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VID EN TILLBAKABLICK PÅ FJOLÅRET är det några saker som 
särskilt dyker upp i minnet. Det första är att SDCs förnyelse
process nu kommit igång på allvar. Vi har lyckats med det 
som vi hade föresatt oss när vi gick in i 2015, till exempel 
att på allvar börja bygga den plattform, VIOL 3, som vi ska 
arbeta med under lång tid framöver.

Med oss på resan har vi stora delar av den bransch som 
är såväl kund som uppdragsgivare och ägare. Tillsammans 
tar vi fram krav och lösningar som leder oss vidare i proces
sen. Vi har hittat ett arbetssätt som fungerar, med en tätare 
dialog där vi utgår från olika scenarier och löpande förank
rar lösningar och tekniska miljöer hos våra kundföretag. 
Kunden – våra ägare  har allt mer hamnat i fokus för vårt 
utvecklingsarbete.

Parallellt med detta arbete har vi lyckats leverera ett antal 
nya lösningar, som digital leveransavisering, som innebär att 
timmerbilsförarna redan när de lämnar skogen kan varsla 
mätplatsen vid industri att man är på väg, och de mobila 
apparna MAPP, RAPP, KUPP avsedda för bland annat mobil 
registrering av mätdata respektive produktionsdata. 

Detta betyder att SDC nu tar ett stort och viktigt kliv från 
att vara helt beroende av fasta mätplatser till mer flexibla 
lösningar som med hjälp av smarta telefoner och surfplattor 
underlättar arbetet.

Samtidigt kan vi konstatera att SDCs avtalade avyttring 
av de kundnära systemen STAR, KOLA och Lager har ge
nomförts som tänkt.

Tät dialog 
under 

framtidsresan

V

VD HAR ORDET
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Det ska också framhållas den stora uppslutning och det 
starka och breda stöd som SDC känner från branschen i 
den process vi befinner oss i. Genom ett aktivt engagemang 
och en fortlöpande dialog är systemförnyelsen väl förankrad 
vilket utgör en betydelsefull framgångsfaktor i det fortsatta 
arbetet.

Och detta trots den vånda man från branschföretagen 
kan känna över att behöva modifiera sina egna system för 
att vara kompatibla med VIOL 3, något som varken är gratis 
eller särskilt enkelt.

DET ÄR OCKSÅ ROLIGT att konstara att den nya bildmät
ningstekniken som möjliggör virkesmätning på distans har 
fått ett stort genombrott under 2015. Ökad tillgänglighet, 
större flexibilitet och snabbare flöden av framför allt massa
ved har blivit resultatet. Med förbättrad kundservice som 
övergripande mål.

Tekniken är visserligen fortfarande under utveckling, men 
tillförlitligheten har varit tillfredsställande och den är redan 
driftsatt på flera platser i främst norra Sverige. 

En annan gren på samma träd är det projekt som syftar 
till att utveckla den så kallade RFIDtekniken – Radio Fre
quency Identification – för att enklare identifiera fordon och 
last. Projektet befinner sig ännu bara i sin linda, men kan i 
förlängningen bidra till att ytterligare skynda på den digita
liseringsprocess av skogsnäringen som pågår, med SDC som 
nav.

Sammantaget tycker jag att vi har kommit en bra bit på 
vägen mot en organisation med tydlig ägarstyrning och en 
process där kundens önskemål snabbt sätter avtryck i de lös
ningar som presenteras.

Men detta innebär inte att vi kan luta oss tillbaka. Att 
vara nöjd innebär inte att vi kan koppla av. Vi har att göra 
även under 2016. Som att påbörja VIOL3anpassningen av 
de systemstöd som utvecklats de senare åren och som ska 
följa med in i nya VIOL 3. 

Under 2016 kommer också personal från SDCs mark
nadsorganisation att ge sig ut i landet för att försäkra sig om 
att utbytet av information mellan SDC och kunderna harmo
niseras i god tid innan VIOL 3 sjösätts. 

Att vi kan förvänta oss stunder av oro och födslovånda i 
den fortsatta processen får vi vara medvetna om. Men min 
starka förvissning är att vi i slutänden tillsammans kommer 
att segla skutan i hamn.

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 
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Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby
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Olov Söderström
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Sammantaget tycker jag att vi har 
kommit en bra bit på vägen mot en 

organisation med tydlig ägarstyrning 
och en process där kundens 

önskemål snabbt sätter avtryck 
i de lösningar som presenteras.



6         S D C  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 5

STOR EXPORTÖR. Cirka 85 procent av skogsindustrins produktion går på export. Därmed 
har branschen mycket stor betydelse för svensk ekonomi som helhet. Exportvärdet uppgick 
2015 till cirka 127 miljarder kronor.  

SKAPAR JOBB. Skogsindustrin sysselsätter direkt cirka 70 000 personer, inklusive de indi-
rekt sysselsatta blir siffran uppemot 200 000 personer. 

REGIONAL BETYDELSE. Skogsnäringens verksamheter har stor betydelse i hela landet, 
inte minst där arbetsmarknaden i övrigt är svag. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent 
eller mer av de industrisysselsatta.

MER VIRKE I SKOGEN. Idag finns det i Sverige nästan dubbelt så mycket skog som för 
hundra år sedan. Avverkningarna hålls lägre än tillväxten och virkesförrådet fortsätter att öka. 

DRIVANDE I BIOEKONOMIN. Skogen och skogsindustrins produkter spelar en nyckelroll 
i den biobaserade ekonomi som är nödvändig för att minska klimatpåverkan. Parisavtalet om 
klimatet öppnar stora möjligheter för skogsnäringen.

STOR TRANSPORTKÖPARE. Skogsnäringen är en av de branscher som köper mest 
transporttjänster, vanligen till ett värde av cirka 25 miljarder kronor per år. 

TÅG, BÅT OCH BIL. I genomsnitt transporteras cirka 60 procent av skogsindustrins export 
till sjöss. För virkesråvaran till fabrikerna är lastbil det främsta transportmedlet, eftersom alter-
nativ ofta saknas. Branschens ambition är att öka andelen järnvägstransporter. 

FORSKNING OCH UTVECKLING. Skogsindustrin satsar årligen 1,2 miljarder kronor på 
forskning och utveckling vid universitet, högskolor och institut. Dessutom sker forskning och 
utveckling inom företagen samt hos leverantörer.  

KÄLLA: SKOGSINDUSTRIERNA 

8TUNGA FAKTA 
OM DEN SVENSKA
SKOGS NÄRINGEN
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FRÅN FOSSILT TILL FÖRNYBART. Skogsindustrins krävande 
anpassning till nya marknadsförutsättningar fortsatte under 
2015. Samtidigt märktes en nyväckt optimism, delvis grundad 
på de positiva utsikterna för trä och andra skogsprodukter i en 
framtida bioekonomi. Miljölagstiftning, subventioner och ett 
visst konsumenttryck gör att biobaserade produkter är hetare än 
någonsin.

TRÄBYGGANDET VÄXER, svenska sågverk ökar sin export och 
investeringarna i skogsindustrin är rekordhöga. Bara under de 
senaste två åren har företagen tagit beslut om investeringar på 
18 miljarder kronor i Sverige.
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Därutöver tillkommer 
drygt 90 miljoner m3fub som 

transportredovisas och knappa 
80 miljoner m3fub som 
produktionsrapporteras

 från skördare och skotare.

SDC: INFORMATIONSNAVET I SVERIGES VIKTIGASTE NÄRING
Varje år hanterar SDC infor-
mation om virkesvärden för 
mer än 70 miljarder kronor. Det 
som händer ute i den skogliga 
verkligheten omvandlar vi till 
exakta besked för våra kunder. 

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

och följa upp den egna affären. 
Genom våra system och tjäns-
ter slussar vi dygnet runt, året 
runt, data om produktionsinfor-
mation, lagerförflyttningar och 

inmätning för virkes, transport 
och biobränsleaffärer i hela 
Sverige. Det är ett förtroende 
från våra medlemsföretag som 
vi är rejält stolta över. 

ILLUSTRATION: PER MATSSON
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SEDAN DE TIDIGASTE försöken med bildmätning av travarna 
på lastbilen, som gjordes i Överkalix och Krokom, har tekni
ken förfinats och utvecklingen formligen exploderat.

I norra Sverige, där utvecklingen kommit längst, finns idag 
tolv mätplatser vid industri och virkesterminal där modern 
kamerateknik och bildanalys ersatt mätbryggor och manuell 
virkesmätning. 

Numera kan två till fyra virkesmätare med kamerans hjälp 
hålla tio till tolv mätstationer öppna. Snabbare virkesflöden, 
mindre tidspress och stora besparingar anges som viktiga 
fördelar. 

Bilderna från de mätplatser som utrustats med den nya 
tekniken skickas digitalt till ett rum tre trappor upp i ett kon
torshus i Östersund. Där tas de emot av virkesmätaren Erik 
Larsson som är en av de hittills nio anställda som bemannar 
bildmätningscentralen, från måndag klockan 06.00 till fredag 
klockan 22.00. 

– Men det blir snart fler, försäkrar VMF Nords distrikts

Lavinartad utveckling för mätning på distans
chef Leif Haglund. Vi ökar hela tiden och har redan tvingats 
byta till större lokaler.

Framför sig har Erik Larsson två dataskärmar, tangent
bord, mus och IPtelefoni för direktkontakt med förarna. På 
skärmen ser han en virkesbil som anlänt till SCAs terminal i 
Krokom. Bilen står kvar tills Erik godkänt bildkvalitet och de 
uppgifter om last och transportör som lagts in av föraren.

DÄREFTER LOSSAS LASTEN och bilen far vidare. Bilderna 
lagras för att mätas in på skärmen vid senare tillfälle. Bilarnas 
stopptid kan därmed halveras jämfört med manuell mätning. 

– Under normala omständigheter fungerar det här jättebra, 
säger Erik. Är det mörkt, med regn eller snö och is, kan det 
däremot vara svårare att tyda bilderna. Jag kan heller inte se 
mellan travarna. Och om jag blir tveksam kan jag inte springa 
ner och göra en egen kontroll av lasten.

Kollegan Alexander Heginuz håller med om att den nya 
tekniken överlag gjort det lättare att mäta in virket. Det är 

Till vänster Erik Larsson och till höger Mikael Molin Evenfjäll.

BILDMÄTNINGSCENTRALEN ÖSTERSUND

Modern kamerateknik är på väg att i grunden 
förvandla virkesmätarens vardag. Istället för 
att springa ut på mätbryggan och mäta las-
ten på inkommande virkesbilar sitter man nu 
bekvämt tillbakalutad framför dataskärmarna 
i Östersund. ”En revolution” förkunnar VMF 
Nords Leif Haglund.

Leif Haglund

FO
TO

: F
R

ID
A 

S
JÖ

G
R

E
N



S D C  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 5        9

Lavinartad utveckling för mätning på distans
enklare, menar han, att ha uppsikt över dataskärmar än att i 
ur och skur springa med mätribban längs mätbryggan.

– Men, säger Alexander, det krävs datavana. Och det är 
viktigt att alla anläggningar som byggs blir identiska, med 
samma mått och vinklar, så att bilder och mätresultat är jäm
förbara oavsett var virket mäts in.

Samtidigt ser han på skärmen hur virket på en bil saknar 
synlig stämpel som identifierar avsändaren. Alexander ringer 
snabbt föraren och ber honom ta nya bilder.

– Hitta en lösning, det är ditt ansvar, säger han i telefonen 
som svar på förarens frågetecken.

Leif Haglund, före detta major och kompanichef vid I5 i 
Östersund som numera ansvarar för bildmätningscentralen, 
konstaterar också att det är virkesmätarens ord som gäller.

– Vi är att jämföra med domaren under en fotbollsmatch, 
avgör han. Vi dömer opartiskt, utan utrymme för genvägar 
när det begåtts fel, oavsett om vi mäter manuellt eller på dis
tans, med teknikens hjälp.

Leif Haglund är övertygad om att kameratekniken efter 
en långsam utvecklingsprocess nu kommit för att stanna, 
åtminstone vid mätplatserna i norra Sverige, med skogsbolag 
och transportörer som de stora vinnarna.

– Utvecklingen är lavinartad, med ökad tillgänglighet och 
större säkerhet på vägarna som viktiga fördelar för alla par
ter, säger han.

Färska siffror berättar att virkesmätarna på bildmätnings
centralen i Östersund nu mäter in omkring en halv miljon 
kubikmeter virke per anställd och år, baserat på årsmängden 
mot respektive mottagningsplats, motsvarande cirka 350 till 
400 lastbilar per dygn. 

Och mer blir det när fler manuella mätplatser förses med 
kameror och planerna på sjudagarsöppet blir verklighet. 

