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VD har ordet

Den förändringsprocess som påbörjats 
tidigare inom SDC har börjat implementeras 
under 2011. Den kommer att innebära högre 
kundvärde, kortare ledtider och bättre 
kvalitet. SDCs företagsstrategi 2011 har 
handlat om att tydliggöra SDCs inriktning. 
Under det kommande året ska SDC 
prioritera en anpassning av IT-system till 
Virkesmätningslagen, fullfölja utrullningen 
av nya mätplatssystemet och fortsätta 
arbetet med förnyelseprogrammet Förbättrat 
informationsutbyte. Att arbeta med egen 
effektivitet inom processer och ständiga 
förbättringar är också högt prioriterat. 

2011 påverkades marknaden av eurokrisen. 
Flertalet av våra kunder berördes av effekterna av 
lågkonjunkturen och av utvecklingen i Nordafrika 
då deras export går dit. Däremot påverkades inte 
SDC då redovisade volymer ökade jämfört med 
2010.

Informationsinsamling i realtid
Nya trender genom den pågående teknikutvecklingen 
påverkar SDCs verksamhet. Informationen blir 
tillgänglig via flera kanaler. Det innebär att kunden 
förväntar sig att SDC ska kunna hantera den nya 
informationen. 

Genom SDCs förnyelseprogram Förbättrat 
informationsutbyte vill vi sprida relevant information 
till de som har behovet i realtid. Det centrala är att 
det sker vid händelsetillfället. 
Det som har gått extraordinärt bra under 2011 
är utvecklingen och införandet av IT-systemet 
Certikonto.

I flera års tid har ämnet diskuterats på 
certifieringsorganisationens (FSCs) huvudkontor i 
Bonn. 

Till sist togs ett beslut av FSC att godkänna 
kontohanteringen. Ett IT-system skulle införas och 
SDC genomförde utvecklingen av det på endast tre 
månader. Det var en fenomenal prestation av våra 
medarbetare på SDC där vi arbetade målinriktat 
och lyckades väl med införandet av IT-systemet 
Certikonto. Vi arbetade bl.a. med en ny metodik 
(agilt arbetssätt) där leveranser har skett med 
två-veckors intervaller. Det har handlat om krav 
och utveckling. Våra kunder som varit delaktiga 
i projektet har också visat intresse för det agila 
arbetssättet.

Under 2011 har vi omorganiserat. Vi har 
gått från en funktionell organisation till en 
processorienterad organisation. 

Vi har infört nya befattningar och roller samt 
rekryterat fyra nya ledare internt. Detta skapade 
samtidigt nya möjligheter för andra att fylla 
tomrummen efter ledarbemanningen. Under året 
har vi haft en större satsning på intern utbildning. 
Alla medarbetare har genomgått utbildningar 
inom ITIL. Samtliga i ledningen har genomgått en 

2011 firade SDC 50 år som 
IT-företag. Jag är idag oerhört 
stolt över att få vara med om 
en sådan händelse. Vi är 
ensamma i Sverige om det. 
Det väcker respekt samtidigt 
som det förpliktigar.

- Torbjörn Johansson, VD
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grundläggande certifiering (ITIL-foundation). Ett 
mindre antal medarbetare har också byggt på med 
djupare kunskaper och certifieringar inom ITIL 
lifecycle och capability.

  
50 år i skogsnäringens tjänst 
En stor händelse under 2011 var firandet av SDCs 
50-årsjubileum. Vi firade 50 år i skogsnäringens 
tjänst och blev Sveriges äldsta IT-företag. 
I maj 2011 började firandet i samband med 
föreningsstämman då vi anordnade festligheter 
tillsammans med kunder, leverantörer och 
medarbetare. Under senhösten 2011 
anordnades en konferensresa 
med samtliga medarbetare. Till 
konferensen bjöd vi bl.a. in en 
av Sveriges mest anlitade talare, 
Manuel Knight.

Arbete med ständiga 
förbättringar
Vår främsta utmaning är arbetet 
med ständiga förbättringar. Vi 
behöver bli bättre på att avsätta 
tid för att utveckla arbetet, inte bara 
arbeta produktivt. Genom att avsätta 
tid för ständiga förbättringar kommer vi att 
öka effektiviteten  och därmed få mer tid för det 
produktiva arbetet.

Om fem år räknar vi med att vara klara med 
vårt stora förnyelsearbete på SDC. Därefter handlar 
det om att hjälpa kunderna i branschen att få 
ut effekten av förnyelsearbetet. Att kunna agera 
rådgivare kommer att bli allt viktigare för SDC i 
framtiden. SDCs utmaningar på vägen dit handlar 
om förståelse, tillit och förankring i branschen. 
Resultatet är inte värt något om kunden inte får ut 
effekten av SDCs förnyelsearbete. 

En viktig utmaning för oss är att förändra vår 
företagskultur på SDC. Det handlar både om att 
möjliggöra för medarbetare att ta ansvar och om att 
ta beslut. Lean-filosofin ska vara en bärande kraft i 
det nya SDC. Genom Lean ökar kundvärdet.

Under året skapade vi förutsättningar för att 
under 2012 genomföra katastrofsäkringen då en 
effektiv katastrofplanering gör det möjligt att snabbt 
återställa tillgänglighet och data efter ett avbrott.

I slutet på 2011 rekryterade vi fler personer till 
befattningar som exempelvis verksamhetsarkitekter, 
IT-arkitekter, projektledare etc. Att vi varit 
lyckosamma i vår rekrytering tror vi delvis kan bero 
på SDCs goda namn. 

Ambitiöst arbete inom förnyelseprogrammet
Arbetet med programmet förbättrat informations-
utbyte är ambitiöst. Våra kvalitetsgranskare anser 
att vi arbetar med rätt saker och på rätt sätt. 

Vi avser att rätta till de synpunkter som granskarna 
hade i början av etapp 3, 2012. Vi har hela tiden 
haft ett bra engagemang från branschen och från 
deltagande kundföretag. Under 2012 kommer SDC 
att ta fram underlag för vad det innebär att utveckla 
ett nytt IT-stöd, i form av tid och pengar.

IT-tjänster beskrivs i kundernas processer
Arbetet med SDCs tjänsteportfölj har pågått i 
flera år. Det har varit en utmaning att definiera 
tjänsteportföljen. Med hjälp av programmet har vi 
funnit bärande principer för detta via kundernas 

processer. Vi ska definiera IT-stödet i form 
av IT-tjänster. En IT-tjänst stödjer 

ett kundbehov och är beskriven 
i kundens termer. Inte genom 
tekniska system. 

Kundfokus kring biobränsle 
och logistik
I början på året arrangerades 
en uppskattad kundkonferens 

inom biobränsleområdet där SDC 
bl.a. informerade energikunder om 

konsekvensen av virkesmätningslagen 
med koppling till biobränsleområdet. 

Syftet med kundkonferensen var att kraftsamla 
inom biobränsleområdet och få kundgrupper att 
förstå SDCs erbjudande inom redovisnings- och 
mätplatssystem. 

Under senhösten 2011 anordnade Logistikrådet 
och SDC en logistikkonferens. Logistikrådet har 
tagit på sig att vara huvudman för produktions- 
och logistikfrågor. Det pågår en kraftsamling för 
att jobba med informationsutbytet i den digitala 
informationskedjan. Det handlar exempelvis om den 
meddelandestandard som baseras på papiNet.

Volymer opåverkade av lågkonjunkturen 
Omsättningen har varit ganska stabil 2011 och 
årets resultat blev över förväntan. Vi fick ett 
positivt resultat på 7 Mkr trots att vi budgeterat 
mot ett nollresultat. Vi kan inte se några spår 
av lågkonjunkturen i våra system från 2011 
och konstaterar därmed att vi inte märkt av 
lågkonjunkturen i övriga branschen.

Det är däremot svårt att förutspå 2012 då viss 
osäkerhet finns kring våra kunders affärer. Starten av 
2012 pekar på en förbättring jämfört med 2011 så 
osäkerheten är stor.

Torbjörn Johansson

Den korta 
utvecklingstiden 
för Certikonto är 

jag mest 
imponerad av

’’
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Kort om SDC

SDC är en ekonomisk förening med ett sextiotal 
medlemmar. Köpsågverken är anslutna via sina 
branschorganisationer. Vi är cirka 130 anställda 
och omsätter cirka 150 miljoner. Virkeskvantiteter 
som redovisats genom SDC har de senaste 10 åren 
ökat från 110 till 137 miljoner m3fub. 

