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VD HAR ORDET

Den viktiga
vägen framåt
2012 tillträdde som VD för SDC var
mitt uppdrag tydligt formulerat. SDC behövde utvecklas,
systemmiljön förnyas och behovet av nya tjänster tillgodoses
snabbare och mer effektivt.
För att lyckas med detta beslutades om ett genomgripande
förändringsarbete. Arbetssätt, system och organisation behövde ses över, vår kompetens förvaltas, förfinas och förädlas.
När jag nu ser tillbaka på 2014 kan jag konstatera att vi
kommit en bra bit framåt på den utstakade
vägen, och jag ska här göra några korta uppehåll på ett antal utvalda hållplatser.
SDCs uppdrag har under året renodlats.
Budskap och strategi har inte varit alldeles
entydiga. Alla anställda i chefsposition har
erar
och ag
på seminarier och i grupparbeten diskuterat
SDC är snäringensv.
og
som sk rmationsna
info
sig fram till hur SDC bättre ska kommunicera uppdragen från sina ägare. Även styrelsen
har deltagit i denna diskussion.
Resultatet har blivit en till synes blygsam liten skrift. Men
det lilla formatet till trots är innehållet nog så viktigt. Här
formuleras på några få sidor SDCs fortsatta väg framåt.
Som första punkt uttrycks vårt uppdrag som att SDC i
samarbete med VMF och andra partners ska säkerställa att
affärer och processer kan genomföras effektivt, med högt
förtroende och på en korrekt grund. Detta får därmed anses
utgöra själva grunden för vår existens.
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Vi har under året även slutgiltigt övergivit vår profil som
”Skogsnäringens IT-företag”.
Istället är vår vision att SDC ska agera som ett skogsnäringens informationsnav, med ett mer renodlat utbud av bastjänster till nytta för våra kunder. Detta har även inneburit
att vi avyttrat sådana tjänster som inte anses ingå i vår kärnverksamhet.
Denna kursstabilisering av vårt arbete har varit en förutsättning för det fortsatta förnyelsearbetet
som ska utmynna i ny systemmiljö och nya
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SOM EN FÖLJD AV ett fördjupat samarbete
med VMF har vi under året även tagit initiativ till ett nätverk av företag som levererar
IT-relaterade tjänster till skogsnäringen, ett partnerprogram
med ömsesidig nytta och branschens bästa som gemensam
nämnare.
Viktigt är också att vi städar ytterligare i olikheterna hos
VMF och SDC. En ytterligare harmonisering av mätmetoder,
mätningsinstruktioner och arbetssätt är önskvärd, särskilt
som virkeshandeln i Sverige, som tidigare varit uttalat regional till sin karaktär, nu blir allt mer gränslös.
Parallellt med förnyelseprocessen driver vi även ett omställ-

Jag känner mig trygg i förvissningen att vi
är på rätt väg. Målet med förnyelsearbetet
är att SDC med meriter som hög kvalitet,
fortsatt utveckling och god service
ska fortsätta vara våra kunders
förstahandsval.

ningsprogram som ska göra vår förnyelseresa så bekväm som möjligt. Det handlar då dels om företagskultur och om hur branschen ska integreras i våra
nya system. Men också om att införa så kallade
”agila” arbetssätt där man arbetar i kortare
cykler med successiva leveranser, med målet
att få en snabbare och mer flexibel process.
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UNDER 2015 ska vi fortsätta driva förändringsarbetet framåt – tydligt och tålmodigt,
utan att predika eller krångla till det.
Samtidigt får vi inte tappa fokus på vad
som händer i verksamheten. Som den automatiserade virkesmätningen med kamerateknik för
fjärravläsning. Och att Krönt Vägval har uppgraderats med ny funktionalitet för kurvor och
backar, med fler användare som följd.
Jag känner mig trygg i förvissningen att vi är
på rätt väg. Målet med förnyelsearbetet är att SDC
med meriter som hög kvalitet, fortsatt utveckling
och god service ska fortsätta vara våra kunders förstahandsval.

ANDERS RIXON, VD

Anders Rixon
Verkställande direktör

Leif Olofsson
Ordförande
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DEN SVENSKA SKOGSNÄRINGENS VISION är att ta en ledande
roll i den globalt växande bioekonomin, där trä, papper och skogsbränslen tar marknadsandelar från miljö- och klimatmässigt sämre
alternativ. Konsultbolaget Pöyry har gjort en analys som visar att med
rätt förutsättningar kan skogsindustrin skapa mellan 11 000 och 25 000
arbetstillfällen till år 2020. Tillväxten förväntas ske inom avancerade produktområden, inte minst inom ökad träsektorn. Bland annat väntas fortsatt
tillväxt för det industriella byggandet av flervåningshus i trä fortsätta, såväl i
Sverige som på andra viktiga marknader.

HELT NYA SKOGSPRODUKTER kommer också att tas fram. Sådana material, produkter och biobränslen utvecklas i samverkan med andra branscher som kemi, textil, förpackningar och många andra. Stora satsningar på ett branschöverskridande
innovationsprogram, BioInnovation, har redan inletts.

TUNGA FAKTA
OM DEN SVENSKA
SKOGSNÄRINGEN

1

VÄRLDENS TREDJE STÖRSTA EXPORTÖR.
Svensk skogsindustri är världens tredje största exportör sammanlagt av papper,
pappersmassa och sågade trävaror. Exportvärdet uppgick 2014 till 124 miljarder kronor.

2

VIKTIG FÖR LANDETS EKONOMI.
Cirka 85 procent av skogsindustrins produktion går på export. Det gör att branschen
har mycket stor betydelse för landets handelsbalans och för svensk ekonomi som helhet.

3

SKAPAR JOBB.
Skogsindustrin sysselsätter direkt och indirekt
uppemot 200 000 personer i hela landet.

4

REGIONAL BETYDELSE.
I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent
eller mer av de industrisysselsatta.

5

MER ÄN 300 000 SKOGSÄGARE.
Mer än hälften av den svenska skogen ägs av enskilda skogsägare. För många av dessa drygt
300 000 skogsägare har skogen stor betydelse för privatekonomin. Många arbetar själv i sina skogar.

6

MILJARDINVESTERINGAR.
Skogsindustrin investerar i genomsnitt tio miljarder kronor per år vilket motsvarar
cirka 15 procent av Sveriges totala industriinvesteringar.

7
6

FORSKNING OCH UTVECKLING.
Skogsindustrin satsar årligen 1,2 miljarder kronor på forskning och utveckling vid universitet,
högskolor och institut. Därutöver sker forskning och utveckling inom företagen samt hos leverantörer.
KÄLLA: SKOGSINDUSTRIERNA OCH SKOGSSTYRELSEN.
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och följa upp den egna affären.
Genom våra system och tjänster slussar vi dygnet runt, året
runt, data om produktionsinformation, lagerförflyttningar och

Därutöver tillkommer
drygt 90 miljoner m3fub som
transportredovisas och knappa
80 miljoner m3fub som
produktionsrapporteras
från skördare och skotare.
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inmätning för virkes-, transportoch biobränsleaffärer i hela
Sverige. Det är ett förtroende
från våra medlemsföretag som
vi är rejält stolta över.

Lä

Siffror, statistik och fakta från
skördare, skotare, avlägg, lastbilar, mätplatser, industrier och
värmeverk blir underlag för att
kunna redovisa, planera, opti
mera, effektivisera, estimera

n.

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för
mer än 70 miljarder kronor. Det
som händer ute i den skogliga
verkligheten omvandlar vi till
exakta besked för våra kunder.
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VÅRA MEDLEMMAR

arCHIPelago Data

Munksjö AB

Skogsägarna Mellanskog

Billerud

Nordic Paper Bäckhammar

Skogsägarna Norrskog

BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag

Norra Skogsägarna

Stora Enso Skog

Boxholms Skogar

Norske Skogindustrier  

Sveaskog

Callans Trä

Persson Invest

Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp  

DalaHelsinge Skog

Primaskog Nord

Sydved  

Domsjö Fiber

Prästlönetillgångarna i Skara stift

Sågverken Mellansverige

E.ON Värme

Prästlönetillgångar i Växjö stift

Sågverkens Riksförbund

Eskilstuna Energi & Miljö

Reaxcer

Sågverksföreningen Såg i Syd

Fortum Värme  

Rindi Energi

SÅGAB - Sågverken Norrland

Gransjöverken

Rottneros

Söderenergi

Gällö Timber AB

Rundvirke

Södra Skogsägarna

Holmen Skog

Rundvirke Skog

Träfrakt Götaland

IKEA Industry Hultsfred AB

Rörvik Timber

Trätransporter i Norrbotten

JGA Skog AB  

SCA Skog

Umeå Energi

Ljusnans Virkesfrakt

Setra Trävaror

Vida Skog

Metsäliitto Sverige

Skellefteå Kraft

Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt)

Moelven Industrier ASA

Skogssällskapet

Weda Skog AB

Mondi Dynäs

Skogsåkarna i Mellansverige

Westan Logistik AB

GÄLLÖ TIMBER – VÅR NYASTE MEDLEM
En av SDCs allra nyaste medlemmar är Gällö Timber AB med sågverket Gällö Såg, som ligger i Bräcke
kommun i Jämtland. Företaget bildades 2010 som ett led i samarbetet mellan Persson Invest och SCA, som
äger 50 procent vardera av Gällö Timber AB. Företaget har 70 anställda samt fem entreprenörsanställda.
Gällö Såg har kapacitet att tillverka ca 300 000 kubikmeter granträvaror per år. Produktionen är främst
inriktad på trävaror för synlig användning, till exempel inner- och ytterpanel, snickerier och sängramar.
Hälften säljs på den svenska hemmamarknaden, medan resten exporteras till kunder i Japan, Frankrike,
Holland och Tyskland. Genom samarbetet med SCA har företaget tillgång till en omfattande försäljningsorganisation, vilket öppnar goda möjligheter för Gällö Timber att förstärka sin marknadsposition.
Råvaruförsörjningen sker via dotterbolaget Gällö Skog samt genom Persson Invest. Virkesmätningen
utförs av VMF Nord.
8
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KUNDTJÄNST
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Kunden i fokus
och snabb support
SDCs ansikte både utåt och inåt stavas kundtjänst. Det
är hit slutkunden vänder sig när det uppstår frågetecken.
Och det är här man tar tempen på SDCs tjänster och vet
vad som är bra eller mindre bra i produktportföljen.
– Vi känner våra kunder och vet hur de mår, summerar
Margita Sahlberg.
DET ÄR TYST OCH STILLA , närmast fridfullt ,och fjärran det
uppskruvade tempo som råder på många andra callcenter, i
det rum på Skepparplatsen i Sundsvall där SDCs kundtjänst
håller till.
Växter och väggar är gröna, arbetsstationerna avgränsas av
rullskåp och ljuddämpande skärmar där några barnteckningar

sitter uppnålade. På skrivborden står dataskärmar och en
och annan kaffekopp. Ute rasar våren snabbt förbi.
Här arbetar ett tjugotal personer med en medelålder på
drygt 50 år, varav två män, med att hjälpa SDCs kunder till
rätta. Flertalet har många års erfarenhet, arbetsgruppen är
väl sammansvetsad och försäkrar sig ha ”fantastiskt roligt
tillsammans”.
Det är framförallt slutanvändare på operativ nivå man
arbetar med, från administratörer hos kunden till de som
sitter i hytten på timmerbilen eller skördaren. Ungefär
17 000 ärenden tas varje år om hand, 11 000 samtal från
omkring tre tusen användare besvaras, ungefär lika många
frågeställningar kommer på mail.

SDC Å RSREDOVISNING 2014
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– Vi har främst en rådgivande funktion där vi guidar våra
kunder så att de får ut mesta möjliga nytta av den tjänst de
har köpt av oss, men vi hanterar även enklare frågeställningar
och tar emot felmeddelanden, klargör Margita Sahlberg som
ansvarar för kundtjänsten.
ansvarar SDCs kundtjänst för utbildning
och dokumentation. Man deltar även i projekt, där man representerar kunden och slutanvändaren.
Genom sina täta kontakter med kunderna kan man också
bidra till att verifiera nya funktioner i systemutvecklingsfasen,
samtidigt som man själva lär sig hur det fungerar.
– En fungerande kundtjänst är viktig för alla företag, kommenterar Margita Sahlberg. Det är en nyckelfunktion som tas
för given men inte alltid får den cred den förtjänar. Utan oss
skulle man få det svårjobbat i hela näringskedjan.

