
IT-lösningar i den svenska skogsindustrin -
nuvarande och framtida användning

OLOF RUSTNER
CARL LUNDBERG

MG104X Examensarbete inom Teknik och Management, grundnivå
Industriell Produktion

   SE-100 44 STOCKHOLM



SAMMANFATTNING

Denna rapport presenterar hur den svenska skogsindustrins aktörer idag använder IT-lösningar för 
att effektivisera och automatisera sina interna processer, samt ger en bild av vad forskningen är 
inriktad på. Rapporten grundas på en bred litteraturundersökning kompletterat med intervjuer med 
anställda hos ledande IT-leverantörer och aktörer aktiva i branschen. Den insamlade informationen - 
uppdelad på dagens IT-användning och de framväxande bredare IT-lösningarna - har sedan 
analyserats med en SWOT-analys. Denna analys ligger till grund för slutsatserna.

De IT-lösningar som används av aktörerna i den svenska skogsindustrin idag är generellt sett 
relativt begränsade. IT-lösningarna är ofta utvecklade för att lösa ett specifikt problem och saknar 
möjlighet till kommunikation med andra system. Forskningen fokuserar därför på att utveckla 
bredare lösningar som kan användas av fler aktörer i värdekedjan och lägga grunden för ett 
standardiserat sätt att hantera data. Dessa bredare lösningar, som till exempel PapiNet, möjliggör en 
effektivare interorganisationell kommunikation, ett bättre utnyttjande av värdefull information och 
en branschharmoniserad IT-struktur. 

Problemet med införandet av de nya breda IT-lösningar är att det av företagen kräver ett förändrat 
arbetssätt föregånget av resurskrävande insatser. Potentialen i dessa harmoniserade och 
standardiserade IT-lösningar är stor, men kan tyvärr gå förlorad om inte tillräckligt många aktörer 
väljer att övergå till systemen. Den nuvarande strukturen med IT-lösningar utvecklade för ett 
specifikt och tydligt avgränsat problem kommer förmodligen därför fortsatt att ha en stark ställning, 
åtminstone till dess att en kritisk massa av aktörer har valt att implementera de framväxande 
harmoniserade och standardiserade systemen. När detta kommer att ske är svårt att förutse, men det 
finns ett tydligt marknadsbehov av just system som kan hantera mer data, underlätta 
kommunikation och stödja strategiska beslut på ett sätt som dagens befintliga IT-lösningar ej 
förmår.
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ABSTRACT

This report presents how operators in the Swedish forestry industry are using ICT solutions to 
streamline and automate their internal processes, and provides a picture of what the research is 
focusing on. The report is based on a broad literature survey supplemented by interviews with 
employees of leading ICT vendors and operators active in the industry. The information collected - 
split in today's ICT usage and the emerging broader ICT solutions - has been analyzed with a 
SWOT-analysis. This analysis forms the basis for the conclusions. 

The ICT solutions used by operators in the Swedish forestry industry today are generally limited. 
The ICT solutions are often developed to solve a specific problem and are unable to communicate 
with other systems. The research focuses on developing broader solutions that can be used by a 
wider range of operators in the value chain and provide the basis for a standardized way to manage 
data. These broader solutions, such as PapiNet, allows more efficient inter-organizational 
communication, better use of valuable information and an industry-harmonized ICT infrastructure. 

The problem with the introduction of these new wider ICT solutions is that the companies require a 
changed process approach preceded by resource-intensive operations. The potential of these 
standardized ICT solutions is great, but can be lost if not enough players choose to implement the 
systems. The current structure of ICT solutions developed for a specific and clearly defined problem 
will probably continue to be in a strong position, at least until a critical mass of players have chosen 
to implement the emerging standardized systems. When this will happen is difficult to predict, but 
there is a clear market demand for ICT solutions that can handle more data, facilitate efficient 
communication and support strategic decisions in a way that today's existing ICT solutions are not 
capable of doing.
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FÖRORD

Författarna till denna rapport vill rikta ett stort tack till vår handledare Jan-Olof Svebéus (vid 
institutionen för Industriell Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm) för givande 
dialoger kring rapportens framväxt. Ett stort tack riktas även till våra kurskamrater för nyttiga 
reflektioner kring rapportens utformning.

4



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning             6
 1.1 Bakgrund           6
 1.2 Mål            6
 1.3 Avgränsningar           6
 1.4 Metod            7

2. Introduktion till IT-lösningar i den svenska skogsindustrin      8
 2.1 Återväxt och informationshantering        8
 2.2 Logistiköversikt           9
 2.3 Virkesaffären mellan inköpare och markägare       10

3. Nuvarande IT-lösningar          13
 3.1 Planering med GIS          13
 3.2 Simulator för skördare och skotare        13
 3.3 Skotningsplanering          14
 3.4 FlowOpt            17
 3.5 RoadOpt            19
 3.6 KOLA            20

4. IT-lösningar under utveckling          21
 4.1 PapiNet            21
 4.2 Indisputable Key          22
 4.3 Standard för skotarrapportering         23
 4.4 Heureka            24

5. Resultatanalys            25
 5.1 SWOT-analys av punktlösningar        25
 5.2 SWOT-analys av generella lösningar        27

6. Slutsats och reflektion          29
 6.1 Slutsats            29
 6.2 Kritisk granskning          29
 6.3 Förslag till förbättring och fortsatt arbete       29
 6.4 Reflektion           30

Referenser             31

Bilagor             32
 Bilaga 1: Informationsflödet från order av virke till sågad produkt    32
 Bilaga 2: Skogens livscykel          33
 Bilaga 3: Materialflöde från skogen till industrin       33

5



1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Skogsindustrin har alltid varit tidig med att implementera teknologiska framsteg. Redan under slutet 
av 1800-talet var både telegrafen och telefonen välanvända hjälpmedel för kommunikation, och den 
stora produktivitetsökning som följde efter andra världskriget skulle ej ha kunnat uppnås utan 
användandet av datorer och då modern teknik. Branschen var sedan mycket snabb med att utnyttja 
Global Positioning System (GPS) och införandet ses som en milstolpe i industrins tekniska 
utveckling; GPS-baserade IT-lösningar är nu en nyckelfaktor i hela värdekedjan. 

Sedan 1970-talet har industrins produktivitet per arbetstimme fördubblats, vilket till stor del kan 
förklaras med införandet av välutformade IT-lösningar. I den tidiga utvecklingen användes IT-
lösningar för att automatisera själva produktionen, för att sedan övergå till att fokusera på interna 
processer och optimering av flöden. Idag utvecklas främst IT-lösningar inom logistik, 
interorganisationell kommunikation och handel [1]. Branschens aktörer är en av de största 
konsumenterna av IT-tjänster med årliga investeringar på 2,5 miljarder SEK [2]. Ekonomiskt spelar 
skogsindustrin en viktig roll i Sverige jämfört med fallet i övriga EU-länder; skogsnäringen utgör 
cirka tre procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) och engagerar totalt närmare 250 000 
personer, inklusive leverantörer av varor och tjänster [3].

1.2 Mål
Rapporten kommer att presentera nyttan av IT-lösningar inom den svenska skogsindustrin. IT-
lösningar definieras i rapporten som ”ett tekniskt system som använder all relevant information och 
data inom ett visst område för att lösa eller optimera ett befintligt eller framtida problem”. 

Målet med rapporten är att ge en grundlig förståelse för den svenska skogsindustrin och hur olika 
IT-lösningar används som ett stöd i det dagliga arbetet. Både specifika och mer generella lösningar 
kommer att beskrivas och utvärderas för att ge en bild av vilken typ av lösning som kommer att 
användas i framtiden. Syftet är att skapa en förståelse för huruvida specifika lösningar eller mer 
generella sådana är framtiden för skogsindustrin. Inom avgränsningarna skall en så tydlig bild som 
möjligt ges av dagens IT-lösningar. Rapporten skall även undersöka de begränsningar som 
eventuellt finns i nuvarande IT-lösningar samt vad forskningen fokuserar på. En redogörelse för var 
de typiska användningsområdena finns samt huruvida det finns faktorer som med införande av IT-
lösningar kan förbättras och effektiviseras kommer att presenteras.

