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förpackningsproduktion

 D
en produktion som i dag finns 
i Aven Forsa, strax väster om 
Hudiksvall, är även den helt 
inriktad på kundspecifi ka för-

packningar för industrikunder. En del 
produceras med hög grad av automation 
och i relativt stor volym. Andra delar av 

produktionen är mer specialbyggen i 
korta serier och med större inslag av ma-
nuella insatser. Den produktion som nu 
kommer att flytta hit från Sandby ökar 
andelen specialbyggen vid Aven Forsa.

– Sandby lådfabrik har haft en stor del 
av sin produktion inriktad på special-
byggda förpackningar för industrikun-
der, berättar Nicklas Larsson. Den typen 
av kunder bidrar till att det behövs en 
betydande mängd specialinredningar 
och anpassningar av de lastbärare och 
höljen som vi levererar.

NICKLAS LARSSON BETONAR att han gör 
skillnad mellan begreppen ”lastbärare” 
och ”pallar”.

– Pallar är ett etablerat begrepp för 
standardiserade produkter som EUR-
pallarna. Vi producerar inte den typen 
av pallar hos Aven Forsa, däremot köper 
vi in dem från producenter i omvärlden 
som en service till våra kunder som där-

med kan köpa även dessa från oss. Vårt 
eget fokus ligger helt på kundspecifika 
produkter.

Att konstruera specialanpassade för-
packningar som skyddar dyra produkter 
men som ändå inte är dyrare än nödvän-
digt är en komplicerad uppgift. Aven 
Forsa har en produktutvecklare och två 
konstruktörer som arbetar tillsammans 
med kunderna för att bygga den optimala 
förpackningen för varje uppgift.

– Vi har ett nära samarbete med kund-
erna, och får lyckligtvis ofta komma in 

relativt tidigt i projekt där nya förpack-
ningar behövs. I en del fall har vi även 
personal på plats när produkterna ska 
förpackas.

En ökande andel av arbetet är alltså 
olika former av tjänster, en utveckling 
som många företag strävar efter som ett 
sätt att stärka banden med kunderna och 
kunna ta bättre betalt. Nicklas Larsson 
konstaterar dock att man inte kan ta  
betalt specifikt för konstruktionsarbetet.

– Vi lägger ner mängder med arbete 
på att hjälpa kunden att hitta optimala 
lösningar, men vi kan bara ta betalt när 
vi levererar produkter.

Det gäller alltså att komma fram med 
lösningar som kunden menar kan gynna 
deras lönsamhet. Här menar Nicklas 
Larsson att det finns en del att göra.

– Vi i branschen måste bland annat  
bli bättre på att se möjligheter att kom-
binera olika material. Trä är svårt att slå 
när det gäller själva lastbärarna, men i 
andra delar som hölje och inredning kan 
man vinna på att kombinera trä med pap-
persmaterial, plast eller till och med stål. 
Man måste ha klart för sig att förpack-
ningar är något som alla behöver men 
som ingen egentligen vill betala för. Det 
är en kostnad som bör vara så låg som 

Kundspecifikt i fokus
Kundspecifika förpackningar har gjort Aven 
Forsa till en ledande tillverkare av träbase
rade förpackningar. Nu ökar man både 
kapacitet och fokus på specialbyggda för
packningar i Forsa genom att flytta hit hela 
den produktion som funnits i Sandby nära 
Tierp i Uppland.  
   – Senast i mitten av mars ska den flyttade 
produktionen vara igång här i Forsa, säger  
vd Nicklas Larsson.

TEXT OCH FOTO NILS LINDSTRAND

Produktionen vid Aven Forsa 
stöds till stor del av automation, 
bland annat ett antal robotar.

Starka lastbärare utformas av 
Aven Forsas egna konstruktörer.

Specialbyggen krä-
ver mer manuella 
insatser vid Aven 
Forsa.

Vi har ett nära samarbete med 
kunderna, och får lyckligtvis ofta 
komma in relativt tidigt i projekt 
där nya förpackningar behövs. ”
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möjligt utan att man riskerar kvaliteten. 
Vi på Aven Forsa investerar en hel del för 
att kunna sitta i förarsätet i utveckling-
en, i stället för att anpassa oss till den i 
efterhand.