FÖRUTOM SUPPORT

på SDCs kundtjänst har alla sin respektive
spetskompetens. Man är specialiserad inom olika tjänsteområden, som redovisning, mätning, produktion eller transport.
Några banala frågeställningar rör det sig inte om, samtalen är
långa och uttömmande, ändå går man ytterst sällan bet på en
problemställning.

DE ANSTÄLLDA
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– Utifrån får vi överlag mycket beröm för vårt arbete,
försäkrar Margita Sahlberg. Vi sätter kunden i fokus och ger
snabb support.
Stefan Edén jobbade tidigare med informationshantering
för Ericsson. När han 2008 kom till SDCs kundtjänst med
inriktning mot transportredovisning var han alltså inte någon novis. Långt därifrån. Ändå var det mycket att lära, inte
minst vad gäller det skogliga språket.
– Men här blir man aldrig fullärd, konstaterar han glatt
och hakar av sig sitt headset. Jag lär mig fortfarande nya saker. Varje dag.
SAMTALEN TILL STEFAN kan till exempel handla om att
bringa klarhet i om alla körningar verkligen finns registrerade
på rätt redovisningsnummer. Och finns det bara någon som
helst information att utgå från hittar han alltid rätt. Undantaget var när en åkare ringde och bara visste var han hade lastat
av, absolut inget mer.
– Då tvingades jag faktiskt ge upp, erkänner han. Men
åkaren hörde heller aldrig av sig igen.
Några rader längre ner i det grönskande rummet finns Catherine Morén med tolv tjänsteår hos SDC. Hon och hennes

tre kollegor hanterar support inom tjänsteområdet produktion.
Detta innebär frågeställningar kring SDCs tjänster för
drivningsrapportering och produktionsuppföljning, framför
allt Sender XC, med fokus på skördade och skotade volymer,
men även frågor som berör uppföljningssystemen PRINS och
Kvalitetssäkring skördare.
– Vi ger support till såväl entreprenörer ute i maskinen till
produktionsledaren och virkesspecialisten på skogsbolagets
kontor, förklarar hon.
Under hennes dussin år på SDC har utvecklingen tagit
stora kliv. Det har blivit allt viktigare med information. Man
vill snabbt kunna följa virket från skog till väg och veta hur
mycket som finns, var det finns och när det finns på plats.
Catherine säger sig få god respons för sitt arbete och uppskattar bland annat mötet med den uppsjö entreprenörer som
arbetar ute i skogen, försäkrar att det är en tacksam yrkesgrupp som det är lätt att kommunicera med.
KATRIN HEDLUND ,

som bland annat arbetar med virkesredovisning och informationssystemet VIS, håller med. Hon tycker det är spännande och varierande med alla yrkeskategorier
som ringer, i retur möter hon tacksamhet och förståelse för

att det ibland kan ta lite tid att reda ut alla uppgifter som en
virkesorder innehåller.
– Till vår hjälp har vi ett pedagogiskt hjälpmedel där vi kan
skugga kundens skärm, förklarar hon. På så vis blir det lättare
att prata samma språk och kunna reda ut alla hur och varför.
Och så rullar det på. Samtalen ger sig till känna på skärmarna och hanteras allt eftersom de kommer in. Någon anstormning handlar det inte om, flest anrop är det direkt på
morgonen och runt månadsskiftet.
sträcker sig över flera år och det
händer att en kund ringer enbart för att det var länge sedan
man senast pratades vid, kanske för att berätta om helgens
korpgolf eller höra efter hur semestern har varit.
Inom kort hamnar nu SDCs förnyelseprocess i armarna
på kundtjänsten. Att rusta sig för nya begrepp och gränssnitt
i VIOL 3 blir en nöt att knäcka. Hur andra metoder och ny
teknik kommer att påverka arbetet på kundtjänsten är en stor
och viktig fråga att sätta tänderna i.
Men Margita Sahlberg är inte påtagligt orolig.
– Det går säkert jättefint, säger hon utan att darra på rösten.

MÅNGA KUNDKONTAKTER

MATS WIGARDT
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ÅRET I KORTHET

Ny teknik och
nya metoder
effektiviserar
virkesmätningen

Lasermätning
av massaved
på Braviken

mätdata. Utrustningen bestämmer bruttovolymen och för att
få fram nettovolymen bestäms
även fortsättningsvis icke leveransgill ved av virkesmätarna.
För Bravikens pappersbruk
innebär den nya anläggningen
ännu bättre mätning och minskade personalkostnader. Holmen
räknar med att investeringen
inom kort blir lönsam. Bedömningen är att Mabema GPV är
ett bra utvecklingsspår särskilt
för större mätningsanläggningar
med stora virkesvolymer. Holmen räknar med att lasertekniken på sikt ska kunna användas
även för sågtimmer. Bildmätning,
kan också vara ett intressant
alternativ, men då i första hand
på mindre terminaler.
Den automatiska mätningen
är mer noggrann än den manuella. Då stora råvaruvolymer mäts
jämnar de tillfälliga mätfelen ut
sig, men för en enskild trave kan
sådana fel vara betydande. Den
automatiska mätningens högre
precision är därför en viktig
fördel, speciellt för de mindre
virkesleverantörerna.

Sedan januari 2015 är en anläggning för automatisk travmätning i full drift vid Bravikens pappersbruk. Den nya tekniken ska
göra virkesmätningen snabbare
och mer kostnadseffektiv samtidigt som noggrannheten förbättras ytterligare.
Bravikens anläggning för
”lasermätning” har utvecklats
av Mabema AB på uppdrag av
SDC och VMF med Holmen
som samarbetspartner. Mabema
GPV, som den nya tekniken
benämns, typgodkändes i september 2014. Typgodkännandet
innebär att den får användas av
virkesmätningsföreningarna.
Konceptet bygger på optisk
mätning med linjelasrar, 3-D
kameror med specialoptik och
avancerad bildanalys. Mätningen sker automatiskt medan massavedbilarna rullar fram genom
mätstationen. Hela processen
tar cirka två minuter, inklusive
registrering och hantering av

Genom fortsatta satsningar
på teknik- och metodutveckling
kommer virkesmätningen under
de närmaste åren att effektiviseras. Detta innovationsarbete
går hand i hand med den IT-utveckling som sker inom SDCs
förnyelseprogram. Ambitionen är
att bibehålla och förhoppningsvis
stärka den svenska skogsnäringens internationella konkurrenskraft, samtidigt som högre
mätningskvalitet ger tryggare
virkesaffärer.
VMU – Virkesmätning Utveckling är den avdelning inom
SDC som initierar och samordnar sådana teknikutvecklingsprojekt. Det sker i nära samarbete
med universitet och forskningsinstitut och tillsammans med virkesmätningsföreningarna. På det
här uppslaget ger vi några glimtar från vad som är på gång.

LIKVIDA MEDEL
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Föreningen har fortsatt god likviditet.
På balansdagen uppgick likvida medel till 13,1 mkr.
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Till följd av bland annat ökade volymer samt prishöjningen
i januari 2014 ökar nettoomsättningen från 150,6 mkr
2013 till 165,2 mkr 2014.
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Föreningens soliditet (eget kapital och obeskattade reserver
i förhållande till balansomsluttningen) är stabil, nära 60 %.

Viktiga
förbättringar
i Krönt Vägval

Viktigt steg för
röntgentekniken
Under 2014 togs ett betydelsefull steg på väg mot automatisk
kvalitetsklassning av sågtimmer
med hjälp av röntgenskanning.
Den utrustning som utvecklats
av mätramstillverkaren Microtec,
och testats vid Bollsta sågverk,
blev mätningstekniskt godkänd
under hösten. Erfarenheterna
vid Bollsta har varit så goda att
det finns förhoppningar om att
tekniken snart ska typgodkännas
och kunna användas i kommersiell drift.
Automatisk kvalitetsklassning
av sågtimmer kan effektivisera
virkesmätning och sortering med
bibehållen, eller förbättrad, noggrannhet i mätningen. Tekniken
kan också användas för att detektera metallbitar i stockarna.
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Krönt vägval är en för hela
Sverige gemensam standard
för beräkningar av vägval och
avstånd vid virkesaffärer. I beräkningsmodellen ingår främst
parametrar som längd, bärighet,
vägklass och hastighetsbegränsningar. Under 2014 har modellen
utvecklats så att hänsyn också
tas till vägarnas kurvighet och
backighet. Därmed har viktiga
förbättringar kunnat göras i
SDCs tjänster Krönt vägval karta
och Krönt vägval webbtjänst.
Till exempel visar den praktiska
användningen att de rekommenderade vägvalen förbättrats
genom att alltför kurviga och
backiga vägar väljs bort i större
utsträckning.
Krönt vägval som utgår från
den Skogliga Nationella Vägdatabasen (SNVDB), har utvecklats
av SDC och Skogforsk i samarbete med VMF. Våren 2015
inleds ytterligare en satsning på
uppgradering av tjänsten, vilken
beräknas vara genomförd våren
2016.

INDUSTRIMÄTTA VOLYMER

REDOVISADE VOLYMER PER VMF 2013 – 2014
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Föreningens rörelseresultat uppgick till 4,9 mkr. Ökade
volymer leder till ökade intäkter, kostnaderna för Förnyelseprogrammets första etapp blev lägre än förutsatt
och försäljningen av tjänsterna KOLA, STAR och Lager
bidrar starkt till det positiva resultatet.
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Under 2014 har totalt 152,3 m3fub redovisats genom
SDC, en ökning med drygt 4 % jämfört med föregående
år. Övriga redovisade volymer 2014: skördarrapportering
42,0 m3fub, skotarrapportering 33,5 m3fub och transport
redovisning 90,0 m3fub.

0

VMF
Nord

VMF
Qbera

VMF
Syd

Partsmätning

Jämfört med föregående år har totalt redovisade
volymer ökat från 145,8 m3fub till 152,3 m3fub.
Partsmätningarna minskar, medan vi ser en ökning
inom alla virkesmätningsföreningarna.

SDC Å RSREDOVISNING 2014
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VI PÅ SDC: OSKAR CEDERLÖF
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Med tio års handfast erfarenhet från olika sidor av skogsbranschen hamnade Oskar Cederlöf för fyra år sedan på SDC.
Först som marknadsansvarig, nu med ansvar för produktionsoch transporttjänster.
– Det har varit en otrolig utveckling för mig personligen,
säger han.

Nyfiken resenär tar
gärna ett kliv framåt
var många
år sedan som Oskar Cederlöf
lämnade hemstaden Norrköping behöver han bara
öppna munnen innan det
går att spåra östgötaarvet.
Det är lite Tage Danielsson
över dialekten. Eller Johan
Croneman, DNs sylvassa
filmkritiker.
Till Norrland kom han
som blivande bergsingenjör
först till universitetet i Luleå.
Efter bara en kort period
valde han emellertid att sadla
om för att utbilda sig till jägmästare i Umeå.
– Båda utbildningarna
har väl någon slags koppling till naturen, säger han
fundersamt. Slumpen spelar
naturligtvis alltid en roll när
man väljer yrkesbana, men
intresset för naturen har alltid funnits med.

TROTS ATT DET

följde jobben
slag i slag. Först var det att
sälja utrustning för skogsplantskolor. Därefter jobbade
han under sammanlagt tolv
år åt Callans Trä och Holmen Skog, bland annat i sin
gamla hemstad Norrköping.
– Det var några jättebra
år, konstaterar Oskar. Jag
fick lära mig hur skogsnäringen fungerar, från pappersmassa och sågat virke till

FOTO: OLLE MELKERHED

EFTER EXAMEN

administrativa system. Det
är erfarenheter jag har stor
nytta av idag.
Efter tio år på Callans Trä
sökte han och fick jobb som
marknadsansvarig på SDC.
Den bild han bar med sig till
sin nya arbetsplats var den av
en långsam och lite trög spelare som hade svårt att svara
upp till kundens önskemål.
Men med en ökande insikt
i SDCs villkor har förståelsen
för uppdragets särart ökat.
Att komma överens med en
hel bransch innan man kan
komma till skott förutsätter
en tämligen tungrodd politisk process.
– Men när väl beslutet
fattats är det fullt fokus, försäkrar Oskar Cederlöf. Ska
SDCs tjänster vara viktiga
hjälpmedel för en hel bransch
måste de först vara grundligt
förankrade.
I drygt ett halvt sekel har
SDC haft en avgörande roll
för samordning av virkesredovisningen inom svenskt
skogsbruk.
ALLT HÄNGER IHOP,

varje avverkat träd går att följa från
stubbe till industri. Branschgemensamma tjänster ger
SDC rollen som informationsnav med VIOL som en
axel kring vilket allt kretsar.