Informationsflödet mellan skog och industri 
blir allt mer betydelsefullt och ställer högre krav 
på rådatats aktualitet och kvalitet. SDC har 
kompetens och rutin när det gäller att driva på 
standardiseringen av informationsutbytet och att 
medverka operativt som ett informationsnav i 
svensk skogsnäring.

SDC är ett  informationsnav när det gäller 
produktinformation, lagerförflyttningar 

och mätpunkter för virkes-, transport- och 
biobränsleaffärer. 

Den bearbetade informationen paketerar 
vi i vissa fall till färdiga IT-tjänster. I andra fall 
förädlas och behovsanpassas informationen 
för integrering i våra kunders egna system. Vår 
kundtjänst är ansiktet utåt och ser till att ge snabb 
och effektiv hjälp och support i användarfrågor.

De större integrerade skogsföretagen står 
idag för hälften av SDCs omsättning. De till 
antalet största kundgrupperna är köpsågverken 
och mindre skogsföretag. Transport- och 
energiföretagen är relativt nya kundgrupper som 
växt snabbt de senaste åren. 

SDCs organisation

Från och med februari 2011 arbetar SDC i en processorienterad organisation.

ku
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Utforma 
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Våra medlemmar
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
AB Persson Invest
Aktiebolaget Rundvirke
arCHIPelago Data Aktiebolag
Billerud Aktiebolag (publ)
Boxholms Skogar Aktiebolag
Callans Trä AB
DalaHelsinge Skog AB
Domsjö Fiber Aktiebolag
Eon Värme Sverige Aktiebolag
Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag
Gamla Weda Skog i Karlstad AB
Gransjöverken Aktiebolag
Holmen Skog Aktiebolag
J.G. Anderssons Söner Aktiebolag
Korsnäs Aktiebolag
Ljusnans Virkesfrakt AB
Metsäliitto Sverige Aktiebolag
Moelven Notnäs Aktiebolag
Moelven Skog Aktiebolag
Mondi Dynäs Aktiebolag
Munksjö Sweden AB
Naturbränsle i Mellansverige AB
Nordic Paper Bäckhammar AB
Norra Skogsägarna Ek. för.
Norske Skogindustrier ASA
Primaskog Nord AB
Prästlönetillgångar i Växjö stift
Prästlönetillgångarna i Skara stift

Vidare är ca 90 sågverksföretag anslutna till SDC via de sågverksorganisationer som är medlemmar i föreningen.

Reaxcer AB
Rindi Energi AB
Rottneros AB
Rundvirke Skog Aktiebolag
Rörvik Timber AB
SCA Skog AB
Setra Trävaror AB
Skellefteå Kraftaktiebolag
Skogssällskapets Förvaltning Aktiebolag
Skogsåkarna i Mellansverige Aktiebolag
Skogsägarna Mellanskog Ekonomisk förening
Skogsägarna Norrskog Ekonomisk förening
Stora Enso Skog Aktiebolag
Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
Swedspan Sweden AB
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek. för.
Sydved Aktiebolag
SÅGAB - Sågverken Norrland ek. för.
Sågverken Mellansverige service AB
Sågverkens Riksförbund
Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för.
Söderenergi Aktiebolag
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Träfrakt Götaland AB
Trätransporter i Norrbotten Aktiebolag
Umeå Energi Aktiebolag
Vida Skog AB
Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag
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Året i korthet

Föreningens rörelseresultat uppgick till 7,0 Mkr.

Vid årets slut uppgick likvida medel till 15,2 Mkr.

Rörelseresultat 
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Antalet anställda var vid årets slut 107 st. Varav 73 st män och 34 st kvinnor.
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Kundens behov i fokus
En ny processorienterad organisation har införts på SDC. 
Genom att kartlägga SDCs processer tydliggörs hur vi kan 
arbeta mer effektivt, alltid med kunden i fokus.

Installationer av nytt mätplatssystem
Under 2011 har 100 mätplatser fått det nya mätplatssystemet 
Doris. Arbetet med att installera och utbilda har bedrivits i nära 
samarbete med virkesmätningsföreningarna (VMF).

Ökad spårbarhet på certiferad råvara
SDC har lanserat ett nytt system, Certikonto. Ett IT-stöd 
som gör det möjligt för säljare och köpare att identifiera och 
redovisa tillgången på certifierad råvara.

Programmet tydliggör branschens processer
SDCs förnyelseprogram har målet att skapa ett standardiserat 
informationsutbyte för skogsbranschen. Tillsammans med 
representanter från branschen har arbetet fortsatt med att 
beskriva processer och de begrepp som används. 

Kvinnor 
32 %

Män 
68 %

Årets nettoomsättning uppgick till 148,8 Mkr.



    9 

SDC ÅRSREDOVISNING 2011

SDC anslutna mätplatser

Bilden visar spridningen av SDC anslutna mätplatser. Av totalt 345 st har 178 installerats 
med det nya mätplatssystemet Doris.

Redovisade kvantiteter per VMF
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Under året har totalt 137 milj m3fub redovisats 
genom SDC. Dessutom tillkommer cirka 71,2 
milj m3fub som redovisats från skotare och 
skördare.

Jämfört med tidigare år har totalt redovisade 
volymer ökat från 132 m3fub till 137. 
VMF Nord 34,7, VMF Qbera 56,4 VMF Syd 27,2 
och via partsmätning 18,4 m3fub.

137 milj m3fub  
redovisas  

genom SDC 
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1961 
Skogsbrukets Datacentral (SDC) 
bildas som en ekonomisk förening 
för att samordna och rationalisera 
virkesredovisningen.

1963
SDC övertar all virkesredovisning från 
virkesföreningarna i norr.

Milstolpar i SDCs historia:

Från Skogsbrukets Datacentral till
Skogsnäringens IT-företag

SDC bildades för att rationalisera 
redovisningen av virke. Några år senare 
är Sverige först i världen med enhetlig 
virkesredovisning. Förnyelse och utveckling 
har fört verksamheten framåt och 2011 firade 
SDC 50 år i skogsnäringens tjänst. 

Fram till 50-talet skedde virkes-
redovisningen runt om i landet 
på olika sätt beroende på vilken 
mätnings- eller flottningsförening 
som genomförde mätningen. 
Behovet av ett enhetligt arbetssätt för 
virkesredovisningen diskuterades på 
skogsveckan i Stockholm och på hotell 
Knaust i Sundsvall. En kommitté tillsattes 
för att utreda möjligheterna att rationalisera 
redovisning av virke inom det geografiska området 
från Ljungan och norrut.  

Sundsvall valdes som lokaliseringsort med tanke 
på att verksamheten skulle kunna komma att 
utvecklas söderut. Den 21 september 1961 bildades 
Skogsbrukets Datacentral SDC. 

Nordens största datacentral
Att använda datorer för att effektivisera 

arbetet var en viktig strävan. 1963 
invigdes det som skulle bli Norrlands 
största datacentral på Södra Allén 
i Sundsvall. Den första datorn 
installeras, IBM 1410, och SDC 
tar över all redovisning från virkes-

mätningsföreningarna i norr. SDC 
fortsätter att expandera. 1968 invigdes 

nya lokaler och Nordens största datacentral 
på Björneborgsgatan i Sundsvall. De första åren 

var verksamheten fokuserad på Norrland men under 
decenniets sista år blev hela landet anslutet.  

1965
Den tredje generationens datasystem, 
IBM 360 tas i bruk.

SDCs datahall 1963.
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1968
Nytt kontor byggs på Björneborgsgatan 
i Sundsvall som innehåller Nordens 
största datahall.

1976
SDC tar ett första steg mot att bli 
online genom byte av operativsystem i 
centraldatorn.

1981
Det nya virkesredovisningssystemet
Viol tas i bruk.

Driftsättningen av systemet påbörjades 2005 och 
ska på sikt ersätta alla befintliga installationer av 
mätplatssystem i landet. Det ger branschen ett 

gemensamt verktyg för att registrera mätningar 
online.

 
Firar 50 år
19 maj 2011 firade SDC 50 år i 
skogsnäringens tjänst på hotell Södra 
Berget i Sundsvall. På plats fanns 
förutom SDCs personal inbjudna 
kunder och leverantörer. Totalt 
deltog nästan 250 personer.  

Dagen bjöd på föredrag, filmvisning 
och en utställning. En historisk resa 

från dåtid till nutid. Kvällen avslutas med 
middag och underhållning. 

