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Fullt fokus på 
leveransen av VIOL 3

Ä

VD HAR ORDET

ÄNNU ETT ÅR HAR PASSERAT. Resan mot utrullningen av  
VIOL 3 fortsätter. När jag skriver det här har jag precis varit 
på ett informationsmöte för SDCs personal där vi har gått  
igenom var vi befinner oss i förnyelsearbetet.

Många utmaningar återstår, men jag känner mig trygg i  
vetskapen att vi har kontroll på vad vi ska leverera. 

Man kan säga att resan började redan i början av 2000- 
talet, när VIOL 2 hade levererats. Under åren som följde 
genomfördes ett antal lyckade utvecklingsprojekt, som att 
anpassa VIOL 2 mot redovisning av energisortiment, ett nytt 
centralt mätplatssystem – DORIS – togs i drift, tjänsten Certi-
konto lanserades och förberedelser inför ett framtida förnyelse-
beslut inleddes.

Men tiden med VIOL 2 har också präglats av en viss spre-
tighet. Det har funnits frågetecken kring SDCs kärnverksam-
het och vem som formulerar kraven för SDCs utveckling. 

Det har också rått osäkerhet i rollfördelningen mellan VMF 
och SDC, samtidigt som gapet mellan affärskrav och funktio-
nalitet i VIOL 2 har vuxit. Det har dessutom funnits ett akut 
behov av att gå i takt med den nya virkesmätningslagen.

Man kan därför säga att organisationen varit aningen  
vilsen.

Men när den så kallade MoR-utredningen – Mätning och 
Redovisning – häromåret resulterade i bland annat en tydligare 
ägarstyrning, en avgränsning av SDCs verksamhet, avveckling 
av vissa system och ett program för ökad samverkan med före-
tag verksamma inom skogsnäringen, kunde många frågetecken 
inför förnyelsebeslutet rätas ut.

När beslutet om systemförnyelsen togs 2013 stod SDC även 
inför utmaningen att tämligen omgående kunna leverera funk-
tionalitet drivna dels av kraven i nya Virkesmätningslagen, dels 
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av affärsdrivna krav från branschen som inte kunde vänta tills 
efter leveransen av VIOL 3. 

Vi stod även inför att förnya SDCs integrationer mot bran-
schen genom papiNet. I realiteten innebar detta att vi sedan 
2013 drivit tre parallella utvecklingsspår där vi nu är i mål med 
de delar som varit av ”akut” karaktär i VIOL 2 och som nu ska 
anpassas mot VIOL 3. 

Så långt är skrivbordet nu städat! 
2017 blir ett viktigt år för oss. Med leveranserna av flera 

viktiga projekt avklarade kan vi nu helt och fullt fokusera på 
systemförnyelsen, med alla de oändligt många små pusselbitar 
som ska passas ihop. 

JAG VILL OCKSÅ FRAMHÅLLA att vi på kort tid lyckats ta fram 
en nationell lösning för fjärrmätning som smygstartar nu i 
mars, med en helt ny mätcentral i våra lokaler här i Sundsvall. 
Starka insatser från många på SDC har gjort detta möjligt.

Uppslutningen och stödet från branschen för den process vi 
nu genomgår har hela tiden varit stark. Behovet av ett modernt 
och funktionellt system är stort. Men visst har vi flera gånger 
under resans gång blivit påminda om komplexiteten i både pro-
cess och de kundkrav som förnyelseprocessen innebär. Risker 
finns alltid i ett projekt av den dignitet det här handlar om.

Därför följer både styrelse och projektledning nogsamt det 
arbete som pågår. Själv har jag stor förhoppning om att vi ska 
kunna trycka på knappen för VIOL 3 under 2019.

  

Anders Rixon   
Leif Olofsson

     

Verkställande direktör 
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Uppslutningen och 
stödet från branschen 

för den process vi 
nu genomgår har 

hela tiden varit stark.
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STÖRSTA PRODUCENTEN. Skogsnäringen är landets största producent av bioenergi.  
Under 2015 uppgick branschens produktion av biobränslen till ca 110 TWh. Samma år  
användes totalt 134 TWh biobränslen i Sverige. 

STÖRSTA ANVÄNDAREN. Andelen bioenergi i skogsindustrins processer är hela 96 pro-
cent. För att producera värme och el använder fabrikerna stora mängder bark, grot och spån 
samt returlutar och andra restprodukter 

SKOG I TANKEN. Produktionen av HVO (Hydrerad vegetabilisk olja) från skogsråvara ökade 
mellan 2011 och 2014 från 300 till nästan 1000 GWh. Denna HVO är en variant av biodiesel, 
tillverkad av tallolja från skogsindustrin. År 2016 blev ett rekordår för konsumtionen av olika ty-
per av biodrivmedel i Sverige. 

VÄRME OCH EL FRÅN SKOGEN. I Sverige finns mer än 500 anläggningar som med bio-
bränslen producerar fjärrvärme och el. År 2015 använde dessa anläggningar 52 TWh biobränslen, 
vilket var 75 % av deras totala energitillförsel. Två tredjedelar av detta biobränsle har sitt ursprung i 
skogen. Främst används bark, spån, flis och grot men också pellets, bricketer och returträ. 

VÄXANDE KUNDGRUPP. Biobränslesektorn är en viktig och växande kundgrupp för SDC. 
Idag används SDC-tjänsten DORIS vid 87 energimätplatser och den siffran ökar stadigt. 

ALLT VI GÖR BLIR BIOENERGI. Papper och träprodukter innehåller bunden bioenergi. 
Efter användning och materialåtervinning utnyttjas sådana produkter som bränsle för produk-
tion av el och värme. Därmed är skogsindustrin en kretsloppsbransch där nästan allt som till-
verkas slutligen tas tillvara som bioenergi. 

DELAR MED SIG. Många massa- och pappersbruk levererar biobaserad el, fjärrvärme och 
annan bioenergi till övriga samhället. Det bidrar till en hållbar och fossilfri energiförsörjning. 

7HETA FAKTA OM 
SKOGSNÄRINGEN 
OCH BIOENERGIN

1
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Biobränsle är Sveriges största energislag, klart stör-

re än oljan, vattenkraften och kärnkraften. Cirka 80 

procent av detta biobränsle har sitt ursprung i sko-

gen. Om man även inkluderar avfallspapper som tas 

tillvara som biobränsle vid landets återvinningsstatio-

ner blir siffran nästan 90 procent.  Här presenterar vi 

sju fakta om den förnybara och klimatsmarta energin 

från våra skogar. 
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 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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DIGITALISERING

DIGITALISERINGEN AV skogsbruket accelererar. Satelliter 
sänder högupplösta bilder av skogslandskapet. Skogen, mar-
ken – och till och med grundvattennivåerna – laserskannas 
från flygplan. I fält tar forskarna fram detaljerad information 
om enskilda träd. Kameraförsedda drönare har blivit ett van-
ligt verktyg i skogsbruket. Aldrig förr har så avancerad data 
om skogen genererats i så enorma mängder

Den här utvecklingen öppnar fantastiska möjligheter. 
Skogsråvaran kan utnyttjas bättre, samtidigt som hänsyn till 
natur, kultur och sociala värden blir bättre. 

DEN SVENSKA SKOGSNÄRINGEN har internationellt sett de 
klart bästa förutsättningarna att dra nytta av den digitalise-

Samverkan och öppenhet 
Teknik kan vem som helst köpa, och de  

digitala processerna kan kopieras från  

andra branscher och företag. 

– Men vår kultur av samarbete och öp-

penhet kan inte kopieras. Där har svensk 

skogsnäring en unik fördel, säger Magnus 

Hedin, avdelningschef Tjänster på SDC. 

– svensk skogsnärings unika fördelar 

RFID-TAGGAR • ARTIFICIELL INTELLIGENS • BILDMÄTNING PÅ DISTANS • SATELLIT • PROGNOSVERKTYG • DRÖNARE • AUTOMATIK I REALTID
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Bildmätning på distans är ett exempel på teknik som redan 
fått sitt genombrott. Idag finns den Nationella Fjärrmätnings-
centralen i drift vid SDCs kontor i Sundsvall, vilken utför 
mätning på distans för både små och stora mottagningsplat-
ser. Fjärrmätningen kommer att driva utvecklingen inom 
mätningsområdet på flera sätt. Bara det faktum att bilderna, 
underlaget för mätningen, finns bevarade, kommer att ge sto-
ra nya möjligheter till ökad transparens och uppföljning.

BILDMÄTNINGEN KOMMER över tiden också att kompletteras 
med alltmer avancerad bildanalys kombinerad med en typ av 
artificiell intelligens, som innebär att systemen kommer att 
vara självlärande och därmed hela tiden öka sin prestanda.

Samverkan och öppenhet 
ringsvåg som nu sköljer fram, menar Magnus Hedin. Genom 
SDC har branschen skapat en gemensam digital plattform, 
som inte har sin motsvarighet i andra länder. Den nära sam-
verkan mellan SDC, VMF, Skogforsk och branschen är något 
som andra länder avundas oss. 

– För att genomföra digitaliseringen krävs det att  alla 
aktörer deltar och är villiga att öppet och transparent utbyta 
information med varandra. En sådan förtroendefull samverkan 
har under lång tid byggts upp inom svensk skogsnäring och den 
blir nu en avgörande konkurrensfördel, säger Magnus Hedin. 

Väldigt mycket av ”framtidstekniken” är redan tillgänglig. 
Utmaningen är att snarast ta till sig det nya och knyta ihop 
alla länkar till en digital hela kedjan från skog till kund. 

– svensk skogsnärings unika fördelar 

RFID-TAGGAR • ARTIFICIELL INTELLIGENS • BILDMÄTNING PÅ DISTANS • SATELLIT • PROGNOSVERKTYG • DRÖNARE • AUTOMATIK I REALTID

– Att människor i en 
hel bransch samar-

betar är unikt. De ger 
oss möjligheter dra 
nytta av digitalise-

ringen inte bara för 
att effektivisera utan 

för att bygga upp helt 
nya affärsmodeller, 
säger Magnus He-

din, avdelningschef 
Tjänster på SDC.

ILLUSTRATION: PER MATSSON
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DIGITALISERING

– Vi tror att mätningsprocessen som helhet kan automati-
seras väldigt mycket. Det innebär att framtidens virkesmätar-
jobb förändras och blir mer inriktat på kvalitets- och process-
övervakning. 

VÅREN 2017 genomför SDC och SCA Skog i Sundsvall ett  
pilotprojekt med RFID-teknik. Virkesbilarna förses med 
sensorer, sk RFID-taggar. Det innebär att företaget via ra-
diovågor får automatisk information om exakt när ett fordon 
ankommer till exempelvis en mätstation. Därmed kan logi-
stiken styras optimalt utifrån fabrikernas råvarubehov och 
ytterligare processer automatiseras. Om dessa tester faller väl 
ut kommer tekniken att lanseras i större skala hösten 2017. 

SDC DRIVER OCKSÅ ett projekt där man utvärderar möjlig-
heten till att använda RFID-teknik i vältlapparna. Dagens 
vältlappar skulle kunna förses med RFID-taggar som ger 
mottagningsstationen den nödvändiga informationen om vir-
kesleveransen. På mottagningsplatsen läses virkets RFID-tag-
gar av och information om leveransen går direkt in i VIOL. 
Målet är en helautomatiserad mottagningskontroll. 

ATT MAN DIREKT från skördaren rapporterar in data om 
råvaran är en sedan länge etablerad teknik. Idag kan detta 
i princip göras automatiskt och i realtid, vilket öppnar möj-
ligheter för helt uppdaterad produktionsrapportering, auto-
matisk gallringsuppföljning, prognoser med mera. Genom 

Vår roll har successivt förändrats. Idag är vi mer proaktiva 
och driver, tillsammans med våra uppdragsgivare och partners, 
digitaliseringen inom vårt område. 

RFID-TAGGAR • ARTIFICIELL INTELLIGENS • BILDMÄTNING PÅ DISTANS • SATELLIT • PROGNOSVERKTYG • DRÖNARE • AUTOMATIK I REALTID
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att matcha maskinernas uppdrag mot aktuella prislistor kan 
skördarnas arbete optimeras med högre lönsamhet som resul-
tat. Dessutom kommer de stora mängder data som skördarna 
genererar att kunna analyseras on-line och fungera som be-
slutsstöd och prognosunderlag – även detta i realtid.