– En sammantaget väldigt spännande process, avslutar Leif 
Haglund. Kanske det viktigaste som hänt med virkesmätning
en under de senaste tre, fyra decennierna.

MATS WIGARDT     

LITE FAKTA…

Virkesaffären 
steg för steg:
•  Avverkning.
•  Virket skotas till bilväg.
•  Transport till industri/mätstation.
•  Virket mäts (volym och kvalitet) 

av VMF, Virkesmätningsför-
eningen, som är en opartisk 
virkesmätare.

•  Mätdata rapporteras in till SDC.
•  Skogsägaren får mätbesked om 

inmätt virke.
•  Uppdraget slutredovisas och 

utbetalning sker.

Automatisk 
travmätning
Ett andra spår för att mäta in 
virke på distans är automatisk 
travmätning. Konceptet bygger 
på optisk mätning med linjelaser, 
3D kameror med specialoptik och 
avancerad bildanalys. Mätningen 
av virkestravarna sker medan 
lastbilarna rullar fram genom 
mätstationen. Hela processen 
tar cirka två minuter, inklusive 
registrering, automatisk mätning 
av volym och virkesmätarens kva-
litetsbedömning. 
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SÅ FUNKAR 
BILDMÄTNING

När timmerbilen anländer parkerar 
föraren på angiven plats för bild-
tagning. Rätt placeringen av bilen 
är största vikt för att bildmätningen 
ska fungera.

Föraren registrerar uppgifter om 
affären och transporten.

Nio bilder tas på virket av lika 
många kameror. Det är viktigt att 
bilderna tas i olika vinklar för att en 
korrekt mätning ska kunna utföras. 
Bilderna sänds sedan digitalt till 
virkesmätaren.

En virkesmätare kontrollerar på 
distans bildernas kvalitet och utför 
en mottagningskontroll.

Virkesmätaren mäter på distans i 
efterhand. Mätningen utförs som en 
traditionell travmätning med undan-
taget att travmåtten genereras 
genom att mätaren klickar på 
bilderna. Bedömning av röta, 
vrak, trädslagsfördelning, fast-
volymprocent mm. görs också 
i bilderna.

När mätaren från fjärrmätplatsen 
utfört en kontroll av virkets identitet 
och bildernas kvalitet åker föraren 
för att lossa virket och lämnar 
därefter mätplatsen. 

Bildmätning är i drift på ett fler-
tal mätplatser runt om i Sverige. 
Rutiner och arbetssätt för både 
chaufför och virkesmätning har 
tagits fram och systemet utveck-
las ständigt för att öka funktio-
nalitet och användarvänlighet.

BILEN 
KOMMER TILL 
MÄTPLATSEN

FÖRAREN 
REGISTRERAR 
ALLA UPPGIFTER

NIO KAMEROR 
FOTOGRAFERAR 
VIRKET

BILDER 
SKICKAS TILL 
VIRKESMÄTARE

VIRKESMÄTARE
MÄTER PÅ 
BILDSKÄRM

BILEN 
LÄMNAR 
MÄTPLATSEN

UTVECKLING 
PÅGÅR

VÅG

9
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JÄMTKRAFT – VÅR NYASTE MEDLEM
JÄMTKRAFT ÄGS AV Åre, Östersunds och Krokoms kommuner och är ett 
företag i energibranschen med verksamhet inom elproduktion, elhandel, elnät 
och värme. Fokus är inom förnybar energi från skog, vind och vatten.

Föregångaren till Jämtkraft startade i liten skala med att tända upp Öster-
sunds gatlyktor 1889. Under åren har företaget växt och verksamhetsområdena 
utökats. Idag levererar Jämtkraft el till ungefär 82 500 kunder och fjärrvärme 
till omkring 25 000 hushåll. Huvudkontoret ligger i Östersund och har över 300 
medarbetare.

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
AB Persson Invest
Aktiebolaget Rundvirke
arCHIPelago Data Aktiebolag
Bergs Timber AB
BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag
BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)
Boxholms Skogar Aktiebolag
Callans Trä AB
DalaHelsinge Skog AB
Domsjö Fiber Aktiebolag
E.ON Värme Sverige Aktiebolag
Eskilstuna Energi och Miljö Aktiebolag
Gällö Timber AB
Holmen Skog Aktiebolag
IKEA Industry Hultsfred AB
JGA Skog AB
Jämtkraft AB
Ljusnans Virkesfrakt AB
Metsä Forest Sverige Aktiebolag

Moelven Industrier ASA
Mondi Dynäs Aktiebolag
Munksjö AB
Nordic Paper Bäckhammar AB
Norra Skogsägarna Ek. för.
Norske Skogindustrier ASA
Prästlönetillgångar i Växjö stift
Prästlönetillgångarna i Skara stift
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 Ek. för.

Stora Enso Skog Aktiebolag
Sveaskog Förvaltnings Aktiebolag
Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp Ek. för.
Sydved Aktiebolag
SÅGAB - Sågverken Norrland ek. för.
Sågverken Mellansverige service AB
Sågverkens Riksförbund ek. för.
Sågverksföreningen Såg i Syd ek.för.
Söderenergi Aktiebolag
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Träfrakt Götaland AB
Träsupport i Östersund AB
Trätransporter i Norrbotten Aktiebolag
Umeå Energi Aktiebolag
WEDA Skog AB
Westan Logistik AB
Vida Skog AB
Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag

VÅRA MEDLEMMAR
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TRANSPORTERADE VOLYMERSKOTADE VOLYMERSKÖRDADE VOLYMER
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Allt fler företag väljer att produktionsrapportera 
skördning via SDC. Skördade volymer uppgår 
till 43,6 milj. m3f, (42,0 milj. m3f).

Allt fler företag väljer att produktionsrapportera 
skotning via SDC. Skotade volymer uppgår till 
34,1 milj. m3f, (33,5 milj. m3f).

Under 2015 transportredovisades 89 milj. m3f genom 
SDC. Detta motsvarar 78% av den samlade industrile-
veransen – vilket är en toppnotering. (2014 redovisades 
90 milj. m3f motsvarandes 76% av industrileveransen).

Leveransavisering
– nödvändig länk i den digitala kedjan
Leveransavisering är sedan 
årsskiftet 20152016 en etablerad 
SDCtjänst och intresset från 
marknaden är stort. 

– Vi räknar med att 2016 blir 
året då Leveransavisering får 
mycket omfattande spridning i 
branschen, säger Magnus Ulin, 
Affärsutvecklare Transport, på 
SDC. 

Den nya SDCtjänsten innebär 
att all nödvändig information i 
förväg skickas till mätplatsen så 
att allt är förberett då virkesbilen 
anländer. Virkesmätaren kan då 
omedelbart påbörja mätningen, 
vilket leder till kortare väntetider 
för bilarna och därmed betydande 
rationaliseringsvinster. 

Genom Leveransaviseringen 
skickas ständigt uppdaterad infor-
mation om vilka volymer som är 
under transport.

– Leveransaviseringen gör 
alltså verklighet av den digitala 
kedjan mellan skogen och fabri-
ken, vilken branschen så länge 
eftersträvat, konstaterar Magnus. 

Under hösten 2015 testades en 
pilotversion av Leveransavisering 
mycket vid SCAs industrier Ort-
viken och Tunadal. Dessa tester 
har konfirmerat att genomström-
ningshastigheten vid mätplatserna 
ökat och att effektivitetsvinster 
kan göras i flera delar av logistik-
kedjan. Leveransavsiseringen ska 
användas vid samtliga mätplatser 
inom SCA Skog som en integre-
rad del av SCAs transportsystem 
GATA. Inte minst finns det effek-
tiviseringsmöjligheter då SCAs 
bildmätningsstationer kombineras 
med Leveransavisering.

– Som vi ser det är Leverans-
aviseringen en nödvändig kom-
ponent i de nya system som nu 
byggs upp för virkesmätning och 
för virkeslogistiken som helhet. 
Ska branschen fullt ut ta tillvara på 
de möjligheter som öppnas genom 
VIOL 3 behövs sådan teknik, säger 
Lars Jonsson, logistikutvecklare 
på SCA Skog. 
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Jämfört med föregående år har totalt redovisade 
volymer ökat med 1,5 %. Partsmätningarna ökar 
mest, men vi ser även en liten ökning inom alla VMF.

Under 2015 har totalt 154,6 milj. m3f (152,3 milj. m3f) 
redovisats genom SDC. Ökningen beror på ökad 
användning av nya tjänster som resulterar i att samma 
volymer mäts flera gånger. Den faktiska industrileve
ransen är marginellt lägre än för 2014.

RAPP 
– förenklar rapporte-
ringen 

Med RAPP, som är SDCs app för 
produktionsrapportering, blir det 
enklare för skördar och skotarfö-
rare att rapportera in rätt volymer 
och sortiment. RAPP är anpas-
sad för smartphones och läsplat-
tor, men kan också användas på 
PC. Med RAPP kontrolleras an-
given virkesorder direkt mot upp-
dragsgivarens virkesorder hos 
SDC. Aktuella sortiment, lägen 
och mottagningsplatser hämtas, 
vilket gör processen snabbare 
och säkrare. 

RAPP är en webbaserad 
lösning. För att starta rappor-
teringen med RAPP på ett nytt 
objekt behövs tillgång till wifi 
eller mobilt nätverk, därefter kan 
föraren jobba i appen även utan 
uppkoppling och sända nästa 
gång uppkoppling finns. RAPP 
lanserades i augusti 2015 och 
har ersatt SDCs talsvarstjänst. 

KUPP
– kontroll och uppfölj-
ning av virkesmätning

KUPP är ett nytt branschge-
mensamt verktyg för kontroll och 
uppföljning av virkesmätning. För 
kontrollmätare och annan perso-
nal är KUPP ett ITstöd som kan 
användas i smartphone, läsplatta 
eller dator. 

Huvudsyftet är att på ett 
branschgemensamt sätt följa upp 
den utförda mätningen gentemot 
kontrollmätarnas mätresultat. 
Idag har respektive VMF sitt eget 
system för detta.

   KUPP innehåller också ett 
planeringsverktyg, som bland 
mycket annat ger kontrollmätar-
na realtidsinformation om hur 
mycket virke som väntar på kon-
trollmätning vid olika mätplatser. 
Därmed kan deras arbete plane-
ras mer rationell.  

   Pilottestning pågår och lan-
seringen av KUPP är planerad till 
andra halvåret 2016. 

MAPP 
– effektivare registre-
ring av mätningar

Med SDCs applikation MAPP 
kan man registrera inmätta voly-
mer på mätplatser utan mätplats-
system. Istället för att rapportera 
på papper kan chaufförerna göra 
det direkt i sin mobil eller läs-
platta. Därmed minskar ledtiden 
jämfört med registrering i efter-
hand i RTVonline och risken för 
fel minskar. 

MAPP underlättar också för 
det mätande företaget att upp-
fylla kraven i den nya virkesmät-
ningslagen.

MAPP är under en period i pi-
lotdrift och lanseras under våren 
2016. Eftersom det är en webba-
serad lösning behöver MAPP inte 
installeras utan finns tillgänglig 
via webbläsaren. 
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VI PÅ SDC: LINA SUNDBERG

NÄR VI TRÄFFAS har det ba
ra gått tre dagar sedan Lina 
Sundberg tillträdde sitt nya 
arbete vid SDCs Marknads
område Syd. Tillsammans 
med likaledes nyanställda 
Simeon Adler efterträder 
hon Fredrik Swahn som går 
vidare inom SDC.

Under några dagar gnug
gas Lina på huvudkontoret 
i Sundsvall. Det är många 
namn att sätta ett ansikte 
på, mycket praktiskt att gå 
igenom innan hon ska ta itu 
med arbetsuppgifterna på 
kontoret i Jönköping som 
delas med VMF Syd.

Hon är välklädd, välfri
serad, vältalig, rör sig lika 
bekvämt ute på en blöt av
verkning som i den effektiva 
kontorsmiljö där vi stämt 
möte.Vilka förväntningar 
hon har på sitt nya arbete? 
Att förändra virkesvärlden, 
blir det självklara svaret.

Lina Sundberg växte upp 
på en bondgård mellan Al
vesta och Växjö med mjölk
djur, senare ersatta med 
stutar, och skog inpå knu
tarna. Hon var ofta med ute 
i skogen, lärde sig tidigt hur 
ett skogsskifte skulle skötas, 
vad som var viktigt att tänka 
på när virket skulle levereras 
till näraliggande sågverk.

Men intresset för matlag
ning och språk tog till att 
börja med överhanden. Lina 

Lina Sundberg är restaurangutbildad bonddotter från Småland 
med lång erfarenhet av skoglig logistik. Nu är hon nybliven 
marknadsansvarig hos SDC, med placering i Jönköping.

– Jag är jätteladdad, försäkrar hon entusiastiskt.

blev kock och läste språk och 
arbetade på restaurang. Hon 
förstod där hur viktigt det 
var med logistik och flöde
stänkande. 