Tillbaka till kärnverksamheten 
Stark tillväxt präglade 70-talet. Virkesredovisningen 
var central men efterfrågan på andra tjänster 
resulterade i utveckling av system för 
fler affärsgrenar bl.a. bank och 
lönesystem. Under 80-talet 
effektiviserades verksamheten 
och SDC valde bort branscher 
utanför den ursprungliga 
affärsidén. Verksamheten 
tog ett första steg mot att bli 
online. Det nya virkesredovis-
ningssystemet Viol togs i  
bruk 1981. Handatorn började 
användas 1985 och därmed 
blev det möjligt att registrera 
data ute på fält. Handdatorn ersatte 
den tidigare s.k. pennstansmetoden, en 
egenutvecklad metod som på sin tid revolutionerade 
datainsamlingen på fältet. 

Skogsnäringens IT-företag
Under 90-talet låg fokus på volymtillväxt och 
produktutveckling. Med PC och handdatorer för 
datainsamling och nya metoder för kommunikation 
kunde arbetsmetoderna förfinas. Virkesredovisningen 
utökades med energisortiment och med mätdata från 
skördare. Transportredovisningen var på frammarsch 
och kom att omfatta merparten av landets 
transporter inom skogsnäringen. 2001 ändrades 
namnet från SDC, Skogsbrukets datacentral  till 
enbart SDC. Anledningen var att SDC utvecklats 
från att vara ett företag med centraliserad 
utveckling och stordatordrift till ett renodlat IT-
företag med ett unikt koncept för skogsnäringen. 
Ett nytt mätplatssystem, Doris började utvecklas.  

Sverige blev 
första landet i 
världen med 

enhetlig virkes-
redovisning

SDCs VD Torbjörn Johansson talar vid SDCs 50-års jubileum.
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1984
Verksamheten effektiviseras och SDC 
väljer bort branscher utanför den 
ursprungliga affärsidén.

1985
Den första handdatorna tas i bruk, vilket 
gör det möjligt att registrera data ute i 
fält.

1990
Fokus på volymtillväxt och 
produktutveckling.

Förnyelseprogrammet formar 
framtidens informationsutbyte

Programmets målSDCs förnyelseprogram samordnar de projekt 
och aktiviteter som ska leda till ett standardiserat 
informationsutbyte för skogsbranschen. 
Tillsammans med representanter från branschen 
har SDC beskrivit skogsbranschens processer och 
informationsbehov. Utifrån identifierade behov 
blir det tydligare hur SDCs tjänster behöver 
utvecklas.
 
Branschens behov tydliggörs 
Arbetet utgår ifrån tre hörnstenar; processer, 
information och system. 

Skogsbranschens nuvarande och framtida 
processer har beskrivits övergripande. De 
process-modeller som tagits fram ger en 
helhetsbild över vad aktörerna i branschen gör 
samt när och varför. För att identifiera vilken 
information som är viktiga i processerna har även 
informationsmodeller tagits fram. De beskriver 
vilken information branschen har behov av och 
hur informationsobjekten relaterar till varandra. 
Under arbetets gång har beskrivningar och 
definitioner av begrepp dokumenterats. Målet är 
att hitta ett enhetligt språk i branschen.   

Ett exempel på vad som har beskrivits i 
informationsmodellen är vilken information 
som behövs för att hantera uppgifter om en 
person, fysisk och juridisk. Resultatet visade på 
möjligheten att säljare eller köpare i framtiden 
kan identifieras med hjälp av person- eller 
organisationsnummer istället för t.ex. huvudkod 
och leverantörsnummer i SDCs system. 
 
SDCs tjänster förnyas
Process- och informationsmodellerna har 
tillsammans gett en bild av vilken information 
som branschen är i behov av och hur väl det 
behovet täcks av SDCs tjänster. En utvecklings- och 
avvecklingsplan har påbörjats som ska färdigställas 
under 2012. Den beskriver i vilken ordning SDCs 
system och tjänster ska utvecklas eller avvecklas för 
att nå förnyelseprogrammets mål. 

Exempelvis kommer ett arbete påbörjas 
med att ersätta dagens följdrutinutgång samt 
virkesorderin- och utgång. I den nya lösningen 
kommer integration med kund att baseras på en 
etablerad standard inom Europa, papiNet. Ett 
första steg mot målet att skapa ett standardiserat 
informationsutbyte för skogsbranschen.

Etablera ett standardiserat informationsutbyte för 
skogsbranschen, relaterat till råvaruaffärer.

Ta fram branschgemensamma IT-tjänster som 
förmedlar och förädlar den standardiserade 
informationen.

Processer Information

System
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1995
SDC flyttar till ”SCA-huset” 
Skepparplatsen 1.

2000
Nya kundgrupper inom bland annat 
transport- och energibranschen.

2010
Förnyelseprogrammet startar.
SDC lämnar stordatordriften och MVS 
avvecklas helt.

Vår affärsidé
SDC förmedlar och 
förädlar information mellan 
skog och industri genom  
branschgemensamma IT-tjänster.

Vår vision
Att vara skogsnäringens mest 
attraktiva samarbetspartner.

Kärnvärden
Lyhördhet
Förtroende
Leveranskvalitet

Huvudstrategier
Kundfokusera
Kundfokusering är en av de mest betydelsefulla strategiska 
stegen för SDC under kommande år. SDC ska öka 
kundnärvaron genom en tydlig CRM-process (kundvård) 
En bättre marknadsföring mot kunder och att sälja 
SDCs erbjudande bättre. SDC ska aktivt samarbeta i 
kundgemensamma kartläggningar och erbjuda tjänster som är 
lätta att anpassa efter kundens behov. Att förstå marknaden 
är viktigt och att utveckla en tydlig konkurrensstrategi.
 
Vara den mest attraktiva arbetsplatsen  
För att kunna attrahera, behålla och utveckla personalen 
behöver SDC satsa strategiskt i form av ledarskapsprogram, 
kompetenutveckling och trainee-program. Även satsningar 
på psykosocial hälsa genom flexibel arbetstid, friskvård, 
tydlig arbetsfördelning samt ta vara på individens idéer och 
uppmuntra kreativitet.

Samarbeta med energibolag
Undersöka energibranschens behov, förstärka 
kommunikationen med potentiella kunder och utöka SDCs 
kompetens inom IT och energi. 

Utveckla den digitala kedjan
SDC ska verka för att leda standardiseringsarbetet av 
branschens informationsutbyte. Det innebär exempelvis 
papiNet och uppbyggnaden av en gemensam begrepps-
modell för branschen. Även erbjuda tjänster där råvaran 
är spårbar och kan följas online. SDC ska också utveckla 
produkter och tjänster som täcker ett bredare tjänsteutbud  
än idag.

Tillhandahålla tillgänglighet och prestanda i 
bästa klass
SDC ska tillhandahålla högsta möjliga tillgänglighet, prestanda 
och säkerhet. Det innebär exempelvis tillgänglighet 24/7, 
trådlöst online, bästa möjliga bandbredd och realtidstjänster. 
SDC ska också minska antalet tekniska plattformar. 

Effektivisera och certifiera processer 
SDC ska genom tydligare och gemensamma målbilder 
stärka det interna samarbetet genom beslutsprocesser 
och uppföljningar. För att ytterligare tydliggöra SDCs 
arbetsprocesser bör även tjänster och produkter certifieras i 
större omfattning. Därmed kan SDCs varumärke eftersträva 
att bli likställt med kvalitetsmärkning.
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Förvaltningsberättelse

Kundperspektivet
 
Strategiskt mål:
Våra kunder är mer än nöjda med de tjänster och 
den service som vi levererar

Hög tillgänglighet av SDCs system
Kraven på tillgänglighet till SDCs system är 
fortsatt höga. Vid 2011 års slut var det ca 180 
mätplatser som dagligen använde mätplats-
systemet Doris. Det innebär att de stod i direkt-
förbindelse med SDCs redovisningssystem Viol i 
Sundsvall. 

Att även i framtiden kunna leverera hög 
tillgänglighet av SDCs system är en kritisk 
framgångsfaktor för SDC. Under 2011 har vi haft 
tolv planerade underhållsreleaser och tre större 
planerade applikationsreleaser. De har löpt på 
enligt plan dock med något undantag då vissa 
planerade underhållsreleaser inte behövts.

All information om planerade avbrott återfinns 
på vår kundwebb Violweb. När de planerade 
avbrotten räknas bort är SDCs mål för bl. a 
mätplatssystemet Doris att säkra en tillgänglighet 
på 99,50 %. Då avses 24 timmar per dygn under 
hela året. Utfallet för 2011 års tillgänglighet blev 
99,88 %.

Ny informationskanal för SDCs tjänster
Att nå ut med information om tillgänglighet och 
aktualitet är viktigt för oss. Under 2011 har SDC 
erbjudit kunderna att prenumerera på nyhetsbrev 
till några av våra system. Kunden anger själv 
e-postadress eller mobilnummer dit de vill ha 
information om avbrott i våra tjänster.  Mer 
information finns på www.sdc.se. 