Skogforsk har dessutom utvecklat ett prognosverktyg som 
utifrån skördardata kan förutsäga hur mycket timmer och 
massaved som faller ut i en avverkning, fördelat på dimensi-
oner. Därmed kan produktionen bättre styras till de bestånd 
som passar brukens behov. 

MYCKET TALAR FÖR att tillgång till säker och aktuell infor-
mation blir nyckeln till ett framgångsrikt rationaliseringsar-

bete inom skogsnäringen. Som branschens informationsnav 
har SDC länge haft uppdraget att skapa förutsättningar för 
ett effektiviseringsarbete som ska stärka den svenska skogs-
näringens internationella konkurrenskraft.

– Vår roll har successivt förändrats. Idag är vi mer proak-
tiva och driver, tillsammans med våra uppdragsgivare och 
partners, digitaliseringen inom vårt område. Detta görs sam-
tidigt som vi är mitt uppe i ett paradigmskifte med teknik-
språng som vi inte upplevt tidigare. Jag kan knappast tänka 
mig en mer spännande utmaning, säger Magnus Hedin.

 ANDERS THORÉN

Vår roll har successivt förändrats. Idag är vi mer proaktiva 
och driver, tillsammans med våra uppdragsgivare och partners, 
digitaliseringen inom vårt område. 

RFID-TAGGAR • ARTIFICIELL INTELLIGENS • BILDMÄTNING PÅ DISTANS • SATELLIT • PROGNOSVERKTYG • DRÖNARE • AUTOMATIK I REALTID
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VI PÅ SDC: ANNIKA WADELIUS OCH MAGNUS ULIN

Annika Wadelius och 
Magnus Ulin är kollegor 
utan murar som hinder 
mellan varandras kompe-
tens. Deras arbetsområde 
är Transporttjänster, deras 
uppgift är att tänka nytt 
och att få övergången till 
nya VIOL 3 att bli smidigast 
tänkbara.

– Magnus lyssnar på 
kunden, jag levererar en 
lösning, summerar Annika.

Radarpar skapar 
större kundnytta

MAGNUS ULIN HAR dryga 
dussinet år på SDC bakom 
sig, uppdelat i två omgångar. 
Han är civilingenjör utan nå-
gon egentlig kompetens inom 
IT. Någon enstaka datakurs 
har det blivit, men, som han 
säger, ”programmering är 
inte min grej.”

Istället har han genom alla 
år fokuserat på vilken nytta 
kunden ska ha av den erbjud-
na tjänsten. Hur det ska lösas 
rent tekniskt har han med 

varm hand överlämnat till mer 
IT-vana kollegor.

När VIOL 2 ansågs ha 
kommit till vägs ände och 
stödfunktionerna inom trans-
portområdet skulle uppgra-
deras för att bättre motsvara 
efterfrågad kundnytta, och 
dessutom anpassas till en ny 
plattform, behövdes ny kom-
petens.

Erbjudandet gick bland an-
nat till Annika Wadelius, med 
en bakgrund på såväl Telia 

Mobile, Försäkringskassan och 
IT-konsultbranschen. Dessutom 
med en fil kand i kommunika-
tionsvetenskap i bagaget.

HON KÄNDE genast hur det 
började klia i karriärnerverna 
och lusten att prova något nytt 
vaknade till liv.

– Det var både smickrande 
och spännande att ställas inför 
frågan, medger hon. Uppenbar-
ligen trodde man sig ha nytta 
av min IT-erfarenhet. Att kunna 

ANNIKA WADELIUS

Ålder: 46 år

Familj: Två barn, nio och elva år.

Bor: Centralt i Sundsvall.

Intressen: Tränar. Har cyklat Ride of Hope, 
från Prag till Varberg för att samla in peng-
ar till Barncancerfonden.

Nästa projekt: Ska cykla Jotunheimen 
runt, 430 kilometer runt tre berg, totalt 
4 609 höjdmeter. ”Min tuffaste utma-
ning hittills”.

Lästips: Born to run, om jakten  
på löpningens själ, av  
Christopher McDougall.
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kommunicera är heller ingen 
nackdel.

Tillsammans med Magnus 
Ulin arbetar hon nu med att 
få alla bitar på plats inför 
övergången till VIOL 3. Am-
bitionen är att kunden ska 
komma till ett dukat bord som 
bättre stöttar verksamheten, 
ökar tjänstenyttan och ger nya 
möjligheter.

– Vi bygger för framtiden 
förklarar Magnus. I gamla 
VIOL 2 har hela behovsbilden 
inte riktigt kunnat uppfyllas. 
VIOL 3 ger helt andra möj-
ligheter.

MEN HAN understryker samti-
digt vikten av en kontinuerlig 
dialog med kunden. Finns inte 
den vet man heller inte vad 
som ska stödjas. Eller hur det-
ta ska ske. Hela förnyelsepro-
cessen ska utgå från de som 
använder systemet och vilka 

deras behov är. 
Och ju bättre man känner 

varandra, desto bättre blir re-
sultatet.

– Vi ser heller inte IT som 
en egen konstart som lever på 
egna meriter, utan som ett medel 
att nå ända fram för att bättre 
tillgodose kundnyttan, inflikar 
Annika. Vilket är bra, men inte 
alltid så vanligt.

Hon ger skogsnäringen bety-
get ”stark och intressant”, dels 
för att den utgör en av Sveriges 
stora basindustrier med bra och 
viktiga produkter, men också 
för att den genererar värden 
motsvarande 70 miljarder kro-
nor som årligen passerar genom 
SDCs system.

Detta innebär också att ing-
enting får falla mellan stolarna 
eller förbises. Följdverkningarna 
av minsta felskär skulle kunna 
bli enorma, med en hel bransch 
som kan drabbas.

– Då är inte minst lösning-
ar som på ett bra och leverans-
säkert sätt stöttar transporter 
och logistik viktiga att få till, 
med stor potential för nytän-
kande och utveckling, konsta-
terar Annika. 

Och efter en kort tanke-
paus tillägger hon:

– För mig känns det verkli-
gen som en förmån att få ar-
beta inom ett område där allt 
kan ställas på sin spets.

AMBITIONEN MED Annikas 
och Magnus utvecklingsarbe-
te är bland annat att i realtid 
bättre kunna fånga upp infor-
mation om virkesflödet i hela 
kedjan så att råvarans hela 
potential kommer till nytta. 
Digitalisering utgör också en 
förutsättning för ett effektiva-
re inmätningsförfarande.

Och Magnus Ulin vet vad 
kunden vill ha, utan att låta 

sig förblindas av häftig teknik. 
Detta kommuniceras till kol-
legan Annika Wadelius vars 
uppgift är att realisera önske-
listan till ett vettigt pris. 

– Magnus är extremt tydlig 
med vad som ska levereras, 
säger hon. Det gör också mitt 
arbete lättare. Vi är båda 
snabbfotade och prestigelösa 
och har inga murar som be-
gränsar oss.

Magnus Ulin instämmer 
gärna. Samarbetet dem emel-
lan är fruktbart och präglas 
av förtroende och ömsesidig 
respekt. Vilket, betonar han, är 
precis som det ska vara.

– I slutändan är det den 
produkt som kunden efterfrå-
gar som ska levereras, summe-
rar han. Vi ska inte erbjuda en 
Rolls Royce om det bara är en 
Fiat Uno hen vill ha.

MATS WIGARDT

MAGNUS ULIN

Ålder: 51 år.

   Familj: Gift, tvillingar.

         Bor: Centralt i villa, ska snart sälja.

            Intressen: Golf, med ett handikapp  
               på väg ner. Reser gärna. Idrott.

                 Övrigt: Läser gärna böcker av  
                    kollegan Olle Håkansson.
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HÄR ÄR RÅDEN SOM GER RÅD
VARJE RÅD BESTÅR av ett 15-tal personer från olika företag i den svenska skogsnäringen. De 
är fördelade geografiskt från de tre virkesmätningsföreningarnas områden. I råden företräder råds-
medlemmarna sin egen bransch. Varje medlem har ett kommunikationsansvar att lyssna in aktuella 
frågor och föra in dem på rådens dagordning. 

Råden träffas regelbundet fyra gånger per år. Vid ett av dessa tillfällen träffas alla råd tillsam-
mans för att överbrygga frågeställningar och beslut. Alla frågor hänger ihop och det är viktigt att 
rådsmedlemmarna får insikt i och förståelse för varandras arbete.

SDC ÄR EN EKONOMISK FÖRENING med medlemmarnas  
bästa för ögonen. Men vem bestämmer vad SDC ska göra?  
Hur säkerställer man största möjliga effektivitet och 
branschnytta? Svaret är en väl utarbetad beslutsstruktur som 
bygger på engagemang från företrädare för medlemsföretag 
och organisationer.

Allt handlar om att komma sams om hur virkesaffärer ska 
göras och information hanteras. Och därmed bidra till förtro-
ende, stabilitet och kostnadseffektivitet för Sveriges viktigaste 
näring.

2007 genomförde parterna på virkesmarknaden en utred-
ning om framtida styrningsmodeller för virkesmätning,  

virkesredovisning samt de transport- och produktionsproces-
ser där branschen valt att arbeta på ett samlat sätt kring data-
insamling och systemutveckling.

Utredningen identifierade behovet att skapa tre nationella 
beredningsorgan till SDC med inriktning mot logistikfrågor 
(Logistikrådet), virkesmätning och redovisning (RMR– Rådet 
för Mätning och Redovisning) samt IT-infrastrukturen (IT- 
rådet).

De tre råden rapporterar direkt till SDCs styrelse. Utifrån 
rådens förslag kan styrelsen i sin tur fatta beslut kring viktiga 
vägval och vad branschen vill prioritera.

Nyckelord för 
rådens arbete:

Beredning

Samordning

Standardisering

Harmonisering

SDCs BESLUTSSTRUKTURER

VÄGEN TILL BESLUT
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IT-RÅDET
Frågor som rör kommunikation, syste-
mintegration och IT-infrastruktur.

ordförande: 
Roland Persson, Sydved
sekreterare: 
Jakob Björklund, SDC 

Just nu handlar 
90% om förnyelsen 

ETT ANTAL IT-CHEFER från bran-
schen samt medarbetare från SDC 
utgör IT-rådet. Jakob Björklund, ledare 
för systemleverans på SDC, är sekre-
terare. 

- Alla våra frågor kretsar kring 
SDCs utveckling av IT-stöd för bran-
schen. Självklart är det just nu mycket 
fokus på förnyelsen och den integra-
tionsförnyelse som var och en av våra 
medlemsföretag behöver göra. IT-rå-
det har styrelsens uppdrag att följa 
progressen inom förnyelsen.

FÖR ATT en fråga ska lyftas i IT-rådet 
behöver den ha en viss komplexitet 
och vara avgörande för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Helt enkelt när 
SDC behöver branschens stöd kring 
kritiska val.

- Det handlar om strategiska vägval 
som påverkar hela branschen, fortsät-
ter Jakob Björklund. Förutom frågor 
som rör förnyelsen är ett exempel 
arbetet med meddelandestandarden 
papiNet. 

Vissa frågor kan behöva mer utred-
ning eller fördjupade kunskaper. Då 
tillsätter IT-rådet en utredningsgrupp.

- När det gäller integrationsförnyel-
sen har vi en ”arkitekturkommitté” som 
stöttar med kompetens. Det har varit 
väldigt värdefullt och nödvändigt efter-
som det inte bara är IT-lösningen utan 
även verksamhetsnytta och ekonomi 
i balans för våra medlemsföretag som 
är styrande. 

LOGISTIKRÅDET
Frågor som rör skogbrukets transpor-
ter och produktionsprocesser.

ordförande:
Jan Gustafsson, Stora Enso
sekreterare: 
Magnus Ulin, SDC 

Fokus på den 
digitala kedjan
LOGISTIKRÅDET ÄR ett verksam-
hetsorienterat råd. Här diskuterar man 
lösningar för att knyta ihop den digita-
la kedjan ute i verkligheten. 

- Det handlar om hur vi på olika 
sätt kan få logistikvinster, förklarar 
Magnus Ulin, tjänsteansvarig på SDC 
och sekreterare i Logistikrådet. Att vi 
kan tillgängliggöra information tidigare 
i kedjan skapar bättre planering.  
Några exempel på frågor för Logis-
tik-rådet är utvecklingen av fjärrmät-
ning, leveransavisering, sensoravläs-
ning och SMART märkning av råvara. 