– Hur det nu var så dröjde 
det inte länge innan jag ham
nade hos sågverkskoncernen 
ATA Timber i Moheda som 
praktikant och fick lära mig 
sambandet mellan timmerbi
lar och sågverk, säger Lina.

När sedan stormen 
Gudrun drabbade Småland 
ringde Lina en annan pri
vatögd sågverkskoncern, 
Vida Timber. De behövde en 
transportledare som kunde 
hantera de stora virkesflöden 
som blivit aktuella i stormens 
kölvatten.

– Det var vid uppstarten 
av virkesterminalen i Byhol
ma jag första gången kom i 
kontakt med SDC. Byholma 
var en av flera terminaler jag 
var flödesansvarig för efter 
stormen.

MED UNDANTAG för ett kort 
avsteg i betongbranschen 
påbörjades nu en mångårig 
karriär inom skogssektorn. 
Efter stormen Pers framfart 
var det Sydved som behövde 
en logistiker och hörde av 
sig till Lina.

– Jag lockades av att sitta 
som ett nav i verksamheten; 
att kommunicera informa
tion så att rätt virke kom till 

rätt slutstation för att få ett 
bra resultat var en utmaning 
som lockade, säger hon.

Det var också som logis
tiker på Sydved som Lina 
Sundberg på allvar lärde 
känna SDC. ”En jättebra 
kundtjänst, men i södra 
Sverige kände vi oss alltid 
lite långt borta” blir hennes 
betyg.

UNDER SIN TID som logisti
ker på Sydved fick Lina god 
insyn i hela produktionsked
jan, från skog till sågverk. 
Hon jobbade mycket mot 
VMFs mätplatser, lärde sig 
SDCs tjänster och vikten av 
genomtänkta avlägg och en 
aptering som på bästa sätt 
fyllde timmerbilarna. 

– Jag lärde mig det mesta 
om arbetet ute i skogen och 
vet att allt hänger ihop, kon
staterar hon.

Efter nio år blev Lina 
Sundberg åter igen kontak
tad av en ny arbetsgivare. 
Den här gången var det SDC 
som hörde av sig. Och hon 
var inte svårflirtad.

– Jag satt i Logistikrådet 
och hade väl signalerat mitt 
intresse, kommenterar hon.

Hon konstaterar också att 
eftersom strukturen i södra 
Sverige ser lite annorlunda ut 
än i norr, med många mindre 
sågverk och virkeshandlare, 
och att hon redan känner de 

flesta, är bra på att lyssna 
och vet hur snacket går, blir 
hennes startsträcka inte onö
digt lång.

– Fina system i all ära, 
men det kan inte ersätta 
vikten att sitta ner runt ett 
fikabord och pratas vid, sä
ger hon. Min roll blir att nå 
ut med information om vad 
som händer, när det händer. 
Jag blir kundens fysiska länk 
in till SDC.

EFTER INTRODUKTIONEN i 
Sundsvall ger sig Lina ut på 
kundbesök för att presen
tera sig själv och det hon 
kan. SDCs förnyelseprocess 
tycker hon känns spännan
de. Att kommunikationen 
stundtals varit lite seg och 
spretig är ingen hemlighet. 
Nu ska allt styras upp och 
renodlas, är det meningen.

– Hur resultatet av mitt 
arbete blir är avhängigt av 
hur hela förnyelseprocessen 
landar, summerar Lina, 
spretar med sina välmålade 
naglar och tillägger:

– Jag brinner verkligen 
för frågor som effektiviserar 
virkesflödet och vet hur vik
tigt det är med en gemensam 
plattform för affärer och 
informationsutbyten. Jag är 
otroligt taggad för mina nya 
arbetsuppgifter.

MATS WIGARDT

Vill förändra virkesvärlden
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Vill förändra virkesvärlden

FAKTA 

• Lina Sundberg, 35 år

• Nybliven Marknadsansvarig 
 Marknadsområde Syd, 
 med placering i Jönköping.

• Gift, två barn

• Bosatt i Källerud 
 utanför Herrljunga

• Vansbrosimmare och 
 volleybolltränare 

• Husvagnsägare

• Lyfter 95 kilo i marklyft
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LOGISTIK

Logistik i världsklass
Till Holmens båda industrier i Braviken levereras varje år 
omkring två miljoner kubikmeter råvara. För att hålla såg-
verk och pappersbruk på gott humör krävs ett komplext 
informationsflöde, med konstant uppsikt över varje länk i 
värdekedjan.

DET ÄR VÄLDIGA mängder råvara som slukas av kombinatet i 
Braviken, beläget på en udde i Bråviken strax utanför Norr
köping. Starka nerver och helikoptersyn är viktiga egenskaper 
när två miljoner kubikmeter skogsråvara ska mätas in. 

Transporterna utgör en stor del av råvarukostnaden och 
mycket arbete läggs därför ner på att ta fram rationella och 
ekonomiskt fördelaktiga lösningar.

Effektivare planering, styrning och uppföljning minskar 

bränsleförbrukning och miljöbelastning. Nya bränslen skonar mil
jön. Fler returfrakter ger åkarna bättre ekonomi.

Till sågverket ska timret vara av god kvalitet och apterat i rätt 
längder, från bruket är kravet att virket är färskt. Från stubbe 
till färdig produkt bör, i synnerhet under sommaren då risken för 
skadeinsekter ökar, förflyttningen av massaved inte ta mer än tre 
veckor.

Och flödet från skog måste gå i takt med inmätning och förbruk
ning på industri. Att ha konstant uppsikt över virkesflödet, vilka 
kvaliteter det handlar om och var de finns, är en förutsättning.

Förbi mätbryggan vid pappersbruket passerar varje dag ett 
oändligt antal bilar fyllda med massaved. 

Strax innan bryggan står ett tält uppställt där Linköpingsföreta
get Mabema, på uppdrag av SDC och VMF i samarbete med Hol
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Logistik i världsklass

FAKTA: HOLMEN
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och sågade trävaror och som även är verksamma inom skogsbruk och energi. Holmen Paper har anlägg-
ningar för tryckpapper i Braviken, Hallstavik och Madrid. Iggesund Paperboard har anläggningar för kartong i Iggesund och Workington. Holmen Timber producerar basprodukter i 
fura och gran vid sågverken i Braviken och Iggesund. I Holmen ingår drygt en miljon hektar egen skog. Holmen Energi producerar varje år ca 1 100 GWh vattenkraft.

men, har installerat avancerad teknik med laser, 3Dkameror och 
avancerad bildanalys för inmätning av bilarnas last. 

BERÄKNINGARNA TAR MINDRE än en minut. Kortare köer och 
lägre kostnader är målsättningen med projektet.

Innanför samma staket ligger även Bravikens sågverk som in
vigdes 2010. Råvaran dit levereras med tåg eller lastbil. Förarna 
registrerar sig och sin last innan bilarna lastas av och stockarna 
passerar genom den moderna mätstationen där de bedöms och 
klassificeras.

– Tjugofyra stock i minuten, tusen varje timme som redovisas 
i Doris och prisräknas i Viol, summerar virkesmätaren Lars Hel
gesson.

Efter mätstationen sorteras virket i 101 fack. Vedgården rym

mer sågtimmer för två dagars förbrukning. Sågen meddelar vad 
som ska sågas, truckar utrustade med GPS som talar om var 
virket finns, kör fram rätt sortiment.

Virkeslogistik handlar alltså om väldigt mycket mer än 
transport från skog till industri. Av stor vikt är även hante
ringen efter inmätning vid fabrik. Vedlager, truckhantering, 
bilarnas placering vid lossning – allt är faktorer som påverkar 
kvalitet, effektivitet och ekonomi.

Och Braviken är en stor förbrukare av vedråvara, med små 
marginaler vilket ställer höga krav på effektiva flöden och en i 
alla led genomtänkt logistik.

MATS WIGARDT
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PARTNERPROGRAMMET

Från IT-företag till infor-
mationsnav. Med hjälp av 
partnerprogrammet har 
resan för SDC blivit både 
enklare och mer dyna-
misk. 

– Partnerprogrammet 
är en viktig pusselbit för 
att vi ska kunna göra bäst 
nytta för branschen och 
införa VIOL 3 så bra som 
möjligt, säger Magnus 
Ulin, partneransvarig 
under 2015.

UNDER ÅRET har ett 25tal 
företag och 35 personer cer
tifierat sig som partner till 
SDC. Två seminariedagar 
har genomförts, ett med 
fokus på ITproduktleveran

Partnerprogrammet öppnar nya kanaler
törer och ett för utrustnings
leverantörer till mätplatser. 

 Vi har gjort rejäla ge
nomgångar av integrations
förnyelsen och VIOL 3 och 
har en gemensam bild av 
hur arbetet ska gå till, säger 
Magnus Ulin.

Certifieringarna och 
seminarierna har inneburit 
nya kontaktvägar med en 
positiv dialog. Det har också 
öppnat upp för gemensam
ma lösningar med kunder
nas bästa för ögonen. 

– Vi har en god täckning, 
speciellt när det gäller ITle
verantörer, säger Magnus 
Ulin. Inom leverantörer av 
mätplatsutrustning saknar 
vi ett fåtal aktörer som vi 

tycker borde certifiera sig. 
Ett bra exempel på direkt 

nytta är Leveransavisering. 
Tjänsten skapar den digitala 
kedjan mellan skog och in
dustri och kan liknas vid en 
informationsmotorväg. Syf
tet är att förbättra logistiken 
i den skogliga verksamheten 
genom att till exempel ex
ponera kösituationer på 
industrierna. Leveransavise
ring åstadkommer dessutom 
snabbare genomströmning 
på mätplatserna eftersom 
mätplatssystemet kan hämta 
upp aviserad information 
som idag registreras manu
ellt vid mätplatsen.

För att tjänsten ska 
kunna användas av trans

portföretagen behöver våra 
partners på ITsidan bygga 
in den i sina transportsys
tem på samma sätt som den 
är inbyggd i GATA. TASS, 
Alystra, Prolog och Tracs är 
exempel på sådana system. 

Samarbetet i partnerpro
grammet är ett sorts symbios 
mellan SDC och partnerfö
retagen med branschen som 
kravställare. Effekten är att 
nya tjänster och funktioner 
kan bli verklighet på ett 
snabbare och effektivare sätt. 

FRÅN ATT HA varit ett eget 
projekt är partnerprogram
met från och med 2016 en 
naturlig del av SDCs tjäns
teområden redovisning, 

instrument
  TEKNIK
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Läs mer på 
partnerwebben
På sdcpartner.se kan du följa utvecklingen av partner
programmet. Här finns allt du behöver veta som partner 
samt information om kommande aktiviteter. 

Några röster om 
partnerprogrammet
1. Vad betyder SDCs partnerprogram för ditt företag? 

Något konkret exempel.
2. På vilket sätt bidrar partnerprogrammet till skogs

branschens utveckling?

Christer Lindqvist, Marknadsansvarig mot skogsnäringen, Tieto.
1.  I samband med att SDC tydliggjort sin roll som skogsbrukets infor-

mationsnav, som med hög precision ska leverera nytta i virkesflödet, 
blir det extremt viktigt att alla aktörer i värdekedjan samverkar på ett 
enhetligt sätt. Här är SDCs öppna inställning och ett väl fungerande 
partnerprogram två grundpelare. Som SDCpartner finns förutsätt-
ningar för oss att arbeta med långsiktig kompetensutveckling och nya 
tjänster som gynnar branschen och ligger i linje med SDCs nuvarande 
och framtida verksamhet. Konkret kan Tietos konsulter och lösningar 
bistå skogliga kunder i övergången till nya integrationsgränssnitt för att 
i tid vara redo att dra maximal nytta av VIOL 3.

2.  Partnerprogrammet ger oss bättre möjligheter att leverera tjänster till 
egna och gemensamma kunder, samtidigt som vi underlättar att skapa 
maximal nytta för SDCs lösningar. Samarbetet innebär givetvis att vi 
också har ett ansvar mot SDC att förmedla information och att vara 
generös med vår kunskap. 

Magnus Karlsson, Försäljningschef, Evry.
1.  Generellt kan sägas att vi är glada åt att med partnerprogrammet i 

ryggen kunna erbjuda skogsnäringen hela Evrys utbud av tjänster. Det 
bidrar också till att vi kan serva våra kunder med mer effektiva ITlös-
ningar. Ett exempel är att vi under processen med att skriva avtal om 
KOLA, STAR och Lager förstod vilken enorm informationslogistik som 
låg bakom den mängd papper som skulle skickas ut. Genom att erbju-
da lösningar med mer kostnadseffektiva utskick av mätbesked kunde vi 
spara pengar åt SDC vilket är till gagn för hela branschen. 