1.3 Avgränsningar
Rapporten skall endast behandla de IT-lösningar som används i de första stegen i den skogliga 
värdekedjan; från plantering, skogshantering och avverkning fram till förädlingen i massa- och 
pappersframställning respektive i sågverksindustrin. I bilaga 3 visas detta materialflöde, från skogen 
till industrin. IT-lösningarna kommer alltså främst att ligga inom hanteringen av råmaterial, 
materialbehovet i respektive förädlingsindustri samt logistiken däremellan. Rapporten kommer inte 
ingående att undersöka själva programkoden och uppbyggnaden av respektive IT-lösning utan 
istället främst beskriva lösningarnas funktionalitet och användning. Rapporten begränsas inte till 
någon specifik leverantör eller användare av IT-lösningar utan undersöker de tillämpningar i 
respektive område  som är relevanta för att förstå nyttan av en IT-lösning. Faktorer som kommer att 
behandlas är exempelvis hur IT-lösningar direkt och indirekt hjälper företag att optimera intäkter, 
hur logistiken kan förbättras och hur information om skogens egenskaper kan användas effektivt. 

Rapporten kommer inte att presentera separata teknik- och teoriavsnitt, eftersom olika IT-lösningar 
använder olika tekniker. Den tekniska information som krävs för att förstå hur en IT-lösning 
fungerar kommer att presenteras tillsammans med teoretisk information för motsvarande studerad 
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IT-lösning. Att separera teknik- och teoridelarna skulle endast förvirra läsaren och resultera i en 
dåligt sammanhängande rapport.

1.4 Metod
Först och främst skall en så bra och tydlig bild som möjligt av den svenska skogsindustrin med alla 
dess ingående led, aktörer och flöden - givet avgränsningarna - att presenteras. En genuin förståelse 
för branschen och hela värdekedjan behövs för att kunna se de fördelar som IT-lösningarna medför. 
Att behandla alla befintliga IT-lösningar och hur varje tillgänglig enskild lösning är uppbyggd är en 
alldeles för omfattande uppgift. Därför kommer fokus att ligga på att beskriva den generella 
nuvarande användningen samt att ge en eller ett par exempel på IT-lösningar inom varje del i det 
avgränsade området och utifrån dem dra slutsatser.

Rapporten baseras på en bred litteraturstudie där de flesta källor är rapporter från forskningsinstitut 
och IT-leverantörer. Denna bas kompletteras med information insamlad från intervjuer med 
anställda hos olika aktörer inom branschen. Informationen har sedan sammanställts för att skapa en 
helhetsbild. Den presenterade faktan har analyserats med en SWOT-analys, vilken slutsatserna 
baseras på.

7



2. INTRODUKTION TILL IT-LÖSNINGAR I DEN SVENSKA SKOGSINDUSTRIN

Skogsindustrin är teknik- och kunskapsintensiv. Det finns ett stort antal högteknologiska processer i 
hela värdekedjan och många produkter ställer stora krav på pålitliga och effektiva lösningar. 
Forskning är en drivande kraft som ser till att utvecklingen av IT-lösningar i skogen går framåt; 
många av de lösningar som presenteras i rapporten är forskningsinitiativ. Skoglig- och 
skogsindustriell forskning och utveckling vid universitet, högskolor och institut omsatte i Sverige 
2008 drygt en miljard SEK, där massa-, pappers- och skogsforskning stod för tre fjärdedelar. 
Ungefär hälften av all forskning finansieras offentligt och hälften via statliga institut [3]. Eftersom 
skogsindustrin står för en stor andel av all transport i Sverige finns det också mycket att vinna, 
både ekonomiskt och miljömässigt, på väl utformade IT-lösningar för logistikhantering [2]. 
Simulering är ett redskap som snabbt blivit mycket användbart, liksom visualisering och optimering 
av mätdata från olika ingående processer [1].

2.1 Återväxt och informationshantering
Skogsindustrin har en av de i särklass längsta industriella cyklerna i sin försörningskedja; det tar för 
tempererade skogsområden, det vill säga det klimat som vi har i Sverige, mellan 75 till 100 år från 
det att man planterar ett träd till dess att man kan fälla det. Denna planerings- och strategihorisont är 
en utmaning som behöver behandlas med IT-lösningar för att stödja beslut och 
informationshantering [1]. Cykeltiden gör också att utbudet på marknaden kan variera med tiden, 
varför efterfrågan inte alltid är styrande [4]. I bilaga 2 visas skogens livscykel. 

Faktorer att beakta vid skoglig planering är jordmån, topografi, djurliv, tillväxthastighet, förväntad 
avverkning och marknadsdata. Dessa variabler har man utgått från under mer än 90 år, hur 
informationen har insamlats och hanterats har dock utvecklats med tiden, främst med hjälp av IT-
lösningar. Införandet av IT-lösningar har främjat insamlingen och analysen av en större mängd data 
från fler källor som i sin tur ger ett bättre stöd till ett företags långsiktiga planering och 
avverkningsstrategi [1]. En essentiell del i ett företags samlade avverkningsstrategi är att man har en 
effektiv gallringsmetod. 

Gallring är en viktig åtgärd både på kort och lång sikt för skogsbrukets ekonomi och dess 
huvudsyfte är att skapa en så värdefull skog som möjligt. Denna åtgärd görs när träden står för tätt, 
vilket ger träden som står kvar en bättre tillgänglighet till ljus, näring och vatten. Genom att 
gallringar utförs så tas även svaga och skadade träd bort som inte kan generera ett lika stort 
ekonomiskt värde.  Detta skapar förutsättningarna för en optimal miljö för träden att växa och 
därmed skapa så stor ekonomisk vinst som möjligt [5]. Målet är att ha friska och starka stammar 
som har en hög kvalitet som maximerar den ekonomiska tillväxten fram till avverkningen [6]. Den 
ekonomiska effekten av gallringen kan ses i figur 1.
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2.2 Logistiköversikt
Den svenska skogsindustrin är starkt exportinriktad och har globalt en stark ställning (se figur 2). 
Sverige är den näst största globala exportören av papper, pappersmassa och sågade trävaror där 
85% av industrins totala papper- och pappersmassaproduktion respektive 70% för sågade råvaror 
exporteras. Den svenska pappers- och massaindustrin är tredje störst i Europa och täcker en tiondel 
av Europas totala pappersbehov. I Sverige produceras även en femtedel av EU-ländernas behov av 
sågade trävaror. Skogsindustrin stod år 2007 för nästan hälften av all svensk järnvägstransport och 
för drygt en fjärdedel av all lastbilstransport (se figur 4). 


Av den svenska exporten av massa och papper går 25% till länder utanför Europa respektive 35% 
för sågade trävaror. Svenska skogsföretag exporterade totalt skogsindustriprodukter till ett värde av 
ca 125 miljarder SEK 2008, vilket motsvarar drygt 10% av Sveriges totala export [3]. I snitt står 
logistik för 10-15% av slutpriset av en produkt inom pappers- och massaindustrin, medan siffran för 
snickeribranschen är cirka 20-25%. Själva produktionskostnaden är i det senare fallet ofta lika stor 
som logistik-kostnaden, varför stor ekonomisk potential finns i att förbättra transporter och 
materialhantering givet de stora volymerna och den stora procentuella kostnadsandelen för 
logistiken [8]. Kostnadsfördelningen för en sågad slutprodukt kan ses i figur 5.
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Figur 1. Ekonomisk effekt av gallring [7]

Figur 2. Exportmängd per land 2007 [3]
Figur 3. Sveriges globala andelar [3]



Inom den kommersiella skogshanteringen kan man isolera två stora ingående logistikdelar. Den ena 
är transporten av råmaterial från skogen till de förädlande företagen, och den andra är transporten 
av slutprodukter från de förädlande företagen till marknaden [1]. Information och resultat rörande 
den senare kommer inte att belysas i denna rapport, i enlighet med avgränsningarna.

Vid skogsavverkning sker transporten av material i två steg. Det första steget är transporten av 
trädstammar från skogen fram till vägkanten, vilket görs med en maskin som kallas skotare och 
processen kallas för skotning. Vid vägkanten kommer sedan lastbilar utrustade med gripklor som 
lastar på virket och tar det vidare till förädlingsindustrin [9].

2.3 Virkesaffären mellan inköpare och markägare 
För att förstå hur en affär går till mellan en köpare och en skogsägare beskrivs nedan kortfattat hur 
VIDA AB (Sveriges största privatägda koncern för förädling av skogsråvara)  anskaffar virke till sin 
förädlingsverksamhet. En affär mellan en skogsägare och inköpare kan ske på många olika sätt, här 
ges endast en översikt för att läsaren skall kunna se funktionen av de IT-lösningar som sedan 
presenteras. Inventering, skogsplanering och skogsvård, avverkning samt logistik är viktiga delar att 
förstå. Nedan beskrivs virkesaffären steg för steg, dock kommer rapporten inte att behandla alla 
dessa avsnitt på ett djupare plan senare i rapporten. För att få en helhetsbild av virkesaffären är det 
ändå viktigt att belysa dessa delar.

