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Joakim Gustafsson, vd för skogsvårdsföretaget Svensk Skogsservice i Ed. Fotograf: Christoffer Sjölin

Mobil revolution i skogen
ED En ny mobilteknik från Norge har revolutionerat det dalsländska skogsvårdsföretaget Svensk Skogsservices
arbetssätt. Med hjälp av GPS och nya rutiner för tidsinmatning och uppföljning kan arbetsledningen se exakt var
de anställda skogsarbetarna befinner sig och hur arbetet fortlöper. - Vi är först i branschen med tekniken, säger
vd Joakim Gustafsson.
Hur enkelt är det att hålla koll på 50 anställda skogsarbetare som är utspridda på
mängder av olika röjningsprojekt över hela landet? Inte alls enkelt, särskilt när en
majoritet av personalen inte pratar svenska. Det menar Joakim Gustafsson, vd för företaget Svensk Skogsservice i Ed
som arbetar med bland annat plantering, trädfällning och skogsröjning.
- Efter att vår verksamhet de senaste åren växt från en årsomsättning från runt en miljon till dagens ungefär 24 miljoner
kände vi att det blev ohållbart att fortsätta med det gamla systemet för lönehantering och inleverans av de anställdas
tidsscheman. Det är väldigt tidskrävande att använda vanlig pappershantering när man arbetar i skogsbranschen, det kan
innebära en bilresa på fem timmar ut i skogen bara för att lämna ett papper. Dessutom är drygt hälften av vår personal
polacker och då kan det bli lite krångligt med kommunikationen ibland.
"Kan revolutionera hela branschen"
Men Joakim Gustafsson hittade, delvis tack vare en kompis, ett effektivt motmedel mot de växande pappershögarna - ett
nytt system för datainsamling från företaget Tempus, som är ledande på den norska marknaden.
Under våren och sommaren har Tempus och Svensk Skogsservice arbetat fram ett gemensamt koncept baserat på
Tempus system.
- Varje morgon loggar våra skogsarbetare in på mobilen och då kan vi via GPS se exakt var de befinner sig. Sedan
loggar de ut när dagen är slut och anger hur mycket arbetstid som återstår för just det aktuella projektet. Sedan matas allt
in i vår server och förs sedan över till ett excelark, där vi kan se alla detaljer om lönekostnader och arbetsåtgång för varje
projekt. Den här tekniken kan revolutionera hela branschen och vad jag vet är vi först i landet.
Bättre säkerhet i skogen

De nya systemet har kostat ungefär 180 000 kronor för Svensk Skogsservice och det är välinvesterade pengar enligt
Joakim Gustafsson.
- Jag tror att vi kan minska ner våra administrationstimmar från ungefär 1200 till kanske 400 per år med hjälp av den här
tekniken. Dessutom innebär GPS-systemet att säkerheten blir bättre, både för oss som arbetsgivare och för våra
anställda. Vid en olycka kan vi se exakt var i skogen den anställda befinner sig.
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