– Jag har förstått att det
nog var någon klok person
som en gång tänkte i rätta
banor, kommenterar Oskar
SDCs tillblivelse.
Själv har han lärt sig att
förstå och allt mer uppskatta
den roll som SDC har att
spela på den svenska virkesmarknaden, samtidigt som
det för hans egen del varit en
resa som inneburit en fantastisk yrkesmässig utveckling.
– Och nu står vi inför
ytterligare tre spännande år,
när vi ska vända skutan i en
delvis ny riktning, säger han.
Han ser gärna att SDC
stärker sitt varumärke och
intar en tydligare roll, att
man tar ett kliv framåt och
är den som föreslår istället
för att invänta förslag.
Oskar saknar också
tjänster att erbjuda direkt
till skogsägarna, kanske en
markägarportal där man ska
kunna logga in och i realtid
följa avverkningar på den
egna marken.
– Riktigt var vi stiger i
land vet väl ingen, förnyelsen
skapar nya möjligheter som
kanske varken vi själva eller
våra kunder riktigt kan överblicka ännu – men en intressant resa är det.
MATS WIGARDT

SDC Å RSREDOVISNING 2014
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TJÄNSTESTRATEGI

EVRY är ett av de ledande IT-företagen på den
nordiska marknaden med
ca 10 000 medarbetare
och en lokal närvaro på
ett 50- tal orter. Företaget
om sätter ca 16 miljarder
SEK och är noterat på
Oslobörsen. Den svenska
verksamheten har en årlig
omsättning på cirka 4 miljarder SEK och har 25 590
medarbetare på 25 orter.

16

Den senaste tiden har SDC
sett över sin roll i skogsbranschen och bestämt
sig för att koncentrera
arbetet kring kärnverksamheten. Detta för att få mer
nöjda kunder, minimera
riskerna i förnyelsen och
för att bli tydligare gentemot andra IT-företag.
- Den nya inriktningen
medför bland annat en
renodling av tjänsterna
och att samtidigt sätta upp
ett partnerprogram, säger
SDCs vd Anders Rixon. Ett
första steg var att avyttra
STAR, Lager och KOLA.
BESLUTET ATT AVYTTRA

STAR, Lager och KOLA
blev en vinstlott för partnern och IT-företaget EVRY.
Efter en omfattande urvalsprocess bland tänkbara
kandidater blev det till slut
EVRYs team i Göteborg
som fick förtroendet att ta
över STAR och Lager. Även
förvaltning och support för
tjänsten KOLA ingår i uppgörelsen.

SDC Å RSREDOVISNING 2014
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Fokus på kärnverksamheten

EVRY är ett av Nordens
största IT-tjänstföretag med
lång erfarenhet av skogsnäringen och har betydande
resurser för marknads- och
produktutveckling.
– Vi är övertygade om
den här affären är den bästa
långsiktiga lösningen för
våra kunder i STAR, Lager
och KOLA, konstaterar Anders Rixon.
För SDC är affären ett
viktigt steg på väg mot den
beslutade renodlingen av
företagets tjänsteutbud.

Genom fokuseringen på
kärnverksamheten frigörs
resurser för utvecklingen
av VIOL 3 och för förnyelseprogrammet som helhet.
Genom dessa förändringar
stärker SDC sin ställning
som det informationsnav
som stödjer skogsbranschens
processer inom virkesmätning- och virkesredovisning
samt i förädlingskedjans produktions- och transportled.
Det partnerprogram
som lanserats under 2014
är en viktig del av SDCs
förnyelse. Inom ramen för

partnerprogrammet samverkar SDC med IT-konsulter,
IT-produktleverantörer och
leverantörer av utrustning
som också har kunder inom skogsnäringen. EVRY
är ett av 20-talet företag
som blivit certifierade som
SDC-partners.
– Genom samverkan
med våra partners skapar
vi förutsättningar för en
snabbare utvecklingstakt
och mer kostnadseffektiva
lösningar som stärker den
svenska skogsnäringens konkurrenskraft, säger Magnus
Ulin som är Partner- och
kommunikationsansvarig på
SDC.
SDCs bedömning är att
hela skogsnäringen – inte
minst den informationsverk-

Gösta Thorell (till vänster) och
Magnus Erlandsson (till höger) från
EVRY skakar hand med SDCs vd
Anders Rixon efter överlåtelsen.
– En viktig förutsättning för affären var att hitta en köpare som har
de resurser som krävs för att utveckla och erbjuda de mest moderna IT-tjänsterna inom de aktuella
områdena, säger Anders Rixon.
– Då vi tillsammans med SDC
tittade på förutsättningarna för den
här affären föll alla bitar på plats.
Det här är alldeles klart en
win-win-situation, säger
Gösta Thorell, vd på EVRY Forest
& Logistic Solutions.

samhet som hör ihop med
SDCs kärnverksamhet – står
inför en mycket snabb IT-utveckling inom områden som
mobilitet, molntjänster, internet of things och sociala
medier.
Att själva försöka bygga
upp verksamhet inom dessa

nya områden vore orimligt
kostsamt. Därför väljer vi
att samverka med partners
som har sådan spetskompetens och som har ambitioner
att vara långsiktiga leverantörer till skogsnäringen. Det
är en lösning som branschen
som helhet vinner på, säger
Magnus Ulin.
ANDERS THORÉN

SDC Å RSREDOVISNING 2014
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PARTNERPROGRAMMET

Ett strategiskt vägval
SDCs beslut att fokusera
på kärnverksamheten
som skogsnäringens
informationsnav skapar
nya affärsmöjligheter för
leverantörer av IT-tjänster och utrustning till
skogsnäringen. En partnersamverkan som utvecklingsmodell blev ett
strategiskt vägval och en
logisk effekt av den nya
inriktningen.
förutsättningarna för partnerprogrammet fram. Drivkraften
är att SDC tillsammans med
externa leverantörer ska
hitta bästa möjliga lösningar
för gemensamma kunder i
skogsnäringen. IT-systemen
blir alltmer avancerade och
när behovet av specialisering
och spetskompetens ökar
UNDER 2014 VÄXTE

gäller det att alla gör rätt
saker.
Partnerprogrammet
inleddes med en partnerkonferens i september 2014
där ett 40-tal företag deltog.
Engagemanget från konferensdeltagarna var stort och
sedan dess har ett 20-tal
företag certifierat sig.
– Det har varit en intensiv
höst med många kontakter,
konstaterar Magnus Ulin,
ansvarig för partnerprogrammet. Intresset är fortfarande stort och vi kommer
att genomföra ytterligare
certifieringsomgångar under
2015.
Patrick Bäckström, affärsutvecklingschef på Sveaskog och ledamot i SDC:s
styrelse, är en av dem som
är nöjda med partnerprogrammet.

– Som partner till SDC
kan leverantörer av IT-tjänster och utrustning till
skogsnäringen kliva fram på
en arena som tidigare varit
otydlig. Det här innebär
möjligheter och jag uppmanar alla som certifierat sig
att vara med och forma den
nya spelplanen.
Även när det gällde det
egna företaget var Patrick
Bäckström tydlig.
- En SDC Partner kommer
att ha bättre förutsättningar
att bli en bra leverantör till
Sveaskog eftersom man har
kunskap om våra processer,
terminologi och arkitektur.
Jag vill kunna använda mig
av en leverantör som har
koll.

Fredrik Jangvik, Tieto Forest AB, är
nöjd efter dagens certifiering ”En
intressant och givande dag!”

ANDERS THORÉN

Läs mer på partnerwebben
På sdcpartner.se kan du följa utvecklingen av partnerprogrammet.
Här finns allt du behöver veta som partner samt information om
kommande aktiviteter.
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Peder Dalin, Sweco Position AB,
var en av de första som
certifierade sig.

5

FAKTA OM
SDCs PARTNERPROGRAM

• SDCs partnerprogram vänder sig till IT-konsulter, IT-produktleverantörer och utrustningsleverantörer som redan har kunder inom skogsnäringen.
• För att bli partner behöver du ha befintliga kunder inom skogsnäringen. Dessutom behöver du bli certifierad vid något av våra certifieringstillfällen. Efter det får du en utvald
kontaktperson på SDC för fortsatt dialog.
• Att vara partner med SDC innebär att tillsammans erbjuda gemensamma kunder de
allra bästa lösningarna. Många av våra kundföretag har till exempel behov av att förädla informationen från oss i sina egna IT-system. Genom partnerprogrammet kan vi
erbjuda en högre utvecklingstakt, mer medvetet arbete, tydlighet och kostnadseffektiva
lösningar.

2014-11-

CERTIFI

27

• Som partner får du förstahandsinformation om nyheter och förändringar. Du får tydliga
kontaktvägar, utbildning och support kring dina frågor.
• Att vara partner med SDC innebär att vara öppen för gemensamma lösningar, bidra
med kunskap och en positiv dialog samt se nya möjligheter – allt med våra gemensamma kunders bästa för ögonen.

C AT E

För insiktsfu
llt deltagand
e i SDC:s cer
för ett framti
tifieringsdag
da gott sama
för partners
rbete tillsam
och
mans med v
åra gemensa
kunder i sko
mma
gsnäringen.

ANDERS RIX
ON , V D

Magnus Karlsson, Sales Manager, Evry Forest
& Logistic Solutions AB, tackar Magnus Ulin
från SDC för diplomet efter utförd certifiering.

MAGNUS U

LIN, PARTN

ERANSVAR

IG

Kenneth Lidén, Sogeti Sverige AB, tar nöjd emot certifikatet av Magnus
Ulin efter avslutat certifieringstillfälle.

SDC Å RSREDOVISNING 2014
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FÖRNYELSEN OCH VIOL 3

Det var en gång…

En enig
bransch

Redan på 1980-talet togs den första
stordatorbaserade generationen av skogsbranschens gemensamma IT-stöd (VIOL1)
i bruk. I början av 2000-talet gjordes en
uppgradering. De senaste åren har riskerna
med det gamla systemet blivit påtagliga.
Brist på kompetens och support för de
befintliga drifts- och utvecklingsmiljöerna
kommer att uppstå. Den föråldrade informationsmodellen kan inte svara upp mot branschens krav på nya funktioner. En förnyelse
är mer än nödvändig.

SDC grundades 1961. När den här bilden togs 1963 var
det norra Sveriges största datahall.

Under ett antal år har SDC
tillsammans med branschen
dokumenterat processer och
informationsbehov – allt för att
förstå helheten. Hur ser verksamhetsprocesserna ut mellan
skog och industri och på vilket
sätt bidrar SDC till dessa? De
rådgivande grupperna RMR,
Logistikrådet och IT-rådet är,
tillsammans med SDCs styrelse, eniga om motiv för och
krav på en systemförnyelse.

papiNet sätter standard

Microsoft + egenutveckling = förnyelse

Det nya standardgränssnittet papiNet är en global standard för elektroniska dokument inom pappers och skogsindustrin. En standard underlättar kommunikationen mellan de parter som är inblandade i köp,
försäljning och distribution av pappers- och skogsprodukter. Det finns
en överenskommelse om vilka elektroniska dokument och vilken terminologi som ska användas. Under 2015 startar införandet av papiNet
mot VIOL 2 för att vara helt på plats när utrullningen av VIOL 3 startar.
Läs mer om papiNet på www.papinet.org.