Hög kvalitet av kundleverans under året
Ett annat mått på tillgänglighet och aktualitet 
är SDCs förmåga att leverera rätt data i rätt 
tid från SDCs system till kundsystemen s.k. 
följdrutinutgångar (FU). SDC levererade enligt 
plan under hela 2011 med undantag av en kund 
vid ett tillfälle.

Förnyat arbetssätt inom kundtjänst
Under 2011 har SDC infört ett processinriktat 
arbetssätt. 

Det innebär att vi bl.a. utvecklat rubriceringen 
av kundärenden. Tidigare supportärenden är nu 
uppdelade på avbrottsärenden och förfrågningar. 
Målet för avbrottsärenden är att 85 % av alla 
ärenden ska vara lösta och återkopplade till kund 
inom åtta arbetstimmar. Utfallet för 2011 blev  
88 %.

SDCs lyhördhet värdesätts
Varje år genomför SDC en NKI-enkät (Nöjd 
Kund Index). Kundundersökningen grundas på 
frågor rörande kundernas förtroende för SDC som 
tjänsteleverantör. NKI visar både på kundernas 
upplevda leveranskvalité och på hur lyhörda SDCs 
kundrepresentanter är. 

2011 års NKI visar på ett övergripande bra 
resultat. Allt fler kunder anser att de får gehör för 
sina synpunkter. Kunderna är nöjda med SDCs 
tjänsteutveckling. Från kundens sida upplever 
de att SDCs kontaktpersoner är lätta att komma 
i kontakt med och samtidigt ger bra förslag på 
lösningar på deras problem. SDC anses dessutom 
arbeta långsiktigt med sina kunder. Det som 
anses mindre bra utifrån kundens synsätt är 
att de vill ha snabbare besked från SDC samt 
efterfrågar kortare leveranstider. SDC arbetar 
kontinuerligt med åtgärder för att ta itu med de 
förbättringsområden som kunden visat på.

Ökad efterfrågan på utbildningar 
Efterfrågan på utbildningar inom SDCs tjänster 
har fortsatt under 2011. Anledningen till denna 
trend är det pågående generationsskiftet inom 
skogsbranschen och nya aktörer inom framför allt 
biobränslesegmentet. 

SDCs 
tillgänglighet  
uppskattas i 

årets 
NKI-enkät
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För att möta kundbehovet har SDC löpande under 
året erbjudit både företagsspecifika utbildningar 
och allmänna grundutbildningar. 

Under 2011 har SDC erbjudit utbildningar 
enligt ett nytt koncept genom att via webb och 
telefonianpassa utbildningar efter kundens behov. 
Konceptet har upplevts positivt hos användarna 
då kunderna snabbt och kostnadseffektivt har fått 
tillgodoggöra sig information.  

Det nya mätplatssystemet Doris står i 
direktkontakt med SDCs centrala system Viol, 
vilket har medfört att fler kunder efterfrågat 
information om Viol och dess möjligheter med 
uppföljning av råvaruflöden. SDC anordande 
under hösten kostnadsfria informationsdagar om 
Viol för nya användare av mätplatssystemet. 

En viktig del i samtliga utbildningar under sista 
kvartalet har varit energiberäkningsnyckeln.  
Via utbildningsinsatser inom området presenter- 
ades den nya centrala energiberäkningen i redo-
visningssystemet Viol. 

Utbildningar i systemen Prins och Timmerutfall 
har också ökat under året. Anledningen är ett ökat 
intresse för att kunna följa upp virke från skog till 
industri. 

Ökad andel redovisat biobränsle
SDC har under flera år arbetat aktivt för 
att öka andelen redovisade volymer från 
energiföretagen. Majoriteten av all tillgänglig 
volym oförädlat biobränsle som exempelvis grot 
(grenar och toppar) redovisas idag via SDCs 
redovisningssystem i Viol. När det gäller övriga 
bränslesortiment (returträ, sopor etc.) är det en 
mycket låg andel som redovisas via SDC. Den låga 
andelen pekar på att behovet av IT-tjänster som 
stödjer inmätning, uppföljning och redovisning 
inte har anpassats till övriga bränslesortiment. 

Under 2011 genomfördes riktade marknads-
insatser med syfte att öka andelen redovisat 
bränsle i form av RT-flis (returträ) och torv. 
Marknadsinsatserna gav mycket positivt resultat 
och redovisningen av dessa sortiment ökade 
med 20 %. Ökningen bestod i huvudsak av att 
energiproducenter som tidigare inte redovisat 
förädlat bränsle nu har börjat redovisa dessa 
sortiment via SDC. 

Krönt Vägval stödjer företag med 
standard för transportavstånd
Under året har SDC infört möjligheten att 
använda systemet Vägval enligt vinterbärighet. 
Det innebär att vägvalet kan användas för rutter 
över vinterbäriga vägar som nu är uppklassade till 
bärighetsklass 1.  

SDC har i samarbete med branschen och VMF 
i nämnden för Krönt Vägval (KV) berett och 
åtgärdat inrapporterade fel i vägdata samt brister i 
motståndsinställningen. 

Ett arbete har pågått med att säkra rutinerna 
när vägdata uppdateras. SDC har också arbetat 
med framtagandet av en ny klientapplikation för 
Vägval. Det är en mer användarvänlig version av 
Vägval med bl.a. bättre kartor. Den kommer att 
införas i början på 2012. 

Säkra tillgänglighet och lagring av 
data
Informationsflödet mellan skog och industri blir 
allt mer betydelsefullt. Det ställer höga krav på 
tillgänglighet och lagring av data. För att minska 
konsekvenserna av ett avbrott har SDC arbetat 
med en katastrofplan för den tekniska driften. 
En effektiv katastrofplanering gör det möjligt att 
snabbt återställa tillgänglighet och data efter ett 
avbrott.

Kraven på de tekniska lösningarna har förfinats 
i en förstudie.

Införandeprojektet genomförs 2012 efter att 
alla systemprogramvaror har uppgraderats. 

När projektet är genomfört har SDC en IT-
infrastruktur som är väl förberedd för att hantera 
oväntade avbrott. Tiden för att återgå till normal 
drift efter t.ex. brand i datahall väntas minska från 
ca en månad till mindre än en vecka. 
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Förnyelse- och 
utvecklingsperspektivet

Strategiskt mål:
Våra kunder erbjuds nya och förbättrade IT-
tjänster samt gränssnitt som bidrar till deras 
framgång

Från nuläge till börläge
Programmet Förbättrat informationsutbyte ska 
leda SDC från ett nuläge till ett önskat börläge. 
Målet med förnyelseprogrammet är att etablera ett 
standardiserat informationsutbyte för skogs- 
branschen. En del av målsättningen innebär 
också att ta fram branschgemensamma IT-tjänster 
som förmedlar och förädlar den standardiserade 
informationen. 

Etapp 1 resulterade i en stadsplan 
I förnyelseprogrammets första etapp togs en 
stadsplan fram som innehåller beskrivningar av 
kundernas processer och informationsbehov.  
2011 har ett arbete pågått med att definiera 
branschens gemensamma begrepp.

Delar av etapp 2 inriktades på kundernas 
processer 
Under etapp 2 inom förnyelseprogrammet har 
huvudaktiviteterna handlat om att mer i detalj 
beskriva den information som används vid 
många tillfällen. Det kan exempelvis handla om 
produkt, läge och utrustning. Dessa beskrivningar 
har tagits fram i samarbete med representanter 
för branschen. Även branschens processer har 
beskrivits på en mer detaljerad nivå. Genom det 
arbetet ska det tydligöras var SDCs gemensamma 
IT-tjänster ska utgöra ett stöd för branschen.

I denna etapp har också ett omfattande arbete  
lagts ner på förankring och informationsinsatser.  
Målgrupper har funnits både internt på SDC 
och externt i branschen främst med fokus på 
kommittéer, nationella råd och styrelse.

Ett arbete har påbörjats med att ta fram den 
utveckling- och avvecklingsplan som beskriver i 
vilken ordning system och tjänster ska bytas ut för 
att nå förnyelseprogrammets mål.

PENG-analysen visade på gemensamma 
nyttor för branschen
Under året har också en nyttovärdeanalys 
genomförts. En grupp med representanter från 
bland annat SDCs styrelse och nationella råd 
har slutfört nyttovärdeanalysen med hjälp av 
metoden PENG (PrioriteringEnligtNyttoGrund). 
I samband med PENG-analysen identifierades, 
strukturerades och värderades framtida nyttor för 
hela skogsbranschen som bedömdes uppstå om 
förnyelseprogrammet genomfördes. Slutsatsen 
av PENG-analysen visar på en rekommenderad 
fortsättning av programmet Förbättrat 
informationsutbyte.