2.3.1 Inventering
Virkesaffären inleds med att en inventering görs över skogsbeståndet. Inköpare och skogsägare går 
ut i skogen och studerar området som skogsägaren vill ha avverkat och diskuterar vad som behöver 
göras. Denna diskussion ger ett åtgärdsunderlag som behövs för att parterna skall upprätta ett 
kontrakt. Inköparen kan även komma med råd och rekommendationer till markägaren. En 
skogsbruksplan är bra för markägaren att ha eftersom de åtgärder som planen föreslår är värdefulla 
vid bedömning av skogen för inköparen. Skogsbruksplanen ger information som är relaterad till 
skogen som till exempel virkestyp, marktyper, livsmiljöer samt åldersfördelning. Planen ger även 
förslag på skötsel och avverkning, samt lämpliga tidpunkter för när åtgärderna skall äga rum. 
Åtgärdsförslagen och skogsbruksplanen följer också alltid de bestämmelser som finns i skogslagen 
samt certifieringens krav på skogsbruket [10].

Skogsbruksplanen rör även skogsvård som är en viktig förutsättning för att markägarens skog skall 
ha de rätta förutsättningarna för att växa optimalt och därmed ge ekonomiska fördelar. För att få ett 
högt ekonomiskt utbyte av åtgärder såsom slutavverkning och gallring är det viktigt att de görs i tid.
För skogsägaren är det av stor vikt att beakta när skogen är avverkningsmogen. Skogens ålder, risk 
för skador samt markägarens ekonomiska situation är faktorer som vägs in vid ett beslut om 
skogsavverkning. Om avverkningen sker för tidigt så går framtida tillväxt och intäkter förlorade och 
sker den för sent så ökas risken för skador vilket leder till att skogen förlorar i värde [11].
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Figur 4. Skogsindustrins transportandelar 2007 [3]

Figur 5. Kostnadsfördelning för en sågad produkt [8]



2.3.2 Kontraktskrivning
Efter att inventeringen är genomförd inleds ett affärssamtal med mål att upprätta ett kontrakt 
mellan parterna. Inköparen och skogsägaren kommer överens om vilka åtgärder som skall 
genomföras och på vilket sett, varefter det upprättas ett avtal om bland annat priser, betalningsplan 
och avverkningstid. Förutsättningarna för kontraktet registreras tillsammans den betalningsplan som 
parterna kom överens om. Inköparen upprättar en arbetsbeskrivning till alla inblandade 
entreprenörer samt skickar en virkesorder till transportören. Inköparen gör även en kontroll med 
hänsyn till kulturskyddade områden, minnesmärken och nyckelbiotoper.

2.3.3 Planering i fält
Innan de överenskomna åtgärderna kan utföras brukar inköparen göra ett andra besök. Inköparen 
påbörjar då planeringsarbetet och de åtgärder som genomförs är att markera rågångar och 
upplagsplats för avverkat virke, dra upp basvägar till avverkningstrakten samt märka upp aktuell 
avverkning. Planeringsarbetet kan även göras med entreprenörer och i detta skede får även 
inköparen ytterligare en möjlighet att få information som kan behövas för att genomföra justeringar. 
När fältplaneringen är gjord kan avverkningen planeras i detalj. Tidpunkten för avverkningen 
bestäms och det skickas en kompletterade arbetsbeskrivning med en apteringsinstruktion till 
entreprenören. Apteringsinstruktionen innehåller information om hur stammen skall kapas till 
timmer, kubb och massaved.
 
2.3.4 Avverkning
Avverkningen sker efter de givna förutsättningar i apteringsinstruktionen samt inköparens 
instruktioner om vidare transport. Entreprenören har daglig kontakt med inköparen och rapporterar 
om avverkade volymer med hjälp av datorsystem. Det är av stor vikt att hänsyn tas till miljön vid 
avverkning eftersom skogen genomgår ett stort ingrepp. I denna process sker även planering inför 
framtiden; efter avverkningen bereds platsen för att skapa rum för nya plantor och därmed påbörjas 
ett nytt kretslopp i skogen (se bilaga 2).

Det vanligaste idag är att skogsägaren säljer sin skog och att köparen får ansvara för hela 
avverkningskedjan. Efter avverkningen åtar sig ofta köparen att markbereda och plantera. Då 
köparen har genomfört avverkningen dras kostnaden för denna av mot virkesintäkten [10]. 
Dimension och kvalitet på stockarna är de variabler som bestämmer virkessortimentet. Grova 
stockar av hög kvalitet används till möbler och byggarbeten medan stockar av lägre kvalitet 
används till massaved eller flis i biobränsleanläggningar (se figur 6) [12].  

2.3.5 På mätstationen
När timret anländer till sågverket mäts det in. Mätningen utförs av den oberoende parten 
Virkesmätningsföreningen. Sverige är en av få nationer som har detta upplägg. I andra länder får 
markägaren betalt efter den kvalitet som förädlingsindustrin sätter på det råvarumaterial som har 
levererats. Resultatet från mätningen skickas till en databas hos Skogsbrukets Datacentral (SDC). 
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Figur 6. Stockanvändning [12]



SDC upprättar mätbesked och gör prisberäkningar, vilka sedan skickas till inköparen.

2.3.6 Avräkning
Efter att allt virke är inmätt skickar entreprenören en slutfaktura till inköparen. Inköparen gör en 
avstämning för att kontrollera att sortimentet är borttransporterat från avverkningsplatsen. 
Inköparen sammanställer en avräkning mot skogsägare och denna gås igenom med skogsägaren. 
Betalning görs sedan enligt betalningsplanen som är överenskommen mellan parterna [10]. En 
översikt över informationsflödet i hela kedjan (från det att en order läggs på virket till faktisk 
leverans) finns i Bilaga 1.
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3. NUVARANDE IT-LÖSNINGAR 

De IT-lösningar som används i dagsläget är generellt sett framtagna för att finna en lösning på ett 
specifikt och isolerat problem, och kommer härefter att benämnas som punktlösningar. En 
punktlösning har alltså ett tydligt avgränsat användningsområde. Nedan ges en presentation av ett 
antal sådana IT-lösningar.

3.1 Planering med GIS 
Geographic Information Systems (GIS) är en nyckelfaktor i befintliga IT-lösningar för 
avverkningsplanering och i företags återväxtstrategier. Med tekniken kan man enkelt kategorisera 
terrängen utifrån trädslag, jordmån, topografi, djurliv, tillväxthastighet och sedan med hjälp av 
matematiska modeller och optimeringsmetoder fastslå en strategi för avverkning och återväxt. Den 
flexibilitet och simuleringsmöjlighet som systemen tillför öppnar för större ekonomiska vinster och 
en mer välmående skog. Eftersom man har kategoriserat terrängen kan man göra en mer detaljerad 
plan för underhåll och återväxt, istället för att behandla hela terrängen på samma sätt. Tack vare 
kategoriseringen kan också på samma sätt en bättre avverkningsstrategi utvecklas, där olika delar av 
terrängen avverkas i olika tempo baserat på ingående variabler. Tekniken kan också kopplas till de 
förädlande företagens databaser över efterfrågat material och på så sätt är det enklare att veta vad 
man bör skörda vid ett givet tillfälle [1]. GIS och IT-lösningar baserade på tekniken är alltså ett 
värdefullt hjälpmedel mot en minskad andel manuellt arbete vid upprättande av en skogsbruksplan. 

3.2 Simulator för skördare och skotare 
Det är essentiellt för företag med avverkningsprocesser att ha välutbildade maskinoperatörer. 
Simulatorer får en allt viktigare roll för effektiviseringen av förarutbildningen. Det går inte att 
placera en dåligt utbildad operatör i en modern, avancerad skogsmaskin på grund av 
säkerthetsrisken som han då löper. Vidare är en skogsmaskin mycket dyr, varför det är viktigt att 
den utnyttjas effektivt. Stillestånd i produktionen leder till en ökad kostnad per avverkad 
kubikmeter träd, vilket måste undvikas. Förarna får även utbildning angående bränsleförbrukning 
och maskinerna körs därmed mer miljövänligt. Att använda sig av en utbildningssimulator bidrar 
även till en minskning av slitage på maskinen, minskade bränslekostnader, färre maskinskador och 
en minskad oavsiktlig miljöpåverkan [13]. Figur 7 visar hur en simulator används för att utbilda en 
skördaroperatör.