- Tack vare input från Logistikrå-
dets medlemmar kan SDC göra det 
som branschen vill ha, inte det som 
vi tror att de vill ha, fortsätter Magnus 
Ulin. 

Men alla de tre rådens arbete 
hänger ihop. Förslag från Logistikrå-
det behöver vara förankrade i RMR 
och IT-rådet.

- IT-rådets frågor kan ibland vara 
en trigger för oss, ibland en möjliggö-
rare.

INOM LOGISTIKRÅDET finns också 
KV-nämnden - en expertgrupp som 
diskuterar frågor specifikt för tjänsten 
Krönt Vägval. För produktionsfrågor 
sker ett tätt samarbete med Skogforsk 
och Brukargrupp Virkesvärde som 
hanterar viktiga frågor kring Stan-
ForD-standarden och virkestillredning.

- Arbetssättet med råd och olika 
typer av experter är ett bra sätt för 
branschen att ge rätt impulser till 
SDC, säger Magnus Ulin. 

RMR
Frågor som rör mätning och redovisning 
av de råvaror och produkter som markna-
dens parter bedriver handel med.

ordförande: 
Patrick Bäckström, Sveaskog.
sekreterare: 
Lars Persson, SDC 

Teknik och metodik 
för framtiden
I RMR HANDLAR det mycket om ord-
ning och reda. Virkesmätningen och 
virkesredovisningen ska vara rättvis, 
noggrann, likformig, stabil och framför 
allt ändamålsenlig i hela Sverige. 

– Det finns strikta regler för hur man 
gör en affär, förklarar Lars Persson, 
tjänsteansvarig på SDC och sekretera-
re i RMR. Vi tittar till exempel mycket på 
hur nya mätutrustningar och ny teknik 
lever upp till regelverket.  
Även VIOL-förnyelsen är en stående 
punkt på RMR:s dagordning. 

– Vi ska stärka och förenkla VIOL 3 
och samtidigt se till att det blir rätt och 
riktigt. 

INFÖR ATT DEN NYA virkesmät-
ningslagen skulle träda i kraft (mars 
2015) hade RMR en hel del att göra. 
Även frågor kring skördarmätning och 
Certikonto har varit på dagordningen ett 
antal gånger. 

– Det är viktigt att vi behandlar tek-
nik och metodik för virkesmätning och 
redovisning på ett nationellt plan och 
försöker komma bort från lokala avvi-
kelser, fortsätter Lars. När nya metoder 
får ett godkännande i RMR betyder det 
ofta ett stort utvecklingskliv framåt.

Som experthjälp till RMR finns Mas-
savedskommittén, Sågtimmerkommit-
tén och Biobränslekommittén. Där sitter 
kunnigt folk från branschens företag 
och virkesmätningsföreningarna för att 
stötta med specialkompetens.  

– Tillsammans formar vi största möj-
liga branschnytta, konstaterar Lars. Det 
är ett effektivt sätt att arbeta på. 

Rådet för Mätning 
och Redovisning

PÅ SID 41 HAR VI LISTAT ALLA RÅDSMEDLEMMAR
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SDCs BESLUTSSTRUKTURER

FOTO: PER HELANDERLeif Olofsson, SDCs ordförande och Anders Rixon, vd.

Goda råd ger 
bra resultat
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I SDC finns en samverkansstruktur för skogsbranschen som sträcker sig tillbaka 

till 1960-talet. Att hitta gemensamma lösningar och standarder har genom åren 

varit en drivkraft för bättre affärer.

– Beslut kring prioriteringar har sett olika ut, säger Anders Rixon, vd på SDC. 

Med de nationella råden har vi hittat en form som fungerar.

ATT HITTA RÄTT är många gånger en sök- och lärprocess. 
När det gäller beslut kring hur SDCs resurser ska prioriteras 
har upplägget sett olika ut genom åren. Från skogsdatagrup-
per och tekniska kommittéer till de tre nationella råd som 
finns idag.

– Vi har fått en stegvis förändring till det bättre, säger Leif 
Olofsson, ordförande i SDC.

Det nuvarande upplägget med tre nationella råd blev 
verklighet efter en omfattande utredning under 2007. Fem år 
senare gjordes en utvärdering av både arbetssätt och organi-
sation.

- Nu tycker vi att det fungerar som det ska, konstaterar 
Anders Rixon, vd på SDC. Det går så klart att vässa en be-
slutsprocess, men hos oss måste medlemmarna alltid kunna 
påverka. 

Självklart är det SDCs styrelse som fattar beslut kring de 
cirka 180 miljoner som SDC omsätter. Tack vare rekommen-
dationerna från råden är det enklare att prioritera. 

– Råden arbetar förankringsinriktat och lägger mycket tid 
på att hitta konsensuslösningar, fortsätter Anders. När vi till 
exempel tog beslutet att satsa på SDCs systemförnyelse var 
frågan väl förankrad på alla nivåer. 

ETT NYCKELORD FÖr rådens arbete är medlemsnytta. Det 
gäller att se till helhet istället för till delar och att sätta parts-
intressen åt sidan.

– Om du ska få en stordriftseffekt är det till exempel en 
förutsättning med gemensamma standarder, säger Leif. 

Det handlar också om att motverka spretighet genom att 
inte utgå från regioner.

– Den nationella vinkeln är viktig, säger Anders. Ju färre 
varianter vi har att hålla oss till, desto effektivare arbete för 
hela branschen. 

Ett annat värde av rådens arbete är att den tydliga besluts-
strukturen blir en trygghet, speciellt för den lilla medlemmen. 

– När alla vet beslutsgången får vi större acceptans för de 
beslut som fattas, konstaterar Leif. 

DE TRE RÅDEN är bemannade med människor från olika 
delar av branschen. De nomineras regionalt via Virkesmät-
ningsföreningarnas styrelser och sammansättningen bekräftas 
sedan av SDCs styrelse som även utser ordförande i varje råd. 

– Det är lätt att få engagemang, säger Anders. Jag upplever 
att det finns ett sug efter att vara med och påverka. 

- Om råden är pigga och initiativrika får medlemsföretagen 
ut mer av SDC, säger Leif. 

Även om det fungerar bra nu är inte SDC dimensionerat 
en gång för alla. Det måste finnas en skalbarhet utifrån vad 
branschen vill ha. Och även här har råden mycket att komma 
med.

– Framåt 2020 tror jag vi har hittat en basorganisation, sä-
ger Leif. Sedan kan man bygga på utifrån de behov som finns. 

LENA SJÖDIN

HAR DU EN IDÉ till hur 
SDC kan förbättra sina tjäns-
ter? Ta kontakt med ditt före-
tags marknadsansvarig hos 
SDC eller SDCs kundtjänst 

och beskriv dina idéer. Är ditt 
ärende komplext och rör ett stör-
re sammanhang rekommende-
rar vi att ta kontakt med någon 
eller några rådsmedlemmar för 

Från idé till verklighet. Så här kan du påverka SDCs arbete:
att föra en dialog kring frågan.

Kom ihåg att förslag till för-
ändringar måste ligga i linje med 
SDCs uppdrag, dvs gemensam 
bransch nytta.

Kontaktuppgifter till SDCs 
marknadsansvariga och 
beskrivning av råd och förteck-
ning på rådsmedlemmar hittar 
du på www.sdc.se.
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FÖRNYELSEN – INTEGRATIONSFÖRNYELSEN

Jens Nordenberg på SDC går igenom grunderna för papiNet.

Ted DanielssonJens Nordenberg och Emanuel Lindberg Thomas Svensson Ulf Jagermark

Sydved är ett av tre pilotföretag i SDCs Integrationsförny-
else som är en förutsättning för övergången till VIOL 3. På 
huvudkontoret i Jönköping har en pilotprojektgrupp haft 
bråda dagar under 2016.

INLEDNINGSVIS HAR ARBETET till stor del handlat om att  
hitta lösningar för att konvertera och läsa in de nya papiNet- 
dokumenten i Sydveds mätningsdatabas, vilket förstås kräver 
IT-kompetens. Sydved har dock valt att även engagera medar-
betare från den praktiska verksamheten. Ingemar Arvidsson, 
som har 28 års erfarenhet från olika delar av Sydved, är en 
av de nyckelpersoner som fungerar som länk mellan projekt-
gruppen och verksamheten ute på distrikten. 

– Vår mätningsdatabas är integrerad med kanske ett hund-

Sydved – först ut i integrationsförnyelsen
ratal funktioner och många av dessa kommer så småningom 
att behöva byggas om. Då kommer betydligt fler medarbetare 
från fältet att involveras. Säkert kommer det att visa sig vär-
defullt att några av dem varit med redan från början i det här 
projektet, säger Ingemar Arvidsson. 

– FÖR MIG, SOM ARBETAR på ekonomisidan med frågor om 
kontrakt, priser med mera är jobbet i en sådan här projekt-
grupp något helt nytt. Inledningsvis kändes det svårt, men 
man lär sig hela tiden. Jag tror det är väldigt viktigt att vi som 
till vardags hanterar den här typen av data är med och påver-
kar, säger Ulrika Seedoff, virkesadministratör på Sydved.

De två övriga pilotföretagen i integrationsförnyelsen är 
SCA Skog och CGI. 
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En viktig hållplats i SDCs 
förnyelseprogram är inte-
grationen mellan kundfö-
retagens egna system och 
SDC. Under våren 2016 
startade processen med 
ett antal utbildningsdagar 
på Arlanda. 

TED DANIELSSON, ansvarig 
för integrationsprocessen 
i SDCs förnyelseprogram, 
kunde inte ha en mer upp-
märksam och koncentrerad 
publik. Den här dagen är 
en av flera då SDC för sina 
kunder rullar ut spelschemat 
fram till att systemförnyel-
sen ska vara helt genomförd. 

– Integrationsprocessen 
är uppdelad i delmål, för-
klarar Ted Danielsson. Först 
görs en kartläggning av 
respektive företag, därefter 

INTEGRATION
på schemat

integreras kunderna med 
VIOL 2 vilket är en förut-
sättning för slutmålet; att 
kommunicera med VIOL 3.

För att hela processen ska 
bli så smidig som möjligt 
har SDC beslutat att alla ex-
terna integrationer ska göras 
i papiNet. Det är en global 
standard för elektronisk 
kommunikation och över-
föring av dokument mellan 
skogsindustrins parter.

– Det blir ett stort och 
komplext språng från ett 
gammalt format till ett  
helt nytt, konstaterar Ted  
Danielsson och får bekräf-
tande nickar från flera av 
deltagarna.

Syftet med träffarna på 
Arlanda under våren 2016 
har varit att reda ut begrep-
pen så att inget ska falla 

mellan stolarna under den 
resa som nu sätts igång; att 
se till att körschemat fram 
till skarp drift är smidigt 
och så vattentätt som det 
bara är möjligt.

– Det är jätteviktigt att 
alla är överens, betonar Ted 
Danielsson. Vi vill på alla 
sätt bistå våra kunder och ge 
dem optimala förutsättning-
ar för det arbete som väntar.

MÅNGA RÖSTER är uttalat 
positiva till den process som 
nu har startat.

– Att gå över till papiNet 
är en stor framgång, säger 
till exempel Ulf Jagermark, 
konsult åt Göteborg Energi. 
Det är ett bättre och mer 
genomtänkt system som 
avsevärt kommer att under-
lätta vårt arbete.

När dagen närmar sig sitt 
slut kan Ted Danielsson pus-
ta ut. Det har varit ett stort 
intresse av att delta i upp-
startsmötena. Nu återstår 
kundernas arbete med att 
sjösätta papiNet och förbe-
reda för VIOL 3.

Sydved – först ut i integrationsförnyelsen

Fakta papiNet
papiNet är en global standard 
för elektroniska dokument 
inom pappers- och skogs-
industrin som underlättar 
kommunikationen mellan 
de parter som köper, säljer 
och distribuerar papper och 
skogsprodukter. Man använ-
der gemensam terminologi 
och använder sådana doku-
ment man kommit överens 
om. papiNet startades 1999 
och har medlemmar i både 
Europa och Nordamerika.

På bilden fr v: 
Anders Ljungström, 
systemutvecklare 
på Sydved, 
Ulrika Seedoff, 
virkesadministratör 
på Sydved, 
Anne Lundholm, 
konsult, PDB, 
Jonas Kallin, 
konsult, Agima 
Management och 
Ingemar Arvidsson, 
systemansvarig för 
Sydveds virkes-
administrativa 
system: 
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FÖRNYELSEN – FRÅN VIOL 2 TILL VIOL 3

När VIOL 3 ska sjösättas under 2019 behöver Sveriges alla 
företag i skogsbranchen segla iväg samtidigt. Tomas Karls-
son, projektledare på SDC, är i full gång med planeringen.

