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För tio år sedan var Joakim
Gustafsson snabb på skidor,
med målet att bli en av de
bästa. Skador fick honom att
byta spår. I dag tillhör han en
annan elit: Hans firma har på
rekordtid blivit en av de främ
sta på skogsvård.
TEXT: HANS SANDSTRÖM
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öjsågarna skräller. Sliter sönder
skogens tystnad. Vassa klingor
kapar. Buskar och sly virvlar åt

alla håll. Befriad från snåren står ungskogen
kvar, den värdefulla som ska växa till sig.
Här i de milsvida skogarna kring Ed i
Dalsland är Joakim Gustafsson hemtam.
Som ung tränade han i trakten med sitt
stora skidmål för ögonen. Ledig från plugget
satte han trädplanror. Det skulle bli hans
livs lyckokast när skadorna satte stopp för
satsningen i skidspåret.
En dag fick firman han jobbade åt inte
fram nog med plan
tor. Då skaffade han
själv fram dem som
behövdes genom den
enskilda firma han
skaffat för sponsor
intäkterna.
Joakim Gustafsson,
ägare.
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två som planterade. Efter två
veckor var vi tre. Planteringen
utökades så småningom med

röjning, och uppdragen ramlade över oss,

ska växa
hjälp av va
kallar lokal
egna företa
i branschen
Vi

säger Joakim Gustafsson.
Störst på röjning

Han hade sett möjligheterna, och var
beredd att ta det hela ett steg vidare.
"Men stopp där", tyckte Joakims farfar,
som ansåg att sonsonen först borde skaffa
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sig en ordentlig utbildning. Men Joakim
menade att det går att lyckas ändå, och

I;

lovade farfar att inom fem år bli en av de
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största på skogsvård. Han var redan bra på
marknadsföring - som idrottare hade han
fått sälja in sitt eget varumärke gentemot
sponsorerna. Självförtroende fanns.

2006 startade han Svensk Skogsservice, i dag ett av landets snabbast växande
företag och näst störst på att vårda skog.
Firman riktar i första hand in sig på att röja
ungskog och att rensa längs kraftledningar.
Bolaget röjde förra året över 11 000 hektar,
och är störst i landet på det. Konsulttjäns

Joakim Gustafsson ger intruktioner om arbetet.

ter ingår också, liksom skogsbruksplaner
- bland annat har 48 000 hektar planlagts

privata och offentliga skogsägare. Firman

sitt företag - han är ensam ägare. Sedan han

åt ett av kyrkans stift. Plantering utgör

gör även jobb i Norge.

drog igång Svensk Skogsservice 2006 har om

Riskfylld satsning

ska upp till 42 i år för att inom tre år nå 50

numera bara en mindre del.
- Vi har hög kvalitet på utfört jobb.
Därför har kunderna kommit tillbaka
varje år med fler och större uppdrag, säger
Joakim Gustafsson.
Bland dem finns de flesta stora skogs
bolagen, de stora elbolagen samt en rad

I

sättningen ökat till 37 miljoner kronor. Den
Expansionen har gått med rasande fart.
- Idrotten gav mig vinnarskalle, lärde
mig att sätta upp mål för varje år och slita
hårt för att nå dem.
På samma sätt driver Joakim Gustafsson

miljoner kronor med en vinstmarginal på
sju procent. Men resultatet har åkt berg
och dalbana med konjunkturen.
- Växer man som vi gjort står man längst
ut på trampolinen, säger Joakim Gustafsson.

topp inom skogvård

Svensk Skogsservice med 20 fast anställda och ett åttiotal på säsong är ett av
de största företagen inom skogsvård i Sverige.

