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VIOL 3 seminarier 

VIOL 3 seminarierna är ett initiativ för att på ett kreativt sätt sprida 

erfarenheter och skapa lärdomar om VIOL 3 och dess lösning. 

Tillsammans med våra kundföretag eller själva kommer vi lyfta ämnen 

som vi ser är viktiga och intressanta för att lyckas i sin resa mot ett nytt 

VIOL. 

Seminarierna riktar sig till andra kundföretag och VIOL 3 projekt som 

vill öka sin kunskap och ta del av erfarenheter och tips om VIOL 3 

lösningen.

Målet är att skapa erfarenhetsutbyte och skapa en bättre förståelse för 

möjligheterna att nyttja och tillämpa VIOL 3.



VIOL 3 seminarier | Inplanerade under våren 

Datum Ämne Presentatör

27 april Transportprisräkning Holmen & Sveaskog

13 maj Integrationsmönster Stora Enso

2 juni Sortiment SCA



VIOL 3 seminarier | Övrigt

Sessionen spelas in!

Frågor under presentationens gång? Räck upp handen så ger vi 

dig ordet så snart som möjligt. 



Presentation Biometria

Tomas Karlsson Chef Forest Storm

Amanda Lundberg        Gruppledare Forest Storm, Affärskonsult Sveaskog

Markus Thorsson Tjänstespecialist Redovisning

Lina Hellberg                  Tjänsteutvecklare Redovisning 
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Sveaskogs arbete med råvarupris i Viol 3



Presentatörer

Håkan Sjölinder

Virkesekonom
Martin Lindkvist

Virkesekonom

Erik Thuresson

Verksamhetsutredare



Bakgrund

 Utredningar identifierade av projektledare. Exempel:

– Redovisningshänvisningens påverkan

– Transportavtal

– Organisationsstruktur (internnummerstruktur)

– Avvikande mätningsbestämmelser

– Kollektiv

– Fördjupad prisräkning.

 Utredningar är verksamhetsinriktade och drivs parallellt med 

testverksamhet.



Uppdraget- fördjupad prisräkningsutredning

 Förstå och bygga kompetens om prisräkning i VIOL3: 

– Dra slutsatser om det kommer att krävas förändringar av Sveaskogs prisräkning och arbetssätt 

 Bedöma resursbehov för prisadministration

 Prisräkningens påverkan på redovisning och affär inklusive mätbesked

 Avgränsning:

– Prisräkning i VACS (som ekonomisystem) kontra VIOL



Bemanning

 Prisadministratör från respektive marknadsområde (Nord, Syd)

 Viol 3-specialist/verksamhetsutredare samt huvudansvarig

 Vid behov olika affärsansvariga inom Sveaskogs organisation

– Utmaning i att ta dessa från 0 till att kunna svara på komplexa frågeställningar.

• Rekommendation: Se till att referenspersoner har en hyfsad kunskapsnivå om Viol 3



Metodik

 Huvudsakligt fokus: Köp i 1a led

 Utgångspunkt: Dagens prislistor och prislistehänvisningar

 Divergerande och konvergerande flöden



Nya faktorer- ett urval

 LLD istället för LKF

 Måttslagskvalitet och VML

 Prisräkning styr mätbeskedens informationsstruktur

 Mätning fördelas ej ut på flera sortiment, blir produkter



LLD LKF



Villkor per LKF i 

Viol 2:

212100-212199

213200-213299

216100-216199

218200-218499

Villkor per LLD i Viol 3:

318022,318025,318029,318036-

318038,318006,318013,318016,318003,318004,318007,

318004,318018,318019,318002,318005,318008-

318012,318015,318017,318020,318021,318023,318024,

318026,318028,318030,318031,318033,318038,318034,

318035,318039-318041,318044

Prisområdet är Län Gävleborg förutom 

kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle 

och Sandviken.