– Med glimten i ögat är arbetsnamnet ”Forest storm”. 
Har vi god framförhållning och tydlighet i det vi gör ska 
det bara bli en stilla bris.

BYGGET AV DET NYA VIOL 3 pågår för fullt. Parallellt har även 
planeringen startat för hur verifiering och implementering 
ska gå till. Tomas Karlsson, projektledare på SDC, har precis 
lämnat projektledarrollen för VIOL AX för att istället kon-
centrera sig på hur systemet ska rullas ut till skogssverige. 

Totalt är det cirka 600 företag, 400 mätplatser och 3000 
användare som ska byta från VIOL 2 till VIOL 3. 

– Branschen själv har bestämt att övergången måste ge-
nomföras under en kort period och ske inom några veckor, 
förklarar Tomas. Att ha parallella system blir ineffektivt och 
komplicerat. 

SDC levererar en stödprocess som bara måste fungera, ett 
informationsnav med öppna transaktionsvägar åt alla håll. 

- Skogsbranschen består av avancerad logistik. Om det till 
exempel inte går att mäta in de timmerbilar som rullar blir det 
ganska snabbt stopp på E4:an. 

Projektet skiljer sig en hel del från ett vanligt utvecklings-
projekt och det finns en hel del frågeställningar, men framför-
hållningen är god och fem pilotföretag är involverade för att 
bidra med sina infallsvinklar; SCA, Sveaskog, Holmen, Wood 
Supply Sweden (WSS) och CGI. Tillsammans med SDC ska de 

Adjö VIOL 2
Välkommen

VIOL 3

Hur ska 
det gå till? Användare Partnerföretagen

Stora och små 
kunder”

Vilka behöver 
utbildning?

Progress-
rapportering Dokumentation

Kan vi starta 
delar av affärer 

före?

Projektstyrning
hos kund

Testplan,
 testfall, dok 

av test?

Alla måste 
verifiera

Utbildnings-
verktyg

Följ utvecklingen 
av VIOL 3 på 
www.viol3.se
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Tidplan för arbetet
2017 - Arbete tillsammans med pilotföretagen
2018 - Verifieringsfas
2019 - Branschen går över till VIOL 3

De fem 
pilotföretagen: 
•  SCA 
•  Sveaskog 
•  Holmen 
•  Wood Supply Sweden (WSS) 
 Stora Enso, Sydved och 
 Stora Enso Bioenergi 
•  CGI

Vad behöver branschens 
företag göra?
1. Etablera ett projekt och utse en ansvarig för införandet av 
VIOL 3. Fundera över hur det påverkar er som företag och 
skapa utrymme i budgeten. 
2. Kartlägg de affärer som är beroende av VIOL och förbered 
vilka scenarier, affärer och testfall som behöver köras under 
verifieringen av VIOL 3. Räkna med att det tar 4-8 veckor att 
förbereda ett test som tar en vecka att genomföra.
3. Se till att ha koll på egna system som kan påverkas av 
förändringar i VIOL, som t ex lagersystem och egna affärs-
system. 

hitta arbetssätt, ta fram strategier och inte minst säkerställa att 
alla nya lösningar fungerar. 

– Att det blir en hel del utmaningar längs vägen är en del 
av projektet. Därför är verifieringsfasen oerhört viktig och vi 
behöver vara både omfattande och noggranna. När vi sedan 
kopplar på övriga företag ska allt fungera. 

VIOL 3 är förvisso ett IT-projekt, men Tomas menar att det 
till lika stor del är ett verksamhetsprojekt för en hel bransch. I 
vissa fall behöver företagen tänka på helt nya sätt. 

– SDC leder projektet, men allt ansvar finns hos medlem-
marna. Det är dom som är beställarna och som måste god-
känna lösningarna. 

Sedan behöver alla användarroller lära sig att använda sys-
temet. Hur det ska gå till är fortfarande på planeringsstadiet, 
men Tomas räknar med att kombinationen av självinstruerande 
system och e-learning borde fungera.

– Min förebild är internetbanken. Den kan både min 75-åri-
ga mamma och min 11-åriga dotter använda utan utbildning. 

Det är drygt två år kvar till övergången. Under 2017 pågår 
ett intensivt arbete tillsammans med pilotföretagen, 2018 sker 
verifiering av systemet. Och någon gång under 2019 ska allt 
vara på plats. 

Under resans gång blir i stort sett alla medarbetare på SDC 
involverade. Speciellt kundtjänst och marknadsansvariga kom-
mer att vara viktiga för att fånga upp frågor och funderingar. 

– Vi får lite av ett paradigmskifte, konstaterar Tomas. Det 
blir till viss del nya sätt att göra affärer och till exempel ett nytt 
sätt att hantera sortiment. 

Hur ska 
kunderna 

godkänna VIOL 3?

Vem 
godkänner en 

driftstart?
Migrerings-

verktyg

Kan vi starta 
delar av affärer 

före?

Dokumentation 
av VIOL3

Hur gjorde 
man förra 
gången?

Hur rullar 
man ut VIOL 3?

Roller?

Checkpoints
Verifiering

Starta upp 
med dubbla 

system för vissa 
kunder

Testa 
startknappen

Migrering 
av data?
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VIRKESMÄTNINGSLAGEN

NYA VML – ett år senare
– Erfarenheterna av den nya Virkesmätningslagen visar att 
branschen är på god väg. Mätningen av energisortimenten 
har blivit mer enhetlig. Samtidigt finns det mycket kvar att 
göra. Att kvalitetssäkra och effektivisera mätningen är ut-
maningar som vi hela tiden måste jobba vidare med, säger 
Håkan Jonsson, marknadsansvarig på SDC.

DEN NYA Virkesmätningslagen, som även omfattar trädbränslen 
som grot, träddelar och bränsleved infördes i mars 2015. Ett 
av lagens huvudsyften är att göra affärerna tryggare för skogs-
ägare och mer transparanta. Inte minst vill man underlätta för 
enskilda skogsägare att jämföra de handelsmått och priser som 
erbjuds av olika köpare.

– Skogsnäringen gjorde tidigt klart för politikerna att man 
ville ha en sådan bredare lagstiftning. Biobränslen är en ju en 
växande produktgrupp, som i framtiden kommer att få ännu 
större betydelse för företagen. 

UNDER ARBETET med lagförslaget spelade SDC en viktig roll, 
bland annat som samordnare av branschens referensgrupper, 
för teknik, struktur och redovisning. Där togs faktaunderlag 

fram och branschens representanter lämnade synpunkter på 
de förslag till föreskrifter som Skogsstyrelsen presenterade. Av 
branschen fick SDC och VMF uppdraget att utveckla mätteknik 
och anpassa virkesredovisningen till den kommande lagens krav. 
Olika typer av tekniskt informationsmaterial producerades, t ex 
SDC-rapporten Mätning av trädbränslen, som är en redovisning 
av aktuella mätmetoder och mättekniker samt den forskning och 
utveckling som pågår.

SDC FICK ÄVEN uppdrag att tillsammans med VMF informera  
berörda företag om den nya lagen. En särskild hemsida  
www.vmlinfo.se lanserades och ett stort antal företagsbesök genom-
fördes. I Gävle-Dalarna och i Skaraborgs län bildades samverkans-
grupper för värmeverken med deltagande från SDC och VMF. 

– Den stora utmaningen för oss har förstås varit att utveckla 
och anpassa våra tjänster för de särskilda behov som finns in-
om bioenergisektorn. Enligt den respons vi fått har det arbetet 
lyckats mycket väl. Idag används SDCs mätplatssystem DORIS 
och informationssystemet VIS på 87 värmeverk runt om i landet, 
konsta terar Håkan Jonsson. 

ANDERS THORÉN

Även Jahn Johansson, bränslestrateg 
på Gävle Energi, lyfter fram de po-
sitiva erfarenheterna av de 
gemensamma instruktioner 
som tagits fram inom Gävle- 
Dala Biobränsleförbrukare 
utifrån den nya VML.

– På våra värmeverk är 
det lastbilschaufförerna som 
tar proverna och då är det 
viktigt att det kan ske på ett 
så lika sätt som möjligt på 
alla anläggningar. De enhetliga ruti-
nerna effektiviserar arbetet och bidrar 
till högre mätkvalitet. Bra är också att 
förfarandet vid kontroll av mätningsut-
rustning tydliggjorts.

Den negativa erfarenheten av nya 
VML är de från tillsynsmyndigheten 
ökade kraven på dokumentation vilka 
upplevs som svåra att leva upp till.

– Skogsstyrelsen ställer krav på 
att varje leverans ska dokumenteras 

Att biobränslesortimenten omfattas 
av den nya lagen är positivt eftersom 
biobränslet på så sätt höjs 
i status. Det visas också 
av de senaste årens stora 
investeringar inom denna 
sektor, säger Fredrik Hans-
son, Utvecklingsledare 
Bränsle på VMF Qbera 

En följd av den nya 
lagen är att ett stort antal 
aktörer, till exempel värme-
verk, då fick rollen som ”mätande 
företag”.

– Därmed har VMF fått viss kon-
kurrens, men det tycker vi är positivt. 
Många företag har visat stort intresse 
för våra utbildningar inom mätning. 
Vi har även fått flera uppdrag där vi 
hjälper de nya mätande företagen 
med deras kontrollverksamhet.

Positivt är också att flera nya 
teknik leverantörer dykt upp. 

Hur har det gått med nya VML?

– Lagen har varit en katalysator 
för nya tekniker och metoder för att 

bestämma biobränslenas 
torrhalt och energiinnehåll. 

VMF Qberas erfarenheter 
är alltså övervägande positi-
va, men naturligtvis har man 
stött på en del problem. Till 
exempel har det dykt upp vis-
sa svårigheter då det gäller 
hur vi ska kontrollera själva 
energiinnehållet, dvs MWh i 

biobränslena. 
– Den frågan diskuteras fortfaran-

de och där ser vi gärna en nationell 
lösning som innebär att det ska räcka 
med en kontroll av TTV (ton torrvikt) 
tillsammans med att energiberäk-
ningen styrs via avtalade parametrar, 
säger Fredrik Hansson. En utredning 
kring detta har gjorts och finns på 
www.sdc.se.

med information om vem som utfört 
de olika arbetsmomenten; in- och utt-

ransport, provuttag samt in- 
och utvägning vid torkning. 
Det känns orimligt att ner på 
personnivå behöva registrera 
och arkivera allt detta.

För att ändå klara lagens 
krav rörande skogsbränsle 
har Gävle Energi sedan en 
tid tillbaka, genom Billerud-
Korsnäs Skog, överlåtit mä-

tansvaret till Stora Enso Skog.
– Då grot för vår del utgör min-

dre än tio procent av den totala 
fastbränsle volymen känns detta 
som den mest rationella lösningen. 
Att bygga upp en omfattande admi-
nistration för den relativt lilla volym 
som faller under VML kändes aldrig 
som ett bra alternativ, säger Jahn 
Johansson.

FREDRIK HANSSON – VMF QBERA JAHN JOHANSSON – GÄVLE ENERGI
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Inom vår samverkansgrupp, Gävle- 
Dala Biobränsleförbrukare, togs det 
tidigt fram gemensamma 
instruktioner för hur mät-
ningen ska genomföras. Det 
har verkligen underlättat 
arbetet, konstaterar Fredrik 
Engström, råvaruchef på 
Falu Energi & Vatten. 

Som helhet är erfaren-
heterna av den nya lagen 
goda men på en punkt är 
Fredrik Engström kritisk.

– Skogsstyrelsen har vid till-
synsbesök på företagen i vissa fall 
fokuserat alltför mycket på detaljer. Till 
exempel har det varit svårt för oss att 
leva upp till kravet på att dokumentera 
vem som varit förrättningsman vid 
varje enskild mätning, eftersom flera 
personer vanligen är involverade. 
Även andra detaljfrågor har varit tid-
krävande att svara på.   

Hur har det gått med nya VML?

En följd av nya VML är att de mä-
tande företagen måste se över sina 
rutiner och ha regelbunden 
tillsyn av mätutrustningen. 

– Det har skapat bättre 
ordning och reda. Tillsam-
mans med kraven på syste-
matisk egenkontroll av mät-
noggrannhet kan det leda 
till betydande förbättringar, 
säger Magnus Larsson 
marknads-och försäljnings-
chef på Stora Enso Bioenergi.