Omsättning 2012: 37,2 miljoner kronor, rörelseresultat: 50 000 kronor.
Tjänster: ledningsröjning, skogsvård, konsultuppdrag, skogsbruksplaner med
mera.
Huvudkontoret i Ed byggdes ut för ett par år sedan från 300 till 900 kvadratmeter
och invigdes av Anders Wall.
Det innefattar även en butik för sport- och fritidsartiklar som också säljs via
nätet. Här ryms även ett materialförråd och en verkstad där ett antal röjsågar
med klingor på långa skaft väntar på att repareras. Tyngre maskiner ingår inte i
firmans arsenal.
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En av de främsta
Joakim Gustafsson var en av de
främsta juniorerna inom längd
åkning, men drabbades av skador
när han som 20-åring just tagit
steget upp i seniorklassen. I dag
är han 31 och har börjat åka
skidor igen. Han deltog i februari
i König-Ludwig-Lauf. Det är ett
av sju långlopp i en världscup där
även Vasaloppet ingår, som han
också körde.
Familj: sambo och två små barn.

Bor: i Ed. Startade Svensk
Skogsservice 2006.

Flera priser
Joakim Gustafsson och Svensk
Skogsservice har fått en rad
utmärkelser, bland annat:
•

•

•

•

På kort tid har företaget blivit ett av de största på skogsvård.
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Det har varit riskfyllt. Det går

till behövs, helst i Skåne, Blekinge och

åt mycket kapital för att expan

skog är det risk att de drar ner på skogs

Östergötland.

dera. Det har gått bra ändå,

vården, åtgärder som kostar nu men som

men när jag ser i backspegeln

betalar sig senare, resonerar Joakim.
Tillväxten framöver ska ske där firman

Men expansion är inget självändamål

redan har en stark ställning. I Dalsland

utan handlar om kundnytta, menar han.

antal för att kunna expandera, så han fick

förbättrar kvaliteten på uppdragsgivarnas

landets södra del. Och satsningen ska ske

och säsongsanställer skogsarbetare från

skog, och när de vill ha mer gjort måste vi

på ett nytt sätt:
lokala ombud, egna företagare i bran-

Polen. Sedan ett par dagar är han hem
- Att röja är ett tungt jobb som ska gö

schen. Vi utbildar dem och hyr sedan ut

ras vare sig det är djup snö eller 30 grader

Firman får nya uppdrag också genom att

vårt varumärke till dem, ett slags franchi-

varmt i skuggan, och de personer vi anlitar

svara på anbud och genom att erbjuda

sing. På det här sättet får vi folk som

gör det här bra.

sina tjänster i utskick till mindre skogs-

känner trakten där vi vill expandera, och vi

Största risken är kopplad till världskon-

/'

borde jag nog ha tagit det mer piano.«

kommen från årets rekryteringsresa.

Ny modell för expansion

ägare på orter där bolaget vill expandera.

har gått bra ändå, men när jag ser i backspegeln

arbetare men fick inte tag på tillräckligt
tänka om. Han vände sina blickar söderut

- Vi ska växa med hjälp av vad vi kallar

85 polacker anställs på kontrakt som

slipper själva att resa så mycket. Företaget

löper upp till tio månader om året med

har redan slutit avtal med rvå ombud. Tre

svenska avtalsvillkor. De tjänar enligt
Miroslaw Pestka och Tomasz Jutrzenka
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Årets Jobbskapare i Young
Entrepreneurs of Sweden 2012.

Joakim anlitade i början svenska skogs

och Värmland, runt Ludvika, i Göte

kunna leva upp till deras förväntningar.

Västsvenska skogspriset 2010.

»Det går åt mycket kapital för att expandera. Det

Rekryterar utanför gränserna

borgsområdet och på några andra platser i

- Det vi gör höjer återväxten och

Anders Walls stipendium för
landsbygdsutveckling 2010.

Joakim Gustafssson rekryterar i Polen, som mest har firman ett åttiotal säsongsanställda. Röjsågen ovan till höger är deras främsta arbetsredskap.

junkturen. Kan skogsägarna inte sälja sin

borde jag nog ha tagit det mer piano.