Efter en utvärdering av olika alternativa lösningar, standardplattformar och tänkbara partners fattade SDCs styrelse ett beslut i juni 2013.
Beslutet innebär att systemförnyelsen blir en kombination av
Microsofts Dynamics AX och egenutveckling.
I december 2013 fattade SDCs styrelse enhälligt beslut om att
inleda förnyelsen av SDCs tjänster.
Under 2014 har ett omfattande arbete gjorts för att sätta upp och
verifiera Microsofts Dynamics AX kopplat till tjänsteinnehållet. Arbetet
har fallit väl ut och i oktober 2014 beslutade styrelsen att börja resan
mot VIOL 3.

TIDSANGIVELSERNA FÖR SYSTEMFÖRNYELSEN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS.
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Resan mot VIOL 3 startade redan
2009 med en verksamhetsmodellering. Syftet var att förbättra kunskaperna om vad SDCs tjänster
gör och tillför i skogsnäringens alla
processer.

Förstudie, etapp 1,
handlade om att skapa
arkitekturmodeller.

I förstudiens etapp 2
tittade vi på detaljerade processmodeller.
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Hur går tankarna kring VIOL 3?
Vad finns det för förväntningar? Här är fyra röster.

Hur ser du på behovet av
SDCs systemförnyelse?

ÖRJAN
KARLSSON
IS/IT-CHEF
SÖDRA

STURE
KARLSSON
VD
MELLANSKOG

MARTIN
HOLMGREN
VD
STORA ENSO
SKOG

SYSTEMFÖRNYELSEN ÄR EN förutsättning för att SDC skall ha ett fortsatt
berättigande som skogsbranschens
informationsnav. VIOL 2 har nått vägs
ände ur både ett tekniskt perspektiv
och ur systemets oförmåga att förse
branschen med rätt information vid rätt
tillfälle. Vi har länge varit tvungna att
bruka våld på nuvarande informationsmodell för att förmedla den information
vi är i behov av.

HAR JAG FÖRSTÅTT det rätt finns
ett behov av att förnya nuvarande
system, drivet av interna frågor som har
med systemförvaltning att göra. Och
kan man effektivisera och sänka kostnaderna är det väl bra. Externt behöver
vi hantera en allt mer komplex framtid
där behovet av överskådlig information
vid rätt tillfälle ökar.

VI HAR I SDC ETT KONCEPT som
är unikt och framgångsrikt. Att på det
här sättet arbeta branschgemensamt
ger oss oerhörda fördelar och vinster
när vi hanterar virket; som stöd för affär,
mätning, redovisning, logistik och produktion etc. Problemet i grunden är att
SDCs tjänster idag till stor del vilar på
gamla IT-tekniska lösningar, plattformar
och komponenter. Förnyelsen är helt
enkelt nödvändig för att säkra framtida
leverans av tjänster och möjligheter att
utveckla dessa.

JÖRGEN
BENDZ
VIRKESCHEF
SCA

SYSTEMFÖRNYELSEN INOM
SDC är ett nödvändigt steg för att
branschen skall kunna bibehålla
och vidareutveckla de unika förutsättningar för virkeshandel i Sverige
som systemet med SDC och VMF
möjliggör.

Vad kan systemförnyelsen innebära
för ditt företag? För skogsnäringen?

ÖRJAN
KARLSSON
IS/IT-CHEF
SÖDRA

STURE
KARLSSON
VD
MELLANSKOG

VIOL 3 innebär dels ett modernt
och standardiserat integrationsgränssnitt och ett system baserat
på en delvis ny informationsmodell.
Sammantaget ger detta branschen
nya möjligheter att dela och förmedla information. Vi kommer att
få goda förutsättningar till att skapa
en obruten digital kedja från skog till
slutförbrukare och vi kommer att få
förutsättningar till att beskriva olika
företeelser på ett betydligt rikare sätt
än vad dagens lösning medger. Detta kan i sin tur innebära exempelvis
ett bättre nyttjande av råvaran samt
stora vinster i logistikapparaten.

ATT VI FÅR en enklare och tydligare meddelandestruktur för att bättre
hantera den digitala kedjan.
Samma sak gäller för skogsnäringen som helhet. Enkelt utryckt
handlar det om bättre styrning till
lägre kostnader.

2012

2013

2014

I förstudiens etapp 3 fastställde vi informationsutbytet i processerna.

Genomförande, etapp 1,
bestod av verifiering av
lösning och system.

I början av oktober 2014 fattade SDCs styrelse
beslutet att gå vidare med förnyelsen utifrån den
idé som arbetats fram.
Under etapp 2 startar vi bygget av lösningen
och påbörjar förnyelsen med alla som har
integrationer.

SDC Å RSREDOVISNING 2014
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FÖRNYELSEN OCH VIOL 3

MARTIN
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VI VILL ÄVEN fortsättningsvis
känna oss trygga i att ha tillgång till
den typ av tjänster som SDC levererar och att de ska vara av högsta
klass utifrån våra behov. Det innebär
en helt nödvändig omställning för
SDC, men innebär också att vi som
företag och bransch via styrelse,
råd, referensgrupper och på annat
sätt måste stötta SDC i omställningen. Vi måste också vara beredda på
att kopplat till gränssnitt och annat
delvis uppdatera våra egna IT-tekniska lösningar och arbetssätt, vilket
kräver att vi i grunden har en bra
dialog och gemensam planering.

FÖR SKOGSNÄRINGEN innebär
detta på kort sikt mycket arbete och
en del investeringar – man måste
anpassa sig till det nya systemet.
På längre sikt, och upp till vart och
ett av branschens företag, innebär
systemförnyelsen möjligheter till
ökade och mer kvalitativa informationsströmmar runt vår råvara som
skall kunna öka kundnyttan av hela
försörjningskedjan och därmed
branschens relativa lönsamhet.

Vilka förhoppningar har du på VIOL 3?

ÖRJAN
KARLSSON
IS/IT-CHEF
SÖDRA

STURE
KARLSSON
VD
MELLANSKOG

MARTIN
HOLMGREN
VD
STORA ENSO
SKOG

JAG HOPPAS på ett system som
är betydligt enklare att anpassa
efter branschens över tid förändrade
behovsbild samtidigt som systemets
förvaltningskostnad kan hållas på en
”låg” nivå.

PRIMÄRT ATT FÅ en bättre
åtkomst till data till en lägre kostnad.
Måhända får vi samtidigt annat på
köpet. Som en enhetlig standard för
att hantera data, och ett gemensamt
meddelandepaket med mer precisa
definitioner som förenklar dialogen
mellan skogsnäringens parter. Att
veta att ett päron alltid är ett päron
gör livet lättare.

DRIFTSÄKER BAS med bättre
tjänster som levereras i snabbare
takt till lägre kostnad. Vi ser till exempel möjligheter i att hantera information i realtid och till ökad
mobilitet.

2015
Från och med januari 2015 besöker vi de kunder som integrerar med oss via Följdrutinutgång (FU) och/eller Virkesorder (VO-in och VO-ut). Då berättar vi mer om standardgränssnittet papiNet och hur övergången är planerad.
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• Vi påbörjar införandet av standardgränssnittet papiNet mot
VIOL 2.
• Utveckling av VIOL 3.
• Ett antal kunder går över till det nya sättet att skicka/ta emot
information. Övriga berörda kunder får underlag för att själva
kunna planera genomförandet av åtgärder i sina egna system.

JÖRGEN
BENDZ
VIRKESCHEF
SCA

VIOL 3 hoppas jag blir ett kraftfullt
informationsstöd som på ett enklare
och säkrare sätt kan stödja befintliga
och nya behov i informationsflödet.
Genom att skapa möjligheter kommer även behov att skapas – varav
vissa idag är okända för oss.

STURE
KARLSSON
VD
MELLANSKOG

Hur kan SDC utvecklas ytterligare
på lite längre sikt?

ÖRJAN
KARLSSON
IS/IT-CHEF
SÖDRA

SDC HAR MÖJLIGHET att verkligen utvecklas till Branschens informationsnav. Detta kan innebära att
SDC tillhandahåller fler tjänster som
branschen är i behov av, exempelvis
Branschens VAN-leverantör för alla
affärstransaktioner och tillhandahålla grunddata av olika slag. SDC
kan även utveckla de tjänster de
redan idag erbjuder, prisräkning och
redovisning har de flesta företag
idag egna lösningar för trots att SDC
redan tillhandahåller grundtjänster.

MARTIN
HOLMGREN
VD
STORA ENSO

SKOG

SDC ÄR INNE PÅ RÄTT SPÅR
när man fokuserar på nya VIOL. Det
finns en enorm potential i att hantera
och slussa data till rätt mottagare.
Det är kärnan i SDCs verksamhet
och det ska man göra bra och rationellt. Jag har därför inget emot att
man avvecklar sidosystem som inte
direkt har med kärnverksamheten
att göra.

I FÖRSTA HAND gäller det nu att
säkerställa förnyelsen. Om vi gör
det på ett bra sätt har vi skapat en
bas för att på bästa sätt tillgodose
branschens kommande behov.
En stor potential ligger i att bygga
vidare på SDC som informationsnav
för branschen. För att lyckas krävs
standardiserade gränssnitt och informationsmeddelanden samt partnersamverkan.

SDC ÄR OCH BÖR FÖRBLI
ett företag som fokuserar på att
underlätta branschgemensamma
nyttor. Utvecklingspotentialen ligger
i kostnadseffektivitet, vilket förnyelsen är ett led i, samt att finna och
utveckla nya branschgemensamma
nyttor inom området mätning och
redovisning.

JÖRGEN
BENDZ
VIRKESCHEF
SCA

2016

2017

2018

• Fortsatt utveckling och test av
VIOL 3.

Verifiering av VIOL 3 och start
för användarutbildning. Här får
t ex virkesadministratörer och
transportprisräknare lära sig hur
systemet fungerar.

Utrullning av VIOL 3
och fortsatta användarutbildningar.

• Kundernas anpassningar i egna
system ska vara genomförda.
• En teknisk helpdesk finns
etablerad hos SDC för råd
och stöd.
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VIRKESMÄTNINGSLAGEN
Christoffer Andersson, Skogsstyrelsen, Birger Risberg, VMF Nord och
Thomas Agrell, Sydved hör till dem
som deltagit i den process som lett
fram till en ny virkesmätningslag.

Nya lagen
ger enklare och
tryggare affärer
Den 1 mars 2015 trädde en ny, modern och mer heltäckande virkesmätningslag i kraft. I arbetet med lagförslaget
och de föreskrifter som är kopplade till lagen deltog SDC
och VMF, tillsammans med representanter för skogsnäringen.
ARBETE MED LAGFÖRSLAGET har varit en lång process där
olika intressenters synpunkter fångats upp i flera remissomgångar och vägts samman. Resultatet har blivit en modern lagstiftning som anpassats till hur virkesmarknaden utvecklats.
Huvudsyftet med virkesmätningslagstiftningen är säljare
och köpare ska få en enhetlig och trovärdig mätning av virkesråvarans kvantitet och kvalitét. Lagen ska därmed skydda
den enskilde skogsägaren, som ofta är den svagare parten i en
virkesaffär.