Stora Enso Bioenergi är Sveri-
ges största leverantör av trädbräns-
len. Företaget har ca 100 kunder 
och är mätande företag på ca 80 
mätplatser runt om i landet. Att 
denna mätning, trots skilda förutsätt-
ningar, ska vara likformig har alltid 
varit ett grundläggande mål.

– I samband med att nya VML 
trädde i kraft införde vi ett nytt 

Dessa problem diskuterades vid ett 
av gruppens möten där en represen-

tant för Skogsstyrelsen var 
närvarande. 

– Om myndigheternas 
krav upplevs som onödigt 
komplicerade finns risk att 
vissa företag avstår från att 
köpa skogsbränslen. Det 
finns ju alternativ som inte 
omfattas av dessa regler.

Alla företag som utför 
virkesmätning är skyldiga att syste-
matiskt utföra kontroller av den egna 
mätningen, för detta har SDC och 
VMF tagit fram instruktioner. 

– En förhoppning är att vi dessut-
om ska få fram ett gemensamt upp-
följningssystem. Då blir det lättare att 
sätta in rätt åtgärder om någon mät-
plats har för stora avvikelser, säger 
Fredrik Engström. 

kontrollprogram. Det ger oss nu ett 
bättre faktaunderlag att utgå ifrån 

vid jämförelsen av olika 
mätplatser. Underlaget 
kommer att successivt växa 
vilket gör att jämförelserna 
kan förfinas.

Som en negativ konse-
kvens av lagkraven pekar 
Magnus Larsson på det 
omfattade administrativa 
arbete som krävs. 

– Vi hade inte förutsett att det 
skulle vara så komplext och resur-
skrävande. I vårt fall är det väldigt 
många mätplatser, transportörer och 
individer inblandade. Att registrera 
allt detta i våra IT-system är kompli-
cerat, men jag hoppas och tror att 
SDC har lösningar på gång som ska 
underlätta det hela, säger Magnus 
Larsson. 

FREDRIK ENGSTRÖM – FALU ENERGI & VATTEN MAGNUS LARSSON – STORA ENSO BIOENERGI
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VI PÅ SDC: BO ERIKSSON

EFTER PRAKTIKANTUTBILD-

NING på IBM och en period 
inom konsultvärlden med 
uppdrag som mycket hand-
lade om systemutveckling 
och projektledning, finns Bo 
Eriks son sedan dryga tiota-
let år på SDC.

– Jag kom hit, i stort sett 
när den resa vi nu befinner 
oss i påbörjades, säger han. 
Sedan dess har jag varit med 
hela vägen.

I uppgifterna har bland 
annat ingått verksamhets-
modulering, det vill säga 
att på djupet undersöka hur 
kunderna använder SDCs 
system, och hur deras eget 
IT-stöd utvecklats efter deras 
respektive behov.

– Även om verksamheten 
inte skiljer sig så mycket åt 
har man valt lite olika lös-
ningar, men alla varianter 
kanske inte behövs, det har 
blivit lite vildvuxet ibland, 
funderar Bo Eriksson.

Under tre-fyra år har han 
också samarbetat med en 
grupp kunder för att försöka 
harmoniera deras behov. I 
projektet har ingått infor-

mations- och processanalys, 
vilket, menar Bo Eriksson, 
är ett klassiskt sätt att när-
ma sig ett större IT-projekt.

När så beslutet om  
VIOL 3 väl var fattat, med 
Microsoft Dynamics AX 
som plattform påbyggd med 
egenutvecklad teknik, blev 
arbetet mer konkret, med 
fokus på att utveckla ett eget 
IT-stöd.

– En enormt spännande 
resa, med många intressen-
ter, som man bara gör en 
gång i livet, konstaterar han. 
Vi ska stötta samarbetet 
mellan köpare och säljare 
med effektiva verktyg.

OCH BO ERIKSSON bedö-
mer att arbetet med SDCs 
förnyelse flyter på bra. Själv 
försöker han se nyktert på 
arbetet, ärligt och med öpp-
na ögon. Det team han ingår 
i arbetar tätt tillsammans, 
med uppgifterna fördelade 
mellan varandra.

Ytterst ansvarig gentemot 
styrelse och styrgrupp är 
programchefen, och som 
ställföreträdande program-

chef har Bo Eriksson ansvar 
för bland annat resurser och 
budget.

– Visst händer det saker 
att ta hänsyn till, konstaterar 
han. Arbetet går ju inte på 
räls varje dag. Och det gäller 
att hantera de situationer 
som uppstår. Vi har i vissa 
fall tvingats ändra riktning.

Att tro att processen 
idag skulle se ut exakt som 
man planerat för när arbetet 
påbörjades vore, hävdar Bo 
Eriksson bestämt, naivt. I ett 
projekt av den storlek och 
dignitet det här handlar om 
måste man våga backa för att 
sedan gå vidare igen genom 
att bryta delvis ny mark.

– Förutsättningarna för-
ändras över tid, det ingår i 
villkoren för arbetet, säger 
han. Vårt jobb är att försöka 
ligga före och ploga vägen 
innan det uppstår drivor där 
man kör fast.

Att våga säga nej ingår 
också i uppdraget. Många 
aktörer i olika storlek berörs 
av projektet och kommer 
med önskemål som de vill 
ha tillgodosedda. Då är det 

Högt i tak 
och ett inspirerande klimat

Som ställföreträdande programchef för SDCs förnyelseprocess får 

Bo Eriksson gott om tillfällen till en spännande resa på IT-spåret.  

Logiskt tänkande är en viktig del av bagaget.

– Ett jätteprojekt man måste visa stor respekt inför, summerar han.

projektledningens uppgift att 
sätta agendan, rensa i un-
dervegetationen och hålla en 
genomtänkt linje i arbetet.

– Men, medger Bo Eriks-
son, kan man bara sakligt 
motivera sina önskemål så 
är vi öppna för förslag, så 
länge de harmonierar med 
det övriga arbetet.

NÄSTA ÅR ska VIOL 3 pre-
senteras för kund. Under 
hela året ska sedan verifie-
ringen av den nya tekniken 
pågå. Mycket är nytt och 
måste integreras med kun-
dens interna system. Sorti-
mentsstruktur till exempel, 
med avsevärt mycket mer 
information om respektive 
stock än vad som ges idag.

– Mer information om rå-
varan ställer också nya krav 
på att mottagaren verkligen 
kan dra nytta av informa-
tionen, säger Bo Eriksson. 
Därför gäller det att förstå 
varandra och att vi går i 
takt, hela vägen in i mål.

SDCs förnyelseprojekt 
är ett av Sveriges största 
IT-projekt, med jättelika vär-
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BO ERIKSSON

Ålder: 57

Familj: tre vuxna barn, ett 
barnbarn

Bor: I Sundsvall

Intressen: Idrott både att 
utöva själv och se på andra.

den som ska hanteras. Bara 
Försäkringskassans projekt-
förnyelse har varit större. 
Alla aktörer inom skogs-
branschen och näraliggande 
verksamheter påverkas, i 
olika hög grad. 

– När det väl rullas ut 
måste därför kunderna 
också vara med på banan, 
förklarar Bo Eriksson. Det 
finns inte utrymme för något 
glapp. Då kan det komma en 
hel tsunamivåg och dränka 
det vi åstadkommit.

MEN TROTS denna väldiga 
anspänning försäkrar Bo 
Eriksson att projektledning-
ens arbete präglas av hög 
takhöjd och ett inspirerande 
klimat. Gensvaret från pilot-
kunderna har varit gott och 
det känns som att vägen är 
stakad åt rätt håll.

– Vi har helt enkelt roligt 
när vi arbetar, försäkrar Bo 
Eriksson. Men, det är klart, 
ibland är det lätt att ta med 
sig arbetet hem. Då får vi 
försöka läsa varandra så att 
ingen glömmer att bromsa.

MATS WIGARDT



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

NOTISER

0

20

40

60

80

100

120

140

160

12  13  14  15  16

Miljoner m3fub

År
0

20

40

60

80

100

120

140

160

12  13  14  15  16

Miljoner m3fub

År
0

20

40

60

80

100

120

140

160

12  13  14  15  16

Miljoner m3fub

År

2016: 44,8 milj. m3f
2015: 43,6 milj. m3f

2016: 34,7 milj. m3f
2015: 34,1 milj. m3f

2016: 89,4 milj. m3f 
2015: 89,0 milj. m3f

TRANSPORTERADE VOLYMERSKOTADE VOLYMERSKÖRDADE VOLYMER

Efter två års cykling, från 
hemmet i Sundsvall till en 
liten by i norra Argentina, 
via Turkiet, Tibet, Austra-
lien och Nya Zeeland, har 
Fredrika Ek samlat ihop 
drygt 400 000 kronor till 
biståndsorganisationen 
ActionAid. Nu är målet satt 
till en miljon kronor. ”Fan-
tastiskt roligt” hälsar hon.

Fredrika ser världen och
försöker göra den lite bättre

NÄR JAG NÅR Fredrika Ek på 
Skype har hon precis lämnat 
Anderna och några veckors 
cykling på höjder uppemot 
4 800 meter över havet. Hon 
har också bestigit det 6 018 me-
ter höga Volcán San Fransisco 
på gränsen mellan Chile och 
Argentina. Snart fortsätter hon 
norrut, längs klassiska väg 40.

– Efter att ha kommit ner 
från bergen och få andas dub-

belt så mycket syre som krop-
pen blivit van vid gör att jag 
känner mig som Stålkvinnan, 
försäkrar hon.

FREDRIKA EK HAR nu cyk-
lat omkring 3 500 mil på sin 
färd runt jorden. Att säga att 
mycket har hänt under resan 
vore en stor underdrift. Många 
länder, många kulturer, många 
nya vänner, många stämplar i 

passet, många minnen, många 
utsikter…

Men kanske viktigast, hon 
har lyckats nå sitt mål att 
samla ihop 400 000 kronor till 
biståndsorganisationen Actio-
nAid, redan omkring ett år inn-
an hon är hemma igen.

– Jag ville att resan skulle 
vara mer än min egen egotripp, 
förklarar Fredrika. Genom att 
samla in pengar till ActionAid 

ÅRET I KORTHET
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får jag se världen, men jag 
bidrar också till göra den lite 
bättre, med fokus på unga flick-
or och kvinnor.

Innan hon lämnade Sunds-
vall la Fredrika ner mycket 
arbete på att knyta upp bi-
dragsgivare som skulle skänka 
en summa pengar för varje mil 
hon tillryggalagt på sadeln. 

ETT HALVÅR IN I resan gjorde 
hon ett mailutskick med på-
minnelse om löftet. Flera bi-
dragsgivare hade då fallit bort. 
Glädjande nog hade emellertid 
många fler tillkommit. Och 
ännu flera har sedan dess för-
bundit sig att skänka pengar till 
Fredrikas insamling.

– Att jag redan nu har pas-
serat mitt mål för insamlingen 
ger mig en jäkla motivation att 
fortsätta cykla, säger hon. För 
det är ju inte lika roligt att sätta 
sig på sadeln varje dag.

Mer och mer har hennes re-
sa också kommit att handla om 
att samla in pengar till det ar-

bete som bedrivs av ActionAid. 
Organisationen är verksam i 45 
länder världen över och arbe-
tar för en rättvisare värld utan 
fattigdom, med allas rätt till ett 
värdigt liv.

Att hennes Insamling lyckats 
över förväntan har därför spor-
rat henne att sätta upp ett nytt 
mål: en miljon kronor. 

DET HÄR BETYDER mycket för 
mig, säger hon. Jag har mött så 
många människor som har gett 
mig så mycket, trots att de själ-
va har så lite. Det här är ett sätt 
att ge tillbaka en del av allt det 
som resan har gett mig.

Hittills är det mest privat-
personer som har skänkt peng-
ar. Ska det nya insamlingsmålet 
uppnås måste Fredrika förmå 
fler företag att ställa upp. 

– Jag har redan lyckats 
infria flera till synes omöjliga 
drömmar, säger hon. Så jag är 
övertygad om att även denna 
dröm går att förverkliga.

MATS WIGARDT

Fotnot: SDC är en av Fredrikas 
officiella sponsorer och har för-
utom att man bekostat hennes 
cykel även antagit utmaningen 
att stödja ActionAids arbete.

thebikeramble.com 
och actionaid.se

Se även

15 nya certifieringar
YTTERLIGARE 15 personer från 10 nya partnerföretag har certifierats under 
året. Totalt har SDC nu 30 partnerföretag som är i insatta i SDCs tjänster och roll 
i skogsnäringen. 