2.  Målsättningen med såväl SDCs kliv från ITföretag till informationsnav 
som att initiera partnerprogrammet är att effektivisera skogsnäringen. 
Och genom att vi som partner lätt kan återkoppla synpunkter från vår 
kundbas till SDC och vice versa; kommunicera SDCs budskap med de 
som berörs, ökar besparingspotentialen från råvara till färdig produkt, 
något som är oerhört intressant för alla skogsbolag, oavsett storlek.

Magnus Eriksson, Business Unit Director, CGI Forestry Solutions.
1.  SDCs partnerprogram har varit en lyckad satsning som fungerat myck-

et bra. Det har bidragit till tydligare och snabbare kontaktvägar i vårt 
operativa arbete och ett forum för strategiska frågor med SDC. Utöver 
detta så ger det oss även utökade möjligheter till kontakter, informa-
tionsutbyte och samverkan med övriga aktörer inom branschen.

2.  SDCs nya roll som informationsnav tillsammans med partnerprogram-
met skapar bättre och tydligare förutsättningar för oss ITleverantörer 
att erbjuda effektivare lösningar och tjänster. Min bedömning är att 
detta driver utvecklingen framåt på ett positivt sätt för både skogs-
branschen och leverantörer av ITtjänster.

 

Partnerprogrammet öppnar nya kanaler
produktion, mätning och 
transport.

– Partnerprogrammet sät
ter spelplanen för vårt inter
na arbete och den omvärld 
vi lever i, fortsätter Magnus. 
Jag ser fram emot att skogs
branschens verksamhet ska 
få mer utdelning av vårt ge
mensamma arbete. 
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• Kundbesök genomförda hos de kun-
der som integrerar med oss via Följd-
rutinutgång (FU) och/eller Virkesorder 
(VOin och VOut).

• Uppstart av integrationsförnyelsen 
med tre pilotkunder.

• Utveckling av VIOL 3 startad

FÖRNYELSEN OCH VIOL 3

2020

VIOL 3 
- möjliggörare 
i branschens 
digitala ekosystem

• Under 2016 påbörjar vi informationskampanj nummer två. Där berättar vi mer 
om hur övergången till de nya integrationsgränssnitten är planerad samt hur 
funktionaliteten i VIOL 3 kommer att se ut på en övergripande nivå.

• Kundbesök genomförs med fokus på övergång till standardgränssnittet papi-
Net med VIOL 2.

• Samtliga kunder får underlag för att själva kunna planera genomförandet av 
åtgärder i sina egna system.

• Några av kunderna går över till det nya sättet att skicka/ta emot information.
• En teknisk helpdesk finns  etablerad hos SDC för råd och stöd. Även så kall-

lade ”On boarding teams” finns etablerade.
• Fortsatt utveckling av VIOL 3

2015 2016

Urbaniseringen, globaliseringen och digitalise-
ringen är tre stora trender som påverkar de flesta 
människor, verksamheter och branscher över hela 
världen. Nya företag med nya affärsmodeller kliver 
fram och ritar om kartan för hur saker och ting är och 
ska göras. 

DEN SNABBA digitaliseringen kräver plattformar, både 
tekniska och beslutsmässiga. Med SDC och VMFför
eningarnas arbete finns redan den basen. Det finns 
en gemensam syn på hur vi på bästa sätt kan skapa 
branschnytta. Beslutsordning, processer och arbetssätt är 
samordnade för att svensk skogsnäring ska vara konkur
renskraftig på en global marknad. 

VIOL 3 
– en digital strategi

2015

SDC som 
informationsnav

2010

SDC 
som IT-företag

SDC har de senaste åren fokuserat fullt 
ut på informationsflödet och mindre på 
systemlösningar. Kundundersökningar 
visar att vi är på rätt väg. Skogsbranschen 
vill ha transparens, tydlighet och ett mark
nadsorienterat SDC med ett stort öra mot 
medlemsföretagen och snabbare utveckling 
av tjänster. VIOL 3 gör detta möjligt.

På de här sidorna har vi sammanfattat 
förnyelseresan från VIOL 2 till VIOL 3. 
Våra kunder och partners har ett stort an
svar för att genomförandet ska bli så bra 
som möjligt. Följ tidslinjen och ta del av 
utvecklingen på viol3.se. 
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Vad är den stora utmaningen för er?

Vilka förhoppningar har du på VIOL3?

Har du något råd/medskick till SDC som är viktigt att tänka på? 

IAN VON ESSEN
IT-CHEF 
MELLANSKOG

LISA NILSSON
IT-CHEF 
HOLMEN SKOG

ROLAND PERSSON
CHEF 
ADMINISTRATION 
SYDVED

– När FU, följdrutinutgången 
ersätts i integrationsför nyelsen 
innebär det för oss stora 
ingrepp i de egna systemen.

– Bättre uppföljningsmöjlighe-
ter direkt ur VIOL, ett enklare 
användargränssnitt och mobil 
åtkomst. Vi räknar dessutom 
med att sänka våra egna 
driftskostnader, då vi i sam-
band med projektet bygger en 
mer homogen ITmiljö.

– Extrem tydlighet gällande 
tidplanen. Det får inte finnas 
tvivel kring vad medlemsföre-
tagen har att göra och när.

– Att undvika risken för 
”tunnelseende” mot slutet av 
projektet d v s att inte orka 
hålla rätt kvalitet mot kraven 
relaterat komplexitet och 
tidspress.

– Väsentligt enklare förvalt-
ning och lättare att möta upp 
mot affärskrav.

– Vi lägger om vårt logistik-
system parallellt med papi-
Net-arbetet.

IT-cheferna om förnyelsen

• Fortsatt verifiering och användarutbildning i VIOL 3.
• Utrullning av VIOL 3.
• Vid utrullning av VIOL 3, med start i oktober, ska 

samtliga kunder med integration genomfört sin 
övergång till standardgränssnittet papiNet med 
VIOL 3.

2017 2018

• Fortsatta informationskampanjer med kundbesök genomförs.
• Kundernas anpassningar i egna system ska vara genomförda.
• Fortsatt utveckling av VIOL 3.
• Start av verifiering och användarutbildning i VIOL 3. Här får t ex 

virkesadministratörer och transportprisräknare lära sig hur syste-
met fungerar.

• Vid start av verifiering i oktober ska samtliga kunder med inte-
gration genomfört sin övergång till standardgränssnittet papiNet 
med VIOL 2.

– Det behövs en tydlig stra-
tegi hos SDC för att löpande 
kommunicera den pågående 
processen. Ska förnyelsear-
betet få gehör ute i företagen 
krävs tydlighet och en fortgå-
ende dialog om var i processen 
man befinner sig. Information 
är helt centralt för hur VIOL 3 
ska tas emot.

– Jag hoppas att den nya 
applikationen blir såväl 
modern, flexibel och smidig 
som mer ändamålsenlig, med 
tydlig struktur och större möj-
ligheter till en händelsestyrd 
informationskedja.

– Den stora utmaningen är att 
tajma de egna resurserna för 
bland annat utbildning, med 
tidsplanen för arbetet så att 
resurserna verkligen finns där 
när de behövs.
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• Allt hänger på samma spik
• Olika koder för affärsledskedjor 

• SSTE kan tolkas på olika sätt
• SSTE innehåller beskrivningar om 
 logik och händelser

• Alla händelser hanteras som mätning
• Fält/termer används till olika saker 
• Begränsad fältlängd på koder

• Prisvillkoren ligger i prislistor och prisark

• Fastlängdsformat
• Statiskt

• Kontroll om redovisning går att 
 genomföra sker vid inmätning
• Reaktivt arbetssätt                      

VIRKESORDER

SORTIMENTSTRUKTUR

DATASTRUKTUR 

PRIS – KONTRAKT

INTEGRATION FU – PAPINET

VERIFIERA/DESTINERA

VIOL 2

• Begränsade möjligheter för 
 variationer i virkesorder MÄTNINGSTJÄNSTER/MÄTORDER

•  Mätinstruktioner på papper    
• Bygger på mätarens kunskap och erfarenhet MÄTPLATSSTÖDET

•  Ingen mobilitet 
•  Fasta rapporter som inte går att 
 anpassa eller förändra 
•  Fyra olika rapportverktyg

RAPPORTER/ANALYS

FÖRNYELSEN – FRÅN VIOL 2 TILL VIOL 3
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• Online kommunikation
• Rätt roll får rätt information
• Enkel struktur
• Proaktivitet i planeringen

• En tydlig sortimentsstruktur
• Enkel kommunikation                
• Större flexibilitet

• Ordning och reda                          
• Enklare att bygga egen IT
• Förenklat informationsutbyte

• Färre prislistor                             
• Tydligare koppling till enskild överenskommelse

• Digital informationskedja 
• Ökad flexibilitet Standardformat

• Tidiga kontrollfunktioner 
• Högre leveranssäkerhet

BRANSCHNYTTA

• Flera självständiga affärsobjekt
• Affärsledskedjor beskrivs på ett sätt
• Tydliga kontrakt med handelssortiment, 
 kvantitet och måttslag

• Tydlighet i kategorier, sortiment och produkter
• SDC ansvarar för och administrerar 
 struktur och innehåll

• Händelser hanteras som de är i verkligheten 
• Var sak har sitt fält/term 
• Större flexibilitet på fältlängder
• Ingen logik i koder även om koder bibehålls från VIOL 2

• Flyttmöjlighet från prislista till kontrakt 
• Unika kontraktsvillkor                                             
• Väl definierade priskomponenter

• Flexibel branschstandard via papiNet

• Möjliggör att säkerställa och 
 verifiera att alla uppgifter är rätt
• Proaktivt arbetssätt

• Enklare mätningsarbete            
• Kortare lärtid för nya mätare 
• Automatisering är möjlig

•  Kombination av flera mätningstjänster
•  Beskriver vad man egentligen gör                       •  
•  Säkerställer mätningsresultat i 
 förhållande till redovisning

• Lättare mätningsarbete
• Automatisering är möjlig
• Säkerställer villkoren i affären

•  Mätordern ger korrekt information i alla led 
•  Spårbarhet mot redovisningen

• All information i ett verktyg
• Går att kombinera med egendata

• Ett rapportverktyg via EN inloggning – mobilt
• SDC tillhandahåller olika anpassnings-
 bara rapportpaket för olika roller



BILDMÄTNING

Lägre kostnader, längre öppethållande vid mätplatserna 
och effektivare logistik. Fördelarna med bildmätningen 
är betydande och antalet anläggningar kommer sannolikt 
att fördubblas under 2016.

2015 BLEV ÅRET då bildmätningen fick sitt stora genombrott 
i Sverige. Vid årets slut var elva anläggningar i drift och SDC 
räknar med att den siffran under 2016 kommer att stiga till 
minst 20. 

Bildmätningen bygger på att ett antal kameror tar bilder 
på virkestravarna då lastbilen kommer till mätplatsen. Bilder
na sänds digitalt till en bildmätningscentral där en virkesmä
tare vid sin dataskärm utför mätningen. Fördelarna med att 
använda den här tekniken är i många fall betydande. Chauf
förerna behöver inte invänta att en manuell mätning ska ge
nomföras, vilket gör att bilens stopptid kan halveras. Därmed 
utnyttjas transportörens fordonsflotta mer effektivt. 

Ytterligare en fördel är att en enda bildmätningscentral 
kan ta hand om flera mätstationer. Därmed kan bildmät
ningstekniken vara lönsam på platser där det annars inte vore 
ekonomiskt försvarbart att investera i virkesmätning. Bild
mätningsplatserna behöver inte alltid vara bemannade, vilket 
till exempel gör det möjligt att förlänga öppethållandet vid 
virkesterminalerna.

– Sammantaget öppnar den nya tekniken möjligheter till 

en mer kostnadseffektiv virkesmätning och till effektivitets
vinster i logistikkedjan från skog till industri, säger Sverker 
Groth, verksamhetsspecialist på SDC. 

Bildmätningen är på väg att bli ett av de största utveck
lingsstegen inom virkesmätningen och tekniken har stor ut
vecklingspotential. 

– Nästa steg blir att lägga till avancerad bildanalys, så att 
virkesmätarna får ett mycket bättre stöd för den mätning som 
utförs på bildmätningscentralen.  

Aktiviteter pågår för att koppla SDCtjänsten Leveransavi
sering till bildmätningstekniken, vilket ser ut att kunna ge ett 
ännu snabbare flöde vid mätstationerna.

– Det ser lovande ut och med Leveransavsiseringen tror jag 
att vi kan få ännu bättre utväxling av bildmätningstekniken, 
säger Sverker Groth.

De positiva erfarenheterna gör att branschens intresse är 
växande. Omfattande uppföljningar av kvaliteten på mätning
arna genomförs. Det arbetet är ännu inte slutfört, men resul
taten hittills visar att mätningskvaliteten är god.