är att den nya lagen omfattar
samtliga virkessortiment, alltså även skogsbränslen. Många
skogsägare hade påpekat satt det varit svårt att jämföra de
priser som köparna erbjöd för skogsbränsle eftersom det
använts flera olika måttenheter och mätmetoder. Genom att
den nya lagen även omfattar skogsbränslena har mätningen

DEN VIKTIGASTE NYHETEN

24

SDC Å RSREDOVISNING 2014

Den nya
virkesmätningslagen
Sverige fick sin första virkesmätningslag
redan 1935 och den nuvarande lagen är
från 1966. Från den 1 mars 2015 införs en
ny, modern och mer heltäckande virkesmätningslag. Här är några viktiga punkter
i den lagen:
ENHETLIG OCH TROVÄRDIG MÄTNING. Syftet med virkesmätningslagen är
att säljare och köpare ska få enhetlig och
trovärdig mätning av virkesråvarans kvantitet
och kvalitet. Detta ska bidra till en väl fungerande virkesmarknad.
SÄLJAREN SKYDDAS. Virkesmätningslagen ska ge ett skydd för den enskilde
skogsägaren, som vanligen är den svagare
parten i en virkesaffär. I den nya lagen
tydliggörs att båda parter ska ha likvärdiga
möjligheter att bedöma om ersättningen för
virket är rimlig.
TYDLIGA KRAV. Virkesmätningslagen talar
om vilka krav som ställs på virkesmätningen, till exempel vilka noggrannhetskrav som
mätningen av varje enskilt virkesparti måste
uppfylla. Lagen ställer också krav på att metoder och utrusning är lämpliga och utgår från
forskningsresultat eller lång erfarenhet.

nu blivit mer enhetlig och kvalitetssäkrad. Ambitionen är att
handeln ska bli enklare och mer transparent. Båda parter ska
ha likvärdiga möjligheter att bedöma om ersättningen för råvaran är rimlig.
I Skogsstyrelsens referensgrupp för arbetet med lagförslaget ingick bland andra representanter för SDC, VMF och
skogsnäringen. Även om det fanns olika uppfattningar mellan skogsnäringen och myndigheten i vissa frågor, var man
överens om att lagstiftningen även ska bygga på frihet under
ansvar. Därför finns det i lagtexten inga exakt specificerade
krav på hur mätningen ska utföras. Det viktiga är att kvalitetskraven uppfylls.
undviks ställs det tydliga
krav på med vilken noggrannhet mätning måste genomföras.
Mätresultaten ska kvalitetssäkras genom egenkontroll. En
förbättring är att alla företag som utför mätning nu omfattas
av de nya lagreglerna. Det betyder att så kallad partsmätning
av skogsbränsle, som är vanlig vid t ex bioenergiföretagens
anläggningar, omfattas av samma krav på kontroll som då
mätningen utförs av VMF.

ÄVEN OM DETALJREGLERING

ANDERS THORÉN

SAMTLIGA SORTIMENT. Till skillnad
från den nuvarande virkesmätningslagen
omfattar den nya lagen alla sortiment och
trädslag. Lagen gäller alltså även för trädbränslen och sågtimmer av lövved samt specialsortiment som stolpar.
BARA FÖRSTA AFFÄRSLEDET. Lagen
gäller bara första affärsled, det vill säga då
skogsägaren säljer virke från egen mark till
någon annan. Om virket säljs vidare omfattas den affären inte av virkesmätningslagen.
INGEN DETALJREGLERING. Den nya
lagstiftningen har förenklats och i lagtexten
ställs inga detaljerade krav på hur virkesmätningen ska genomföras. Istället ställs mycket
tydliga krav på med vilken noggrannhet mätningen ska utföras för olika sortiment.
EGENKONTROLL FÖR ALLA. Genom
den nya lagen åläggs alla företag som utför
virkesmätning att själv kontrollera att deras
virkesmätning följer lagstiftningen, sk egenkontroll. Tidigare har sådan egenkontroll varit
frivillig men tillämpas sedan länge av alla
virkesmätningsföreningar.

VI PÅ SDC: SARA TABERMAN

Väl vid vägs
ände valde
Sara SDC
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Sara Taberman har arbetat med kundtjänst och service
i hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan 2011 finns hon på
SDC med uppgift att hjälpa skogsföretag och åkerier till
rätta i SDCs tjänsteutbud.
– Man kan aldrig i förväg veta vilka frågor som ska
dyka upp, säger hon.
TROTS ATT SARA TABERMANS föräldrar blivit skogsägare på
äldre dagar visste hon själv väldigt lite om vad som händer
med ett träd sedan det avverkats.
SDC var inte en förkortning hon var bekant med, än mindre kunde hon förklara vad den stod för. Inte heller visste hon
hur redovisningen av det avverkade virket egentligen gick till.
– Men att SDC har en oerhört viktig funktion för hela
Skogssverige fick jag snabbt klart för mig, berättar hon.
När hon 2011 kom till SDCs kundtjänst var det med lång
erfarenhet av support och service inom olika företag med företrädesvis teknisk inriktning. Sara kände att hon kommit till
vägs ände och ville prova en för henne helt ny bransch.
Det blev en lång väg att gå med mycket att lära, även om
hon framför allt har kommit att ägna sig åt transportrelatera-

FOTO: OLLE MELKERHED

de frågor. Ett nog så viktigt område har det visat sig, då det
krävs stora mängder råvara för att hålla sågverk och pappersbruk på gott humör.
Skogsindustrin står för den största andelen, 22 procent, av
alla landtransporter som utförs i Sverige. Detta innebär cirka
45 miljoner ton rundved som årligen körs på väg eller järnväg.
Enbart vid Holmens fabriker i Braviken lastas cirka 200 timmerbilar av varje dygn. Motsvarande 44 000 på ett år.
UPPGIFTERNA OM ALLT detta ska sedan passera SDC för att
utgöra underlag för ersättningen åt skogsägare och transportföretag.
– Jag kan till exempel få frågor från någon chaufför om
en virkesorder eller varför inte körningen blivit betald, säger
Sara.
Och Sara trivs på SDC. Kundtjänsten har gott rykte och
utgör SDCs ansikte utåt. Efter fyra år är det fortfarande roligt
och spännande, försäkrar hon, med många system och nya
funktioner att sätta sig in i. Och så länge det finns något att
lära blir hon kvar.
– Ska vi kunna guida våra kunder rätt i systemen måste vi

först själva lära oss hur det fungerar, konstaterar hon sakligt.
För att lättare kunna hjälpa kunderna till rätta finns numera en funktion som innebär att Sara och hennes kollegor kan
”skugga” kunden när de arbetar i VIOL. Det innebär att hon
på sin egen skärm kan se precis vad som händer i systemet när
olika åtgärder utförs.
– I vår värld kan man aldrig vara för pedagogisk, konstaterar hon. Det är en enorm skillnad på de som ringer och deras
datavana. Vi måste ha verktyg för att hjälpa alla till rätta,
oavsett förkunskaper.
För egen del är det de två döttrarna som upptar mesta
tiden. Och planerna på att under sommaren delta i en lokal
kortvariant på Triathlon.
– Men man vet ju aldrig, den dagen kanske kommer då jag
anmäler mig till en riktig Iron Man, säger hon, halvt på skoj,
halvt på allvar.
MATS WIGARDT
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ÅRET I KORTHET

Svenskt Näringsliv
på besök
I oktober 2014 besökte
Svenskt Näringslivs nytillträdda
vd Carola Lemne SDC och
SCA. Besöket kom att handla
om kompetensförsörjning och
konkurrenskraft.
SDCs vd Anders Rixon lyfte
frågan om kompetens utifrån
den påbörjade systemförnyelsen. Den ställer krav på att det
finns duktigt folk inom programmering och IT och generellt
efterlyste han fler satsningar

på kvalificerade utbildningar
inom IT. SCAs informationschef
Björn Lyngfelt pratade om det
ensidiga missgynnandet av
svensk basindustri. Avgifter för
vägslitage, kilometerskatt och
svaveldirektiv är negativa exempel. Syftet med besöket var att
lyssna på och träffa medlemsföretag för att kunna ta med frågor
in i strategiska diskussioner för
näringslivet i stort.

Så här glad blev Svenskt Näringslivs
Carola Lemne när SDCs Anders Rixon
överlämnade boken om virkesmätningens historia i Sverige.

Branschen välkomnar
nya Sender XC
Lanseringen av SDCs nya
generation av Sender var
efterlängtad i användarledet
och gav också förväntat resultat. Det nya programmet,
Sender XC, har rutiner för
automatisk överföring, vilket
avsevärt förenklar kommunikationen mellan skördaren
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och uppdragsgivaren.
Automatiseringen ger också
högre rapporteringsfrekvens
och bättre kvalitet på informationen, vilket är grundläggande
för den moderna logistiken i
skogen. Till exempel kan precisionen i företagens lagerinformation höjas avsevärt.
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Ytterligare en nyhet är att
Sender XC gör det möjligt
med kommunikation i båda
riktningarna. Därmed kommer
det i framtiden blir möjligt för
uppdragsgivaren att under arbetets gång ge maskinföraren ny
aktuell information, till exempel
sända uppdaterade apterings-

förutsättningar.
Hittills har ungefär hälften av de skördare som har
de tekniska förutsättningarna installerat Sender XC.
Planen är att alla moderna
skogsmaskiner ska utrustas
med den nya tekniken.

Ett kontrakt för
framtida kompetens
Mittuniversitetets kompetenskontrakt är ett långsiktigt
samarbete med näringslivet i
mellannorrland. Syftet är att
behålla kompetens och samtidigt vitalisera regionens företag.
SDC är en av arbetsgivarna
som skrivit under.
- För oss är det strategiskt
viktigt att få in studenter i verksamheten, berättar Anna-Karin
Normelli, HR-ansvarig på SDC.

Det kan handla om att ge förslag
till uppsatser, erbjuda praktik
och traineeplatser, föreläsningar
och sommarjobb.
De senaste tre åren har för
SDCs del resulterat i några
examensarbeten, mentorskap
och deltagande i universitetets
arbetsmarknadsdag. Studenten
Jonas Ledel, nyutexaminerad
civilingenjör inom Datateknik,
fick till exempel sommarjobba

Jonas Ledel

med att ta fram ett program för
travmätning som kan installeras
på en surfplatta.
- Under 2014 fördjupade
vi dessutom samarbetet med
Mittuniversitetet, fortsätter Anna-Karin Normelli. Det har lett
fram till att det nu finns en etablerad branschsamverkan inom
IT. Inom ramen för det kommer
vi att arrangera ett event för
studenter under våren 2015.
SDC på virkesforum:

”Vi står inför ett
tekniksprång”
På Virkesforum, höstens
stora samlingspunkt för
skogsnäringen, stod virkesmätningsfrågorna i fokus.
”Nya lagar och ny teknik”
var överst på agendan och
publiken bjöds på en kavalkad
av rapporter av den teknikutveckling som är på gång.
SDCs vd Anders Rixon,
som var moderator, var glad
över att de annars ganska
anonyma mätningsfrågorna

Stort intresse för bildmätning
Intresset för bildmätningsmetoden Fotoweb har ökat snabbt.
Först ut i Sverige var SCA Skog
som under 2014 introducerade
Fotoweb vid sin virkesterminal
Töva i Sundsvalls kommun. Fler
terminaler står nu på tur.
Fotoweb-tekniken innebär att
mindre mätplatser, istället för att
vara bemannade, utrustas med
kameror som från olika vinklar
fotograferar virket på lastbilen.
Bilderna skickas via internet till
en virkesmätare som gör mottagningskontroll av leveransen
och genomför virkesmätning
på bildskärm. På så sätt kan
en enda virkesmätare från en
central övervaka många obemannade mätplatser. Därmed
kan även små mätplatser ha

öppet dygnet runt, vilket betyder att företagens logistik- och
transportresurser utnyttjas mer
effektivt och att kostnaderna
kan minskas.
Fotoweb-metoden har utvecklats av den norska virkesmätningsorganisationen Norsk
Virkesmåling i samarbete med
SDC och VMF Nord. Idag finns
ett 20-tal anläggningar i drift i
Norge och erfarenheterna visar
att tekniken är robust. Uppföljningar anger att mätnoggrannheten är ungefär densamma
som för traditionell travmätning.
Sedan en tid tillbaka finns en
svensk variant av Fotoweb. Den
tekniken används sedan 2014
av SCA Skog vid virkesterminalen i Töva som bemannas av

hamnade i strålkastarljuset.
Men han var inte särskilt över-

VMF Nord och installationer
pågår vid andra terminaler.
Som en följd av att mätningen nu kan genomföras dygnet runt, sju dagar i veckan,
har effektiviteten höjts avsevärt. Nästa steg blir att virket
ska kunna ”efterhandmätas”,
så att lastbilschauffören
slipper invänta mätresultaten
innan de kör vidare.
Erfarenheterna och
utvecklingspotentialen för
Fotoweb är alltså goda och
mycket talar för att mätning
med hjälp av bilder kommer
att introduceras vid åtskilliga mindre terminaler och
mätstationer i landet.

raskad.
– Jag tycker timingen är
helt rätt. Faktum är att vi står
inför ett tekniksprång som kan
innebära stora kostnadsbesparingar och förbättrad kvalitet på många olika sätt. De
märktes också på publikens
reaktioner. Det finns stor nyfikenhet och höga förväntningar ute på bruken, sågverken
och i bioenergibranschen.
För SDC är det viktigt att
möta branschen i många olika
sammanhang.
- Närvaro på Virkesforum är
ett sätt att lyssna in, knyta nya
kontakter och fånga upp synpunkter från de som använder
system och tjänster.