Rätt instruktioner med Sender XC
KÖR DINA SKÖRDARE på rätt instruktion? Med införandet av Stan-
ForD2010 kom möjligheten att byta apteringsinstruktioner under pågående arbete 
och nu finns en tjänst i Sender XC som snabbt och automatiserat får ut instruktio-
nerna till skördarna. 

Viktiga kundkontakter
KONTAKTEN MED våra kundföretag är viktig, inte minst i dessa förnyelseti-
der. SDCs marknadsansvariga har under året gjort 220 besök hos kunder för att 
förankra arbetet kring integrationer och VIOL 3. 

Krönt vägval ökar
UNDER 2016 genomfördes förbättringar i Krönt vägval – den gemensamma 
standarden för beräkningar av vägval och avstånd vid virkesaffärer. En nyhet 
är att man vid ruttberäkningar kan ta hänsyn till vikt och tryckbegränsningar på 
broar. Användningen av Krönt vägval har ökat stadigt under de senaste åren och 
förbättringarna stärker tjänsten ytterligare.



2 8         S D C  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6

FJÄRRMÄTNINGSCENTRALEN

STEFAN BACKMAN visar 
runt i den tomma lokalen 
hos SDC en trappa upp på 
Skepparplatsen i Sundsvall. 
Utanför fönstren skymtar 
den vackra nya bron över 
Sundsvallsfjärden. 

Nu har emellertid det  
stora rummet tömts på 
mänsklig närvaro och ut-
rustats med nya skrivbord, 
dataskärmar, IP-telefoni och 
enstaka gröna växter. 

Inom kort ska en handfull 
nyanställda virkesmätare 
flytta in framför skärmarna. 
Deras uppgift blir att mäta 
in det virke som levereras till 
bruk och terminaler i meller-
sta och södra Sverige.

Beslutet att inrätta en na-
tionell fjärrmätningscentral 
i Sundsvall togs den 7 sep-
tember 2016, berättar Stefan 
Backman. Sedan dess har det 
gått fort, och inom kort ska 
det vara full aktivitet här i 
rummet.

Stefan Backman har en 
lång karriär inom VMF 
bakom sig. Han har arbetat 
på VMF Nord och på VMF 
Mellan som sedermera blev 

NATIONELL CENTRAL 
FÖR VIRKESMÄTNING 

PÅ DISTANS
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VMF Qbera där han varit 
områdeschef i 20 år. Och nu 
har han återvänt till födelse-
staden Sundsvall för att basa 
över den nya fjärrmätnings-
centralen vi nu befinner oss i.

Det har varit ett hårt 
tryck, säger han. Jag har i 
en första omgång rekryterat 
åtta nya medarbetare. Men 
det blir snart fler, om inga ef-
fektiviseringar görs utgår jag 
från att vi i takt med att fler 
bruk ansluts blir trångbodda 
i de här lokalerna

ÄNDA SEDAN de tidiga för-
söken med bildmätning 
av virkestravar på inkom-
mande bilar för tiotalet år 
sedan gjordes i Överkalix 
och Krokom har tekniken 
förfinats och utvecklingen 
exploderat. På allt fler mät-
platser har modern kame-
rateknik och automatiserad 
mät analys ersatt mätbryggor 
och manuell virkesmätning.

Numera kan ett fåtal 
virkesmätare med kamerans 
hjälp hålla ett dussintal mät-
platser öppna. Snabbare vir-
kesflöden, mindre tidspress 

och stora besparingar anges 
som viktiga fördelar.

Bilderna från de mätplat-
ser som utrustats med den 
nya tekniken skickas digitalt 
till en central bildmätnings-
central där de analyseras, 
registreras och kommunice-
ras med berörda parter.

Riktig fart på utveckling-
en blev det häromåret då 
VMF Nord blev först om att 
inrätta en särskild bildmät-
ningscentral i Östersund. 
Där kunde virkesmätaren 
sitta bekvämt tillbakalutad 
bakom dataskärmarna och 
följa virkesbilarna när lasten 
fotograferades innan den 
lossades. Bilarnas stopptid 
kunde därmed halveras jäm-
fört med manuell mätning.

Den nya tekniken stöttas 
av en enig skogsnäring och 
beslutet om en nationell 
mätcentral med VMF som 
huvudman men med SDC 
som utförare kunde tas utan 
stora åthävor. 

Tekniken betraktas som 
gränslös och utbyggnaden av 
nya bildriggar går svindlande 
snabbt. Utrustningen kom-

mer bland annat från tek-
nikföretaget Cind, där stere-
okamerateknik från SAAB 
som använts för målsökande 
missiler här används för att 
mäta storleken på timmer-
stockar.

FÖRST UT ATT skicka mätre-
sultaten till den nya nationel-
la centralen i Sundsvall blir 
virkesterminalerna Vansbro 
och Lomsmyran i Dalarna. 
Därefter är det Billerud 
Korsnäs pappersbruk i Skär-
blacka utanför Norrköping 
som står på tur. Slutligen 
pappersbruket i Frövi. 

Det är primärt rundved 
som till en början kommer 
att mätas med den nya tekni-
ken, säger Stefan Backman. 
För flisbilar pågår en ut-
veckling, men någon färdig 
lösning finns ännu inte.

För vissa industrier med 
specifika krav på råvaran 
kan det emellertid finnas skäl 
att avstå, till förmån för det 
mänskliga ögat.

Men det får nog ändå an-
ses som att vi befinner oss i 
en kulturrevolution med av-
seende på virkesmätningen, 

säger Stefan Backman. Det 
är en process som inte går att 
hejda. I slutändan kommer vi 
få obemannade mätstationer 
som styrs härifrån.

Och det handlar redan 
från start om betydande 
virkesvolymer som ska han-
teras från den sobra lokalen 
i Sundsvall. Man börjar med 
att mäta in cirka tre miljoner 
kubikmeter, för att vid årets 
slut vara uppe i 10 till 15 
miljoner kubikmeter. Målet 
är att kunna ha öppet 24 
timmar per dygn, sju dagar i 
veckan, året om.

För de anställda innebär 
det att man övergår från 
ett renodlat hantverksjobb 
till ett mer kontorsbundet 
operatörsarbete, säger Stefan 
Backman. Numera måste 
man gilla att sitta still inom-
hus, framför en skärm.

Men med lite fantasi 
kanske de stora krukorna 
med gröna växter mellan 
skrivborden ändå ger en viss 
koppling till ursprunget hos 
det virke som ska hanteras.

MATS WIGARDT

Virkesmätarens vardag har förändrats i grunden. Med modern kamerateknik sitter vir-

kesmätaren idag bekvämt framför sin skärm någonstans i Sverige, oavsett väder och 

tid på dygnet. Den 1 april öppnar en nationell fjärrmätningscentral i Sundsvall. Först i 

kön står virkesterminalerna i Vansbro och Lomsmyren.
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VI PÅ SDC: JAN KOPPENOL OCH JÖRGEN MOBERG

Jan Koppenol och Jörgen 
Moberg är båda systemut-
vecklare på SDC med lång 
erfarenhet av VIOL 2. Nu 
är de djupt involverade i 
arbetet med att bygga nya 
VIOL 3. Allt ska bytas ut, 
utan att någon går vilse 
på vägen. ”Spännande” 
är deras beskrivning av 
uppdraget.

JAN KOPPENOL HAR någ-
ra tjänsteår tillgodo på 
kollegan Jörgen Moberg. 
Tillsammans med sin hustru 
lämnade han Holland 1991 
och flyttade till Sverige där 
hon hade fått arbete som 
sjukgymnast i Delsbo.

Med sig hade Jan Koppe-
nol en utbildning i elektro-
nik med inriktning mot data 
från högskolan i hemlandet.

– Det var enklast att bara 
säga att jag höll på med da-
ta, säger han. 

På gården i Delsbo skaf-
fade familjen några får och 
efter några år på MoDo Da-
ta i Iggesund fick Jan 1995 
arbete på SDC i Sundsvall 
som programmerare och 
systemutvecklare. Under 
åren på landet och senare 
på SDC fascinerades han av 
hur många olika parametrar 
som avgjorde värdet på ett 
träd. 

– De första tio åren pend-
lade jag till jobbet, sedan 
flyttade vi hit, berättar han 
och syftar på Sundsvall vars 
skyline skymtar utanför 
fönstret. Det har varit en 
bra tid, med roliga arbets-
uppgifter. Lite som att lösa 
sudoku.

Jörgen Moberg behövde 
däremot inte byta land för 
att hamna på SDC. Han 
är från Örnsköldsvik, med 
skogen ständigt inpå knuten. 
Han läste systemvetenskap 
på Mitthögskolan i Sunds-
vall och valde 1999, efter 
ett år på Försäkringskassan, 
att börja arbeta med utveck-
ling och programmering på 
SDC.

– I det gamla systemet, 
VIOL 2, har vi jobbat med 
lite olika delsystem, jag 
med virkesorder och Jan 
med mätning och transport, 
förklarar Jörgen och får 
en instämmande nick från 
kollegan.

NÄR DET VAR DAGS att in-
leda föryngringsprocessen, 
där VIOL 3 utgör kärnan, 
bestämdes att den IT-platt-
form som bäst ansågs upp-
fylla kraven och ha förmåga 
att infria förväntningarna 
på funktionalitet var  
Microsofts Dynamics AX.

Men för att nå ända fram 
krävs nu ett genomgripande 
arbete med att ge plats för 
SDCs tjänsteutbud i den nya 
plattformen. Eller, uttryckt 
lite annorlunda, att stycka 
elefanten och paketera den 
på nytt.

Och i det arbetet intar 
Jörgen Moberg och Jan 
Koppenol viktiga roller.

– Jag bad att vi skulle 
få vara med i utvecklings-
processen redan från start, 
berättar Jan Koppenol. Det 
hade varit närmast omöjligt 
annars. Att få hela paketet 
i knäet när allt var klappat 

och klart hade blivit väldigt 
tungarbetat.

Jörgen Moberg instäm-
mer.

– Skulle jag fortsätta 
arbeta i det nya systemet 
måste jag tag mig in i den 
nya plattformen och förstå 
den, förklarar han. Det gör 
stor skillnad.

VIOL 3 UTGÖRS av ett antal 
olika delprojekt, eller byrå-
lådor. Tillsammans med ex-
terna konsulter från IT-före-
taget iStone sitter nu Jan och 
Jörgen och programmerar 
utifrån fastställda kravspeci-
fikationer.

– Det är ett lagarbete där 
vi får en lista med kravspe-
cifikationer i handen som 
vi ombeds att koda, säger 
Jan. Alla kravspecifikationer 
tillsammans utgör stomme 
till ett system som sedan ska 
fyllas med innehåll. Det som 
är fel gör vi om. Och så rull-
lar det på. 

Det låter enkelt men 
projektet är både svårt och 
stort, ”jättelikt” teaterviskar 
Jörgen. Tveklöst det största 
de båda varit med om under 
sina år på SDC. Och då var 
Jan Koppenol ändå med när 
VIOL 2 skulle utvecklas och 
tas i drift. 

MEN ÄNNU återstår mycket 
arbete innan några leveran-
ser kan göras. De beräknas 
komma under innevarande 
år för att verifieras 2018. 
Innan dess ska externa 
konsulter, som kan AX, och 
SDCs personal, med lång 
erfarenhet av VIOL 2, hitta 

ett gemensamt språk för att 
kunna anpassa AX efter 
SDCs behov.  

Och, konstaterar Jan och 
Jörgen, att på nära håll få 
vara med i en process som 
i grunden påverkar hela 
Skogssverige är spännande. 
Ett komplicerat system, upp-
byggt under lång tid i flera 
etapper, ska ersättas med ett 
nytt system. Alla ska lära sig 
gå på nytt. Inget får lämnas 
åt slumpen eller hamna mel-
lan stolarna.

– Nu byter vi allt, från 
stort till smått, konstaterar 
Jan Koppenol. Och vi kan 
konstatera att vi är på väg 
åt rätt håll där vi tar ansvar 
för vår byrålåda. Men det 
gäller att fullt ut fokusera på 
uppgiften.