3.2.1 Simulationstillämpning hos Skogsbrukets forskningsinstitut 
Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, 
finansierat av skogsnäringen och staten. Skogforsk är en central forskningsaktör i den svenska 
skogssektorn och använder sig av simulatorer i sitt dagliga arbete. Simulatorn är ett kraftfullt och 
avancerat verktyg för forskare då det möjliggör testning av nya applikationer och produkter i en 
kontrollerad miljö. Simulatorn hjälper Skogforsk i deras tillämpade forskning för att analysera, 
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Figur 7. Skördarsimulering i praktiken 



förbättra och genomföra nya idéer om interaktion mellan maskin och människa [13]. Figur 8 och 9 
visar en skördar- respektive en skotarsimulering.

3.3 Skotningsplanering
Den svenska skogsindustrins råvarukostnader är bland de högsta i branschen, där terrängtransporten 
och skotningen motsvarar ca 10% av kostnaderna. Råvaruleverantörerna behöver ha begränsade 
lager, kunna minska sina kostnader och upprätthålla en leveransflexibilitet för att överleva. 
Råvarukällorna är många och utspridda geografiskt samtidigt som tillgängligheten varierar 
beroende av väderlek och årstid. Skotningsplaneringen blir än mer komplex av att det finns flera 
olika råvarusorter vid varje råvarukälla samt att sortimenten ställer olika krav på hanteringen. 
Processen ställer därmed stora krav på att man fattar rationella och välinformerade beslut i hela 
råvarukedjan. Detta kan uppnås genom att använda användarvänliga beslutsstödjande IT-system 
som möjliggör en optimering av lager i både skog och industri, en minskning av kostnaderna i hela 
flödeskedjan och en styrning av verksamheten för att kunna svara på framtida behov.

IT-lösningen som har tagits fram av Skogforsk är en ruttoptimeringsmodell och är ett exempel på 
hur man kan effektivisera skotningsplaneringen genom att använda sig av informationssystem 
(GIS). Denna ruttoptimeringsmodell har en potential att bidra till en minskning på 10% av 
totalsträckan för en skotare och därmed kraftiga kostnadsminskningar.

3.3.1 Informationsgenerering 
För att förstå hur informationssystemet genererar och använder informationen identifieras tre objekt 
i informationsstrukturen: skördare, skotare och ett centralt databassystem (se figur 11). Skördaren 
ger upphov till de flesta variabler som används för att genomföra skotningsoptimeringen. Skotaren 
använder informationen från skördaren. Ett nodsystem med ett sammanlänkande nätverk skapas 
utfrån tidpunkt och position för uppställningsplatserna. Optimeringsmodellen baseras på att en länk 
skapas mellan en nod A och en nod B, om nod B är nästa nod i tidserien eller om den befinner sig 
inom ett givet avstånd från nod A. Indatan för ruttoptimeringen utgörs av information om hur 
nätverket ser ut, hur stor kapacitet skotaren har, vad virkeshögarna innehåller samt deras positioner. 
En centralt placerad databas ingår i systemet för att förenkla den mobila datakommunikationen samt 
skapa förutsättningar för automation- och skotarrapportering. En central databas används bland 
annat på grund av den begränsade täckningen för system med mobil datakommunikation och för att 
avverkningsinformationen skall kunna användas till olika ändamål.
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Figur 8. Skördarsimulering [15] Figur 9. Skotarsimulering [16]



Informationsflödet som rör skotningsplaneringen beskrivs stegvis nedan.
1. Skördaren avverkar och avverkningsinformation sänds till en centralt placerad databas.
2. I databasen fastställs uppställningsplatser och volymer summeras med avseende på 

uppställningsplats och sortiment.
3. Skotaren anländer till platsen och får den sammanställda informationen där den tillsammans med 

skotarspecifika uppgifter används för ruttoptimering.
4. En karta genereras och presenteras för föraren med ruttförslag och övriga informationsskikt som 

till exempel beståndsgränser, vattendrag och kulturlämningar. 
5. Skotaroperatören väljer en av de rutter som presenteras och påbörjar sitt arbete
6. Information från varje rutt adderas till en skotningsrapport. 
7. Skotningsrapporten skickas till den central databasen som samtidigt skickar ny 

avverkningsinformation till skotaren.

3.3.2 Optimeringsmodellen
Optimeringsmodellen skall minimera den totala skotningstiden samt ha en hög prestanda. Den höga 
prestandan krävs för att den komplexa optimeringen skall kunna genomföras inom den tid som det 
tar för att avlastningen av de sista stockarna har gjorts till dess att ny en rutt påbörjats. 
Begränsningar som modellen behöver behandla är bland annat att en rutt skall starta och sluta i en 
och samma geografiska punkt, att rutterna har en begränsad körtid, att kundens efterfrågan varierer, 
att tidsfönster kan behöva införas då service av maskiner kan utföras samt att lastvolymen för olika 
fordon är begränsad och ej samma för alla.

Optimeringsmodellen består av en itereringsprocess som med hjälp av en matematisk modell 
genererar fram den bästa lösningen. Formuleringen av den matematiska modellen för 
ruttplaneringen är i behov av att ett antal beslutsvariabler införs. Huvudfunktionen av modellen 
beskriver den totala tid som det tar att genomföra turerna. Den matematiska modellen kombineras 
med kolumngenerering vilket innebär att det dynamiskt skapas nya möjliga rutter under 
lösningsprocessen. Den metod som används i lösningen kallas för ”repeated matching” (RM). Det 
innebär att iterativt kombinera olika rutter till ännu effektivare rutter tack vare att varje iteration 
löser ett matchningsproblem. En av de stora fördelarna med RM-metoden är att den genererar fram 
ett ruttförslag snabbt vilket var det viktiga grundkravet för optimeringsmodellen. 

3.3.3 Användningsexempel av skotningsplanering 
Ett överskådligt sätt att förklara metoden är att utgå från ett fall med tio högar som har samma 
storlek och sortiment. Skotarens kapacitet är i detta fall fyra högar. I figurerna 11-15 ges de fyra 
iterationer som krävs för att användaren skall få en lösning som inte kan förbättras. 
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Figur 10. Informationsflöde [17]



 

3.3.4 GIS-applikation för skotningsplanering
Ruttförslag som fås genom att systemet använder sig av den beskrivna optimeringsmodellen 
presenteras i ett GIS. Information rörande skotarmaskinens position samt var virkeshögarna är 
positionerade går att hitta på en digital 2-dimensionell karta i skotaren. Genom att arbeta enligt de 
förslagna rutterna skapas en möjlighet att enkelt och effektivt automatisera skotningsprocessen. GIS 
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Figur 15. Slutgiltig optimering [17]

Figur 14. Andra ruttoptimeringen [17]

Figur 13. Första ruttoptimeringen [17]

Figur 12. Initiala rutter skapas [17]

Figur 11. Utgångsläge [17]



uppgift är i detta fall att presentera olika digitala kartskikt för föraren. Dessa skikt är dynamiska då 
de skapas, förändras, och raderas kontinuerligt under tiden som avverkning sker. Skikten kan även 
vara statiska och exempel på dessa är beståndsgränser, vattendrag, vägar, kulturlämningar och 
biotopskydd [17].

3.4 FlowOpt
FlowOpt är ett datoriserat stödverktyg för beslut som möjliggör för företag, stora som små, att finna 
den lägsta transportkostnaden från skogen till industrin. FlowOpt stödjer användaren att finna 
optimala lösningar på olika transportrelaterade problem. Problemen kan vara att bestämma vilket 
sorts råmaterial som skall till vilken sorts industri eller att beräkna risken för eventuella returer. 
FlowOpt kan också stödja användaren i att undersöka om det är ekonomiskt lönsamt att använda båt 
eller tåg för timmertransport och även hur båt-, tåg-, och vägtransport bör integreras för en optimal 
godstransport. Det datoriserade stödverktyget kan även användas för att se om besparingar kan 
göras genom handel med timmer med andra företag [18].