SDC Å RSREDOVISNING 2014

29

FOTO: JOHNNY JOHANSSON, VMK

VMK

Kontroll av skäppmätning av flis med hjälp av lasermätning.
Utrustningen typgodkändes av VMK under 2014. .

KONTROLL,
GRANSKNING OCH
AUKTORISATION
Köpare och säljare ska kunna lita på att virkesmätningen
är likformig och opartisk var den än utförs. Målsättningen är att parterna ska känna sig trygga med att en leverans får samma kvalitetsklassning och mängd oavsett
var den mäts. Detta är viktiga utgångpunkter för
VMK-avdelningens verksamhet.
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FÖR GRANSKNING, kvalitetsuppföljning och kontroll av virkesmätning och virkesredovisning har branschen inrättat
instansen, VMK – Virkesmätning Kontroll, som delvis verkar
skilt från SDCs övriga verksamhet. En av VMKs huvuduppgifter är att auktorisera företag som utför virkesmätning. Med
auktorisationen följer krav bland annat på att det mätande
företaget ska tillämpa SDCs instruktioner för virkesmätning
och kontroll.
Som beslutsinstans för dessa frågor finns en VMK-nämnd
som utses av parterna på virkesmarknaden. VMK-nämnden ska
verka för en noggrann, rättvis, likformig och stabil virkesmätning och virkesredovisning. Nämnden hanterar avvikelser i mätningskvalitet samt avvikelser mot gällande regelverk. Om sådana
avvikelser konstateras kan nämnden kräva att det mätande företaget genomför en orsaksanalys och upprättar en åtgärdsplan.
I VMKs uppdrag ingår också att utvärdera och godkänna
mätutrustning samt att granska de branschgemensamma
mätmetoder och mätningsinstruktioner som tas fram av SDC.
Under 2014 typgodkändes åtta nya mätningsapplikationer.
VMK ansvarar för Kontrollkommissionen, som verkar för

Relativprislistor
VMK tar fram enhetliga prislistor som alla auktoriserade
mätningsföretag ska använda
vid beräkning av nyckeltal som
rapporteras till VMK-avdelningen. Prislistorna används även i
VMFs eget kvalitetsarbete och
vid rapportering till uppdrags
givare. Prislistorna ska ses som
verktyg i kvalitetsarbetet och
påverkar således inte ersätt
ningen till leverantören.

FOTO: HÅKAN RÖNNBÄCK, VMK.

VMK-auktoriserade
företag

en likformig virkesmätning och tillämpning av mätningsinstruktioner mellan de auktoriserade mätande företagen.
Därför genomförs jämförande mätningar med syfte att harmonisera kontrollen av utförd mätning, se bilden ovan. Vid
de jämförande mätningarna av massaved och sågtimmer som
genomfördes under 2014 konstaterades generellt endast små
avvikelser vad gäller volym.
DEN SOM BERÖRS av resultatet av en mätning utfört av ett
auktoriserat virkesmätande företag har möjlighet att begära
kontrollmätning (begärd kontroll), vilka administreras av
VMK. Under 2014 genomfördes 24 begärda kontroller.
VMK har också som uppgift att hantera frågor som rör
kontroll och uppföljning av kvaliteten inom virkesredovisning. Under hösten 2014 genomfördes etapp 1 av projektet
Kvalitetssäkrad redovisning som ledde fram till att SDC vid
årsskiftet implementerade utökade kontrollrutiner för att
säkerställa korrekt virkesredovisning. Arbetet med etapp 2
inleds våren 2015.

De svenska virkesmätningsföreningarna är auktoriserade
av VMK. Även andra virkes
mätande företag kan ansöka
om VMK-auktorisation. Följande mätande företag är auktoriserade
• VMF Nord
• VMF Qbera
• VMF Syd
• VMF Estonia (för massaved)
• VMF Latvia (för massaved)

I juni 2014 genomförde
Kontrollkommissionen jämförande mätningar av granmassaved vid Hallstaviks
pappersbruk. Kontrollmätare
från alla fem auktoriserade
mätande företag deltog.
Resultaten visar att samstämmigheten var stor både
vad gäller volyms- och
kvalitetsbestämning.

ANDERS THORÉN
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VI PÅ SDC: ANNA EK

Egentligen är hon agronom med inriktning mot
mark och växtlighet. Men
sedan år 2000 finns Anna
Ek på SDCs kundtjänst
där hon stöttar, utbildar
och hjälper till rätta. ”En
viktig kugge i verksamheten” summerar hon.
DET VAR MITT I VÄRSTA

blankettorkanen i samband
med Sveriges medlemskap
i EU. Anna Ek och hennes familj hade flyttat till
Sundsvall, ett tredje barn
hade precis fötts och Anna
Ek kände att hon var färdig
med jobbet på LRF Konsult.
– Jag befann mig vid ett
vägskäl i yrkeslivet, säger
hon Varenda lantbrukare
behövde hjälp med kartor
och blanketter. Piskan på
oss handläggare var tuff.
Två saker fick henne att
våga steget ut i det okända.

Dels en liten och anonym
annons där SDC sökte nya
medarbetare. Och dels ett
viktigt samtal med en klok
personalchef som gav henne
motivation att söka jobbet.
– Jag hade massor av
frågor och fick många kloka
svar, minns hon.
Den första augusti år
2000 blev den första dagen
på det nya jobbet. Det var
samtidigt en historisk dag,
med en första lansering av
VIOL 2, med en monumental villervalla en trappa upp
på Skepparplatsen.
– Man kan väl säga att
det inte var högsta prioritet
på att ta hand om ny personal, konstaterar Anna Ek.
Ingen berättade något, jag
fick inga förklaringar, jag
fick till och med skruva ihop
mina möbler själv.
Även om uppförsbacken
blev lång, utan någon peda-

gogik för att skola in nya
medarbetare, var det nytt
och spännande. Och hon
upptäckte snabbt att hon
utan att tänka på det hade
haft med SDC att göra även
i sitt gamla arbete.
– Mätbeskeden som
fanns i pärmarna hemma hos våra kunder hade
skickats från SDC, säger
hon. Mina relationer med
skogsägare och skogsägarföreningar visade sig vara
en tillgång.
TROTS EN KAOTISK första
tid har Anna Ek i snart femton år blivit kvar på SDC.
Till detta bidrar många
udda uppdrag, intressanta
kunder och en fin atmosfär
kollegor emellan.
När nu 40-talisterna är
på väg ut ur kundföretagen
har processer som påminner om den som ska förnya

SDC inletts även på andra
håll. SCA, Sveaskog, Billerud-Korsnäs…
– Nu hjälper vi våra kunder förstå de administrativa
regelverken så att det stämmer in på deras egen planhalva, även när system och
struktur förändras, säger
Anna Ek.
Genom åren har det vuxit
fram en god ton i umgänget
mellan SDC och deras kunder. Förtroendet är ömsesidigt och användarna hör
ofta och gärna av sig.
Nytt är bland annat
tjänster framtagna specifikt
för biobränslebranschen
vilket inte gått spårlöst förbi
hos Anna Ek och hennes
kollegor.
– Det har blivit många
telefonsamtal och många
nya utbildningsinsatser,
summerar hon.
En större vidvinkel mot

Nya krav
ökar behovet
av intern dialog
32

SDC Å RSREDOVISNING 2014

omvärlden för nu med sig
att SDC ger sig in i en djupgående förändringsprocess,
något som också kommer att
få återverkning på support
och kundtjänst. Den stora
utmaningen blir att mitt
under pågående process få
vardagen att fungera.
en viss
oro att priset för en ökad arbetsbelastning blir ett större
avstånd mellan medarbetarna. Den goda atmosfären på
arbetsplatsen överlever inte
av sig själv, till detta behövs
en medveten och genomtänkt strategi.
– En intern dialog och en
väl synlig ledning är aldrig
så viktigt som när förväntningarna ökar på medarbetarna, påpekar hon.

FOTO: OLLE MELKERHED

ANNA EK UTTALAR

MATS WIGARDT
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

OM INTE ANNAT SÄRSKILT ANGES, REDOVISAS ALLA BELOPP I TUSENTAL KRONOR.

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SDC EKONOMISK FÖRENING
(ORGANISATIONSNUMMER 789200-4461) FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014.
- Kvalitetssäkrad redovisning

SDCs uppdrag

har SDC tillsatt ny IT-chef (CIO)

Samverkan med VMF och

SDC har, som branschägt företag,

genom intern rekrytering samt ex-

start av Partnerprogram

– ett projekt där SDC tillsam-

en central uppgift när det gäller att

ternt rekryterat ny chef för VMK-av-

med leverantörer till

mans med VMF tagit fram

försörja sina intressenter med in-

delningen.

branschen

testmetoder för säkerställande

I enlighet med önskan från VMFs

av korrekt redovisning samt pro-

formation i olika former. Detta som
stöd för affärerna och processerna

Systemförnyelsen

och SDCs huvudmän har det tidi-

cessbeskrivningar som säker-

kring affärerna; virkesmätningen,

Den inledande fas av SDCs om-

gare inledda samverkansarbetet

ställer spårbarhet i hela kedjan

logistiken etc. Det är rollen som

fattande systemförnyelse som

inom mätning/redovisning drivits

från mätbeordring till mätbesked

informationsnav i skogsbranschen

beslutades genomföras i slutet

vidare under 2014. Detta främst

som i ett internationellt perspektiv

av 2013, har under året avslutats.

med inriktning mot att harmonise-

gör SDC unikt och som möjliggör

Denna uppstartsfas syftade bl.a. till

ra tillämpning av mätnings- och

en gränslös handel med virke inom

att testa de hypoteser som tidigare

redovisningsmetoder och arbets-

Sverige. Den svenska modellen för

framtagits kring val av system-

sätt. Mål för arbetet är att undvika

virkesmätning och -redovisning har

stöd, tekniska miljöer samt vissa

kostnadsdrivande lösningar vid

under åren varit framgångsrik och

funktionella lösningar. Arbetet var

utvecklingsarbete, exempelvis

Planerad leverans av projektet

det är ett gemensamt kärnuppdrag

framgångsrikt och beslut togs un-

förnyelsen av VIOL-systemet, samt

Digital leveransavisering (med syfte

för SDC och VMF att förvalta och

der hösten 2014 att gå vidare med

att underlätta virkeshandeln mellan

bl.a. att korta terminaltiderna vid

utveckla denna roll.

förnyelsearbetet med inriktningen

olika landsändar.

inmätning) har försenats till följd av

att implementera nya VIOL 3 under
SDCs styrelse har under året gjort

2018.

en översyn av företagets strategi

- Ny nationell metod för rötredovisning i massaved
- Slutrapport från VMU kring mätning av biobränslen

SDC har under året startat ett

beroenden till beslut kring VIOL-för-

program för att knyta till sig leve-

nyelsen, men kommer att levereras

rantörer av främst mätningsteknik

under första delen av 2015. Även

och uttrycker SDCs uppdrag från

SDCs omställningsprogram

och IT-lösningar till SDCs intres-

planerad leverans av StanForD

skogsbranschen så här: SDC sä-

Parallellt med arbetet inom förnyel-

senter. Tanken är att dessa part-

2010 (tillämpning av kommunika-

kerställer, tillsammans med VMF

seprogrammet drivs inom SDC ett

ners skall vara väl insatta i SDCs

tionsstandard för skogsmaskiner)

och andra samarbetspartners, att

omställningsprogram i syfte dels att

uppdrag och tjänster för att i en

har försenats och kommer att leve-

affärer och andra verksamhetspro-

ställa om SDCs organisation i rikt-

öppen marknad kunna samverka

reras under första kvartalet 2015.

cesser inom skogsnäringen kan

ning mot framtida kompetensbehov,

med SDC för bästa möjliga effekt

genomföras effektivt och med högt

utvecklingsprocesser och arbets-

för branschen.

förtroende på korrekt grund.

roller, dels att stödja branschen i

Kapitalreserv
SDCs styrelse har beslutat att 25

arbetet för att anpassa egna före-

Utvecklingsprojekt

mkr av SDCs balanserade vinst

SDCs organisation och

tagssystem och integrationer till de

Under det gångna året har flera

medel skall avsättas för Förny-

arbetssätt

nya förutsättningar som följer av

viktiga utvecklingsprojekt avslutats.

elsen. Resterande balanserade

I förlängningen av den verksam-

förnyelseresan mot VIOL 3.