– För SDC är det en viktig uppgift att vara drivande i ut
vecklingen mot en mer automatiserad mätning som samtidigt 
håller högsta mätningskvalitet. Blickar vi fem år framåt är jag 
övertygad om att den här typen av teknik används på ett 50
tal mätplatser i landet, säger Sverker Groth.  

ANDERS THORÉN

Genombrott 
för bildmätning
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SÖDRA SER 
POTENTIAL

SÖDRAS VIRKESTERMINAL i 
Falköping är en viktig del av Södras 
logistiksystem, särskilt med tanke på 
Värökombinatets virkesförsörjning.

I maj 2015 introducerades bild-
mätning på Falköpingsterminalen, 
en investering som Södra ser som 
en viktig framtidssatsning.

– Värökombinatets växande 
råvarubehov ställer höga krav på 
effektiva logistiklösningar och bild-
mätningen kan då vara en viktig 
pusselbit, säger Roger Andersson, 
virkesspecialist på Södra Skogs 
råvarumarknadsavdelning.

Bildmätningen utförs på distans 
av virkesmätare från VMF Syd vilka 
är placerade på den stora mätsta-
tionen på Värökombinatet. Roger 
Andersson menar att den här typen 
av teknik kan bli aktuell på många av 
Södrakoncernens terminaler. Södra 
har dessutom beställt en anläggning 
för automatisk travmätning i Värö. 
Roger Andersson tror också att 
nya kombinationer av kamera och 
laserteknik kommer att introduceras 
på marknaden.

FYRÅS TRÄ FÖRDUBBLAR 
ÖPPETTIDERNA

FÖR FYRÅS TRÄ I JÄMTLAND blev bildmätningstekniken en 
lösning då man skulle gå över till VMFmätning. Med ett genom-
snitt på bara 56 lastbilar per dygn var det ekonomiskt orealis-
tiskt att ha virkesmätare på plats mer än mellan 8.00 och 15.00. 
Beslutet blev därför att investera i bildmätning. Anläggningen 
togs i drift i maj 2015 och sedan dess har man möjlighet att ha 
öppet för timmerbilarna mellan 06.0023.30. Mätningen sker 
nämligen på distans, genom VMF Nords central i Östersund. 

– Längre öppethållande var ett starkt önskemål från våra 
åkare, särskilt som vår fururåvara hämtas på upp till 25 mils 
avstånd, säger Stefan Eriksson, råvaruansvarig på Fyrås Trä.

Företaget är lokaliserat sex mil norr om Östersund och med 
tanke på de långa transportavstånden och förhållandevis små 
volymerna är bildmätningen en passande teknik. Stefan Eriks-
son tror att Fyrås Trä kommer att få flera efterföljare. 

– Det finns ett växande intresse inte bara inom storbolagen 
utan också bland de mindre och medelstora företagen i gles-
bygderna, säger han.

SCA INFÖR BILDMÄTNING 
VID ALLA TERMINALER

SCA Skog har lagt plan för att instal-
lera bildmätning vid företagets samt-
liga nio virkesterminaler. Dessutom 
har bildmätning sedan februari 2016 
införts vid massa- och pappersbruket 
i Obbola utanför Umeå.

INOM SCA SKOG används tekniken idag i vid virkesterminalerna 
i Töva, Hoting, Krokom, Östavall och Lycksele samt vid massa 
och pappersbruket Obbola. Våren 2016 tas bildmätning i drift 
vid terminalerna i Bensjö, Överkalix och Murjek. Till årsskiftet 
2015/2016 planeras en anläggning även vid Svedjan Munksund. 

Möjligheterna till ökad mätningseffektivitet räknat som ku-
bikmeter per timme, är en stark drivkraft för denna storsatsning. 
Tekniken gör det också möjligt att ha ett nätverk av många ter-
minaler med långa öppettider, vilket ger större flexibilitet i trans-
portsystemet. 

– I kombination med minskade stopptider för lastbilarna vid 
våra terminaler räknar vi med att det ska leda till ökat fordonsut-
nyttjande, säger Henrik Sakari.

Den bildmätningsteknik som under 2015 och 2016 införts i 
Sverige är speciellt anpassad till svenska förhållanden. Tillsam-
mans med de nya ITtjänster, som tas fram inom SDCs förnyel-
seprogram skapas därmed möjligheter att ytterligare effektivise-
ra både mätningen och virkeslogistiken som helhet. 

– Det är en väldigt positiv utveckling som vi inom industrin, 
tillsammans med övriga intressenter, måste stötta och stimulera, 
säger Henrik Sakari.

SNABBARE MÄTNING 
I VANSBRO

Bildmätningsanläggningen vid järnvägsterminalen i 
Vansbro ägs av Trätåg AB, ett logistikföretag som ägs 
gemensamt av Stora Enso Skog och Billerud Korsnäs. 
Mätningsbilderna från Vansbro skickas digitalt till en 
central i Östersund som servar sju olika mätstationer i 
VMF Nord och VMF Qbera.

– BILDMÄTNINGEN GER snabbare genomströmning av lastbilar och 
möjligheter till ökat öppethållande vid mätstationen på ett effektivt 
sätt, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar, säger Lennart 
Stenquist, affärschef Stora Enso Skog.

För att kontrollera mätnoggrannheten har VMF sedan februari 
2015 gjort kontrollmätningar i Vansbro.

– Resultaten visar att vi ligger gott och väl i nivå med den vanliga 
manuella mätningen, säger Lennart Stenquist.

Bildmätningstekniken är under utveckling och Stora Enso Skog 
tittar bland annat på nya kameror som använder sig av stereobilds-
teknik. Företaget följer också med stort intresse de pilottester som nu 
genomförs med så kallad leveransavisering,.

ANDERS THORÉN

Henrik Sakari,
kundförsörjnings
chef på 
SCA Skog.

2 5
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Kanske är det viljan att hjälpa andra, att vara en räddan-
de hand, en räddare i nöden, som format Staffan Olssons 
val av såväl arbete som fritid. Som IT-arkitekt bidrar han 
till att skapa en överskådlig systemstruktur som under-
lättar arbetet, som frivillig sjöräddare rycker han ut för att 
rädda liv.

I 25 ÅR HAR Staffan Olsson varit verksam inom ITbran
schen. Han har arbetat som konsult, varit i statlig och privat 
tjänst, sysslat med utveckling, integration, arkitektur. Han är 
systemvetare och systemutvecklare.

– Men egentligen hade jag tänkt bli ekonom, avslöjar han. 
Att jag nu gör det jag gör beror väl mest på det berömda ba
nanskalet.

Det som lockade var problemlösningen och analysarbetet. 
Att klura ut lösningar som är både funktionella och tekniskt 
genomförbara, att tänka större, bredare och på lite längre 
sikt. Hur få in nya pusselbitar i gamla mönster.

Sedan två år tillbaka är han chef för ett litet operativt team 
på SDC som arbetar med ITarkitektur.

Problemlösare 
och livräddare

VI PÅ SDC: STAFFAN OLSSON
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– Vi har en plats på förnyelseresan, summerar han. Vi ska 
tänka övergripande och ta fram lösningar som fungerar lika 
bra idag som om några år.

Han jämför sitt arbete med stadsarkitekten som ansvarar 
för att nya byggnader smälter in i gammal bebyggelse, både 
vad gäller funktion och utseende. Att stadsplanen gynnar ut
vecklingen samtidigt som den ska vara till nytta för alla som 
bor i staden. 

STAFFAN OLSSON och hans kollegor ska också balansera på 
den slaka lina som sträcker sig från viljan att snabbt få ut nya 
system till kunden och behovet av att nogsamt se över alla 
för och nackdelar så att inga oplanerade överraskningar dy
ker upp på vägen.

– Svårigheten är att väga argument från alla inblandade 
parter mot varandra, konstaterar han. Det finns alltid full
goda skäl till att man föreslår det ena eller det andra. Men vi 
har det övergripande ansvaret och vårt ord väger tungt.

Om SDC konstaterar han att grundkonceptet är helt rätt, 
med en oberoende part som med branschgemensamma lös

ningar hanterar frågor som redovisning och inmätning. 
Men behovet av en föryngring har, menar Staffan Olsson, 

under lång tid varit överhängande. Teknik och arbetssätt 
inom SDC har en lång historia och tekniken har inte flyttats 
fram i samma takt som för branschen i övrigt.

– Nu har vi emellertid kommit en bra bit på väg mot en 
modern systemmiljö som är snabbare och effektivare och till 
större nytta för våra kunder, försäkrar Staffan. Det gäller då 
att välja hastighet på processen så att vi inte tappar bort oss 
på vägen.

Med detta menas bland annat att det måste finnas utrym
me för den dagliga verksamheten att existera parallellt med 
förberedelserna för det stora systemskifte som stundar. Och 
där hela branschen måste ha samma tidtabell.

Hur det går?
– Det är olika bra olika dagar, medger Staffan. Det går 

både framåt och sidledes, men inte bakåt. Det är en stor ut
maning för hela Skogssverige att ro det här i land.

Men, tillägger han snabbt, projektet är både utmanande 
och spännande. Nya Viol 3, som utgör kärnan i föryngrings
processen – och i alla skogsaffärer, har han visserligen ingen 
närmare kontakt med. Externa experter ansvarar för lösning
arna. Däremot ska mängder av kringsystem, både hos SDC 
och deras kunder integreras, på ett så smidigt och effektivt 
sätt som möjligt. 

Och det är där kommer Staffan Olsson in i bilden.
– Jag är övertygad om att det finns en bred acceptans för 

förnyelsearbetet inom SDC, att det är vägen framåt, avgör 
han. Men det gäller att skapa en överskådlig struktur som 
leder till en tydlig nytta för verksamheten.

MED DETTA SAGT ställs den sedvanliga frågan om fritid och 
intressen. Svaret ger anledning att höja på ögonbrynen. Staf
fan Olsson är ytlivräddare och båtförare, knuten till ideella 
Sjöräddningssällskapet med räddningsfartyg stationerade i 
bland annat Sundsvall.

Uppdraget är att rädda liv till sjöss och Staffan Olsson är 
en av de omkring två tusen frivilliga över hela landet som 
bemannar Sjöräddningens 200 fartyg. Under jourveckorna 
ska han kunna inställa sig till tjänstgöring med 15 minuters 
varsel, dygnet runt.

– Jag tycker om att känna att jag hjälper till, förklarar han.
MATS WIGARDT

FAKTA 

• Staffan Olsson 48 år

• Ledare IT-arkitektur SDC

• Bor på Alnö

• Gift, tre barn

• Intresserad av hav och fiske, egen båt

• Ideellt engagerad i Sjöräddningen.
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ÅRET I KORTHET

PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2015 startade Fredrika Ek 
The Bike Ramble  ett cykelprojekt runt jorden. På tre år ska hon avverka 

4000 mil och samtidigt samla in pengar till organisationen Actionaid som 
arbetar för att flickor och kvinnor ska få det bättre. 

Med på resan finns även SDC som sponsrar Fredrika ge-
nom att finansiera hennes cykel.

– Vi såg ett samband mellan att som Fredrika ge sig 
ut i det okända och vårt eget förnyelsearbete, förklarar 

VD Anders Rixon. Varken hon eller vi vet riktigt hur det 
ska sluta, men vi har båda högt uppställda mål som 

vi vill uppnå.
SDC kopplade även ihop Fredrikas cykelpro-

jekt med en friskvårdssatsning för sina med-
arbetare där två personer fick möjlighet att 

till sist möta upp Fredrika i Istanbul och 
överlämna en check till Actionaid. 

Ett år senare, den 8 mars 2016, 
har hon cyklat 1 800 mil genom 21 
länder och samlat in cirka 150 000 
kronor till Actionaid. Följ Fredrikas 
resa på www.thebikeramble.com

Samverkan 
för enhetlig 
mätning

GOD OCH ENHETLIG mätning 
av skogsbränsle. Tydliga instruk-
tioner till chaufförer som utför 
provtagning och en väl fungeran-
de kontroll av mätningen. Detta 
är mål för de samverkansgrup-
per av värmeverk, biobräns-
leleverantörer och åkerier som 
bildats och där SDC och VMF 
deltar.

Den första gruppen star-
tade 2013 i DalaGävleborgs-
regionen. Under 2015 fick 
den gruppen sin efterföljare i 
Skaraborgsregionen. De sju 
värmeverk som ingår i Skara-
borgsgruppen har gemensamt 
tillämpat den branschgemen-
samma standard som SDC tagit 
fram för bestämning av torrhalt 
och värmevärde på skogsråva-
ra. Den satsningen har fungerat 
bra och även leverantörer och 
transportörer uppskattar att 
rutinerna harmoniserats.

