den? 

 
 
Intervjuresultaten från de båda intervjuomgångarna kan summeras i följande; 

- De två intervjumetoderna gav likartade resultat. 
- En jämn fördelning av kvistar över ytan tillika blandning av kvistutseende är viktigt för 

helhetsintrycket. 
- Märgstråk upplevs starkt negativt då de upplevs som streck i ytan, en artefakt. 
- Hög grad av randighet upplevs negativt. Detta kan orsakas av splint-/kärnveds 

variationer, speciellt när limfogen produceras med låg lamellbredd (ex. y11). Negativt 
är också tjurvedsstråk som orsakar randighet i en yta vilket stör den visuella balansen 
och harmonin. 

- Den limfog som producerats enligt högutbytesstrategin rankades högre än den 
traditionellt tillverkade limfogen (inköpt), oavsett om den innehöll märgränder eller 
inte. Detta kan förklaras främst av en hög grad av färska kvistar (ej svarta och eller döda 
kvistar), som kommer sig av valet av råvara. Denna råvara utgjordes främst av 
klentimmer medan råvaran till den traditionellt tillverkade limfogen kom från plank 
med ursprung från osorterat timmer. 
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För- och nackdelar med datorbilder 

Digitala bilder av träytor förmedlar givetvis inte hela upplevelsen av en träyta (här limfog). Om 
man skall använda sig av digitala bilder för preferensstudieändamål måste de vara av högsta klass 
vad gäller färgåtergivning, kontrastverkan, blänk och upplösning. I intervjuomgång 2 blev det 
klart att just färgskillnader mellan kärnved och splintved inte riktigt på ett naturtroget sätt 
fångats av de digitala bilderna. Några ytor hade större mängd av just sådana längsgående 
färgstråk vilket ofta kommenterades med negativa utlåtanden i intervjuomgång 2 (den är för 
randig). Den inköpta limfogsskivan, y11, hade hög grad av randighet uppkommen av smal 
lamellbredd och blandning mellan kärnved och splintved. Detta kan tillsammans med 
förekomsten av märgstråk förklara dess klara sämsta-plats. I slutet av intervjuomgång 2 gick 
forskaren igenom varje persons tidigare rangordning (från omgång 1) och flera personer 
kommenterade just randighet som en negativ sak. Ytorna 7, 5 och 4 är ytor med ganska hög 
grad av randighet p g a tjurved och kärn-/splintvedsstråk. Det är troligt att detta till viss del kan 
förklara att de fått en lägre poäng när de visats/bedömts i intervju nr 2 – med verkliga träytor.  

Summerar vi de uppföljningsfrågor som ställts vid slutet av intervjuomgång 2 så finner vi 
följande: 

- Att rangordna och svara på frågor via den webbaserade intervjuplattformen hade för 
samtliga fungerat väl. Antalet produktalternativ var i emellertid i det största laget (11st) 
vilket gjorde att antalet aktiva val blev på gränsen till många (ca 25 val). 
Webplattformen erbjuder preferensstudier på ett praktiskt sätt. Platsoberoende, 
automatisk intervjusvarslagring och möjlighet att intervjua många är några fördelar. 

- Att rangordna de verkliga limfogsskivorna genom att välja ömsom bäst och sämst och 
kontinuerligt plocka bort valda produktalternativ fungerade mycket bra. Att använda 
fysiska objekt (här limfog) är givetvis ett stort plus då hela produkten kan bedömas. 
Detta skall ställas mot de praktiska nackdelar som metoden medför. 

- Kvaliteten på bilderna fångade inte till fullo de färgnyansskiftningar (små) som orsakats 
av bland annat kärn-/splintved variationerna i ytorna. Detta påverkade möjligen 
rangordningsresultaten och kan bidra till att förklara de små skillnader som finns i 
rangordningsresultaten mellan de två intervjumetoderna. 

 

 

 
– VGV – 
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SLUTSATSER 
 

Intervjumetoder: 

- Att använda digitala bilder jämfört med verkliga träprodukter fungerade bra och gav 
likvärdiga resultat. 