Leverans har i de flesta fall kunnat

vinsmedel betraktas som ordinarie

göras enligt plan. Viktiga utveck-

kapitalreserv. Styrelsen har fast-

lingsleveranser är:

ställt att ordinarie kapitalreserv

hetsöversyn och organisationsförändring som genomfördes 2013 har

Systemavveckling

ett arbete gjorts i syfte att effektivi-

I enlighet med tidigare fattade

sera företagets inre processer och

styrelsebeslut kring SDCs framtida

arbetssätt. Detta i riktning mot en

inriktning och kärnområden, har

önskad företagskultur där målstyr-

beslut tagits om att verkställa avytt-

ning och leveransfokus är ledord.

ring av systemen STAR, KOLA och

Arbetet har så långt visat på flera

Lager till Evry AB. Affären genom-

positiva effekter. För att säkerställa

fördes i december 2014. I fallet med

med bl.a. funktionalitet för kur-

Medlemsantal

en tydlig ledningsstruktur i arbetet

KOLA kvarstår ägandet av syste-

vighet och backighet

SDC har under året antagit ett nytt

med VIOL-förnyelsen har en pro-

met hos SDC medan utveckling,

gramledning för förnyelseprogram-

förvaltning och support övergått

met tillsatts. Programledningen

till Evry. SDC kommer även en tid

består av en programchef samt

framåt att sälja driftstjänster kring

två biträdande programchefer med

systemen till den nya ägaren.

ansvar för projektplanering resp.
delprojektsamordning. Under året
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- Generellt gränssnitt mot mätplatssystemet DORIS vilket
främst underlättar implementation av ny mätteknik

skall utgöra mellan 5 % och 8,5 %
av årlig omsättning i föreningen.
Vid 2014 års utgång utgör ordinarie
kapitalreserv c:a 7,6 % av omsättningen.

- Uppgradering av Krönt vägval

- Leverans av Sender XC som
möjliggör dubbelriktad kommunikation med skogsmaskiner

medlemsföretag, och två företag
har begärt utträde ur föreningen.
Antalet medlemmar är nu femtiosju.

Förslag till vinstdisposition

Flerårsjämförelse

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

		

2014

2013

2012

2011

Nettoomsättning tkr 		

165 219

150 649

151 262

148 822

Balanserade vinstmedel		

Resultat efter finansiella poster tkr 		

6 196

3 076 	-5 965

8 085

Årets vinst		

3 063 394

Balansomslutning tkr 		

77 055

72 084

Summa kronor		

38 649 809

68 412

65 292

Antal årsarbetare 		

109

115

110

107

Soliditet % 		

59,2

60,0

59,3

59,8

Avkastning på totalt kapital % 		

8,2

4,9

neg

11,3

Avkastning på eget kapital % 		

13,6

7,5

neg

18,8

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

35 586 415

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till reservfond avsätts		

153 170

i ny räkning överförs		

38 496 639

Summa kronor

38 649 809

RESULTATRÄKNING
Not

2014

2013

Nettoomsättning 			

165 219

150 649

Resultaträkning 		
Övriga rörelseintäkter 		

2

		

13 950

6 951

179 169

157 600

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader och insatsvaror 		-24 543 	-19 574
Övriga externa kostnader 		

3, 4 	-53 141 	-41 377

Personalkostnader 		

5 	-93 762 	-91 805

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 		

6 	-2 792 	-2 720

Övriga rörelsekostnader 			-1 	Summa rörelsens kostnader 			

-174 239

-155 476

Rörelseresultat 			

4 930

2 124

7

1 350

1 107

Ränteintäkter och liknande resultatposter 		

43

113

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar

Räntekostnader och liknande resultatposter 		-127 	-268
Summa resultat från finansiella poster 		

1 266

952

Resultat efter finansiella poster 			

6 196

3 076

Bokslutsdispositioner 		

9 	-1 932 	-768

Skatt på årets resultat 		

10 	-1 201 	-654

Årets resultat 			

3 063

1 654
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR		

KASSAFLÖDESANALYS
Not 2014-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 		

6

8 203

5 433

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 		

8

100

100

Andra långfristiga värdepappersinnehav 		

11

28 855

26 439

			

28 955

26 539

Summa anläggningstillgångar 			

37 158

31 972

Not

2014

2013

Rörelseresultat före finansiella poster 		

Den löpande verksamheten		

4 930

2 124

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19

2 776

2 755

Erhållen ränta mm 			

43

676

Erhållna utdelningar 			

230

217

Erlagd ränta 			-127 	-268
Betald inkomstskatt 			-751
			

7 101

106
5 610

Förändring av kundfordringar 			-3 699 	-2 703
Förändring av övriga kortfristiga fordringar 		-544 	-84

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förändring av leverantörsskulder 			

Kortfristiga fordringar

Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder 		-3 300

1 212

Kassaflöde från den löpande verksamheten 		

3 486

Kundfordringar 			

19 861

16 162

Aktuella skattefordringar 			

1 293

1 743

12

5 214

4 656

Övriga kortfristiga fordringar 			

399

412

			

26 767

22 973

6 516

Investeringsverksamheten

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 		

6 958 	-549

Kortfristiga placeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 		-5 556 	-1 923
Nettoinvestering i övriga finansiella
anläggningstillgångar 			-1 296

3 190

Kortfristiga placeringar 			-6 000 	-

6 000 	-

Kassaflöde från investeringsverksamheten 		

Kassa och bank 			

7 130

13 467

Finansieringsverksamheten

Summa omsättningstillgångar 			

39 897

36 440

Nettoutbetalning av insatser 			-2 	-

Summa tillgångar 			

77 055

68 412

Kortfristiga placeringar 		

EGET KAPITAL OCH SKULDER		

13

Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital 		14
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser 			

57

58

Reservfond 			

2 946

2 861

			

3 003

2 919

Balanserat resultat 			

35 586

34 017

Årets resultat 			

3 063

1 654

			

38 649

35 671

Summa eget kapital 			

41 652

38 590

5 089

3 157

Fritt eget kapital

Obeskattade reserver 		

15

Avsättningar 		

16

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser

5 577

5 587

Summa avsättningar 			

5 577

5 587

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder			

7

6

Leverantörsskulder 			

15 253

8 295

Övriga kortfristiga skulder 			

776

3 453

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17

8 701

9 324

Summa kortfristiga skulder 			

24 737

21 078

Summa eget kapital och skulder 			

77 055

68 412

18

Inga

2 000

Ansvarsförbindelser 			

Inga

Inga

Ställda säkerheter 		
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Nettoinbetalning av insatser 			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

-12 852

1 267

1

1

-1

1

Årets kassaflöde 			

-6 337

4 754

Likvida medel vid årets början 			

13 467

8 713

Likvida medel vid årets slut 			

7 130

13 467

NOTER
Not 1 		Redovisnings- och värderingsprinciper
SDC Ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats i enlighet

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen

med Årsredovisningslagen, och för första året också enligt Bokfö-

redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgång-

ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3)

ar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.

Koncernredovisning
Koncernredovisning upprättas ej med hänvisning till ÅRL 7 kap 5 § då

Avsättningar

det kvarvarande dotterbolaget är av ringa betydelse för rättvisande

Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflö-

bild i koncernen.

de av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och
beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Intäkter från tjänsteuppdrag
I föreningen redovisas intäkter från tjänsteuppdrag i den takt uppdraget utförs. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt

Kassaflödesanalys

följande

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade

Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser

kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbe-

Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning

talningar. Som likvida medel klassificeras kassa och banktillgodoha-

Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.

vanden.

Skatt

Nyckeltalsdefinitioner

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och

Soliditet

uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken-

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten

skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare

skatt) i förhållande till balansomslutningen.

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner och händelser.

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

Materiella anläggningstillgångar

Avkastning på eget kapital

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och

minskat med ackumulerad avskrivning och ev. nedskrivning. Utgifter

obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

för förbättringar av tillgångars prestanda utöver ursprunglig nivå ökar
tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll

Ersättningar till anställda

redovisas som kostnader.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som
antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett

Följande avskrivningstider tillämpas:
Datorer och datautrustning 		

3 år

Fordon 		

5 år

Kontorsutrustning 		

10 år

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella,
redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Finansiella anläggningstillgångar

försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar
efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats
och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Vid förmånsbestämda
planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningar kommer att bli högre än förväntat
(aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger
även om tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redo-

Avgiftsbestämda planer

visas till anskaffningsvärde i enlighet med kap 11 i BFNAR 2012:1.

Avgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad.

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till de lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Har
en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än

Förmånsbestämda planer
SDC ekonomisk förening har valt att tillämpa de förenklingsregler som
finns i BFNAR 2012:1. I de fall pensionsförpliktelsen är uteslutande
beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas pensionsförpliktelsen
som en avsättning motsvarande tillgångens värde.

det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värdet om det
kan antas att värdenedgången är bestående.
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NOTER
Not 2

Övriga rörelseintäkter		

2014

2013

Not 6

Inventarier, verktyg och installationer

			

I övriga intäkter ingår intäkter från:
Vidarefakturerade kostnader

6 529

6 938

Övriga rörelseintäkter 		

171

13

Inkråmsförsäljning 		

7 250 	-

Summa 		

13 950

6 951

Ersättning till revisorerna		

2014

2013

-

105

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden

30 011

28 088

Årets inköp 		

5 566

1 923

Försäljningar och utrangeringar

-94 	-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden 		

Not 3

30 011

Ingående avskrivningar 		-24 578 	-21 859

Revision
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Årets avskrivningar 		-2 792 	-2 720

KPMG AB 		

95 	-

-Ackumulerad avskrivning sålda inventarier

Summa 		

95

Utgående ackumulerade avskrivningar 	-27 279 	-24 579

105

Redovisat värde vid årets slut

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra

Not 7

sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.
Operationella leasingkostnader

2014

2013

91

-

8 204

5 432

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

samt rådgivning ellet annat biträde som föranleds av iakttagelser vid

Not 4

35 483

2014

2013

Utdelningar 		

230

217

Ränteintäkter 		

-

54

Realisationsresultat vid försäljningar

1 120

836

Summa 		

1 350

1 107

Säte

Kapital-

Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal.
Not 8

Årets leasingkostnader
(exkl hyra för lokaler) 		

5 787

		

5 787

5 206

4 790

5 445

men inom fem år 		

4 734

4 972

Skogsbrukets
Datacentral SDC AB

Personal		

2014

2013

Kvinnor 		

35

38

Män 		

74

77

Totalt 		

109

115

Förfaller till betalning senare än ett

Not 5

Löner och ersättningar till övriga anställda

58 323

58 418

		

59 914

59 522

Sociala avgifter enligt lag och avtal

21 192

20 850

8 184

7 250

455

305

89 745

87 927

Pensionskostnader för övriga anställda
Pensionskostnader verkställande direktören

Antal

Bokfört

Bokfört

aktier

värde

värde

Antal styrelseledamöter på balansdagen

1 000

100

100

Summa 				

100

100

100

100

Not 9

2014-12-31

2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden

100

100

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

100

100

Utgående redovisat värde		

100

100

Bokslutsdispositioner 		

2014

2013

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 		-112

222

Avsättning till periodiseringsfond 	-1 820 	-990
Summa 		-1 932 	-768
Not 10 Skatt på årets resultat		

2014

2013

Summa 		-1 201 	-654

Kvinnor 		

1

1

Män 		

9

9

Totalt 		

10

10

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Kvinnor 		

1

1

Män 		

6

7

Totalt 		

7

8
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andel %

Aktuell skatt för året * 		-1 201 	-654

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

38

Kapital-	 Rösträtts-	

			