3.4.1 Uppbyggnad
Den insamlade informationen som fås när FlowOpt används lagras i en Accessdatabas.   Indata rör 
bland annat information om virkestillgångar (vilka är specificerade med kvantitet per sortiment), 
tidsperiod och geografisk placering. Det finns även information som rör industribehovet beskrivet 
som kvantitet per sortimentsgrupp, tidsperiod och mottagningsplats. En sortimentsgrupp kan 
försörjas av ett eller flera sortiment. Utöver ovannämnd information krävs det även information 
rörande kostnader för transport, samt även andra kostnader såsom begränsningar i 
hanteringskapacitet vid terminaler och på tåg. 

FlowOpt använder bland annat information från den Skogliga Nationella Vägdatabasen (SNVDB). 
SNVDB är en anpassad version av den Nationella Vägdatabasen (NVDB) för att bättre kunna 
användas inom skogsnäringen. NVDB innehåller digital information om alla svenska vägar, det vill 
säga det statliga vägnätet, det kommunala väg- och gatunätet samt privata vägnät. Alla vägar, över 
500.000 km, beskrivs geometriskt, topologiskt och med detaljerad information om varje vägavsnitt. 
Detta innefattar vem som äger vägen, vägklassificering, vägutseende och begränsningar i höjd, 
belastningsbärighet, hinder, ytmaterial, bredd och trafikregler. Denna information används för att 
välja väg mellan två punkter [19][20].

3.4.2 Användning
Användaren ger systemet indata i form av siffror angående volym och sortiment på timmer som 
finns tillgängligt på olika platser samt vilka fabriker som inväntar leverans. Systemet beräknar 
sedan de optimala rutterna för vägtransporter och deras flöden baserat på parametrarna - distans, 
fartgränser, vägstandard och övrig viktig information från SNVDB. Systemet returnerar optimala 
värden för lastbils-, tåg-, och båtflöden. FlowOpt kan snabbt beräkna nya optimala timmerflöden 
om förhållandena skulle förändras, till exempel som efter orkanerna Gudrun och Per. Systemet kan 
även användas som ett beslutsstöd för att identifiera lämpliga platser för nya terminaler och lager.
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FlowOpt kan användas på olika nivåer inom ett företag, till exempel för att planera leveranser till ett 
enskilt sågverk eller för att hjälpa till med planeringen för ett industriföretag med landsomfattande 
täckning. Verktyget är även anpassningsbart till den tidshorisont som passar för planering. 

Att säkra en returlast bidrar till reducering av godstransporter. FlowOpt kan finna de optimala 
returflödena och identifiera de områden och returdestinationer som har störst potential för returlast 
[18]. Japanska fraktbolag som exporterar diverse trävaror till Sverige köper till exempel upp flis 
som de tar med sig på hemresan just för att undvika att återvända med ett tomt lastfartyg [4]. 
FlowOpt presenterar sedan resultaten i kartor och tabeller. Eftersom det finns funktioner i 
gränssnittet kan ett val göras om vilket eller vilka flöden som skall illustreras på kartan. 
Virkesflödena kan ritas ut som raka streck från ursprung till mottagare eller som det faktiska flödet 
(se figur 17).

3.4.3 Användningsexempel
För att förstå de praktiska fördelarna med FlowOpt används de resultat som Skogforsk presenterar i 
två olika fallstudier. 

Fallstudie 1: Stora Ensos användning av returflöden
I ett samarbete mellan Stora Enso och Sydved analyserades försörjningen av virke till Stora Ensos 
industrier. Analysen var en del av en större överblick av nya logistiklösningar för företaget. Som 
indata för fallstudien användes information om det föregående årets transporter. Det gjordes två 
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Figur 16. Olika sätt att transportera virke [18]

Figur 17. Användargränssnitt FlowOpt [18]



optimeringar i studien, en utan returflöden och en där optimeringsmodellen beräknade det bästa 
möjliga returflödet. 

Det visade sig att det fanns möjligheter till returflöden, dock endast med mindre effekt, vilka bidrog 
till kostnadsbesparingar på ungefär 2 procent. Den begränsade effekten beroende på att en stor del 
av virket kördes på tåg; här är det svårare att hitta returflöden jämfört med vad det är för 
lastbilstransporter. Optimeringen visade dock att en av järnvägsterminalerna hade potential för att 
användas mer och därmed bidra till sänkta kostnader.

Fallstudie 2: Virkesbyten mellan Holmen Skog och SÖDRA Skogsägarna 
I projektet studerades potentialen för virkesbyten i ett område i södra Sverige. Det fanns redan 
byten mellan företagen men man ville utreda huruvida fler bytesaffärer skulle ge en lägre 
totalkostnad. Inga järnvägssystem användes och returmöjligheter uteslöts i beräkningarna. I studien 
visade det sig att den optimala bytesvolymen var dubbelt så stor som den aktuella. För företagen 
betyder det att om bytena utökades fanns det besparingar på 5 procent av de totala 
transportkostnaderna att utvinna [21]. I figur 18 visas förbättringsmöjligheten av transporterna om 
virkesbyten skulle utnyttjas.

 

3.5 RoadOpt
Sveriges varierande väderlek ställer hårda krav på de vägar som används för att transportera virket 
från skog till industri. Under vissa årstider kan tillgängligheten på en del vägar vara begränsad, 
vilket bidrar till stora kostnader för den svenska skogsindustrin. För att säkra ett kontinuerligt flöde 
till industrin måste företagen i dagsläget ha stora reserver av råmaterial. Lager innebär ökade 
kostnader bland annat på grund av att råvaran försämras med tiden. 

Vägblockeringar leder även till längre transportsträckor och därmed en ökning av 
transportkostnader, vilka i vissa fall motsvarar så mycket som 30% av de totala kostnaderna för att 
producera och leverera timmer. För närvarande görs planeringen av vägunderhållet manuellt och är 
beroende av erfarna planerare. Att planera en väginvestering är en komplex process vilken kan 
förenklas med hjälp av RoadOpt.

3.5.1 Användning
RoadOpt är ett beslutsstöd som identifierar de flaskhalsar som finns i vägnätet och som är mest 
kostnadseffektiva att bygga bort. Det är viktigt att identifiera flaskhalsarna, de vägar som är dåliga, 
eftersom de försvårar flödet från skog till industri då vädret inte är gynnsamt. Med hjälp av detta 
beslutsstöd skapas möjligheten för ett företag att identifiera de vägförbättringar som skall prioriteras 
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Figur 18. Förbättringsmöjlighet av transporter med FlowOpt [21]



för att inte få stopp i verksamheten. RoadOpt består av ett kartgränssnitt, en databas och en 
optimeringsmodell. Systemet kopplar samman information om planerade avverkningar med den 
tillgänlighet som finns på skogsvägnätet. Den beräknar också vilka upprustningsåtgärder som kan 
frigöra den virkesvolym som skall levereras och samtidigt gör detta till lägst kostnad. 

De beräkningar som görs för beslutsstödet bygger på planerade avverkningsvolymer och det 
bedömda industribehovet. Detta behov är fördelat på de olika årstiderna, och sammankopplas med 
data om vägnätet. I optimeringsmodellen tar RoadOpt fram ett investeringsförslag som presenteras 
för användaren på en karta (se figur 19) [22].

3.6 KOLA 
Ett flertal IT-lösningar för hantering av transport och logistik har utvecklats, främst på uppdrag av 
stora skogsföretag. KOLA (Kommunikation Lastbil) är ett system utvecklat av IT-leverantören 
Tieto och använder sig av fordonsdatorer, GPS, GIS, och realtidsuppdatering av databaser över 
lagerstatus via Internet. Tjänsten underlättar kommunikationen mellan olika aktörer inom 
transportkedjan och kan ersätta all pappershantering. 

3.6.1 Användning av KOLA
KOLAmap kallas den del av tjänsten som består av bakgrundskartor över ett valt område och som 
används i fordonsdatorn. Ur denna funktion kan föraren utläsa vad som skall transporteras, vart det 
skall placeras och vad som redan finns där. Föraren sänder sedan en lastspecifikation till en central 
databas innehållande volym, beräknad ankomsttid och övrig relevant information vilket utesluter 
risken att någon annan förare skall utföra samma operation. Föraren får sedan tillbaka en optimerad 
transportrutt via GPS och utför transporten.