- Preferensstudium via utvecklad web-plattform fungerade bra. Rangordning genom parvis 
jämförelse enligt principen reducerad-binärt-träd minskade antalet aktiva val till hälften 
jämfört mot en fullständig jämförelse. 

- För båda intervjumetoderna gällde att 11 stycken produktalternativ var på gränsen till för 
många att ta ställning till för de intervjuade personerna. 

- Bildernas kvalitet visade sig vara viktigt. Kvaliteten på bilderna fångade inte till fullo de 
färgnyansskiftningar (små) som orsakats av bland annat kärn-/splintved variationerna i 
ytorna. Detta påverkade möjligen rangordningsresultaten och förklarar de små skillnader 
som finns i rangordningsresultaten mellan de två intervjumetoderna. 

- Metoden att rangordna de verkliga limfogsskivorna fungerade mycket bra.  Principen att 
välja ömsom bäst och sämst och kontinuerligt plocka bort valda produktalternativ 
fungerade bra.  
 

Visuella kvalitetsskillnader: 

- En jämn fördelning av kvistar över ytan (limfogen) tillika blandning av kvistutseende är 
viktigt för helhetsintrycket.  

- Märgstråk upplevs starkt negativt då de ses som streck i ytan, en artefakt. 
- Hög grad av randighet upplevdes negativt. Detta kan orsakas av splint-/kärnveds 

variationer, speciellt när limfogen produceras med låg lamellbredd. Negativt är också 
tjurvedsstråk som orsakar randighet i en yta vilket stör den visuella balansen och harmonin. 

 
Råvarans och produktionssättets betydelse: 

- Den limfog som producerats inom ramen för den nya högutbytesstrategin rankades högre 
än den traditionellt tillverkade limfogen (inköpt), oavsett om den innehöll märgränder eller 
inte. Detta kan förklaras främst av en hög grad av färska kvistar (ej svarta och eller döda 
kvistar), som kommer sig av valet av råvara. Råvaran utgjordes av klentimmer medan 
råvaran till den traditionellt tillverkade limfogen kom från plank med ursprung från 
osorterat timmer. 
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Limfogens utseende och ursprung (1500 x 500 mm2)   Bilaga 1  (1 / 3) 
 

 
y1.   SOL – hel, varannan, blandat splint och kärn-ämnen 

 
y2.   SOL – hel, varannan, kärn-ämnen 

 
y3.   SOL – hel, varannan, splint-ämnen 

 
y4.   SOL – hel, liksidig, blandat splint och kärn-ämnen 



Limfogens utseende och ursprung (1500 x 500 mm2)   Bilaga 1  (2 / 3) 
 

 
y5.   SOL – mittdelad, varannan, blandat splint och kärn-ämnen 

 
y6.   SOL – Från en ”ful” grupp       (grp 1H3) 

 
y7.   SOL-Trapetssågning 

 
y8.   Limfog gjord av O/S-brädor, O/S. 



Limfogens utseende och ursprung (1500 x 500 mm2)   Bilaga 1  (3 / 3) 
 

 
y9.   Limfog gjord av kvinta-brädor, V. 

 
y10.   Limfog gjord av utskotts-brädor, VI. 

 
y11.   Köpt limfog. 

 
y11 (baksida).   (Tilläggsfråga). Köpt limfog. 



Utseendetest av limfog med hjälp av datorbilder      Bilaga 2: (1 / 5) 
 

 
 

 
 



Utseendetest av limfog med hjälp av datorbilder      Bilaga 2: (2 / 5) 
 

 
 
 

 
 



Utseendetest av limfog med hjälp av datorbilder      Bilaga 2: (3 / 5) 
 

 
 
 

 



Utseendetest av limfog med hjälp av datorbilder      Bilaga 2: (4 / 5) 
 

 
 
 

 



Utseendetest av limfog med hjälp av datorbilder      Bilaga 2: (5 / 5) 
 

 
 
 

 