Löner och ersättningar till styrelsen
1 104

100

Skogsbrukets

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
1 591

Sundsvall

andel %

Datacentral SDC AB

och verkställande direktören

556166-2254

				 14-12-31 13-12-31

Medelantalet anställda

Totalt 		

Org nr

			
andel %

Nominella värdet av framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande:
Förfaller till betalning inom ett år

Andelar i dotterföretag
Moderföreningen

5 206

* varav skatteeffekt av schablonränta
på periodiseringsfond 		

7

3

Not 11 Andra långfristiga

Not 17 Upplupna kostnader och

värdepappersinnehav		

2014-12-31

2013-12-31

förutbetalda intäkter 		

2014-12-31

26 439

28 794

Upplupna löner 		

324

728

2 416

-2 354

Upplupna semesterlöner 		

2 912

2 579

Upplupna sociala avgifter 		

4 537

4 514

anskaffningsvärden 		

28 855

26 440

Övriga poster 		

927

1 503

Utgående redovisat värde, totalt

28 855

26 440

Summa 		

8 700

9 324

Not 18 Ställda säkerheter 		

2014-12-31

2013-12-31

Företagsinteckningar 		-

2 000

Summa ställda säkerheter 		

2 000

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande och avgående värdepapper
Utgående ackumulerade

2013-12-31

Varav noterade aktier
Redovisat värde		

5 728

6 614

Börsvärde eller motsvarande

7 392

8 032

För egna avsättningar och skulder
Avseende skulder till kreditinstitut

Not 12 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter		

2014-12-31

2013-12-31

Förutbetalda hyror 		

963

948

Upplupna intäkter 		

403

627

Förutbetalda licenser 		

3 337

2 724

Övriga poster 		

511

357

Summa		

5 214

4 656

Not 13 Kortfristiga placeringar		

2014

2013

Not 19 Justering för poster som
inte ingår i kassaflödet, mm
Avskrivningar 		

0

Anders Rixon
Verkställande direktör
Anders
Rixon
2014
Verkställande direktör

2 792

2013
2 720

Resultat vid försäljning av inventarier 	-6 	Utbetalda pensioner 		-10

Redovisat värde, totalt 		

6 000
	Anders
Rixon

Verkställande direktör
Varav noterade aktier och andelar: 		-

Summa		

6 000	Anders Rixon
Verkställande direktör

Eget kapital 2012-12-31 		

57

1 328

35 550

36 935

Jörgen Bendz
1 			

Avsatt till reservfond 		-

1

1 532 	-1 532 	-

Årets resultat 		- 	-

Tor marntell

1 654

1 654

35 672

38 590

Jörgen Bendz

Eget kapital 2013-12-31 		

58

Inbetalda/utbetalda insatser 	-1

2 860

Tor	marntell
	-

Avsatt till reservfond 		Eget kapital 2014-12-31 		

57

	-1

85 	-85 	-

Årets resultat 		- 	-

Thomas
Sjöbäck
3 063

Tor marntell

2 945

38 650

3 063

41 652

Thomas Sjöbäck

Not 15 Obeskattade reserver		
Ackumulerad skillnad mellan bokförda

avskrivningar ochavskrivningar enligt plan
Periodiseringsfond 2014 		
Periodiseringsfond 2011 		

1 078

990

990

1 089

1 089

Carina
Palm
Jonas
Torstensson

5 089

Auktoriserad revisor

Carina Palm

5 588

Ianspråktaget under perioden 	-28 	-187
Avsättning vid periodens utgång

Lei
Ord

Auktoriserad revisor

Ordförande

Sundsvall
2015-03-18
Leif Olofsson

Patrick
Bäckström
Anders
Rixon
Ordförande
Verkställande
direktör
Anders
Rixon
Verkställande direktör

Anders Rixon 		

Patrick Bäckström
Anders
Rixon
Anders Rixon direktör 		
Verkställande
Verkställande
direktör
Verkställande direktör
Magnus Norrby

Patrick Bäckström

Jörgen Bendz 		

Jörgen Bendz
Magnus Norrby
Jörgen Bendz

18

222

5 578

5 587

Tor marntell

Patrick

Jörgen Bendz
Leif Olofsson
Ordförande
Leif
Olofsson
Tor
marntell
Ordförande
Leif Olofsson

Ordförande

Leif Olofsson
Leif Olofsson
Ordförande
Ordförande
Tor marntell
Thomas Sjöbäck

Magnu

Patrick Bäckström

Patrick Bäckström
Patrick Bäckström

Thomas Sjöbäck

Magnus Norrby		
Magnus Norrby

Jörgen Bendz
Olov Söderström
Jörgen
Bendz

Olov Söderström

Per-Arne
Nordholts		
Per-Arne Nordholts

Tor marntell
Tor marntell

Olov Söderström

Thomas Sjöbäck
Thomas Sjöbäck

Per-Arne Nordholts

Ian von Essen, suppleant

Thomas Sjöbäck
Patrick Bäckström
Patrick Bäckström
Thomas Jonas
Sjöbäck
Torstensson
Magnus
Norrby
Jonas Torstensson
Magnus
Norrby
Jonas
Torstensson

Olov Söd

Carina Palm

Jonas
Torstensson
Carina
Palm

Magnus Norrby
Magnus Norrby
Carina Palm

Per-Arn
Olov Söderström
Olov Söderström
Carina
Palm

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-18

Jonas Nordholts
Torstensson
Per-Arne
Thomas
Sjöbäck
KPMG
AB
Thomas
Sjöbäck
Jonas
Torstensson

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

5 552

Lars Nordenö

Värdeökning placerade medel

2 755

Resultat- och balansräkningen kommer
att föreläggas
Jörgen
Bendz

3 157

2014-12-31 Lars Nordenö
2013-12-31

Avsättningar för pensioner och liknande
Avsättning vid periodens ingång

Thomas Sjöbäck

1Jonas
190 Torstensson
Carina Palm

Summa 		
Not 16 Avsättningar

2013-12-31

1 820 	-

Periodiseringsfond 2013 		

Leif Olofsson
Ordförande

Tor marntell
Olov Söderström		
Tor marntell

Jonas Torstensson

2014-12-31

2 776
Anders Rixon
Jörgendirektör
Bendz
Verkställande

årsstämman
2015-05-20 för fastställelse.
Leif Olofsson

Not 14 Förändring av eget kapital
Anders Rixon
		
Insats ReservVerkställande
Fritt
Summa
direktör
		
kapital
fond Jörgeneget
eget
Bendz
				
kapital
kapital
Inbetalda/utbetalda insatser

Summa 		

35

Olov Per-Arne
Söderström
Lars Nordenö
Nordholts
Olov Söderström
Per-Arne
Nordholts revisor
Auktoriserad

Lars Skoglund

Carina Palm
Auktoriserad
Carina Palm

revisor

Jonas Torstensson
Jonas Torstensson

Lars Nordenö

Auktoriserad revisor

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

Per-Arne Nordholts
Per-Arne Nordholts
Carina Palm Lars Nordenö
Carina
Palm
Lars Nordenö
Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor
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Stående från vänster: Ian von Essen (ersättare för Tor Marntell), Patrick Bäckström, Jonas Torstensson, Olov Söderström, Roland Persson, Gunilla Castenäs, Magnus
Norrby, Per-Arne Nordholts, Thomas Sjöbäck. Sittande från vänster: Jörgen Bendz, Anders Rixon, Leif Olofsson, Carina Palm, Jan Gustafsson (Adjungerad ledamot).

ORDINARIE LEDAMÖTER
Leif Olofsson.......................................................... Sydved AB
Jörgen Bendz.....................................................SCA Skog AB
Patrick Bäckström..........................Sveaskog Förvaltnings AB
Tor Marntell............................ Skogsägarna Mellanskog ek för
Carina Palm...............................................BillerudKorsnäs AB
PerArne Nordholts................... Sågverksföreningen Såg i Syd
Magnus Norrby......Sågverken Mellansverige/Forwood Global
Thomas Sjöbäck.............................Södra Skogsägarna ek för
Olov Söderström.......................Skogsägarna Norrskog ek för
Jonas Torstensson.............................E.ON Värme Sverige AB

SUPPLEANT
Roland Persson................................................ Sydved AB
Henrik Sakari................................................SCA Skog AB
Camilla Rolig Schölin..............................Bergvik Skog AB
Ian von Essen.................. Skogsägarna Mellanskog ek för
Andreas Rastbäck.................................. Holmen Skog AB
Rolf Lindström..............................................Derome Skog
Anna Hansson........................ NK Lundströms Trävaru AB
Olof Hansson............................Södra Skogsägarna ek för
Mats Boström...................................... Norra skogsägarna
Lars Wikman........................................... Umeå Energi AB

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Anders Rixon
ADJUNGERAD LEDAMOT
Jan Gustafsson, Stora Enso Skog AB
REVISOR
Lars Skoglund, KPMG
PERSONALREPRESENTANTER
Nils-Erik Flemström, Unionen
Gunilla Castenäs, Akademikerföreningen

SDCs LEDNINGSGRUPP

Anders Rixon
Vd
anders.rixon@sdc.se
Tel: 060-16 86 01

Magnus Hedin
Affärsutvecklingschef
och Vice Vd
magnus.hedin@sdc.se
Tel: 060-16 86 95

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

Jan Selander
IT-chef
jan.selander@sdc.se
Tel: 060-16 86 38

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

Anna-Karin Normelli-Callhammar
HR-chef
anna-karin.normellicallhammar@sdc.se
Tel: 060-16 86 63

Hermann Schönfeldt
Ekonomichef
hermann.schonfeldt@sdc.se
Tel: 060-16 87 89

SDC Å RSREDOVISNING 2014

41

SDCs BRANSCHRÅD

RÅDET FÖR MÄTNING
OCH REDOVISNING (RMR)
Patrick Bäckström, Sveaskog, ordförande
VMF Syd
Roger Andersson, Södra Skog
Thomas Agrell, Sydved
Anders Kalén, Wallnäs
VMF Qbera
Lennart Stenquist, Stora Enso
Tor Marntell, Mellanskog
Mats Goop, Weda Skog
VMF Nord
Jan Byström, SCA Skog
Mats Boström, Norra Skogsägarna
Lars Svensson, Rödins Trävaru AB
Övriga säljare
Mattias Forsberg, Sveaskog
Ulf Jonsson, Eon Värme Sverige
SDC
Svante Wikner
Lars Persson
Lars Björklund (adj)
Mattias Thafvelin (adj)
Håkan Rönnbäck (adj)

LOGISTIKRÅDET
Jan Gustafsson, Stora Enso, ordförande

IT-RÅDET
Roland Persson, Sydved, ordförande

VMF Syd
Staffan Olsson, Södra Skog
Lina Hallebrink, Sydved
Fredrik Nilsson, Vida Skog

VMF Syd
Örjan Karlsson, Södra Skog
Pierre Qvist, Vida Skog

VMF Qbera
Håkan Gard, Siljanssågen
Anders Berggren, Mellanskog
Pär Emanuelsson, Moelven Skog AB
VMF Nord
Lars Jonsson, SCA Skog
Jonas Eriksson, Holmen Skog
Sören Staaf, Norrskog
Övriga säljare
Anders Järlesjö, Sveaskog

VMF
Katarina Mowitz

VMF
Johan Svensson

DELTAGARE I VMK-NÄMNDEN
Lennart Rådström, ordförande
Klas Ivert
Göte Bengtsson
Urban Olsson
Mats Orvér
Sven-Erik Gustavsson
Ledamöterna är nominerade av de nationella partsorganen.
Dessutom deltar Christoffer Andersson som representant för
Skogsstyrelsen i nämndens möten.
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Övriga säljare
Andreas Lidfeldt, Sveaskog
SDC
Jakob Björklund
Jan Selander

BESLUTINSTANS FÖR KONTROLLFRÅGOR

42

VMF Nord
Lisa Nilsson, Holmen Skog
Göran Wikström, SCA skog
Jan Björkman, Norrskog

SDC
Oskar Cederlöf

VMF
Birger Risberg

Håkan Rönnbäck (VMK) är föredragande
och sekreterare i nämnden.

VMF Qbera
Daniel Forsberg, Stora Enso Skog
Erik Sundström, Karl Hedin Sågverk
Ian von Essen, Mellanskog

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