En viktig uppgift är att så en-
kelt som möjligt informera om 
de regler som gäller på mot-
tagningsplatserna. Till exem-
pel behövs tydlig information till 
chaufförerna.  Därför använder 
Skaraborgsgruppen nu samma 
informationsmaterial, som SDC 
tillsammans med GävleDala-
gruppen tagit fram. 

Sedan den nya Virkesmät-
ningslagen trädde i kraft måste 
alla företag som utför virkesmät-
ning, inklusive värmeverken, 
systematiskt utföra kontroller 
av mätningens kvalitet. Även 
för detta arbete har branschen 
via SDC tagit fram instruktioner.

– För Skaraborgsgruppen blir 
kontrollmätningen nästa fokus-
område. Vi på SDC medverkar 
gärna med råd och information 
om hur det arbetet kan läggas 
upp på ett bra sätt, säger Sven 
Gustafsson, som arbetar med 
trädbränslefrågor inom VMU 
på SDC.

Fredrika cyklar jorden runt

Kerstin Nyberg och Jörgen 
Björck vann SDCs aktivi-
tetstävling och fick möta upp 
Fredrika i Istanbul. En check 
med SDCs bidrag till Action 
Aid överlämnades. 
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Krönt vägval 
utvecklas
TJÄNSTEN KRÖNT 

VÄGVAL är på väg att 
utvecklas så att hänsyn 
även tas till timmerbilarnas 
faktiska vikt, inklusive 
last. På så vis kan bästa 
vägval tas fram beroende 
på vilken typ av ekipage 
och last som är aktuell. 
Utvecklingen är också en 
förberedelse för att det kan 
bli aktuellt att tillåta tyngre 
och/eller längre fordon.

64-ton på väg 

FRÅN OCH MED JUNI 

2015 är det möjligt att köra 
med max 64tons brutto-
vikt på våra vägar. I mitten 
av september införde SDC 
stöd för att hantera tillägg 
och avdrag (T/A) baserat 
på det enskilda ekipagets 
maxvikt. 

Beräkning av
inbesparad
tomkörning
SDC HAR FÅTT uppdraget 
att ta fram en förbättrad 
lösning på beräkning av 
inbesparad tomkörning. 
Tanken är att en ny SDC
tjänst automatiskt beräk-
nar hur mycket tomkörning 
som kan undvikas vid ett 
visst transportupplägg. 
På så sätt kan vinsten av 
inbesparad tomkörning 
fördelas rättvist mellan be-
fraktare och transportör. 

Ny virkesmätningslag
DEN FÖRSTA MARS 2015 trädde den nya virkesmätningslagen i 
kraft. En moderniserad och anpassad lag utifrån hur virkesmarkna-
den har utvecklats. Den största förändringen är att den nya lagen 
även omfattar mätning av skogsbränslen för produktion av bioenergi. 
Huvudsyftet med virkesmätningslagstiftningen är att säljare och 
köpare ska få en enhetlig och trovärdig mätning av virkesråvarans 
kvantitet och kvalitet. Lagen ska därmed skydda den enskilde 
skogsägaren, som ofta är den svagare parten i en virkesaffär. 

DET ÄR MICROSOFTS stan-
dardplattform Dynamics AX 
som blir basen för nya VIOL 3. I 
samband med det har SDC och 
Microsoft närmat sig varandra 
och ingått partnerskap för att 
åstadkomma den bästa lösning-
en för SDCs kunder. 

För att få ökad inblick i 
verksamheten och veta vart 
skogsnäringen är på väg begav 
sig Microsofts Kevin Golestan i 
sällskap av SDCs Magnus Ulin 
under hösten ut i landet för att 
besöka kundföretag. Det blev en 
resa i skogsindustrin med ned-
slag på värmeverk, pappersbruk 
och sågverk. Ett av de företag 
som besöktes var Martinsons 
i Bygdsiljum, Sveriges största 

producent av limträ.
– Arbetet blir tydligare och 

mer handfast när man förstår 
vilka stora förändringar det hand-
lar om och vad det behövs för 
att huvudvärken ska bli mindre, 
konstaterar Kevin Golstan.

Enligt honom ligger SDCs 
förnyelsearbete helt rätt i tiden. 
VIOL 2 är i inte i fas med mark-
nadens behov, systemen hänger 
inte med, felprocenten har ökat 
och till detta en skogsnäring som 
står inför stora förändringar vad 
gäller produkter och marknad. 

– Behoven av ett ökat och 
mer precist informationsflöde 
måste tillgodoses och nu finns 
tekniken att klara av det, sum-
merar Kevin Golestan, som till 

sin hjälp att kvalitetssäkra arbe-
tet har ett helt batteri av Micro-
softs konsulter och experter. 

Skogschef Anders Rignsell 
på Martinsons ansvarar för att 
försörja de tre sågverken med en 
årlig volym av cirka en miljon ku-
bikmeter skogsråvara. Han har 
höga förhoppningar på VIOL 3.

– På så stora flöden blir även 
små avvikelser stora om de ack-
umuleras, säger han. Vi har där-
för stora behov av tät, noggrann 
uppföljning av alla parametrar i 
vår timmerleverans. Idag får vi 
lägga mycket tid och kostnader 
på att utveckla egna rapport-
system, något vi tror kommer bli 
bättre med VIOL 3.  

Microsoft på studiebesök

Magnus Ulin, SDC, 
Anders Ringsell, Martinsons, 
och Kevin Golestan, Microsoft.
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VMK

Ny virkesmätningslag och 
ökat fokus på frågorna om 
mätning av trädbränslen 
bidrog till att göra 2015 till 
ett intensivt år för VMK – 
Virkesmätningskontroll. 

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR 
VMKs verksamhet är att 
köpare och säljare ska kun
na lita på att virkesmätning 
och virkesredovisning ut
förs på ett likformigt och 
opartiskt sätt. En av VMKs 
huvuduppgifter är därför 
att auktorisera företag som 
utför virkesmätning.

VMK ansvarar också för 
Kontrollkommissionen, som 
har till syfte att verka för en 
likformig virkesmätning och 
tillämpning av mätningsin
struktioner. Därför genom

ÖKAT FOKUS PÅ TRÄDBRÄNSLEN 
OCH NY LAGSTIFTNING

VMK–nämnden utses av parterna

VMK-nämnden, som utses av parterna på virkesmarknaden, är be-
slutsinstans för kontrollfrågor vad gäller virkesmätning och virkesredo-
visning. Nämnden hanterar bland annat avvikelser i mätningskvalitet 
samt avvikelser mot gällande regelverk för virkesmätning och virkes-
redovisning. Om sådana avvikelser konstateras kan nämnden kräva 
att det mätande företaget genomför en orsaksanalys och upprättar en 
åtgärdsplan. 
    Samtliga parter som berörs av resultatet från en mätning ut-
förd av ett auktoriserat virkesmätande företag har möjlighet att 
begära kontrollmätning. Dessa begärda kontroller administreras 
av VMK och VMKnämnden tar löpande del av resultaten. Vid 
orimligheter efterfrågas orsaksanalyser och åtgärdsplaner.

förs jämförande mätningar, 
så kallade kommissionsmät
ningar, där mätlag från de 
auktoriserade mätande före
tagen deltar.

I juni 2015 genomfördes 
exempelvis kommissionsmät
ningar av björkmassaved med 
deltagare från alla fem auk
toriserade mätande företag. 
Resultaten var mycket bra. 
Maximal bruttovolymavvi
kelse för deltagande mätlag 
var endast 0,7 procent och 
även kvalitetsbedömningen 
var förhållandevis samstäm
mig.

I VMKS UPPDRAG ingår 
också att utvärdera och god
känna mätutrustning samt 
att granska de branschge
mensamma mätmetoder 

och mätningsinstruktioner 
som tas fram av SDC. Under 
2015 lades särskilt fokus 
på att ta fram nya förfinade 
tillämpningsanvisningar och 
nya kontrollanvisningar, 
delvis som en följd av den 
nya virkesmätningslagen. 

Till exempel gjordes en 
omfattande omarbetning 
av den centrala anvisningen 
”Normer för kontroll av 
virkesmätning och virkesre
dovisning” som styr mycket 
av kontrollarbetet.

ANDERS THORÉN
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VMU

Framtida sågtimmermätning
Jämfört med idag kommer framtidens sågtimmermätning 
sannolikt att kännetecknas av:

• Större delen av mätarbetet är automatiserat

• Avsevärt fler karaktärer/egenskaper mäts och redovisas

• Mätutrustning tillhandahålls av flera leverantörer

• Mätpersonalen ägnar sig till stor del åt kontroll och 
 övervakning av mätningen

Auktorisering av mätande företag

VMK auktoriserar företag som utför virkesmätning. Med auktori-
sationen följer bland annat krav på att företagen ska tillämpa SDC:s 
instruktioner för virkesmätning och virkesredovisning. Följande företag 
är auktoriserade av VMK:
• VMF Nord

• VMF Qbera

• VMF Syd

• VMF Estonia (för massaved)

• VMF Latvia (för massaved)

I juni genomfördes jämförande mätningar av björkmassaved i Riga. 
I övningen deltog personal från VMF Nord, VMF Qbera, VMF Syd, 
VMF Estonia och VMF Latvia. Dessa kommissionsmätningar är en 
viktig del av VMK:s och Kontrollkommissionens arbete för att virkes-
mätningen ska vara likformig oavsett var den utförs. 

Effektiviseringen 
fortsätter 

 
VMU - Virkesmätning Utveckling initierar och sam-
ordnar teknikutvecklingsprojekt för att effektivisera 
mätningen och säkra en hög mätkvalitet. Det sker i 
nära samarbete med universitet och forskningsin-
stitut och tillsammans med VMF och VMK. 

SÅGTIMMER: Branschens vision för utveckling av sågtim-
mermätningen formulerades vid ett seminarium i april 2015. 
I visionen slås fast att branschen ska sträva efter automatisk 
volymmätning i kombination med automatisk kvalitetsbestäm-
ning. De semiautomatiska lösningar som tagits fram ska alltså 
vidareutvecklas. 

Vad gäller kvalitetsbestämningen är målsättningen att 
inom tre år nå fram till helautomatisk klassning med hög 
produktivitet i de mätanläggningar som har röntgen. För 
att få bredare tillämpning av automatisk klassning kan 
klassningen behöva förenklas ytterligare, vilket branschen 
är öppen för. 

Vad gäller volymmätning finns en samsyn om att mäta 
volym under bark och det finns behov av både toppmätt 
volym (m3to) och fastvolym (m3fub). För fastvolym ska en 
enklare mätmetod, baserad på två mätpunkter per stock, 
tas fram och den så kallade matrismätningen kan då fasas 
ut. 

TRÄDBRÄNSLEN: Kontrollverksamhet av trädbränslemätning 
har under 2015 kommit igång inom såväl VMF som bland de 
övriga mätande företagen. VMU är engagerat i arbetet med att 
ta fram ny teknik, dels för provtagning dels för snabb torrhalts-
bestämning. Målet är en enhetlig mätning och en väl fungeran-
de kontroll, vilket också är mål för de regionala samverkans-
grupper som bildats.

BILDMÄTNING: Intresset för bildmätning är stort. Som stöd 
för etablering och spridning av bildmätning bidrog VMU under 
2015 till ytterligare harmonisering av VMF:s cirkulär och de 
nationella instruktionerna. Många bildmätningsanläggningar 
togs i drift under året och fler är att vänta under 2016.

ANDERS THORÉN
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VI PÅ SDC: SARA JOHANSSON

Ny arbetsmetod 
med fokus på
nytta och funktion
En viktig roll i SDCs 
förnyelsearbete spelar 
Sara Johansson. Hon är 
användbarhetsspecialist 
med fokus på att männ-
iska och IT-system går i 
takt, hand i hand.

– Det är viktigt att foku-
sera på användare, nytta 
och funktion i ett tidigt 
skede av ett projekt, säger 
hon.

EFTER GYMNASIEUT-

BILDNINGEN började Sara 
Johansson arbeta på ett te
lefonsupportföretag i Sunds
vall. Problemet hon mötte 
var att supportsystemen var 
så krångliga att tiden hon 
fick över för att ägna sig åt 
kundens frågeställning blev 
alldeles för kort. Detta blev 
en insikt som kom att bana 
väg för hennes yrkesval.

– Samspelet mellan 
människa och teknik är ett 
område som blir allt vikti
gare i takt med att vi blir 
mer och mer beroende av IT, 
konstaterar hon

Efter sex år på univer

sitetet i Umeå kunde Sara 
Johansson titulera sig bete
endevetare med inriktning 
informatik, och magister i 
människadatorinteraktion. 
Det innebär mycket för
enklat att studera vad som 
händer med människans be
teenden när teknik införs.

– Jätteroligt, försäkrar 
Sara. Ny teknik som inte 
harmoniserar med använ
darens behov kan vara mer 
hinder än nytta.