VINTERN 2015 DOMINERAS till stor del av 
flytten av verksamhet från Sandby till 
Aven Forsa. Under februari ska maski-
nerna flyttas, och ett par veckor in i mars 
ska de alltså redan vara igång i Forsa. 
Produktionen har upphört i Sandby och 
de maskiner som ska flyttas kommer nu 
att delvis monteras ner för att underlätta 
flytten. Även i Forsa pågår förberedelser 
för flytten.

– De senaste veckorna har vi gjort plats 
i våra existerande byggnader, och förbe-
rett underlaget för de två maskiner som 
flyttas. Det handlar om en maskin som 
kapar och fräser i ett moment och om 
en Opti-Kap. 

Tre personer från anläggningen i 
Sandby flyttar med. Totalt var 39 per-
soner sysselsatt vid fabriken.

– Alla i Sandby var erbjudna att följa 
med, berättar Nicklas Larsson. Det var 
fler som tackade ja än vad som nu följer 
med, flera av de intresserade fick arbe-
te på hemorten innan flytten blev verk-
lighet. 

En följd av att inte fler följer med till 
Aven Forsa är att man genomfört ett re-
kryteringsarbete under höst och vinter. 
Hittills har man nyanställt 13 personer 
och kommer att anlita ytterligare ett  
par stycken.

– Rekryteringen har gått väldigt bra. 
Hudiksvall har drabbats av ett par ned-

Fakta
Aven Forsa
3 Producerar cirka 800 000 enklare 
lastbärare och 200 000 lådor och mer 
komplexa enheter tillverkas per år.
3 Omsätter 130 miljoner per år.
Har efter flytt av verksamhet från 
Sandby cirka 50 anställda.
3 Startades som sågverk med bräd-
gård efter kriget. Började så småning-
om producera förpackningar och 
inledde 1963 ett samarbete kring det-
ta med Iggesunds bruk.
3 Ägs av Aven Holding AB, tillsam-
mans med Aven Rabbalshede (tidiga-
re Pallen AB) och Aven Holmestrand i 
Norge. Koncernchef är John Olov Benn-
marker.

dragningar inom tillverkande indu-
stri de senaste åren, och vi har anställt  
både unga och ett antal med gedigen 
 erfarenhet av industriproduktion.

SKÄLET TILL ATT PRODUKTION flyttades 
från Sandby till Forsa var flera.

– Vi blir mer flexibla, eftersom vi har 
en bredare verksamhet här i Forsa. Sand-
by var ganska starkt fokuserade på pro-
duktion för en enda kund, Scania, vilket 
alltid innebär en stor sårbarhet. Sedan 
får vi också betydande synergieffekter, 
till exempel inom transporter.

Under 2015 blir det inga stora inves-
teringar i nya maskiner för Aven Forsa. 
I stället ligger fokus för ledningen på 
att få igång de flyttade maskinerna och 

hitta det optimala flödet och logistiken 
för hela anläggningen. I övrigt kommer 
man att satsa på uppgraderingar och 
kompletteringar för övriga maskiner.

– Vi kommer ju nästan att dubbla den 
nuvarande verksamheten här i Forsa, så 
det blir en hel del att arbeta med för att få 
flöde och logistik att fundera. I de exis-
terande linjerna kommer vi bland annat 
att satsa på ökad kameraövervakning 
för att kunna minska antalet personer 
som är sysselsatta med att övervaka oli-
ka produktionsmoment.

Aven Forsa köper sin träråvara från en 
rad sågverk i regionen. Största leveran-
tör är SCA, men här finns trä från flera 
andra leverantörer.

– Eftersom råvaran är en så hög andel 

av kostnaden är samarbete med leveran-
törerna väldigt avgörande för lönsam-
heten, konstaterar Nicklas Larsson. En 
del är bättre än andra på att anpassa sina 
produkter efter våra behov för olika de-
lar av vår produktion, och vi har fördelen 
av att ligga mitt i en av de största såg-
verksregionerna och kunna välja.

Även marknaden är god inom räckhåll 
för Aven Forsa. Man räknar sin mark-
nad från Umeå i norr till Västerås i söder.

– Den bedömningen beror både på  
logistiska hänsyn och på bedömningen 
av konkurrensen, som blir större ju läng-
re söderut man kommer, säger Nicklas 
Larsson. Totalt sett ser utvecklingen bra 
ut för kundspecifika industriförpack-
ningar. 3

Nicklas Larsson 
är vd vid Aven 
Forsa. Här med en 
inredningsdetalj till 
en specialdesignad 
träförpackning.

”