MATS WIGARDT

FAKTA 

Jörgen Moberg (t h på bilden)
Ålder: 41 år

Familj: gift, två döttrar, 
 två leksakskaniner

Bor: Granloholm
Intressen: innebandy,  

spelar i korpen
Gillar också: film, har  

hemmabio med bra ljud,  
ser gärna sci-fi.

Jan Koppenol (t v på bilden)
Ålder: 55 år

Familj: gift, en son,  
två hundar, tre katter

Bor: Juniskär
Intressen: dansar salsa,  

festfixare i personalklubben
Saknar: holländska, ”språket 

utgör en viktig del av  
personligheten”.
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på första parkett



3 2         S D C  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6

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 
uppdrag från skogsbranschen så här:

SDC säkerställer, tillsammans 
med VMF och andra samarbetspart-
ners, att affärer och andra verksam-
hetsprocesser inom skogsnäringen 
kan genomföras effektivt och med 
högt förtroende på korrekt grund.

SDCs organisation och ar-

betssätt

Under året har beslut tagits om att 
stegvis, med start 2017, anpassa 
SDCs organisation till de nya för-
utsättningar som kommer att råda 
efter systemförnyelsen. Som en del 
av denna process har avdelningen 
Affärsutveckling bytt namn till avdel-
ning Tjänster. Detta för att förtydliga 
avdelningens ansvar för SDCs sam-
lade tjänsteutbud. Den anpassning 
av organisationen som planeras 
bygger på tidigare utvecklade agila 
arbetsmetoder.

För att garantera en tydlig led-
ningsstruktur i arbetet med fram-
tagandet av VIOL 3 (förnyelsepro-
grammet) finns fortsatt 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 106,  
varav kvinnor 31 och  
män 75  (f.å. 102/29/73).

Styrelsen och verkställande direktören för SDC ekonomisk förening (organisationsnummer 789200-4461) 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
Föreningen bildades 1961. Verksamheten bedrivs i Sundsvall, där föreningen även har sitt säte.

Systemförnyelsen 

Beslut angående SDCs omfattande 
systemförnyelse togs i slutet av 
2013. Under 2014 genomfördes en 
uppstartsfas som bl.a. 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 
2014-10-01. 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 VIOL 3. 
Arbetet var framgångsrikt avseende  
progress utifrån planer och budget 
och etappen avslutades 2015-12-31. 

Beslut togs vid styrelsemötet i 
december 2015 om att fortsätta det 
inledda utvecklingsarbetet under 
2016 i etapp 3. I juni 2016 togs be-
slut om att ändra tidplanen för För-
nyelseprogrammet innebärande bl.a. 
att planerad systemimplementation 
framsköts till januari 2019. Skälen till 
förskjutningen var främst att arbetet 
med krav och lösning tagit längre tid 
än planerat. SDCs styrelse besluta-
de 2016-12-09 att fortsätta arbetet i 
förnyelseprogrammet i Etapp 4 om-
fattande planerat arbete under 2017.

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

I SDCs planer för tiden fram till efter 
leveransen av systemförnyelsen, har 
säkerställts att det finns en organi-
sation med tydligt utpekat ansvar för 

förvaltning och avveckling av nuva-
rande systemlösning VIOL 2. Detta 
system avses fasas ut  när VIOL 3 är 
implementerat.

Samverkan med VMF och inom 

SDCs Partnerprogram med 

leverantörer till branschen

I enlighet med önskan från VMFs 
och SDCs huvudmän har det tidigare 
inledda samverkansarbetet inom 
mätning/redovisning drivits vidare 
under året. 

SDC driver sedan tre år Part-
nerprogrammet, i syfte att utveckla 
samverkanslösningar med leveran-
törer av främst mätningsteknik och 
IT-lösningar 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. Partner-
företagen har en viktig roll i pågående 
integrationsförnyelse och kommande 
implementering av VIOL 3.

Nationell Fjärrmätningscentral

I september 2016 tog SDCs styrelse 
beslutet att uppdra åt SDCs ledning 
att upprätta en nationell central för 
fjärrmätning med stöd av främst 
bildteknik, i SDCs lokaler i Sundsvall. 
Verksamheten är nu etablerad och 
verksamheten avses inledas under 
mars-april 2017. Arbetet i centralen 
utförs med landets virkesmätnings-
föreningar som kunder.

Antal anställda inom denna verk-
samhet är i uppstarten 8 personer 
och kan komma att uppgå till ett 20-
tal innan slutet av 2017.

Utvecklingsprojekt 

Under det gångna året har flera vik-
tiga utvecklingsprojekt genomförts 
inom ramen för SDCs verksamhets-
plan (VP) för 2016 och flera projekt är 
på väg att avslutas för leverans under 
första halvåret 2017. Leverans har i 
de flesta fall kunna göras enligt plan. 
Viktiga utvecklingsleveranser är

- KUPP - stöd för uppföljning av 
mätning för mätande företag

- IRIS - nytt stöd för fjärrmätning i 
bilder

Medlemsantal

Två medlemsföretag har fusionerats 
under året, och ett medlemsföretag 
har upphört. Antalet medlemmar är 
nu 56 (f.å. 58).

Ekonomiskt utfall 

Årets nettoomsättning uppgår till 
176,1 mkr (169,1 mkr), övriga rö-
relseintäkter är 6,3 mkr (6,0 mkr). 
Aktiverade utgifter för utveckling av 
immateriella tillgångar uppgår till 
27,0 mkr (0 mkr). Rörelseresultatet 
för kalenderåret är -8,3 mkr (-27,5 
mkr). Resultatet efter finansnetto 
-8,3 mkr (-23,9 mkr). Efter boksluts-
dispositioner och skatt blev resulta-
tet -6,8 mkr (-14,9 mkr) vilket ger ett 
eget kapital på 20,0 mkr (26,8 mkr). 
Föreningens soliditet är därmed 27,4 
% (43,4 %). 2016 års förlust är i linje 
med styrelsens beslut att använda 
tidigare års balanserade vinstmedel 
för att delvis finansiera förnyelsepro-
grammet. 

Förnyelseprogrammets totala 
kostnader för 2016 uppgår till 71 mkr 
(52 mkr), varav cirka 46 mkr (38 mkr) 
är externa kostnader. I tillägg till för-
nyelseprogrammet har SDC cirka 19 
mkr (23 mkr) i utvecklingskostnader 
för bl.a. KUPP, MAPP, Fjärrmätning, 
Krönt vägval och integration. Inom 
förvaltningen pågår VIOL3-anpass-
ning av de system som ska finnas 
kvar efter förnyelsen.

Till följd av förnyelseprogrammet 
är årets kassaflöde -34,6 mkr. Förny-
elsens behov av extern finansiering 
uppskattas till cirka 95 mkr. Fören-
ingen har löfte om borgenssäkrad 
kredit upptill 125 mkr, varav 16,2 mkr 
är ianspråktaget på balansdagen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultaträkning  Not 2016 2015
Nettoomsättning   176 136 169 083
Aktiverat arbete för egen räkning   26 999 -
Övriga rörelseintäkter  2 6 361 5 981

   209 496 175 064
    
Rörelsens kostnader    
Driftskostnader   -20 484 -19 482
Övriga externa kostnader  3, 4 -99 290 -88 038
Personalkostnader  5 -94 364 -91 531
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar  6 -3 632 -3 523

Summa rörelsens kostnader   -217 770 -202 574

Rörelseresultat   -8 274 -27 510
    
Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från övriga värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar 7 - 3 657
Ränteintäkter och liknande resultatposter  130 32
Räntekostnader och liknande resultatposter  -201 -56

Summa resultat från finansiella poster  -71 3 633

Resultat efter finansiella poster   -8 345 -23 877
    
Bokslutsdispositioner  8 - 5 089
Skatt på årets resultat  9 1 580 3 895

Årets resultat   -6 765 -14 893

RESULTATRÄKNING

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
  2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning, tkr  176 137 169 083 165 219 150 649 151 262
Resultat efter finansiella poster, tkr - 8 345 -23 877 6 196 3 076 -5 965
Balansomslutning, tkr  72 920 61 685 77 055 68 412 65 292
Antal anställda, st  106 102 108 115 110
Soliditet,  %  27,4 43,4 59,2 60,0 59,3
Avkastning på totalt kapital, %  neg neg 8,2 4,9 neg
Avkastning på eget kapital, %  neg neg 13,6 7,5 neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1     

Förändring i eget kapital    Fond för
    aktiverade   
  Insats- Reserv- utvecklings- Fritt eget  Summa eget 
  kapital fond utgifter kapital kapital
Eget kapital 2015-12-31  58 3 099 - 23 604 26 761
Inbetalda/utbetalda insatser  -2 2 - - -
Avsatt till fond för aktiverade 
utvecklingsutgifter, se not 10  - - 26 999 -26 999 -
Årets resultat  - - - -6 765 -6 765

Eget kapital 2016-12-31  56 3 101 26 999 -10 160 19 995
     
Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning med -10 160 037 kronor.
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TILLGÅNGAR  NOT 2016-12-31 2015-12-31
    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Pågående utvecklingsarbete  10 26 999 -
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier, verktyg och installationer  6 5 863 6 798
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag  11 100 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav  12 5 105 3 010
Uppskjutna skattefordringar  13 5 475 3 895
   10 680 7 005
Summa anläggningstillgångar   43 542 13 803
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar   17 704 21 730
Aktuella skattefordringar   3 763 2 400
Övriga kortfristiga fordringar   448 412
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter  14 7 117 4 916
   29 032 29 458

Kassa och bank   346 18 424
    
Summa omsättningstillgångar   29 378 47 882
    
Summa tillgångar   72 920 61 685

EGET KAPITAL OCH SKULDER  NOT 2016-12-31 2015-12-31
    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Inbetalda insatser   56 58
Reservfond   3 101 3 099
Fond för utvecklingsutgifter   26 999 -
   30 155 3 157
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat    -3 395 38 497
Årets resultat   -6 765 -14 893
   -10 160 23 604
Summa eget kapital   19 995 26 761

Avsättningar  15  
Avsättningar till pensioner 
och liknande förpliktelser   5 405 5 474

Summa avsättningar   5 405 5 474

Kortfristiga skulder    
Förskott från kunder   5 5
Leverantörsskulder   19 975 19 937
Checkräkningskredit   16 571 -
Övriga kortfristiga skulder   2 381 1 971
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 8 588 7 537

Summa kortfristiga skulder   47 520 29 450
    

Summa eget kapital och skulder   72 920 61 685

Den löpande verksamheten  Not 2016 2015
Rörelseresultat före finansiella poster  -8 274 -27 510
Justering för poster som inte 
ingår i kassaflödet  17 3 563 3 420
Erhållen ränta mm   130 128
Erhållna utdelningar   - 99
Erlagd ränta   -201 -56
Resultat vid försäljning aktier   - 3 462
Betald inkomstskatt   -1 363 -1 107
   -6 145 -21 564
    
Förändring av kundfordringar   4 026 -1 868
Förändring av övriga kortfristiga fordringar  -2 237 285
Förändring av leverantörsskulder   37 4 685
Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder  18 033 27

Kassaflöde från den löpande verksamheten  13 714 -18 435
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -26 999 -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -2 698 -2 117
Förvärv av finansiella tillgångar   -2 095 -
Förändring av långfristiga fordringar   - 25 845

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -31 792 23 728
    
Finansieringsverksamheten    
Nettoinbetalning av insatser   - 1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 1
    
Årets kassaflöde   -18 078 5 294
Likvida medel vid årets början   18 424 13 130

Likvida medel vid årets slut  18 346 18 424

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). Föreningen har övergått från kostnadsförings-
modellen till aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella 
tillgångar.

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. 

Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling av ny teknik och ny funktio-
nalitet där utvecklingskostnaderna överstiger 5 MSEK per år tillämpas 
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit under 
utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående 
förutsättningar är uppfyllda:  
•  Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggnings-

tillgången så att den kan användas.
•  Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången 

och använda den.
•  Förutsättningar finns för att använda den immateriella anläggnings-

tillgången.
•  Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra 

resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda den immate-
riella anläggningstillgången.

•  De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstill-
gången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.    

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  
bedömda 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  
redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgång-
ar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas 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  
beloppet har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

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

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

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansom-
slutningen.