Releaseinformation
Under det gångna året har vi haft tre större 
releaser; mars, juni och november. Dessa 
releaser innehåller vanligtvis både utvecklings- 
och förvaltningsåtgärder för SDCs tjänster. 
Releaseinformation består också av tekniska 
uppgraderingar i vår driftmiljö för leverans av 
våra tjänster. 

Vi har hanterat cirka 150 förbättringar inom 
SDCs system. I det ingår även felrättningar. 
SDCs mätplatssystem har under året levererat 
förbättringar i åtta releaser. 

Nytt mätplatssystem på 100 mät-
platser
Under 2011 formades huvudprojektet Doris, 
SDCs nya mätplatssystem. I projektet ingår 
de tre delprojekten; Kartläggning, Utveckling 
och Leverans. Inom delprojekt Kartläggning 
pågår ett arbete med kartläggning av mätplatser 
och framtagning av verksamhetskrav för ny 
funktionalitet. Ett arbete med att utveckla 
funktionalitet pågår inom delprojekt Utveckling. 
Delprojekt Leverans arbetar med att leverera 
Doris och tillhörande utrustning. 

Doris installerades på 100 mätplatser. Vid årets 
slut hade 178 av 345 mätplatser installerats med 
det nya mätplatssystemet. Arbetet inom projektet 
har bedrivits i nära samarbete med de tre virkes-
mätningsföreningarna (VMF). Tillsammans med 
VMF pågår arbetet med att installera och utbilda 
i Doris. 
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Anpassning av SDCs system till 
StanForD2010
Utvecklingen i den nya generationen av 
StanForD2010 innebär en modernisering 
av den skogliga standard som används vid 
kommunikation till och från skördare och skotare. 
SDCs målsättning är att ta emot nya produk- 
tionsmeddelanden när det finns StanForD2010-
anpassade skördare i drift på den svenska 

marknaden under 2012. 
En fördel med 

det nya formatet 
är möjligheten 
att beräkna 
förväntat utfall 
skogsbränsle 
(grenar och 
toppar). Det 

sker med hjälp 
av skördarens 

mätuppgifter av 
rundvirke vid av-

verkning. Att kunna 
beräkna förväntat utfall skogsbränsle har 
efterfrågats i stor omfattning inom skogs-
branschen.

Ökad transparens och spårbarhet 
med ny energiberäkningsmodell 
SDC har under 2011 infört ett förbättrat sätt för 
kunden att beräkna energivärdet av råvaran. Det 
är en ny modell som är till för SDCs kunder när 
de redovisar sina affärer av energiråvara via SDC.

Energiberäkningen flyttas in centralt i SDCs 
redovisningssystem Viol från kundernas lokala 
mätplatssystem. Därmed kan SDC erbjuda kunden 
ett harominiserat arbetssätt där alla ingående 
parter har möjlighet att ta del av underlaget för 
energiberäkningen.  

Genom att kunden använder energiberäknings- 
modellen uppnås en rad möjligheter: 

•	 synliggjord energiberäkning
•	 ökad transparens för alla parter
•	 harmoniserat arbetssätt
•	 full spårbarhet

Den nya energiberäkningsmodellen är baserad på 
endast en formel, vilket innebär att SDC framöver 
kan upphöra med de 13 olika formler som idag 
används.

Certikonto ökar konkurrenskraften 
hos branschen
För att medverka till att höja konkurrenskraften 
hos branschen har SDC utvecklat ett 
kontosystem, Certikonto, som bygger på 
certifieringsorganisationernas (FSC och PEFC) 
regelverk. Utvecklingen av IT-stödet har skett i 
nära samarbete med branschen då skogsindustrins 
kunder efterfrågar alltmer certifierade produkter. 
Idag är korrekt redovisning av certifierad råvara 
i många fall ett krav för att kunna konkurrera 
med miljömärkta produkter på en global marknad 
för sågade trävaror, massa och papper. Syftet 
med Certikonto är att bidra till att långsiktigt 
stärka den svenska skogs- och träindustrins 
konkurrenskraft genom att identifiera och redovisa 
tillgången på råvara för certifierade slutprodukter.

Spårbarhet av råvara ger kunden nyttoeffekter
Ett införande av Certikonto gör det möjlighet för 
SDCs kunder att vid valfri tidpunkt kunna följa 
upp såväl tillgång som köpta och sålda kvantiteter 
av certifierad råvara. 

En annan kundfördel är minimerade 
transporter som bidrar till:

•	 minskad miljöpåverkan
•	 maximerat virkesutnyttjande
•	 minimerat antal tunga fordon på vägarna

Ytterligare en kundfördel medför att kunden 
kan utnyttja allt certifierat virke som finns vilket 
innebär: 

•	 ökad marknad för certifierade produkter
•	 att incitament skapas för att certifiera skog 

oberoende av närhet till certifierad industri

Certikonto ger svensk skogsindustri mera 
likvärdiga konkurrensfördelar i jämförelse med 
plantageskogsbruk.

Ökad 
transparens med 

ny modell för 
energiberäkning
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Utveckling av virkesmätning 
Utveckling av teknik och metoder för 
virkesmätning (VMU) har tre huvudområden; 
sågtimmer, massaved och biobränslen. 
Utvecklingsprojekten bedrivs i samarbete med 
virkesmätningsföreningarna samt med universitet 
och teknikleverantörer. 

Utvecklingsarbetet rörande automatisk 
klassning av sågtimmer ledde fram till att en 
metod baserad på röntgen och krökmätning 
kunde utvärderas. SDCs förhoppning är att 
börja använda automatklassning under 2012. 
Röntgen förväntas även kunna användas 
för diametermätning under bark och för 
metallsökning.

Inom projektet Automatisk travmätning 
av fordon med företaget Mabema byggdes 
under året en första anläggning för mätning. 
Mätresultaten indikerar att den automatiska 
mätningen ger bättre noggrannhet jämfört med 
manuell mätning. Tekniken är främst tänkt 
för de stora massabruken. Det kan dock bli 
intressant för större sågverk då möjlighet finns 
att identifiera och mäta enskilda stockar. För 
mindre travmätningsplatser är ett utvecklingsspår 
att mäta i bilder. Travarna fotograferas från fasta 
positioner och därefter kan mätning ske från 
annan mätplats. Denna teknik har utvecklats vid 
SDCs pilotanläggning på SCAs virkesterminal i 
Krokom.

För biobränslen var den kommande 
Virkesmätningslagen i fokus. En konsekvens 
blir att mätningen vid uppskattningsvis 300-400 
terminaler och värmeverk måste uppfylla krav 
rörande mätnoggrannhet och kontrollverksamhet. 
I samband med dessa diskussioner uttalade 
branschens parter att man tills vidare vill använda 
volym under bark (m3fub) som handelsmått 
för bränsleved. För sönderdelat material är 
inriktningen att fasa ut skäppmätningen (m3s) 
och istället använda torra ton som handelsmått. 
En milstolpe i den riktningen uppnåddes när 
Bestwoods NIR-sond, d.v.s. utrustning för 
torrhaltsmätning på flisleveranser, godkändes av 
VMK-nämnden.

Interna processperspektivet

Strategiskt mål:
SDC har ändamålsenliga och effektiva processer 
som möjliggör leverans av tjänster med hög 
mätbar kvalitet

Ny processorienterad organisation 
I början på året infördes SDCs nya 
processorienterade organisation med de fem 
huvudprocesserna; Affärsutveckla, Utforma 
tjänst, Utveckla tjänst, Tillhandahålla tjänst 
och Sälja. Under 2011 har arbetet bestått 
av att processutveckla nuläge och önskat 
börläge. I slutet på året infördes två processer 
inom huvudprocessen Tillhandahålla tjänst. 
Huvudprocessen Sälja ändrade namn till Skapa 
affärer i början på januari 2012. Under första 
halvåret av 2012 kommer SDC att färdigställa och 
införa de återstående processerna inom respektive 
huvudprocess.
 

Medarbetarperspektivet

Strategiskt mål:
Alla på SDC mår bra och trivs på jobbet och SDC 
säkerställer sin strategiska kompetensförsörjning

Ny modell säkerställer framtida 
kompetensförsörjning
Under 2011 fortsatte arbetet med att skapa 
ett strukturerat och gemensamt arbetssätt som 
ska lyfta kompetensfrågorna till en strategisk 
nivå. Kompetensmodellen ska bidra med en 
tydlig och gemensam bild av kompetenskrav 
och utvecklingsbehov. Det ger samtidigt SDCs 
medarbetare möjlighet att på bästa sätt utveckla 
och använda sin kompetens. 