I dagens teknikoriente
rade samhälle där allt fler 
funktioner är uppbyggda 
kring ITsystem blir det ock
så allt viktigare att ställa sig 
frågan vilka våra behov vi 
har och hur vi kan förenkla 
systemet för användarna.

Vem som helst kan idag 
köpa en telefon med funk
tioner som vida överskrider 
vad vi någonsin kommer att 
använda eller ens ha nytta 
av.

– Vi tenderar att omringa 
oss med häftiga tekniker, 
som ofta är väldigt kom
plexa och ibland innehåller 

mycket onödigt, säger Sara. 
Därför finns det tekniker 
som passar bättre analogt, 
som en anteckningsbok 
istället för en digital mot
svarighet ”Enklare och mer 
praktiskt” förklarar hon.

Och det går fort framåt. 
Det som var en vision för 
fem år sedan är idag högst 
påtaglig verklighet. År 
2020 är det fler människor i 
världen som har en mobilte
lefon än tillgång på el eller 
vatten. Roboten har tagit 
klivet från leksakslådan och 
blivit smart nog att städa, 
klippa gräsmattan och ope
rera våra höftleder.

Men var kommer männ
iskan in? 

– Det är det faktiska an
vändandet av IT som intres
serar mig, , säger Sara och 
hämtar två fjärrkontroller 
för att visa vad hon menar.

PÅ DEN ENA DOSAN är 
påknappen grön och 
avknappen röd. Logiskt, 
tycker Sara eftersom grönt 
signalerar fritt fram och 

rött betyder stopp.
Men på den andra do

san är påknappen röd och 
avknappen grå. Som bäd
dat för misstag. Någon har 
inte tänkt efter tillräckligt 
mycket innan dosan började 
tillverkas.

– Och samma sak gäller 
komplicerade ITsystem, 
hävdar hon. Det är mycket 
som kan gå fel, med ibland 
oöverskådliga konsekvenser. 
Därför gäller det att tidigt 
i utvecklingsarbetet få med 
användbarheten på agendan.

– Än viktigare, fortsätter 
Sara, blir det när en komplex 
bransch som skogsbranschen 
ska speglas i ett ITsystem.

Med detta i bagaget kom 
Sara för ett år sedan till SDC 
i Sundsvall, till en nyinrättad 
tjänst som användbarhets
specialist. Hon har bland 
annat deltagit i arbetet med 
att ta fram appar avsedda 
för smarta telefoner och 
läsplattor, som MAPP och 
RAPP, vilka är till för att 
skörda, frakta och mäta in 
skog.
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– Men tjänsten har också 
koppling till arbetet med att 
införa en ny systemmiljö, det 
vill säga Viol 3, säger Sara.

FRAMÖVER KOMMER Sara 
Johansson arbeta med sina 
interna och externa kolle
gor för att utveckla den nya 
systemmiljön där de hamnar 
som en ny instans mellan 
förstudie och utvecklingsar
bete. Här analyseras kraven 
och vilka användarna av 
systemet är och därefter 
skissas en prototyp. Sedan 
görs användbarhetstester där 
feedback samlas in vilket 
resulterar i en ny skiss.

När man är klar tar sys
temutvecklarna över stafett
pinnen.

– Ett nytt arbetssätt som 
bryter ny mark, förtydligar 
hon. Men som samtidigt blir 
kostnadseffektivt eftersom vi 
kan rätta till fel och brister 
tidigare och i en ritad skiss 
istället för i utvecklad kod.

MATS WIGARDT

FAKTA 

• Sara Johansson, 27 år. 

• Användbarhetsspecialist på 
SDC i Sundsvall

• Sambo, en katt.

• Bosatt mitt i Sundsvall

• Garntant som spinner garn 
och stickar.

• Drömmer om egna får.

• Har sommarstuga i Höga  
Kusten som Tomas Ledins 

farfar har byggt.

• Tar 80 kilo i marklyft.
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OM INTE ANNAT SÄRSKILT ANGES, REDOVISAS ALLA BELOPP I TUSENTAL KRONOR.

SDCs uppdrag

SDC har, som branschägt företag, 
en central uppgift när det gäller att 
försörja sina intressenter med infor-
mation i olika former. Detta som stöd 
för affärerna och processerna kring 
affärerna; virkesmätningen, logisti-
ken etc. Det är rollen som informa-
tionsnav i skogsbranschen som i ett 
internationellt perspektiv gör SDC 
unikt och som möjliggör en gränslös 
handel med virke inom Sverige. Den 
svenska modellen för virkesmätning 
och redovisning har under åren varit 
framgångsrik och det är ett gemen-
samt kärnuppdrag för SDC och VMF 
att förvalta och utveckla denna roll.

SDCs styrelse uttrycker SDCs upp-
drag från skogsbranschen så här:
SDC säkerställer, tillsammans med 
VMF och andra samarbetspartners, 
att affärer och andra verksamhets-
processer inom skogsnäringen kan 
genomföras effektivt och med högt 
förtroende på korrekt grund.

SDCs organisation 

och arbetssätt

Inga större förändringar har gjorts 
under året vad gäller SDCs organi-
sation. Det tidigare inledda arbetet 
med införande av effektiva agila ar-
betsprocesser har vidareutvecklats 
under året, bl.a. för att säkerställa 
systemarkitektur och infrastruktur 
inför igångsättande av större utveck-
lingsinsatser.

För att garantera en tydlig 
ledningsstruktur i arbetet med 
framtagandet av VIOL 3 (förnyel-
seprogrammet) finns inom denna 
verksamhet en särskild organisation 
som leds av en programledning. 
Programledningen består av en 
programchef samt två biträdande 
programchefer med ansvar för pro-
jektplanering resp. delprojektsam-
ordning. Programchefen rapporterar 
till SDCs vd.

Medelantalet anställda inom 
SDCs organisation var 102, va-
rav kvinnor 29 och män 73, (f.å. 
109/35/74).

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SDC EKONOMISK FÖRENING 
(ORGANISATIONSNUMMER 789200-4461) FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015.

Systemförnyelsen 

Beslut angående SDCs omfattande 
systemförnyelse togs i slutet av 
2013. Under 2014 genomfördes en 
uppstartsfas bl.a. som syftade till 
att testa de hypoteser som tidigare 
framtagits kring val av systemstöd, 
tekniska miljöer samt vissa funktio-
nella lösningar. 

Utifrån slutsatserna efter upp-
startsfasen i etapp 1 inleddes 
arbetet med etapp 2 av förnyelsen 
20150101. Etappen innebar att 
utvecklingsarbetet kring framtida 
systemlösning baserat på Microsoft 
Dynamics AX inleddes, liksom 
arbetet med att förändra integra-
tionslösningarna med kundföretagen 
och med anpassningen av SDCs 
mätplatsstöd till kraven i nya VIOL 
3. Arbetet var framgångsrikt med 
avseende på progress utifrån planer 
och budget och etappen avslutades 
20151231. Beslut togs vid styrelse-
mötet i december 2015 om att fort-
sätta det inledda utvecklingsarbetet 
under 2016 i etapp 3. Inriktningen 
är fortsatt att implementera VIOL 3 
under 2018.

SDCs omställningsprogram

Parallellt med arbetet inom förnyel-
seprogrammet drivs inom SDC ett 
omställningsprogram i syfte dels 
att ställa om SDCs organisation i 
riktning mot framtida kompetens-
behov, utvecklingsprocesser och 
arbetsroller, dels att stödja bran-
schen i arbetet för att anpassa egna 
företagssystem och integrationer till 
de nya förutsättningar som följer av 
förnyelseresan mot VIOL 3.  

Systemavveckling

Den tidigare beslutade och avtalade 
avyttringen av systemen STAR, KO-
LA och Lager till Evry AB har under 
året fullföljts. I fallet med KOLA kvar-
står ägandet av systemet hos SDC 
medan utveckling, förvaltning och 
support övergått till Evry. 

Samverkan med VMF och inom 

SDCs Partnerprogram med 

leverantörer till branschen

I enlighet med önskan från VMFs 
och SDCs huvudmän har det tidiga-

re inledda samverkansarbetet inom 
mätning/redovisning drivits vidare 
under året. Detta främst med inrikt-
ning mot att vidareutveckla former 
för att harmonisera tillämpning av 
mätnings och redovisningsmetoder 
och arbetssätt. Mål för arbetet är att 
undvika kostnadsdrivande lösningar 
vid utvecklingsarbete, exempelvis 
förnyelsen av VIOLsystemet, samt 
för att underlätta virkeshandeln mel-
lan olika landsändar.
SDC driver sedan 2014 Partner-
programmet, i syfte att utveckla 
samverkanslösningar med leveran-
törer av främst mätningsteknik och 
ITlösningar till SDCs intressenter. 
Tanken är att dessa partners ska 
vara väl insatta i SDCs uppdrag och 
tjänster för att i en öppen marknad 
kunna samverka med SDC för bästa 
möjliga effekt för branschen. Part-
nerföretagen kommer att ha en viktig 
roll vid implementeringen av VIOL 3, 
närmast i den integrationsförnyelse 
som startas under början av 2016, 
där flera partnerföretag kommer att 
erbjuda s.k. onboardingteams för 
att stödja SDCs kundföretag i detta 
arbete.

Utvecklingsprojekt 

Under det gångna året har flera vikti-
ga utvecklingsprojekt avslutats inom 
ramen för SDCs verksamhetsplan 
(VP) för 2015 och flera projekt är på 
väg att avslutas för leverans under 
första halvåret 2016. Leverans har i 
de flesta fall kunna göras enligt plan. 
Viktiga utvecklingsleveranser är

 Digital leveransavisering (med 
syfte bl.a. att korta terminaltider-
na vid inmätning)

 RAPP  app för registrering av 
skogliga produktionsdata

 StanFord 2010 (tillämpning av 
kommunikationsstandard för 
skogsmaskiner)

Projektet MAPP  utveckling av app 
för mobil registrering av mätdata, 
avsågs produktionssättas mot pilot-
kunder under 2015 men försenades 
och kom att levereras under februari 
2016. Utveckling har under året ock-
så bedrivits inom projektet KUPP; 
framtagande av ett system för 

uppföljning av kontrollmätning mm. 
hos mätande företag. Detta system 
avses produktionssättas efter andra 
kvartalet 2016. 

Kapitalreserv

SDCs styrelse har tidigare beslutat 
att 25 mkr av SDCs balanserade 
vinstmedel skall avsättas för förny-
elseprogrammet. Av dessa har 14,9 
mkr ianspråktagits under 2015. Res-
terande vinstmedel betraktas som 
ordinarie kapitalreserv. Styrelsen 
har fastställt att ordinarie kapitalre-
serv skall utgöra mellan 5 % och 8,5 
% av årlig omsättning i föreningen. 
Vid 2015 års utgång utgjorde ordi-
narie kapitalreserv cirka 7,7 % av 
omsättningen.

Medlemsantal

SDC har under året antagit ett nytt 
medlemsföretag. Antalet medlem-
mar är nu 58.

Ekonomiskt utfall 

Årets nettoomsättning uppgår till 
175,1 mkr (179,2 mkr), rörelsein-
täkterna är 166,8 mkr (164,7 mkr). 
Rörelseresultatet för kalenderåret 
är 27,5 mkr, (+4,9 mkr). Resultatet 
efter finansnetto 23,9 mkr (+6,2 
mkr). Efter bokslutsdispositioner 
och skatt blev resultatet 14,9 mkr 
(+3,1 mkr) vilket ger ett eget kapital 
på 26,8 mkr (41,7 mkr). Föreningens 
soliditet är därmed 43,4 % (59,2 %). 
2015 års förlust är i linje med styrel-
sens beslut att använda tidigare års 
balanserade vinstmedel för att delvis 
finansiera förnyelseprogrammet. 

Förnyelseprogrammets totala 
kostnader för 2015 uppgår till drygt 
52 mkr, varav cirka 38 mkr är exter-
na kostnader. I tillägg till förnyelse-
programmet har SDC cirka 23 mkr i 
utvecklingskostnader för bl.a. Digital 
leveransavisering, RAPP, StanForD 
2010, MAPP och KUPP.

I syfte att i första hand finansiera 
Förnyelseprogrammet med egna 
medel har föreningen under året av-
vecklat värdepappersportföljen som 
låg under diskretionär förvaltning. 
Avyttringen av värdepappren gav en 
reavinst på 3,4 mkr och bidrar i stor 
utsträckning till årets positiva kassa-
flöde på 11,3 mkr.