I KOLAweb, som är den andra delen av IT-lösningen, kan man via ett program se samtliga 
transportorder både i en lista och på en karta och antingen manuellt eller automatiskt delegera order 
vidare till andra KOLA-användare. Funktionen med KOLA är alltså att ge en bättre överblick över 
transportflödet av råmaterial samt att i realtid kunna kontrollera alla operationer, vilket minimerar 
risken för felkörningar. Det går också utan problem att utföra transporter i okända områden nattetid 
[23]. KOLA var därför till stor hjälp efter att orkanerna Gudrun och Per fällde stora volymer trä 
som snabbt behövde behandlas [4]. KOLA håller just nu på att utvecklas för att kunna integreras 
med PapiNet (avsnitt 4.1) för att kunna användas av fler aktörer och med tiden närma sig 
industristandard. En marknadsundersökning utförd av SDC visar att mer än 30% av branschen är 
intresserad av att sluta sig kring KOLA som branschlösning [24][25].
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Figur 19. Användargränssnitt RoadOpt [22]



4. IT-LÖSNINGAR UNDER UTVECKLING 

Från intervjuer med anställda på ledande IT-företag inom den svenska skogsindustrin - SDC och 
Tieto - har en tydlig trend kunnat konstateras. Fokus för utvecklingen av nya IT-lösningen har 
skiftat från de tidigare punktlösningarna till bredare och mer generella lösningar som integrerar en 
större del av värdekedjan. Nedan presenteras några av dessa pågående forskningsprojekt, där ett 
antal framtagna applikationer redan har påbörjat att integreras i vissa aktörers IT-system.

4.1 PapiNet
PapiNet är ett globalt IT-initiativ för försörjningskedjan inom pappers- och skogsindustrin  och 
påbörjades 1999. Bakom det ideella initiativet står den amerikanska skogsindustrin, IDEAlliance, 
CEPI och PapiNet GIE samt totalt 60 konsumenter, producenter och teknikföretag både från Europa 
och USA. PapiNet har utvecklat en industristandard för automatisering av affärsflöden inom åtta 
olika försörjningskedjor (träprodukter, etiketter och märkning, logistik, böcker, materialhantering, 
trämassa, pappersmassa och återvinning) och standarden är helt gratis att använda. 

PapiNet utvecklades för att svara mot både marknadsbehov och framtida möjligheter. Tidigare 
processer och IT-lösningar klarar inte av dagens affärstempo, den genomgående komplexiteten och 
kraven på tillgänglig och uppdaterad information. Poängen med standarden är att man via Internet 
skall kunna förflytta information och data från en part A till en part B via en standardiserad 
kommunikationslösning. En standard är en fundamental del i en effektiv försörjningskedja då den 
har potential att ersätta all nuvarande kommunikation (brev, e-post, telefonsamtal, fax) med en och 
samma plattform av e-dokument. Systemet används idag på fyra kontinenter och i ett brett register 
av företagstyper och marknadssegment; totalt använder över 400 olika aktörer idag PapiNet i sitt 
dagliga arbete. 

Utvecklingen av PapiNet fokuserar idag på att bredda lösningen ännu mer med mål att 
implementera hela skogsindustrins kommunikation på en och samma harmoniserade plattform; 
målet är att samtliga skogsrelaterade produkter skall ha ett standardiserat elektroniskt 
kommunikationssätt genom hela försörjningskedjan, från råvaruproducent till slutkonsument.[26] 
Som ett exempel på PapiNets betydelse för kommunikationshantering mellan olika typer av företag 
kan Stora Enso tas som ett exempel. Stora Enso utbyter ungefär 300 000 meddelanden med 60 
kunder och leverantörer varje månad via PapiNet och rekommenderar alltid systemet vid etablering 
med nya handelspartners [27][28].

4.1.1 Fördelar
Med PapiNet ökar man informationstransparensen inom försörjningskedjan och öppnar möjligheter 
bortom att bara ha en orderhanteringsprocess. Företagen kan uppnå en ökad effektivitet och en 
förbättrad pålitlighet eftersom man får alla nödvändiga dokument direkt in i företagets system. 
Standarden medför en effektiv interorganisationell kommunikation och erbjuder en möjlighet till 
kommunikation med företag som man tidigare kanske inte hade kontakt med. Denna integration av 
e-dokument direkt in i ett företags affärssystem har även en stor potential att medföra en snabbare 
globalisering och en möjlighet för företag att snabbare fatta sina beslut. 
Med en ökad integration inom branschen följer också ett ökande värde, varför det alltså är mycket 
viktigt - för att PapiNet skall bli framgångsrikt och utnyttjas till sin fulla potential - att en stor andel 
av skogsföretagen väljer att införa PapiNet i sina system (se figur 20) [29][30]. SDC beslutade i 
mars 2010 att PapiNet skall användas som standard för elektroniska affärsdokument mellan alla 
involverade parter i all framtida nyutveckling [31]. Detta är ett stort steg mot ett brett införande av 
PapiNet som industristandard i Sverige, och därmed också en obruten informationskedja mellan 
skog och industri. 
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4.2 Indisputable Key
Indisputable Key är ett omfattande forskningsprojekt som har pågått sedan slutet av 2006 med över 
150 involverade parter - bland annat olika forskningsinstitut, IT-företag, skogsföretag och 
tillverkare av skogsmaskiner. Det generella målet med projektet har varit att utveckla en gemensam 
metod med ingående IT-lösningar för att optimera användningen och förädlingsvärdet av råmaterial. 

Ett av områdena som projektet har undersökt är hur informationshantering i hela värdekedjan kan 
förbättras. Hypotesen som man har utgått från är att kunskap om råmaterialets egenskaper och dess 
effekt på slutprodukten skall användas för att välja den bäst passande trädtypen för en specifik 
produkt redan i skogen. Detta skall bidra till att markant minska spill orsakat av felaktiga 
egenskaper hos det material som väljs för att framställa slutprodukten. Årligen uppgår 
råmaterialspill till cirka 25 miljoner kubikmeter råmaterial i Europa (motsvarande ungefär 20% av 
den totala produktionen), vilket projektet har visat kan minskas signifikant om man har ett 
informationsutbyte och en ökad spårbarhet kring individuella objekt längs hela försörjningskedjan 
[32].

Detta gemensamma informationsutbyte skapar ett stort mervärde då det i dagsläget inte finns något 
samarbete kring datahantering och spårbarhet (se figur 21). Informationen och dess format är idag 
helt osynkroniserad mellan företag i respektive del av försörjningskedjan varför en väldigt liten 
synergi kan uppnås. En av lösningarna till problemet som Indisputable Key-projektet har tagit fram 
är en Radio Frequency Identification-tag (RFID) som sätts på varje unik trädstam i samma moment 
som kapningen sker. Denna tag innehåller information om kapningtidpunkt, trädtyp, uppskattad 
trädkvalitet och kan följa med trädstammen in i förädlingsprocessen då den är helt nedbrytbar och 
inte påverkar produkten i massa- och pappersframställningen.
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Figur 20. Värdeutveckling vid ökad användning av PapiNet [29]

Figur 21. Ackumulerad informationsmängd med spårbarhet [25]



Indisputable Key-projektet har kommit fram till att en ökning av informationsåterkoppling leder till 
en rad positiva resultat. Bland annat leder det till en bättre användning av råmaterial, minskat spill, 
minskade utsläpp, ökad produktionseffektivitet, en minskning av handel med illegalt avverkat trä, 
ökade möjligheter för miljöutveckling och en förbättrad gemensam kunskap om vilken trätyp som 
passar i vilken process. I och med att IT-lösningarna som har utvecklas i projektet integreras med 
industristandarden PapiNet är förhoppningen att alla aktörer kommer ha lättare att implementera 
dessa nya lösningarna i sina verksamheter på ett snabbt och effektivt sätt [4][32].

4.3 Standard för skotarrapportering 
Skotarrapporteringen sker i dagsäget manuellt och oftast via telefon. I branschen finns det många 
olika lösningar och krav på vilken sorts information som skall rapporters. Behovet av en standard 
har vuxit fram eftersom logistiken i skogsbruket har blivit viktigare för att tillgodose kundkrav, 
sänka transportkostnaderna, minska lagren och öka färskheten av materialet. En viktigt förutsättning 
för att ha en effektiv logistik är användning av kvalitativ data i form av rapporter från skördare, 
skotare, lastbilar och industri. 

En standard har tagits fram för hur operatören skall sköta sin rapportering av det virke som har körts 
ut. Denna standard möjliggör en effektivare skotarrapportering för skogsbruket och skapar bättre 
förutsättningar för att leveransen av rätt sorts virke går till rätt sorts industri; olika industrier 
efterfrågar ju olika kvalitet på råmaterialet.