SDC har definierat kompetens som förmåga 
och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa 
kunskaper och färdigheter. 

Ett arbete har påbörjats med att beskriva 
kompetenser som är gemensamma för alla 
anställda i medarbetarrollen. 

Kompetenssamtal har genomförts där chef och 
medarbetare tillsammans har bedömt individens 
nivå i varje kompetens. 
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Det arbete som återstår är att definiera kompetens-
krav till alla roller på SDC samt att tydliggöra  
kravnivåer för dessa roller. Återkommande 
aktiviteter i kompetensmodellen är en genomgång 
av vilken kompetens som behövs, kompetens-
samtal samt planering av utvecklingsinsatser och 
bemanning.

Medlemsperspektivet
 
Strategiskt mål: 
Vi skapar mervärde för våra medlemmar

SDC firade 50 år i skognäringens 
tjänst
Den 21 september 2011 fyllde SDC som Sveriges 
äldsta IT-företag 50 år. Det firades i samband med 
företagets föreningsstämma och styrelsemöte på 
hotell Södra Berget i Sundsvall den 19 maj. 

Virkesmätningslagen medför en 
anpassning av SDCs IT-stöd
Under året har ett omfattande arbete kring den 
nya Virkesmätningslagen utförts. Arbetet har 
genomförts på uppdrag av Rådet för Mätning och 
Redovisning (RMR). Det har bedrivits med bred 
representation från branschen inom tre grupper 
(struktur, redovisning och teknik).

Det primära syftet med arbetet har varit att 
ta fram en gemensam syn på vad den nya lagen 
kommer att innebära för branschen. Ett sekundärt 
syfte innefattar vad branschen behöver göra innan 
Virkesmätningslagen träder i kraft.

För närvarande är bedömningen att lagen 
kommer att införas tidigast sommaren 2013. För 
SDCs del innebär det att IT-stödet kommer att 
behöva anpassas. Ett arbete kring detta kommer 
att starta under våren 2012.

Utvecklingsarbete kring papiNet ger 
nya medlemmar
Ett fortlöpande arbete med vidareutveckling och 
tillämpning av papiNet-standarden inom Europa 
har gett goda resultat. Representanter för Lettland 
har deltagit som gäster vid papiNet-möten och 
därefter beslutat att bli medlemmar i arbetsgruppen 
Forest Wood Supply (FWS) under 2012. 

SDC innehar ordförandeskapet i FWS. Därmed 
företräder SDC svensk skogsnäring i arbetet med 
att ta fram e-dokumentstandard från stående skog 
till förbrukning. 

Flera länder som exempelvis Finland och 
Frankrike har påbörjat projekt för att införa 
standarden. Under året har också några länder, 
däribland Norge, beslutat sig för att börja använda 
papiNet. Även Tyskland kommer att börja använda 
papiNet, men först under 2012.

Kontroll av virkesmätning och 
redovisning
Inom SDCs ansvarsområde Kontroll av 
virkesmätning (VMK) handläggs ärenden 
som rör auktorisation och granskning av 
virkesmätande företag. I uppdraget ingår också 
godkännande av mätutrustning och granskning 
av de branschgemensamma mätmetoder och 
mätningsinstruktioner som rekommenderas av 
SDCs styrelse. Mätmetoder och instruktioner ska 
vara kontrollerbara och ge förutsättningar för en 
rättvis, likformig och noggrann virkesmätning.

Via kontrollkommissionen följs mätnings-
kvalitet och likformighet upp. Under 2011 
har tre uppföljningar på sågtimmer och 
massaved genomförts. Det innebär att samtliga 
kontrollmätare inom VMF Nord, VMF Qbera och 
VMF Syd minst en gång deltagit i kommissionens 
standardiserande arbete. Kontrollkommissionen 
har under 2011 även besökt de auktoriserade 
företagen VMF Estonia och VMF Latvia.

Under 2011 genomfördes 49 kontroller på 
begäran av part i virkesaffären. Det är den som 
berörs av resultatet av en mätning utförd av 
ett auktoriserat virkesmätande företag som har 
möjlighet att begära en kontrollmätning. 

VMK-nämnden är beslutsinstans för 
kontrollfrågor och fattade under 2011 bl.a. 
beslut om krav på kontrollsåll för cellulosaflis, 
typgodkännande av NIR-sondmätning av 
biobränsle (Bestwood BAS 400) och utökade 
krav på kontroll av fordonsvåg. VMK-
nämnden har också efterfrågat utökad kontroll 
av redovisningen. Det innebär kontroll av 
informationens hantering efter mätning inklusive 
utskick av mätbesked.
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Resultaträkning 

 Not 2011 2010

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning  148 822 143 643
Övriga rörelseintäkter 3 7 530 7 203

Summa  156 352 150 846

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader och insatsvaror  - 21 505 - 23 255
Övriga externa kostnader 4, 5 - 39 575 - 39 729
Personalkostnader 6 - 85 892 - 78 781
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7 - 2 322 - 1 997

Summa rörelsens kostnader  - 149 294 - 143 762

Rörelseresultat  7 058 7 084

Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 8 732 1 034 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  348 38
Räntekostnader och liknande resultatposter  - 53 -52

Summa resultat från finansiella poster  1 027 1 020

Resultat efter finansiella poster  8 085 8 104

Bokslutsdispositioner 9 - 2 177 - 2 235 

Skatt på årets resultat 10 - 2 178 - 1 695

ÅRETS RESULTAT  3 730 4 174

Belopp avser tusental kronor (Tkr) där inte annat framgår.
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Balansräkning  

 Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 7 122 6 093

   6 093

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 11 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 28 234 27 599 
 
  28 334 27 699
 

Summa anläggningstillgångar  35 456 33 792

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror  0 6  
 
  0 6 

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  15 671 14 226
Aktuella skattefordringar  120 1 017
Övriga kortfristiga fordringar  930 289
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 4 618 4 904

  21 339 20 436

Kassa och bank 2 15 289 14 572

  15 289 14 572

Summa omsättningstillgångar  36 628 35 014

SUMMA TILLGÅNGAR  72 084 68 806
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 Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser  56 55
Reservfond  1 328 1 328

  1 384 1 383

Fritt eget kapital
Balanserad vinst  31 960 27 786
Årets resultat  3 730 4 174

  35 690 31 960

Summa eget kapital  37 074 33 343

Obeskattade reserver 15 8 214 6 037

Avsättningar 16
Övriga avsättningar  6 538 6 538 
 

Summa avsättningar  6 538 6 538
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  7 606 11 631
Övriga kortfristiga skulder  2 710 2 076
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 9 942 9 181

Summa kortfristiga skulder  20 258 22 888

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  72 084 68 806

Ställda säkerheter 18 2 000 2 038

Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Kassaflödesanalys 

 Not 2011 2010

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat före finansiella poster  7 058 7 084
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19 2 322 1 643

Erhållen ränta m.m.  491 316
Erhållna utdelningar  447 358
Betald inkomstskatt  - 1 280 - 677
Erlagd ränta  - 53 - 52

  8 985 8 672

Förändring av varulager  6 0 
Förändring av kundfordringar   - 1 446 1 011 
Förändring av övriga kortfristiga fordringar   - 273 - 1 067
Förändring av leverantörsskulder  - 4 026 3 288
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder  1 394 - 1 964

Kassaflöde från den löpande verksamheten  4 640 9 940

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  - 3 350 - 1 706
Nettoinvestering i övriga finansiella  
anläggningstillgångar  - 574 - 2 438

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - 3 924 - 4 144

Finansieringsverksamheten
Nettoinbetalning av insatser  1 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 0

Årets kassaflöde  717 5 796

Likvida medel vid årets början  14 572 8 776

Likvida medel vid årets slut  15 289 14 572
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

SDC ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmäna råd förutom vad avser redovisning av kassaflödesanalys där 
Redovisningsrådets rekommendation RR 7 har tillämpats.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående år.

Koncernredovisning
Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till ÅRL 7 kap 5 § då det kvarvarande  
dotterbolaget är av ringa betydelse för rättvisande bild i koncernen.

Intäkter från tjänsteuppdrag
I föreningen redovisas intäkter från tjänsteuppdrag i den takt uppdraget utförs.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:

Hyresintäkter 
I den period uthyrningen avser

Ränteintäkter
I enlighet med effektiv avkastning

Erhållen utdelning
När rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktu-
ellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i intressebolags skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till 
eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser 
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balans- 
räkningarna.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver utsprunglig nivå, ökar tillgångens 
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda  
nyttjandeperiod.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.  
Följande avskrivningstider tillämpas.

