- Nu ska vi först stabilisera verksamheten och
sedan ta nästa kliv upp till 50 miljoner. Men
då måste vi bygga upp ett nät av återförsäljare
runtom i landet för att ta in jobb via dem.

Prisbelönt företagare
Förra året var Joakim Gustafsson Årets före

/

tagare i Dals Ed. I år har han fått Anders Walls

När elitskidåkaren Joakim Gustafsson drabbades av skador blev han tvungen att välja ny väg. Först

lantbruksstipendium på 100 000 kronor.
- Båda är mycket hedersamma och det är kul för

inriktade han sig på försäljning och reklam - men övergick snart till plantering och röjning. Idag har Svensk

oss alla att vårt jobb uppmärksammas.

Skogsservice i Dals Ed 40 anställda och siktar på att dubblera omsättningen om fem år.

Stipendiet är privat och Joakim använder det
bland annat till en mentor. En företagare kan
behöva ett bollplank för hur han ska prioritera
och utveckla affärerna.

Joakim hade sålt majblommor, jultidningar,

sen osund, anser Joakim Gustafsson. Vem som

de sig till byggnation och industri där lönerna

annonser och idrottsutrustning när han bildade

får ett jobb avgörs till mellan 70 och 90 procent

är högre. Det är inte hållbart, anser Joakim
Gustafsson, som har löst problemet genom att

sitt företag år 2003. Kanske var det arvet som

priset. Det medför ofta att entreprenörer som

påverkade; han är sjätte generationen inom

har lagt låga priser inte klarar av att betala av

anställa polacker. De blir arbetstagare i Sverige,

skogsbruk. Både pappa och farfar har varit

talsenlig lön.

betalar skatt här och har samma förmåner som

skogsvårdslärare och deras namn har öppnat

- Tyvärr löser de flesta entreprenörerna detta

vi andra.

många dörrar.

med att inte betala lön eller att gåtvia beman

De första polackerna kom till företaget för fem

De första uppdragen kom från privata mark

ningsföretag. Det är inte okej enligt GS-facket

år sedan. Flera av dem är kvar i företaget, några

ägare och Moelven.

(för skogs-, trä och grafisk bransch). Skogvård är

har slutat och betydligt fler har börjat. Men det

- Sedan rullade det på, säger Joakim.

ett hårt arbete och upphandlarna vet inte alltid

är både tids- och kostnadskrävande att ha ut

vad de handlar upp. Det är ju uppenbart att det

ländska medarbetare, bland annat måste företa

Idag finns alla större elbolag och många skogs

inte går att följa de svenska kollektivavtalen

get ordna och bekosta översättning av alla blan

bolag bland kunderna, till exempel Stora Enso,

med dessa prisnivåer.

ketter från Försäkringskassan. Joakims sambo,

Sveaskog, Växjö Stift, Skellefteå Kraft, Vatten

- Det krävs också att alla i branschen enas om

Marie Karlsson, ägnar halva sin arbetstid på

fall och Svenska Kraftnät. Det geografiska om

seriösa upphandlingar. Det handlar om hur man

företaget åt myndighetskontakter.

rådet är koncentrerat till Sverige söder om Boll

vill bedriva skogsbruket på lång sikt och att

näs och Mora, även om en del uppdrag finns

betala de rätta lönerna. Varifrån ska vi annars få

betydligt längre norrut.

våra skogsarbetare om fem år?

Numera erbjuder Svensk Skogsservice även kon
sultuppdrag och röjning av kraftledningsgator,
även om skogsvård fortfarande är störst.

Viktigt våga satsa
Svensk Skogsservice är ett av landets största
skogsvårdsföretag och fortsätter att växa. Det

Brist på svensk arbetskraft

senaste tillskottet är en sportbutik som öppnade

Just svårigheten att hitta svensk arbetskraft är

i november. Det gäller att våga satsa och testa

ett problem. När det är lågkonjunktur vill ar

nya ideer, resonerar Joakim, vars drivkraft är att

Osund konkurrens

betslösa ofta ha jobb på skogsvårdsföretagen,

se hur stort hans företag kan bli. Förra året var

Prispressen i branschen är hård och konkurren-

men så fort konjunkturen vänder uppåt söker

omsättningen 23 miljoner kronor.
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