Olika utmaningar i olika delar av landet



Exempel på skillnader mellan prislistehänvisningar

Rad på prislistehänvisning i Viol 2

Samma villkor på prislistehänvisning i Viol 3



Måttslagskvalitet, produkter och VML

-Använda samma prislista i olika affärer

 Användningen av en prislista kan få olika utfall beroende bland annat 

på:

– Affärer som speglas med olika kontraktstyper kan få olika utslag

– Olika, eller samma mätningstjänster på olika mätplatser kan resultera i mätresultat 

med olika måttslagskvalitet

– Olika produktuppsättningar i olika handelssortiment

– Olika produktuppsättningar i samma handelssortiment (siteunik produktlista)



Måttslagskvalitet

Mätande företag anger för varje mätplats vad de mätresultat 
som produceras får och kan användas till. Gäller angivna, 
beräknade och omräknade mätresultat
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Informationsstruktur på mätbesked
-råvaruprisräkningens påverkan





Mall för priskomponenter



Priskomponentsförteckningen



Produkter istället för sortiment

Viol 2 Viol 3

Sortimentskategori

012-grantimmer

Sortimentskategori

071-stamblock



Analys produkter istället för sortiment

 Urvalsvillkor på trädslagsklass vid stockmätning (när möjligt)

 Lista produkter som urvalsvillkor

(Betänk på att handelssortimentets sortimentskategori ofta inte är detsamma som alla produkternas 

sortimentskategori)

 Inga produkter att villkora på vid bruttoprisräkning

– Exempel: travmätning av timmer med två trädslag

• Går inte att få bruttopris per trädslag(produkt)

• Fördelning per trädslag syns inte

 Sortimentskategori på mätbesked blir förvirrande

Stamblock 35,68m3f       17 840



Resultat

 Identifierat ett antal gap. Exempel:

– Prisområde och dubbla T/A där Biometria har lösningsförslag.

 Strukturerat och satt regelverk för namngivning av priskomponenter 

utifrån påverkan på mätbeskedens innehåll.

 Inga detaljsvar ”hur ska vi göra”. Olika förutsättningar ger ett brett 

spektrum av lösningar.



Fler faktorer

 Förändrad internnummerstruktur

 Förändrad överblickbarhet i prislistehänvisning

 Ingen automatisk prioritering eller dubblettkontroll i prislistehänvisning

 ”Nedgradering” av matrisfubben

 Inget centralt register av textkoder (extern prisreferens)

 Förändrad kollektivstruktur

 Ingen automatisk omprisräkning pga förändring i prislista eller hänvisning

 Korrektionspost kollektiv endast vid kollektivperiodens avslutande

 Nya faktorer och insikter tillkommer allt eftersom utredningen fortsätter



Att tänka på

 Fokusera på affären bakom administrationen. Det kräver inblandning av 

affärsansvariga.

 Tänk framåt, vad tror vi om framtida affärer?

 Enklare scenariotester ger inte alla svar. Vi har kompletterat med teoretiska 

resonemang för att komma närmre verkligheten.

– Exempel: Sökfunktion PH, komplexitet i urvalsvillkor, måttslagskvalitetens påverkan mm 

 Olika förutsättningar

– Sveaskog har fler prislistor och geografiska styrningar i söder än i norr

– Stor mängd externa affärer, inga egna industrier

 ”Alla” företag är unika där var och en kan landa olika i sina analyser.



Tack för oss!
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Avslutning

Inspelning kommer läggas upp på biometria.se 

VIOL 3 → Användardokumentation → VIOL 3 Seminarier

Ge oss feedback och annan input på menti.com (Kod: 2909 0176)

Har du tips och idéer på seminarier du vill se framöver? Kontakta 

beatrice.yxhammar@biometria.se

Nästa tillfälle är 27 april då Holmen och Sveaskog pratar om 

transportprisräkning, håll utkik under nyheter på biometria.se   

mailto:beatrice.yxhammar@biometria.se