Datorer och datautrustning 3 år
Fordon 5 år
Kontorsutrustning 10 år
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Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyres-
avtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella anläggningstillgångar 
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffnings-
värde. Har en finansiell anläggningstilllgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda 
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är 
bestående.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anlägg-
ningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffa-
de händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet 
än att så inte sker och beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med 
avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2 Checkräkningskredit 2011-12 31 2010-12 31

 
 Beviljat belopp på checkräkningskredit 
 uppgår till   
  2 000 2 000
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Not 3 Övriga rörelseintäkter    2011 2010

 I övriga intäkter ingår intäkter från:
 Vidarefakturerade kostnader  7 480 7 138
 Övriga rörelseintäkter  50 65

   7 530 7 203

Not 4 Ersättning till revisorerna  2011 2010

 Revision
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  128 122

 Andra uppdrag än revisionsuppdraget
 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  38 281

   166 403
   
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens   
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på förening-  
ens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid  
sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra  
uppdrag. 

Not 5 Operationella leasingkostnader  2011 2010

 Uppgifterna i denna not inkluderar även
 finansiella leasingavtal.

 Årets leasingkostnader (exkl. hyra för lokaler) 7 599 7 546
 
   7 599 7 546

 Nominella värdet av framtida leasingavgifter
 fördelar sig enligt följande:

 Förfaller till betalning inom ett år.  3 529 7 231
 Förfaller till betalning senare än ett år men 
 inom fem år.  743 4 207
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Not 6 Personal 2011 2010
 
 Medelantal anställda
 Kvinnor 34 33
 Män 73 67

  107 100
 
 Löner, ersättningar, sociala avgifter och
 pensionskostnader
 Löner och ersättningar till styrelsen och
 verkställande direktören 1 501 1 464
 Löner och ersättningar till övriga anställda 51 938 47 991

  53 439 49 455

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 18 746 17 633
 Pensionskostnader för verkställande direktören 401 476
 Pensionskostnader för övriga anställda 6 608 6 137

  79 194 73 701

 
 Föreningen har avtal med VD om avgångsvederlag 
 motsvarande 9 månadslöner. 

 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
 Antal styrelseledamöter på balansdagen
 Män 10 10

  10 10 
 
 Antal verkställande direktörer och andra
 ledande befattningshavare
 Kvinnor 4 3
 Män 10 8
 
  14 11 
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2011-12-31 2010-12-31

 
 Ingående anskaffningsvärden  22 903 21 255
 Årets inköp  3 350 1 706
 Försäljningar och utrangeringar  - 32 - 58

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 221 22 903

 Ingående avskrivningar  - 16 810 - 14 870
 Försäljningar och utrangeringar  32 57
 Årets avskrivningar  - 2 322 - 1 997

 Utgående ackumulerade avskrivningar - 19 100 - 16 810

 Utgående restvärde enligt plan  7 121 6 093

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar    2011  2010
 som är anläggningstillgångar     

 Utdelningar      447 358
 Ränteintäkter      226 275
 Realisationsresultat vid försäljningar    59 401

        732 1 034

Not 9 Bokslutsdispositioner  2011 2010
 
 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
 avskrivningar enligt plan  - 500 - 800
 Avsättning till periodiseringsfond  - 2 700 - 2 100
 Återföring från periodiseringsfond  1 024 665

   - 2 176 - 2 235

Not 10 Skatt på årets resultat  2011 2010

 Aktuell skatt för året *  - 2 178 - 1 695

   - 2 178 - 1 695

 * varav skatteeffekt av schablonrän ta på
  periodiseringsfond  - 28 - 23
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Not 11 Andelar i dotterföretag

Skogsbrukets Datacentral SDC AB 
Org.nr: 556166-2254, Säte: Sundsvall  

  Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört värde Bokfört värde
  andel % andel % aktier 2011-12-31 2010-12-31

Skogsbrukets Datacentral SDC AB 100  100  1 000  100  100

           100  100

           2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden          100  100

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde        100  100

Utgående redovisat värde          100  100

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2011-12-31 2010-12-31

 Ingående anskaffningsvärden  27 599 24 760
 Tillkommande och avgående värdepapper 634 2 839

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 28 233 27 599
 
 Utgående redovisat värde, totalt  28 233 27 599

 Varav noterade aktier
 Redovisat värde  10 165 11 257
 Börsvärde eller motsvarande  9 749 12 495

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31
 
 Förutbetalda hyror  812 789
 Upplupna intäkter  1 921 1 466
 Upplupna ränteintäkter  344 262
 Förutbetalda licenser  1 033 1 394
 Övriga poster  508 993

    4 618 4 904
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Not 14 Förändring av eget kapital

 
   Insats- Reserv- Fritt eget  Summa eget
   kapital fond  kapital   kapital

Eget kapital 2009-12-31   52  1 328  27 786  29 166
Inbetalda insatser   3  0  0  3
Årets resultat   0  0  4 174  4 174

Eget kapital 2010-12-31   55  1 328  31 960  33 343
Inbetalda/utbetalda insatser    1      1
Årets resultat   0  0  3 730  3 730

Eget kapital 2011-12-31   56  1 328  35 690  37 074

 
Not 15 Obeskattade reserver  2011-12-31 2010-12-31
 
 Ackumulerad skillnad mellan bokförda  
 avskrivningar  och avskrivningar enligt plan 1 300 800
 Periodiseringsfond  6 914 5 237

     8 214 6 037

Not 16 Avsättningar  2011-12-31 2010-12-31
 
 Avsättningar för pensioner och liknande
 Avsättning vid periodens ingång  6 538 6 892
 Ianspråktaget under perioden  0 - 369
 Värdeökning placerade medel  0 15

  Avsättning vid periodens utgång  6 538 6 538
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Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31
 
 Upplupna löner 641 535
 Upplupna semesterlöner 2 459 2 993
 Upplupna sociala avgifter 4 078 4 136
 Övriga poster 2 764 1 517

 Summa 9 942 9 181

Not 18 Ställda säkerheter 2011-12-31 2010-12-31
 
 För egna avsättningar och skulder
 Avseende skulder till kreditinstitut
 Företagsinteckningar 2 000 2 000
 Garanti 0 38

 Summa ställda säkerheter 2 000 2 038

Not 19 Justering för poster som inte 
 ingår i kassaflödet m.m. 2011 2010
 
 Avskrivningar 2 322 1 997
 Utbetalda pensioner 0 - 354

 Summa 2 322 1 643
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Resultatdisposition
Till föreningsstämman i SDC ek för

Förslag till disposition av föreningens vinst
Till föreningsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst 31 959 729
Årets resultat 3 730 467
Summa kronor 35 690 196

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 35 690 196
Summa kronor 35 690 196

Sundsvall 2012-03-19

 Torbjörn Johansson   Leif Olofsson   
 Verkställande direktör   Ordförande  

 Jörgen Bendz Patrick Bäckström Sture Karlsson 

 Gunnar Lind  Rolf Lindström Magnus Norrby 

 Thomas Sjöbäck  Olov Söderström Jonas Torstensson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-03-19
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för SDC Ek för för år 
2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för 
den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.  

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
reviderat förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för SDC Ek för för år 2011.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, 
och det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om 
ekonomiska föreningar. 

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 
mot föreningen. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sundsvall den 19 mars 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

Till föreningsstämman i SDC Ek för, org.nr 789200-4461  
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Ordinarie ledamöter
Leif Olofsson, ordförande Sydved AB 
Jörgen Bendz SCA Skog AB 
Patrick Bäckström Sveaskog Förvaltnings AB
Sture Karlsson Mellanskog ek för
Gunnar Lind Holmen Skog AB
Rolf Lindström Bergs Skog AB
Magnus Norrby  Sågverken Mellansverige AB
Thomas Sjöbäck Södra Skogsägarna ek för
Olov Söderström Skogsägarna Norrskog ek för
Jonas Torstensson Eon Värme Sverige AB  

Suppleanter
Roland Persson Sydved AB
Kristian Areskog SCA Skog AB
Andreas Lidfeldt Sveaskog Förvaltnings AB
Anders Berggren Mellanskog ek för
Håkan Rönnbäck Korsnäs AB Skog
Henrik Asplund Sågverksföreningen Såg i Syd
Jörgen Göransson Primaskog Nord AB
Anders Svensson Söda Skogsägarna ek för
Mats Boström Norra Skogsägarna ek för
Ulf Jonsson Eon Värme Sverige AB

SDCs styrelse

Bakre raden från vänster: Rolf Lindström, Gunnar Lind, Jörgen Bendz, Thomas Sjöbäck, Torbjörn Johansson, Jonas Torstensson,  
Anders Berggren (Ersättare för Sture Karlsson), Patrick Bäckström, Jan Gustafsson (Adjungerad ledamot).   
Sittande från vänster: Olov Söderström, Gunilla Castenäs (ersättare för Ann-Cathrine Bringmo), Leif Olofsson, Ulrica Zetterkvist och Magnus Norrby.