4.3.1 Fördelar
Fördelen med en bra skotarrapportering är att skogsföretag, i den strategiska planeringen, kan följa 
det löpande flödet av virket från skogen till väglagret. Med detta öppnas möjligheten för att styra 
transporter och virkesflöden på ett så optimalt sätt som möjligt. Tanken är att med hjälp av en ny 
standard så skall rapporterna bli enhetliga vilket kommer att underlättar kommunikationen med 
SDC och logistikföretag.

En annan fördel är att det blir lättare för företag att ta in nya maskiner och entreprenörer i 
organisationen eftersom att alla nu ”pratar samma språk”. Skogsföretagen och maskintillverkarna 
behöver inte ta fram egna IT-lösningar och kan därmed fokusera sin utvecklingskraft på andra 
områden. Risken för att skogslagrets identiteter och koordinater blir fel minskas samtidigt, på grund 
av att skotarrapportering kan utnyttja data direkt från skördarens produktionsfil eller 
avverkningsdirektiv. Standarden innebär även att företagen skulle få mindre sortimentsavvikelser. I 
dagsläget så skiljer sig den faktiska produktionsmängden från det inrapporterade. Anledningar till 
detta är att skotarföraren helt enkelt sorterar feldefinierat virke. En standard för skotarrapportering 
skapar möjligheten för den avverkade- och skotade volymen att jämföras och analyseras tätare inpå  
avverkningen. På sikt bidrar även detta till säkrare produktionsprognoser.
Figur 22  illustrerar hur systemet använder sig av skörddata som är kopplad till GPS vilken sedan 
presenteras för skördadoperatören. De gröna cirklarna visar virkeshögar och de blå strecken visar 
skördarens körstråk [33].
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4.4 Heureka 
Heureka är ett forskningsprogram som har utvecklat analys- och planeringssystem för skogsbruket. 
Programmet har letts av fakulteten för skogsvetenskap på Sveriges Lantbruksuniversitet, och har 
pågått i tio år med många involverade aktörer. Ett antal färdiga applikationer i form av 
programvaror har utvecklats för olika användare och problemområden. En av applikationerna ger 
användaren möjlighet att på ett interaktivt sätt planera och analysera det framtida skogsbruket. 
Användaren kan även simluera åtgärder såsom gallring, gödsling och avverkning samtidigt som 
förslag om när och var aktiviteterna skall utföras ges av IT-lösningen.

4.4.1 Användargränssnitt
I figur 23 presenteras en bild, skapad av Heureka, över beståndet med inritade avverkningsvägar. 
Nere till vänster visas tillståndet i den aktuella perioden. Här kan man själv välja vilka av variabler 
som skall visas, och det går även att skapa egna variabler såsom exempelvis en för att visa trädens 
diameterfördelning. Det stora fönstret visar beståndet i en 3D-vy. Till höger visas 
inställningsmöjligheter för till exempel val av modell och val av vilket bestånd man vill titta på eller 
göra analyser för. I detta fall finns också en terrängmodell som visar markens kupering [34].
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Figur 22. Användningsexempel av skotarstandard [33]

Figur 23. Användargränssnitt Heureka [34]



5.  RESULTATANALYS

För att dra slutsatser av det material som har presenteras i rapporten har SWOT-analyser 
(akronym av Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threaths) gjorts på både punktlösningarna 
och de generella lösningarna. SWOT-analyserna används för att finna interna styrkor och 
svagheter samt externa möjligheter och hot (se figur 24 och 25) och ligger till grund för de 
slutsatser som sedan presenteras. 

5.1 SWOT-analys av punktlösningar

5.1.1 Styrkor 

Marknadsledande metod
I dagsläget ligger fokus främst på att de verksamma aktörerna inom skogsindustrin  utvecklar IT-
lösningar till specifika problem, alltså så kallade punktlösningar. FlowOpt, simulatorer för 
skogsmaskiner, skotningsplaneringen och KOLA är några exempel på nuvarande användning av IT-
lösningar, vilka samtliga är punktlösningar.

Skräddarsydda lösningar
En styrka med punktlösningar är att de ger företaget en skräddarsydd lösning som är utvecklad för 
just deras affärsbehov och utmaningar. En återkoppling kan göras till simulatorer för 
skogsmaskiner, vilka har tagits fram av aktörer som har sett en efterfrågan på utbildning av 
operatörer och som därmed kan leverera en mycket användbar skräddarsydd lösning. 

Snabbhet vid införandet
Utvecklingen av nya punktlösningar går snabbt eftersom det inte finns olika intressenter inom 
projektet; IT-leverantören har en tydlig uppgift och endast en kund att kommunicera med. 
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Figur 24. SWOT-analys av punktlösningar 



Tydligt ”business case”
Det är relativt enkelt att eliminera ett problem genom att införa en punktlösning. Därmed är det 
enkelt för företaget att motivera sin investering i tid och resurser då de besparade kostnaderna kan 
jämföras med grundinvesteringen. Exempelvis kan företag se kostnadsreduceringen för 
maskinskador och underhåll vid användandet av en skogsmaskinssimulator och jämföra denna 
besparing mot grundinvesteringen av simulatorn. 

5.1.2 Svagheter 
 
Informationsförluster
Punktlösningar ger upphov till informationsförluster då olika IT-lösningar ej kan kommunicera med 
varandra. System längre fram i värdekedjan kan då inte utnyttja potentiellt värdefull data om det 
material som skall behandlas, vilket enligt Indisputable Key-projektet är en av de stora orsakerna 
till det procentuellt stora årliga materialspillet.

Integrationsproblem
I dagsläget kan exempelvis punktlösningen KOLA endast användas i kombination med en typ av 
databas (Access), vilket kan försvåra en integration med andra IT-lösningar. En punktlösning är 
utvecklad för att lösa ett specifikt problem, varför teknik och uppbyggnad av lösningen har valts för 
att göra detta på ett så enkelt sätt som möjligt. Olika IT-lösningar har olika uppbyggnad, varför 
integrering av data blir mycket komplext.

Kunskapsförluster
Då företagen anlitar externa IT-leverantörer (såsom Tieto) binds kunskapen till dessa aktörer och 
inte i det egna företagets verksamhet. Därmed kan företagen på egen hand få problem med att 
förändra den implementerade IT-lösningen så att den fungerar för nya situationer som kan uppstå. 

5.1.3 Möjligheter

Tidig applicering av ny teknik
En stor möjlighet med punktlösningar är att ny teknik, tidigt efter att den har tagits fram, kan 
användas av företagen då man utnyttjar en kunnig IT-leverantör. Vid skotningsplaneringen så 
byggdes en optimeringsmodell upp vilken byggde på en komplex matematisk modell och en 
avancerad itereringsprocess. Sådana tekniska lösningar skulle vara svåra för skogsföretagen att 
själva ta fram eftersom denna specialistkunskap eventuellt inte finns inom organisationen. Därmed 
går det att visa på att specifika problem på ett bra sätt går att lösa genom att experter på den teknik 
som behövs engageras för att lösa problemet. 

5.1.4 Hot

Industristandarder och bredare lösningar
Man kan identifiera det nya standardtänket och implementeringen av bredare lösningar som en 
konkurrent till punktlösningarna. FlowOpt, som är ett stödverktyg för att finna den lägsta 
transportkostnaden, är i sig ett bra system. Dock är dess användning klart begränsad i jämförelse 
med en mer generell lösning som dessutom är baserad på en industristandard, såsom PapiNet.
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5.2 SWOT-analys av generella lösningar

5.2.1 Styrkor

Eliminering av informationsförluster
Om företag använder sig av en industristandard så minskar risken att informationsförluster uppstår 
eftersom både intern och extern kommunikation förenklas. Detta bidrar till att företagets processer 
blir mer effektiva och att möjligheter till kostnadsreduceringar uppstår.  

Styrkan i en bred lösning baserad på en industristandard kan ses inom skotarrapportering. Denna 
standard ger den strategiska planeringen i företaget möjligheten att följa det löpande flödet av virket 
från skogen till väglagret samt för att styra transporter och virkesflöden på ett så optimalt sätt som 
möjligt. Med hjälp av en standard så bli rapporterna enhetliga vilket underlättar kommunikationen 
med SDC och logistikföretag. Att informationsförluster med dessa bredare lösningar kan undvikas 
har även fastslagits av Indisputable Key-projektet.