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

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

Not 2 Övriga rörelseintäkter  2016 2015
I övriga intäkter ingår intäkter från:  
Vidarefakturerade kostnader 6 310 5 902
Övriga rörelseintäkter  51 79

Summa  6 361 5 981
 

Not 3 Ersättning till revisorerna  2016 2015
KPMG AB  
Revisionsuppdraget  148 109

Summa  148 109
 

Not 4 Operationella leasingkostnader 2016 2015
Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal. 
Årets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) 5 456 4 745

  5 456 4 745

  
Nominella värdet av framtida leasingavgifter fördelar sig enligt följande 
 Förfaller till betalning inom ett år 8 271 6 767
Förfaller till betalning senare än 
ett men inom fem år  7 761 8 939
 

Not 5 Löner, andra ersättningar 
 och sociala kostnader  2016 2015

Medelantalet anställda  
Kvinnor  31 29
Män  75 73

Totalt  106 102
  
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader  
Löner och ersättningar till styrelsen 
och verkställande direktören 1 555 1 522
Löner och ersättningar till övriga anställda 57 193 55 936

  58 748 57 458

Sociala avgifter enligt lag och avtal 21 468 20 501
Pensionskostnader för styrelsen 
och verkställande direktören 450 429
Pensionskostnader för övriga anställda 8 900 8 461

Totalt  89 566 86 849
  
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   
Antal styrelseledamöter på balansdagen 2016-12-31 2015-12-31
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 och installationer 2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden 23 912 35 483
Årets inköp  2 698 2 117
Försäljningar och utrangeringar - -13 688

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden  26 610 23 912
   
Ingående avskrivningar  -17 114 -27 279
Årets avskrivningar  -3 632 -3 523
-Ackumulerad avskrivning 
utrangerade/sålda inventarier - 13 688

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 747 -17 114

Redovisat värde vid årets slut 5 863 6 798
 

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och 
 fordringar som är anläggningstillgångar 2016 2015

Utdelningar  - 99
Ränteintäkter  - 96
Realisationsresultat vid försäljningar - 3 462

Summa  0 3 657
 

Not 8 Bokslutsdispositioner  2016 2015
Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
 och avskrivningar enligt plan - 1 190
Återföring från periodiseringsfond - 3 899

Summa  0 5 089
 

Not 9 Skatt på årets resultat  2016 2015
Uppskjuten skatt  1 580 3 895
Skatt på årets resultat  1 580 3 895

Redovisat resultat före skatt  -8 345 -18 789
  
Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats (22 %)  -1 836 -4 133
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 256 233
Skatteeffekt av ej skattepliktig ränteintäkt - -
Skatteeffekt av schablonränta 
på periodiseringsfond  - 6
Redovisad skattekostnad/-intäkt -1 580 -3 895
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 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas 
 årsstämman 2017-05-17 för fastställelse.
 Sundsvall 2017-03-08

Anders Rixon  Leif Olofsson
Verkställande direktör  Ordförande

Jörgen Bendz  Jan Björkman

Patrick Bäckström  Ian von Essen

Per-Arne Nordholts  Magnus Norrby 
 

Carina Palm  Thomas Sjöbäck 
 

Jonas Torstensson 

Not 10 Pågående utvecklingsarbete  2016 2015
Ingående balans  - -
Internt utvecklade tillgångar  26 999 -

Utgående balans  26 999 0
 

Not 11 Andelar i koncernföretag  2016 2015
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 556166-2254 Sundsvall 100

 Rösträtts-  Antal  Bokfört värde Bokfört värde
 andel % aktier  16-12-31 15-12-31
Skogsbruket 
Datacentral SDC AB 100 1 000 100 100

Summa   100 100
 

Not 12 Andra långfristiga   2016-12-31 2015-12-31
 värdepappersinnehav

 Ingående anskaffningsvärden 3 010 28 855
Tillkommande och avgående värdepapper 2 095 -25 845

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 105 3 010

Utgående redovisat värde, totalt 5 105 3 010
  

Not 13 Uppskjuten skatt  2016 2015
Uppskjuten skattefordran på  
outnyttjat underskottsavdrag 5 475 3 895

  5 475 3 895
Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 24 886 tkr. 
 

Not 14 Förutbetalda kostnader 
 och upplupna intäkter  2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror  1 021 950
Upplupna intäkter  982 811
Förutbetalda licenser  4 964 2 655
Övriga poster  150 500

  7 117 4 916
 

Not 15 Avsättningar  2016-12-31 2015-12-31
Avsättningar för pensioner och liknande  
Avsättning vid periodens ingång  5 474 5 578
Ianspråktaget under perioden  -170 -126
Värdeökning placerade medel 101 22

Avsättning vid periodens utgång 5 405 5 474
  

Not 16 Upplupna kostnader   2016-12-31 2015-12-31
 och förutbetalda intäkter 

Upplupna löner  276 254
Upplupna semesterlöner  2 938 2 614
Upplupna sociala avgifter  4 878 4 504
Övriga poster  496 165

Summa  8 588 7 537
  

Not 17 Justering för poster som inte ingår 
 i kassaflödet, mm  2016 2015

Avskrivningar  3 632 3 523
Förändring av pensionsavsättning  -69 -103

Summa  3 563 3 420

Not 18 Likvida medel  2016 2015
Banktillgodohavanden  346 18 424

Likvida medel i kassaflödesanalysen 346 18 424
 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-10.
KPMG AB
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REVISIONSBERÄTTELSE

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

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SDC ekonomisk förening för år 2016. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 32-37 i 
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till-
lämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktig-
heter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti-
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen.

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revis-
ionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för SDC ekono-
misk förening för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontroll-
eras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgö-
ras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen,
eller

 på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med la-
gen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen eller att ett förslag till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposit-
ioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Sundsvall den 10 mars 2017

KPMG AB

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor
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Stående fr v: 
PerArne Nordholts, 
Jan Björkman, 
Ian von Essen, 
Sara Söder Taberman, 
Anders Öhman, 
Jan Gustafsson och 
Thomas Sjöbäck
Sittande fr v: 
Magnus Norrby, 
Patrick Bäckström, 
Anders Rixon, 
Jörgen Bendz och 
Jonas Torstensson.

SDCs STYRELSE

SDCs LEDNINGSGRUPP

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

Magnus Hedin
Vice vd och 
avdelningschef Tjänster
magnus.hedin@sdc.se
Tel: 060-16 86 95

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

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

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

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

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

ORDINARIE LEDAMÖTER
Leif Olofsson.......................................................... ordförande
Jörgen Bendz ................................................... SCA Skog AB
Patrick Bäckström..........................Sveaskog Förvaltnings AB
Ian von Essen ............................Skogsägarna Mellanskog AB
PerArne Nordholts .................. Sågverksföreningen Såg i Syd
Magnus Norrby ..........................Sågverken Mellansverige AB
Carina Palm ..............................................BillerudKorsnäs AB
Thomas Sjöbäck ......................................Södra Skogsägarna 
Jan Björkman......................................Skogsägarna Norrskog
Jonas Torstensson .............................EON Värme Sverige AB

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Anders Rixon

ADJUNGERADE LEDAMÖTER
Jan Gustafsson, Stora Enso Skog AB
Roland Persson, Sydved AB

REVISOR
Lars Skoglund, KPMG

PERSONALREPRESENTANTER
Sara Söder Taberman, Unionen
Anders Öhman, Akademikerföreningen

SUPPLEANT
Roland Persson ...............................................Sydved AB
Henrik Sakari ...............................................SCA Skog AB 
Camilla Rolig Schölin..............................Bergvik Skog AB 
Sture Karlsson .....................Skogsägarna Mellanskog AB 
Andreas Johnsson .......................................Derome Skog
Anna Hansson .......................NK Lundströms Trävaru AB
Andreas Rastbäck ................................. Holmen Skog AB
Olof Hansson .....................................Södra Skogsägarna
Mats Boström .....................................Norra skogsägarna
Jonas Vestun ................................................ Jämtkraft AB
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SDCs BRANSCHRÅD

BESLUTINSTANS FÖR KONTROLLFRÅGOR

RÅDET FÖR MÄTNING 
OCH REDOVISNING (RMR)
Patrick Bäckström, Sveaskog, ordf.

VMF Syd
Roger Andersson, Södra Skog  
Thomas Agrell, Sydved
Anders Kalén, Wallnäs 

VMF Qbera
Anders Berggren, Mellanskog  
Lennart Stenquist, Stora Enso 
Mats Goop, Weda Skog 

VMF Nord
Jan Byström, SCA Skog 
Mats Boström, Norra Skogsägarna
Lars Svensson, Rödins Trävaru AB 

Övriga säljare
Mattias Forsberg, Sveaskog
Mikael Norberg, Eon Värme Sverige 

SDC
Lars Persson, sekr
Svante Wikner
Lars Björklund (adj)
Mattias Thafvelin (adj)
Håkan Rönnbäck (adj)

VMF
Johan Svensson, VMF Syd 
Birger Risberg, VMF Nord

LOGISTIKRÅDET  
Jan Gustafsson, Stora Enso, ordf.

VMF Syd
Sofia Persson, Södra Skog
Anders Westström, Sydved 
Fredrik Nilsson, Vida Skog 

VMF Qbera
Håkan Gard, Siljan Skog 
Gunnar Björkholm, Mellanskog 
Pär Emanuelsson, Moelven Skog AB 

VMF Nord
Lars Jonsson, SCA Skog  
Jonas Eriksson, Holmen Skog 
Sören Staaf, Norrskog 

Övriga säljare
Anders Järlesjö, Sveaskog 

SDC
Magnus Ulin, sekr
Oskar Cederlöf
Magnus Hedin (adj)

VMF
Johan Adolfsson, VMF Syd

IT-RÅDET 
Roland Persson, Sydved, ordf. 

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

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

VMF Nord
Lisa Nilsson, Holmen Skog  
Göran Wikström, SCA Skog 
Germund Gustavsson, Norra Skogsägarna 

Övriga säljare
Andreas Lidfeldt, Sveaskog  

SDC
Jakob Björklund, sekr
Jan Selander (adj)
Anders Rixon (adj)
Olle Andersson (adj)
Bo Eriksson (adj)

VMF
Jenny Lindén, VMF Qbera

VMK-NÄMNDEN BESTOD VID ÅRETS BÖRJAN AV FÖLJANDE LEDAMÖTER:
 
Ordinarie Suppleant
Lennart Rådström (ordförande) 
Urban Olsson Bengt Algotsson 
Mats Orvér Albert Eliasson 
Klas Ivert Lennart Forsberg 
Göte Bengtsson Mats Olsson 
Sven-Erik Gustavsson Sten Andersson
 
Vid SDC:s stämma den 10 maj 2016 ersattes Göte Bengtsson av Mats Olsson. Samti-
digt invaldes Kristian Areskog som suppleant.
 
(Ledamöterna är nominerade av de nationella partsorganen och utsågs vid stämman. 
Ledamöterna är personer med stor integritet, erfarenhet och kompetens och får inte 
längre ha sin dagliga gärning i virkesmarknaden.) Dessutom har Skogsstyrelsen, repre-
senterad av Christoffer Gillström / Anna Marntell, deltagit som adjungerad i nämndens 
möten.
 
VMK-avdelningens chef Håkan Rönnbäck är föredragande och sekreterare i nämnden.

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

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

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 Aktiebxqolag

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

Trätransporter i Norrbotten Aktiebolag

Umeå Energi Aktiebolag

WEDA Skog AB

Westan Logistik AB

Vida Skog AB

Västra Svealands Virkesfrakt (VSV-frakt) Aktiebolag

FOTNOT: 

Flertalet av de s.k. köpsågverken är 

kollektivt anslutna till SDC via respektive 

sågverksförenings medlemskap.

TRÄTRANS  
– VÅR NORDLIGASTE MEDLEM
TRÄTRANS (Trätransporter i Norrbotten AB) arbetar 
främst med transporter åt skogsindustrin. Verksam-
heten inriktar sig främst på att erbjuda och utföra 
transporter av skogs- och flisråvara samt sågat virke 
och styckegods. Huvudmarknaden finns i Norrbot-
ten, Västerbotten, Västernorrland och Norra Finland.

JGA SKOG 
– VÅR SYDLIGASTE MEDLEM
J G ANDERSSONS SÖNER AB i Linneryd är ett privat-
ägt sågverk med tradition för tillverkning och försälj-
ning av sågade och förädlade trävaror av hög kvalitet. 
Produktionen ligger på  175 000 m³ sågat virke per 
år. Virket levereras huvudsakligen via återförsäljare 
till industrier och byggarbetsplatser i Sverige och  
Europa. Ca 60% av produktionen exporteras till 
främst Holland, Danmark och England.
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