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

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel  38 496 639
Årets resultat  14 893 253

Summa kronor  23 603 386
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
i ny räkning överförs  23 603 386

Summa kronor  23 603 386

Resultaträkning  Not 2015 2014
Nettoomsättning   169 083 165 219

Övriga rörelseintäkter  2 5 981 13 950
   175 064 179 169
    
Rörelsens kostnader    
Driftskostnader   19 482 24 543
Övriga externa kostnader  3, 4 -88 038 -53 141
Personalkostnader  5 91 531 93 762
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar  6 3 523 2 792
Övriga rörelsekostnader    -1

Summa rörelsens kostnader   -202 574 -174 239

Rörelseresultat   -27 510 4 930
    
Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 7 3 657 1 350
Ränteintäkter och liknande resultatposter  32 43
Räntekostnader och liknande resultatposter  56 127

Summa resultat från finansiella poster  3 633 1 266

Resultat efter finansiella poster   -23 877 6 196
    
Bokslutsdispositioner  8 5 089 1 932
Skatt på årets resultat  9 3 895 1 201

Årets resultat   -14 893 3 063
 

RESULTATRÄKNING

Flerårsjämförelse

  2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning, tkr  169 083 165 219 150 649 151 262
Resultat efter finansiella poster, tkr  23 877 6 196 3 076 5 965 
Balansomslutning, tkr  61 685 77 055 68 412 65 292
Antal årsarbetare  102 109 115 110
Soliditet,  %  43,4 59,2 60,0 59,3
Avkastning på totalt kapital, %  neg 8,2 4,9 neg
Avkastning på eget kapital, %  neg 13,6 7,5 neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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TILLGÅNGAR  NOT 2015-12-31 2014-12-31
    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer  6 6 798 8 204 
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag  10 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav  11 3 010 28 855
Uppskjutna skattefordringar  12 3 895 

   7 005 28 955
Summa anläggningstillgångar   13 803 37 159
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar   21 730 19 861
Aktuella skattefordringar   2 400 1 292
Övriga kortfristiga fordringar   412 399
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter  13 4 916 5 214

   29 458 26 766
Kortfristiga placeringar    
Kortfristiga placeringar  14 - 6 000
    
Kassa och bank   18 424 7 130
    
Summa omsättningstillgångar   47 882 39 896
    
Summa tillgångar   61 685 77 055

EGET KAPITAL OCH SKULDER   2015-12-31 2014-12-31
    
Eget kapital  15   
Bundet eget kapital    
Inbetalda insatser   58 57
Reservfond   3 099 2 945

   3 157 3 002
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat    38 497 35 586
Årets resultat   14 893 3 063

   23 604 38 649
Summa eget kapital   26 761 41 651
    
Obeskattade reserver  16  5 089
    
Avsättningar  17  
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 5 474 5 578

Summa avsättningar   5 474 5 578
    
Kortfristiga skulder    
Förskott från kunder   5 7
Leverantörsskulder   19 937 15 253
Övriga kortfristiga skulder   1 971 776
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 7 537 8 701

Summa kortfristiga skulder   29 450 24 737
    
Summa eget kapital och skulder   61 685 77 055
    
Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser   Inga Inga
 

Den löpande verksamheten  Not 2015 2014
 Rörelseresultat före finansiella poster  27 510 4 930
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19 3 420 2 776
Erhållen ränta mm   128 43
Erhållna utdelningar   99 230
Erlagd ränta   56 127
Resultat vid försäljning aktier   3 462 
Betald inkomstskatt   1 107 751

   21 564 7 101

Förändring av kundfordringar   1 868 3 699
Förändring av övriga kortfristiga fordringar  285 -544
Förändring av leverantörsskulder   4 685 6 958
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder  27 3 300

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -18 435 6 516
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  2 117 5 556
Nettoinvestering i övriga finansiella 
anläggningstillgångar    1 296
Förändring av långfristiga fordringar   25 845 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  23 728 -6 852

Finansieringsverksamheten    
Nettoinbetalning av insatser   1 1
Nettoutbetalning av insatser    2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 -1
    
Årets kassaflöde   5 294 -337
Likvida medel vid årets början   13 130 13 467

Likvida medel vid årets slut  20 18 424 13 130
 

BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
SDC Ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med tidigare 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 uppdra-
get 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.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida rä-
kenskapsår till följd av tidigare transaktioner och händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära 
skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obe-
skattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en 
egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden 
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på 
hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdesberäknats. 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som 
sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida 
skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerad avskrivning och ev. nedskrivning. Utgifter 
för förbättringar av tillgångars prestanda utöver ursprunglig nivå ökar 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångens be-
dömda nyttjandeperiod. 
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
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas 
till anskaffningsvärde i enlighet med kap 11 i BFNAR 2012:1. Finansiel-

la tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffnings-
värde, 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 anläggnings-
tillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs 
tillgången ner till detta lägre värdet om det kan antas att värdened-
gången är bestående.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen re-
dovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräk-
nas bli betalt. 

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

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

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 balansomslut-
ningen.

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

Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som an-
tingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Vid avgiftsbestämda 
planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett för-
säkringsföretag, 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 ersättningar-
na till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt 
dels risken att ersättningar kommer att bli högre än förväntat (aktu-
ariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från 
förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om 
tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. 

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.
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NOTER

Not 2 Övriga rörelseintäkter  2015 2014
I övriga intäkter ingår intäkter från:   
 Vidarefakturerade kostnader 5 902 6 529
Övriga rörelseintäkter  79 171
Inkråmsförsäljning   7 250

Summa  5 981 13 950

Not 3 Ersättning till revisorerna  2015 2014
KPMG AB  
Revisionsuppdraget  109 95

Summa  109 95
 

Not 4 Operationella leasingkostnader 2015 2014
Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal.  
Årets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) 4 745 5 787

  4 745 5 787
  
Nominella värdet av framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande 
 Förfaller till betalning inom ett år 6 767 4 790
Förfaller till betalning senare 
än ett men inom fem år  8 939 4 734
 

Not 5 Löner, andra ersättningar 
 och sociala kostnader  2015 2014

Medelantalet anställda  
Kvinnor  29 35
Män  73 74

Totalt  102 109

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
Löner och ersättningar till styrelsen 
 och verkställande direktören 1 522 1 591
Löner och ersättningar till övriga anställda 55 936 58 323

  57 458 59 914

Sociala avgifter enligt lag och avtal 20 501 21 192
Pensionskostnader för styrelsen 
 och verkställande direktören 429 455
Pensionskostnader för övriga anställda 8 461 8 184

Totalt  86 849 89 745
  
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
Antal styrelseledamöter på balansdagen  
Kvinnor  1 1
Män 9 9

Totalt  10 10
  
Övriga ledande befattningshavare  
Kvinnor  1 1
Män  6 6

Totalt  7 7
 

Not 6 Inventarier, verktyg  2015-12-31 2014-12-31
 och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 35 483 30 011
Årets inköp  2 117 5 566
Försäljningar och utrangeringar 13 688 94

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  23 912 35 483
  

Ingående avskrivningar  27 279 24 578
Årets avskrivningar  3 523 2 792
Ackumulerad avskrivning 
 utrangerade/sålda inventarier 13 688 91

Utgående ackumulerade avskrivningar 17 114 27 279

Redovisat värde vid årets slut 6 798 8 204
 

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
 som är anläggningstillgångar 2015 2014

Utdelningar  99 230
Ränteintäkter  96 
Realisationsresultat vid försäljningar 3 462 1 120

Summa  3 657 1 350
 

Not 8 Bokslutsdispositioner  2015 2014
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan 1 190 -112
Avsättning till periodiseringsfond  1 820
Återföring från periodiseringsfond 3 899 

Summa  5 089 1 932
 

Not 9 Skatt på årets resultat  2015 2014
Aktuell skatt   1 201
Uppskjuten skatt  3 895 

Skatt på årets resultat  3 895 1 201
  
Redovisat resultat före skatt  18 789 4 265
  
Skatt beräknad enligt 
gällande skattesats (22 %)  4 133 938
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 233 275
Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst  19
Skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfond  6 7
Redovisad skattekostnad/intäkt 3 895 1 201

 
Not 10 Andelar i koncernföretag   2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 100 100

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 100 100

 Utgående restvärde enligt plan 100 100

Dotterföretag: Org nr Säte Kapital-
   andel (%)
Skogsbrukets 
Datacentral SDC AB 5561662254 Sundsvall 100

 Kapital  Rösträtts  Antal Bokfört Bokfört
 andel % andel % aktier  värde värde 
    15-12-31 14-12-31
Skogsbruket 
Datacentral SDC AB 100 100 1 000 100 100

Summa    100 100
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 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas 
 årsstämman 2016-05-10 för fastställelse.

 Sundsvall 2016-03-18

Anders Rixon  Leif Olofsson
Verkställande direktör  Ordförande

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström
 

Ian von Essen  PerArne Nordholts
 

Magnus Norrby  Carina Palm
 

Thomas Sjöbäck  Olov Söderström
 

Jonas Torstensson 

Not 11 Andra långfristiga   2015-12-31 2014-12-31
 värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden 28 855 26 439
Tillkommande och avgående värdepapper 25 845 2 416
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  3 010 28 855

Utgående redovisat värde, totalt 3 010 28 855

Varav noterade aktier  
Redovisat värde   5 728
Börsvärde eller motsvarande  7 392

Not 12 Uppskjuten skatt  2015 2014
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt 
som har redovisats i resultaträkningen samt 
å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig 
på verksamheten utgörs av uppskjuten 
skattefordran på kostnad återförd i 
beskattningen och avdragsgill 
kommande år  3 895 
  3 895 0
 

Not 13 Förutbetalda kostnader
 och upplupna intäkter  2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda hyror  950 963
Upplupna intäkter  811 403
Förutbetalda licenser  2 655 3 337
Övriga poster  500 511

  4 916 5 214

 
Not 14 Kortfristiga placeringar   2015 2014

Redovisat värde, totalt   6 000
Varav noterade aktier och andelar:  

Not 15 Förändring av eget kapital
  Insats  Reserv Fritt Summa
  kapital fond eget eget 
     kapital kapital
Eget kapital  2013-12-31  58 2 861 35 672 38 591
Inbetalda/utbetalda instaser 1   -1
Avsatt till revervfond   85 85 
Årets resultat    3 063 3 063

Eget kapital 2014-12-31  57 2 946 38 650 41 653
Inbetalda/utbetalda instaser 1   1
Avsatt till revervfond   153 153 
Årets resultat    14 893 14 893

Eget kapital 20151231  58 3 099 23 604 26 761
 

Not 16 Obeskattade reserver  2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan  1 190
Periodiseringsfond 2014   1 820
Periodiseringsfond 2013   990
Periodiseringsfond 2011   1 089

Summa  0 5 089

  

 

Not 17 Avsättningar   2015-12-31 2014-12-31 
 Avsättningar för pensioner och liknande  

Avsättning vid periodens ingång 5 578 5 588
Ianspråktaget under perioden 126 28
Värdeökning placerade medel 22 18

Avsättning vid periodens utgång 5 474 5 578

Not 18 Upplupna kostnader och 
 förutbetalda intäkter  2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner  254 324
Upplupna semesterlöner  2 614 2 912
Upplupna sociala avgifter  4 504 4 538
Övriga poster  165 927

Summa  7 537 8 701

  
 Not 19 Justering för poster som
 inte ingår i kassaflödet, mm 2015 2014

Avskrivningar  3 523 2 792
Resultat vid försäljning av inventarier  6
Utbetalda pensioner  103 -10

Summa  3 420 2 776

 
Not 20 Likvida medel  2015 2014

Banktillgodohavanden  18 424 7 130
Kortfristiga placeringar, jämställda 
med likvida medel   6 000

Likvida medel i kassaflödesanalysen 18 424 13 130

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 20160416.
KPMG AB

Lars Skoglund , Auktoriserad Revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor   

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 

 

Ordförande

  

 

Jörgen Bendz  Patrick Bäckström

Tor marntell

  

Magnus Norrby

 

Thomas Sjöbäck   

Olov Söderström

 

 

Jonas Torstensson 

 

Per-Arne Nordholts
 

Carina Palm

Lars Nordenö
Auktoriserad revisor



4 0         S D C  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 5

REVISIONSBERÄTTELSE

 

 

ABCD 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i SDC ekonomisk förening, org. nr 789200-4461 

Rapport om årsredovisningen   

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SDC ekonomisk 
förening för år 2015. Föreningens årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 34 - 39.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovis-
ningen  

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrel-
sen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorns 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 revis-
ionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte in-
nehåller väsentliga felaktigheter.  

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen, 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 årsredo-
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en ut-
värdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande di-
rektörens 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 SDC ekonomisk förenings finansiella ställning 
per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för föreningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för SDC ekonomisk förening för år 2015. 

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. 

Revisorns 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 dispo-
sitioner 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, åt-
gärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon sty-
relseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-
ningslagen 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 för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Sundsvall den 18 mars 2016 

KPMG AB  
  
  
  
Lars Skoglund  
Auktoriserad revisor  
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