5.2.2 Svagheter 

Svårt att införa
En standard är oftast kostsam och svår att implementera; ett omfattande och kostnadsfyllt arbete 
krävs vid en implementering av standarden i ett företags IT-system. Eftersom det finns många olika 
parter involverade i utvecklingen av en generell lösning baserat på en industristandard  är det många 
viljor som skall enas kring en lösning. I och med att de olika aktörerna har olika nuvarande IT-
system skulle ett brett införande av ett system som till exempel PapiNet bli både komplext och 
resurskrävande.
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Figur 25. SWOT-analys av generella lösningar 



5.2.3 Möjligheter

Marknadskrafter
Det finns en uttalad efterfrågan på system som integrerar en större del av värdekedjan på en och 
samma harmoniserade IT-plattform. PapiNet utvecklades för att svara mot just denna uppkomna 
efterfrågan, och den generella trend som har konstaterats är att marknadens aktörer vill övergå från 
punktlösningar till mer generella lösningar.

Globalisering
Eftersom kommunikationen blir effektivare med breda lösningar förbättrar företaget sina 
möjligheter för globalisering samt samarbete över företagsgränserna. En av fördelarna med PapiNet 
är att integrationen av e-dokument sker direkt in i ett företags affärssystem, varför standarden 
medför en effektiv interorganisationell kommunikation. Användningen av PapiNet öppnar för en 
möjlighet till kommunikation med företag på andra kontinenter, vilka tidigare inte på ett enkelt och 
snabbt sätt kunde kontaktas.

5.2.4 Hot

Nuvarande IT-strukturen
Ett hot mot de mer generella lösningarna och standarder är främst den nuvarande IT-strukturen där 
punktlösningar är helt dominerande. Ett brett införande av breda IT-lösningar skulle kräva mycket 
stora investeringar samt en omvändning av dagliga rutiner i ett företags hela organisation. 
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6. SLUTSATS OCH REFLEKTION

6.1 Slutsats
Punktlösningar kommer alltid att användas av branschens aktörer. De är utmärkta verktyg för att 
lösa och optimera mindre och tydligt avgränsade problem, de går att få helt skräddarsydda efter 
företagets behov, det går relativt snabbt att utveckla dem och det är enkelt att beräkna 
kostnadsbesparingen relativt investeringen. Dessa faktorer uppskattas självklart av företagen som 
kan se tydliga fördelar med punktlösningarna.

Problemet med punktlösningar är dock att de leder till informations- och kunskapsförluster samt 
integrationsproblem, vilket är faktorer som nu börjar behandlas med de bredare och mer generella 
industristandarderna som växer fram. Med användning av de framväxande standardiserade 
kommunikationssätten som de bredare IT-lösningarna erbjuder kan dessa förluster undvikas. 
Behovet av lösningarna är uttalat hos branschens aktörer och utvecklingen pågår, däremot är 
implementeringen hittills relativt begränsad. Trots det uttalade behovet är fördelarna med de nya IT-
lösningarna inte lika enkla att se som fördelarna med punktlösningarna, varför det på kort sikt kan 
hämma införandet. Eftersom värdet och funktionaliteten av dessa IT-lösningar är beroende av hur 
många i branschen som använder dem krävs det samtidigt att en kritisk massa av aktörer väljer att 
införa systemen, vilket också kan förlänga tiden som det tar att utnyttja lösningarna på ett bra sätt.

Utmaningen som framtida IT-lösningar ställs inför är främst att uppnå en bred integrering av 
gemensamma system där företag inom avverkning, logistik och förädling kan kommunicera via ett 
harmoniserat nätverk. Detta öppnar för ekonomisk effektivitet, ett större kundfokus och kortare 
ledtider då all nödvändig information finns tillgänglig i hela värdekedjan. För att detta skall uppnås 
krävs gemensamma strategier och riktlinjer, varefter IT-lösningarna kan utvecklas. Att använda ett 
interorganisationellt IT-system för alla involverade parter och på så sätt uppnå 
informationssynergier är önskvärt och kan komma att effektivisera hela branschen i framtiden. 

Branschens aktörer behöver förstå det potentiella värdet av att införa de nya industristandarderna, 
trots att de kommer med en omvandling av nuvarande rutiner och IT-strukturer. De kan leda till 
stora ekonomiska besparingar, ett minskat materialspill och en ökad konkurrenskraft. 

6.2 Kritisk granskning
I rapporten har slutsatser dragits från ett antal IT-lösningar med olika användningsområden. Detta 
begränsade urval innebär självklart en validitetsrisk eftersom underlaget kan tyckas vara lite 
bristande. Den information som har fåtts genom intervjuer med Tieto- och SDC-representanter 
betraktas som trovärdig och ligger till stor grund för de slutsatser som har presenterats.

Rapportens frågeställning har varit väldigt öppen och bred vilket har lett till att detaljrikedomen 
inom vissa delar är begränsad. Att uppnå denna detaljrikedom var dock inte syftet med rapporten, 
varför det inte bör ses som en svaghet. Rapporten har inte utgått från en kvantitativ analys utan är 
kvalitativ. Att utföra en kvantitativ analys av frågeställningen är en alldeles för omfattande uppgift 
inom ramen för detta projekt.

6.3 Förslag till förbättring och fortsatt arbete
Rapporten omfattar en avgränsad del av IT-lösningar inom den svenska skogsindustrin och det finns 
flertalet intressanta aspekter att undersöka ytterligare i framtida arbete. Insamlingen av information 
och data som används i IT-lösningarna kan ske på en rad olika sätt. Många av de IT-lösningar som 
har analyserats lägger inte särskilt stor vikt vid hur information samlas in och utvärderas, här skulle 
vidare undersökningar kunna göras. 
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Ett ytterligare område att fortsätta undersökningen av IT-lösningar inom skogsindustrin kan vara att 
studera andra branschers beslutsgång, planering och införande av IT-lösningar. Skogsindustrin är 
unik vad gäller långsiktighet och planering givet skogens långa cykeltid; att utreda möjligheten att 
ändå dra lärdom av mer kortsiktiga branschers IT-lösningar kan vara intressant.

6.4 Reflektion
Eftersom rapporten är sammanställd av två personer har detta bidragit till att det hela tiden har 
funnits någon att diskutera med. Diskussionerna har varit en bidragande faktor till att vi har lyckats 
belysa olika perspektiv i rapporten och presenterat en rapport som besvarar den ursprungliga 
frågeställningen. Från projektets start upprättades en arbetsplan, vilken projektmedlemmarna har 
försökt att följa steg för steg. Tack vare denna arbetsplan så har arbetet drivits framåt och de delmål 
som har formulerats har kunnat uppfyllas på utsatt tid.

Arbetet med rapporten har varit mycket tidskrävande och frustrerande men samtidigt givande och 
lärorikt. Det har varit intressant att lära sig om ett område som man innan projektets start inte hade 
någon som helst kunskap inom.
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BILAGOR

Bilaga 1: Informationsflödet från order av virke till sågad produkt

1. En materialorder skickas från sågverket till skogsföretaget, skogsföretaget ansvarar för råvaran
2. Skogsföretaget svarar och bekräftar ordern
3. Skogsföretaget skickar en förfrågan om transportbolaget kan hantera ordern
4. Transportföretaget svarar på ordern
5. Skogsföretaget skickar en order av material till skogsägaren
6. Skogsägaren svarar skogsföretaget med en orderbekräftelse 
7. En mätningsinstruktion skickas från skogsföretaget till mätningsbolaget
8. En APT-fil, som styr apteringen i skördaren, skickas från skogsföretaget till avverkningslaget
9. En PRD-fil, skördarens produktionsrapport, skickas tillbaka till skogsbolaget
10.  Avverkningslagets skotare skickar en PRL-fil, innehållande produktionsinformation från 

skotaren, till skogsbolaget 
11.  Skogsföretaget skickar lagerstatus till transportföretaget 
12.  Skogsföretaget skickar leveransinstruktioner till transportföretaget 
13.  Transportföretaget skickar ett affärsgodtagande till skogsföretaget 
14.  Transportföretaget skickar leveransinstruktioner till lastbil 
15.  Leveransmeddelande skickas från lastbil till transportföretaget
16.  Leveransmeddelande skickas från transportföretaget till skogsföretaget 
17.  Leveransmeddelande skickas från skogsföretaget till mätningsföretaget 
18.  Lastbilen skickar information om lagerstatus till transportföretaget 
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Bilaga 2: Skogens livscykel 

Bilaga 3: Materialflöde från skogen till industrin
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