Årets företagare i Dals-Ed 2009.

>>

tar en fikapaus.
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Joakim Gustafsson dubbelt så

Där finns allt man behöver veta om varje

alltid diskussioner i familjeföretag, på gott

mycket som i Polen. Därför är

uppdrag, allt från yta, typ av skog och vad

och ont, säger Jon.

jobbet populärt, och närmare

som ska göras där - till uppdragets pris,

hälften har av dem har fått förnyat förtro
ende år efter år. Många av dem kommer
tillsammans med sina familjer. Utan
polackerna hade firman inte kunnat växa,
framhåller Joakim.
Då blev det fart

lönsamhet och hur jobbet ska följas upp.
- Ja, det är ett slags affårssystem som vi
är helt ensamma om, säger Sten Gustafsson.
Han gör också skogsbruksplaner -

Välmående samhälle
Dals-Eds kommun med 4 700 invånare i det inre av Dalsland har ett dokumen
terat bra företagsklimat med många små- och medelstora företag. Befolkning
en minskar långsamt, men är konstant i centralorten Ed. Trots att orten är liten
och räknas till glesbygd är folk inte mer arbetslösa här än i landet i genomsnitt.
Ett stort antal personer pendlar till jobb på andra sidan norska gränsen ett par
mil bort.
Eds samhälle är beläget på näset mellan två sjöar. Villorna är välskötta, och
lokala bolag bygger bostadsrätter på sluttningen ner mot sjön. Ed har fått be
hålla sin service - sånär som att polisen numera bara är ambulerande och gör
ett besök på torget på onsdagar.

2008 då Joakims far Sten kom med i firman.

tillbaka på åren med firman?
- Jag inser att jag jobbat oerhört mycket

digitala kartor där markförhållanden, typ

och kan ibland undra vad jag hållit på med.

av skog, dess ålder och annat framgår samt

Men jag är glad att jag gjorde det riktigt gro-

förslag om hur skogen ska skötas.

va jobbet med att få snurr på firman tidigt.

Yngre brodern vd

Inte bara fadern Sten Gustafsson utan även

- Ja, nu har bolaget duktigt folk, bra or
ganisation och en styrelse som är professio

Joakims fem år yngre bror Jon jobbar på

nell. Företaget är stabilt, jag har familj och

kan skog och har tillfört stadga åt rörelsen.

Svensk Skogsservice, numera som vd. Den

kan dra ner på mina egna insatser. Och mest

Han har lärt ut arbetsteknik i skogen,

här dagen arbetar han som bäst med ett

stolt är jag över att ha hållit löftet till farfar.

effektiviserat och strukturerat arbetet och

konsultuppdrag där Vattenfall ska bredda

är den som räknar på jobben.

en ledningsgata från 20 till 40 meter.

Han var redan konsult i branschen,

Sten Gustafsson är "skoglig chef" och

Firmans ursprung: skogsplantering.

Har det varit värt det?

Svensk Skogsservice fick en flygande start,
men riktig fart på omsättningen blev det

Inget slår jobbet i skogen

Och Joakim, vad tänker du när du ser

Det handlar om att värdera den skog som

bär sin kunskap med stillsam pondus där

ska fällas, ha kontakt med markägarna och

han står vid sin datorskärm när Tillväxt är

de virkesköpare som ska sköta avverkningen.

Av alla uppgifter han tagit sig an är det
inget som slår jobbet i skogen. Det är roli
gast, och det släpper han inte, utan är ute
en hel del för att hålla sig uppdaterad.
- Det är fysiskt tufft att röja, men att

på besök. Han demonstrerar en överskåd

Hur är det att ha brorsan som chef?

vända sig om och se en fin ungskog utan

lig matris som han byggt upp i Excel.

- Samarbetet funkar bra men det blir ju

massa snår, det ger en kick, säger han. •

en

Brodern Jon Gustafsson är vd i dag.

