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ENTREPRENÖR Finns det plats för små företag
i en värld som går mot färre och större aktörer?
Östgötaföretaget br. Svensson Skog svarar ja och
ser helhetslösningar som sin konkurrensfördel.
Text & foto: MATTIAS WESTERBERG
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ÖRETAGET FIRADE 40 ÅR I FJOL och sedan ett
Sven-Olof Svensson som märker att de ofta hamnar hos
tiotal år fungerar det förutom som entrekunder som har många åsikter och tankar om hur deras
prenör även som virkesköpare. Affärsidén skog ska skötas. Ofta handlar det om lite mer specifik
bygger på hög full service genom flexibiliskötsel och inte stora, rationella åtgärder med maxitet och närhet. Vid till exempel regn är det
merad vinst just nu. Samtidigt har företaget i viss mån
viktigt att snabbt kunna dirigera om maskinerna eller
nischat sig på lite mer komplicerade arbeten
stoppa timmerbilen för att undvika körskador.
i naturreservat och runt ledningar.
– Genom nära samarbete och kommunikation med oss
– En av det lilla företagets nackdelar är att det kan
ska markägaren känna sig trygg när vi utför åtgärder.
få svårare att betala samma priser som större bolag
De ska veta vilken nivå de får på det utförda
när marknaden svänger, konstaterar Jonas
arbetet, berättar Sven-Olof Svensson som är
Bengtsson.
en av delägarna i familjeföretaget.
MEN DÅ KAN STORLEKEN och närheten ibland
Kontoret finns i Hycklinge i det skogrika
kompensera. Sven-Olof Svensson inflikar:
södra Östergötland. Verksamhetsområdet
– Ett argument som skogsägare ibland
sträcker sig ut till kusten i öster, någon
använder för att sälja till oss är att de vill
mil västerut och från Vimmerby i söder
bidra till en levande skogsindustri med
till Linköping i norr.
mångfald.
– Att verka inom ett begränsat område ger
Sven-Olof Svensson
Båda tror att mindre, fristående företag
oss en närhet till allt från kunder, bra samarsom köper och säljer virke är nödvändiga på skogsbetspartner och koll på det lokala vädret, säger Jonas
marknaden. De är inte bundna att leverera till egna
Bengtsson som är inköpare och arbetsledare. De korta
industrier, utan kan sälja till ett flertal olika sågverk
beslutsvägarna inom ett litet företag underlättar mitt
och massaindustrier.
arbete. Då kan jag påverka arbetet från början till slut
Så länge de har ett likvärdigt pris jämfört med andra
på ett enkelt sätt.
aktörer finns det plats för dem. Företaget har flera långFÖRETAGET ERBJUDER TJÄNSTER inom slutavverkning, gallvariga affärsrelationer, men använder korta kontrakt när
ring, skotning, flishantering, köp av virke, skogsvård och
de säljer vidare virket. Det hjälper dem även att betala
i viss mån planverksamhet. För att hantera verksamkonkurrenskraftiga priser till markägaren. n
heten har man tre skotare, en gallringsskördare och
en slutavverkningsdito samt två flisbilar.
För att minska tiden för stillestånd har man också
investerat i en välutrustad servicebil. Den körs av Per
Hertz, men när allt fungerar arbetar han mest med
skotning. Per har liksom flera andra anställda varit
i företaget under många år – en stor fördel, enligt
Sven-Olof Svensson.
– Vi har låg personalomsättning och har lyckats
behålla en kärntrupp. Det är viktigt när vi har många
verksamhetsgrenar. Många av företagets 15 anställda
kan utföra ett antal olika uppgifter, vilket är bra för kunden. Det ökar vår anpassningsförmåga. Lägg sedan till
att vi har flera egna maskiner att använda vid behov. Det
ökar konkurrenskraften även om någon maskin kan bli
stående utan arbete ibland, säger Sven-Olof Svensson.

FÖR NÄRVARANDE ÄR företagets ekonomiskt viktigaste verk-

samheter försäljning av timmer och flis. De upplever en
ökad efterfrågan inom flisverksamheten, särskilt hos
småskaliga pannor på bland annat större gårdar och
växthus. Då tar de flisbilen och åker till kunden, där de
oftast flisar rundvirke rakt in i lagret.
Olika markägare har olika mål. Det blir en stor utmaning att kunna känna av vad kunden vill, funderar
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”ETT ARGUMENT
SOM SKOGSÄGARE IBLAND
ANVÄNDER FÖR
ATT SÄLJA TILL
OSS ÄR ATT DE
VILL BIDRA TILL
EN LEVANDE
SKOGSINDUSTRI
MED MÅNGFALD”

 Att verka inom ett begränsat område
ger oss en närhet till allt från kunder, bra
samarbetspartner och koll på det lokala
vädret, säger Jonas Bengtsson

VIRKESKÖPARE AV EN
HÄNDELSE
Företaget grundades 1976 av de nuvarande ägarna,
bröderna Nisse och Sven-Olof Svensson. Då köpte de
en skotare och anställde några huggare. Samtidigt
drev de familjens lantbruk och skogsgård. Med tiden
fick de mer och mer arbete på grannfastigheterna
och avverkade åt närliggande sågverk som förädlade
råvaran. Vid mitten av 1990-talet övertog de en skördare och maskinförare från en lokal entreprenör.
2006 tappade de en stor entreprenad hos Södra
skogsägarna. I stället fick man ett nytt avverkningsuppdrag hos en annan uppköpare, men samtidigt
tvingades de själva skaffa en del av virket som köparen lovade att ta hand om. I och med det började br.
Svensson Skog sin bana som virkesköpande företag.
Under samma period skaffade man sin första flisbil.
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