Verkställande direktör 
Torbjörn Johansson

Adjungerade ledamöter
Jan Gustafsson, Stora Enso Skog AB

Personalrepresentanter
Ulrica Zetterkvist, Unionen
Ann-Cathrine Bringmo, Akademikerföreningen

Revisor
Auktoriserad revisor, Lars Nordenö 
PWC 
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SDCs rådgivande grupper

RMR - Rådet för virkesmätning och  
redovisning

Thomas Agrell  Sydved
Roger Andersson Södra Skog
Kristian Areskog SCA Skog AB
Lars Björklund  SDC 
Mats Boström  Norra Skogsägarna
Mattias Forsberg Sveaskog
Mats Goop  Siljans Timber
Magnus Hedin  SDC
Johan Holmlund Skellefteå Kraft AB
Sture Karlsson ordf. Mellanskog
Jörgen Näslund  Martinssons Trä
Birger Risberg  VMF Nord
Mattias Sparr  Såg i Syd
Lennart Stenquist Stora Enso Skog

Logistikrådet

Gert Adolfsson  Sydved
Anders Berggren  Mellanskog
Per Emanuelsson Moelven Skog
Jonas Eriksson  Holmen Skog AB
Jan Gustavsson ordf. Stora Enso Skog
Anders Järlesjö  Sveaskog
Jonas Larsson  Södra Skog
Rolf Lindström   Bergs Skog
Lars Lund  VSV-frakt
Anders Rixon  VMF Qbera
Henrik Sakari  SCA Skog AB
Sören Staaf  Norrskog
Mattias Thafvelin SDC

IT-rådet

Jan Björkman  Norrskog
Jan Johansson  SDC
Örjan Karlsson  Södra Skog
Andreas Lidfeldt Sveaskog
Lisa Nilsson  Holmen Skog
Roland Persson ordf. Sydved AB
Pierre Qvist  Vida Skog
Erik Sundström  Karl Hedin Sågverk
Lars Svensson  Prima Skog
Johan Svensson  VMF Syd
Björn Thyr  Stora Enso Skog
Ian von Essen  Mellanskog

Beslutsinstans för kontrollfrågor
VMK-nämnden 

Sten Andersson  
Göte Bengtsson   
Klas Ivert  
Christina Lundgren 
Mårten  Lundmark ordf. 
Urban Olsson  
Mats Orvér 
   
Vid nämndens möten deltar dessutom Jan-Olov Bäcke, Skogsstyrelsen. 
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SDCs ledningsgrupp

Stefan Andersson
stefan.andersson@sdc.se
Tel: 060-16 87 96

Jan Rikner
jan.rikner@sdc.se
Tel: 060-16 86 54

Jan Johansson
jan.johansson@sdc.se
Tel: 060-16 87 19

Torbjörn Johansson
VD 
torbjorn.johansson@sdc.se
Tel: 060-16 86 01

Magnus Hedin
magnus.hedin@sdc.se
Tel: 060-16 86 95

Peter Eriksson 
peter.eriksson@sdc.se
Tel: 060-16 87 02

Olle Håkansson 
olle.hakansson@sdc.se
Tel: 060-16 86 10

Charlotte Vikström 
charlotte.vikstrom@sdc.se
Tel: 060-16 86 60

Lars Björklund 
lars.bjorklund@sdc.se
Tel: 060-16 87 04

Annica Edlund
annica.edlund@sdc.se
Tel: 060-16 87 01

Ulla Lundqvist
ulla.lundqvist@sdc.se
Tel: 060-16 87 64

Jan-Erik Wikman
janerik.wikman@sdc.se
Tel: 060-16 86 98

Mattias Thafvelin
mattias.thafvelin@sdc.se
Tel: 060-16 87 25

Processägare

Resursägare

Avdelningschefer



Agilt arbetssätt Grundtanken bygger på att göra kunden nöjd med det som utvecklas, genom ett 
nära samarbete under hela utvecklingstiden med täta och regelbundna möten mellan 
utvecklare och beställare.

Certikonto Certikonto är ett kreditkontosystem där varje säljare och köpare har konton som 
innehåller information om certifierad råvara. I Certikonto kan för närvarande certifierade 
volymer enligt PEFC och FSCs regelverk hanteras

Energiberäkningsmodellen Innehåller värden för energiberäkningen. Det är en formel där alla värden är justerbara 
variabler. Värden för Värmevärde, Askhalt och Ångbildningsvärme är obligatoriska 
värden. Det går även att ange fast värde för torrhalt, den prioriteras då före eventuell 
torrhalt från mätplatsen.

Energisortiment Till energisortiment räknas flis, grot (grenar och toppar), 
 FSC - PEFC Forest Stewardship Council respektive Programme for the endorsement of Forest 

Certification är internationella system för certifiering av skogsbruk och märkning av 
skogsprodukter. 

Följdrutinutgång (FU) Via Följdregister kan kunder med egna system, hämta uppgifter från alla mätningar som 
passerar Viol.

Industrimätta volymer Kvantitet i form av volym där inmätning gjorts vid industri.
ITIL ITIL (Information Technology Infrastructure Library) är en samling regler och rutiner för hur 

ett företags informationsteknik ska fungera på bästa sätt.
Krönt Vägval Det kostnads- och miljöeffektivaste vägvalet från upplastningsplats (oftast avlägg i 

skogen) till mottagningsplats (oftast industri) för ett transportfordon med last.
Lean Arbetssätt för att åstadkomma strukturerade och effektiva arbetssätt för ständiga 

förbättringar.
Likvida medel Direkt tillgängliga pengar som t.ex. kontotillgångar. 
M3fub Kubikmeter fast volym under bark. En produkts kvantitet uttryckt i volym exkl eventuell 

bark.
Mätmetod Beskriver de arbetsmoment som används för att kvantitets- och kvalitetsbestämma en 

produkt. Vilken mätmetod som använts för en produkt ska framgå av dess mätbesked.
Nettoomsättning Med nettoomsättning avses intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i 

företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdeskatt etc.
NIR-sond NIR (Near Infrared) 
papiNet En global standard för elektroniska dokument inom pappers- och skogsindustrin.
PENG-analys PrioriteringEnligtNyttoGrund. Värdering av gemensamma nyttor för branschen.
Redovisade volymer Totala råvaruvolymer som hanterats via SDCs tjänster för virkesredovisning.
Release Paketering av systemförändringar som produktionssätts vid ett och samma tillfälle. 

Vanligtvis 3 ggr/år.
Rörelseresultat Resultat före finansnetto och skatt.
Skotade volymer Den volym som skotaren transporterat från avverkningstrakt till avlägg.
Skördade volymer Den volym som en skördare har avverkat.
Stadsplan Den beskriver framtidens processer och informationsstruktur samt vilka applikationer och 

tjänster som ska utvecklas och avvecklas.
StanForD2010 Ny standard inom drivnings (avverknings) området.
Sågade trävaror Bjälkar, brädor, läkt, plank, reglar, ribb och sparrar.

Virkesmätningslagen Den lag som reglerar virkesmätningen. Med utgångspunkt i lagen utfärdar Skogsstyrelsen 
föreskrifter för virkesmätningen.

Virkesredovisning Dokumenterar resultatet av virkesmätning. Virkesmätningslagen ställer krav på att  
virkesredovisning i form av mätbesked ska utföras.

VMF Virkesmätningsförening - Utför opartisk virkesmätning av skogsråvara.

VMK Avdelning inom SDC som hanterar frågor som rör kontroll och uppföljning av kvaliteten 
inom virkesmätning och redovisning.

VMU Avdelning inom SDC vars främsta uppgift är att initiera och planera, samt i förekommande 
fall även analysera och redovisa utvecklingsprojekt inom virkesmätning och redovisning.

Ordlista
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SDC ek för

Besöksadress:
Skepparplatsen 1

Postadress:
851 83  Sundsvall

Organisationsnr:
789200-4461

Tfn:
060-16 86 00

Fax:
060-16 86 39

E-post:
info@sdc.se

Hemsida:
www.sdc.se

Tfn kundtjänst:
060-16 87 00

Fax kundtjänst:
060-16 86 58

E-post kundtjänst:
kundtjanst@sdc.se
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