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Setra ökar fokus på teknikutveckling   
 

Andreas Hörnfeldt har utsetts till Teknikdirektör på Setra. Den nya stabsfunktionen 

Teknik kommer bland annat att ansvara för teknisk utveckling, digitalisering, 

investeringsprojekt, inköp och IT. 

 

– För att få kraft för teknisk utveckling och för att genomföra de förändringar och 

investeringar som är nödvändiga för att förstärka Setras konkurrenskraft förstärker vi nu vår 

organisation med en ny Teknik-funktion, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. 

 

– Med Andreas Hörnfeldt och hans långa och gedigna erfarenhet av utvecklings- och 

innovationsarbete ökar vi fokus på våra viktiga tekniska framtidsfrågor, säger Hannele 

Arvonen. 

 

Andreas Hörnfeldt är civilingenjör från KTH. Han kommer närmast från Stora Enso där han 

bland annat ansvarat för New Business Creation, en funktion för att skapa nya, växande och 

lönsamma produkter. De senaste åren har han varit vd för Stora Enso Re-board, ett innovativt 

dotterbolag inom koncernen.  

 

– Det känns väldigt spännande att få vara med och bygga upp den nya Teknik-funktionen, 

speciellt i dessa tider då mer eller mindre alla lyfter fram skogens betydelse för att ersätta 

fossila material med förnybara material. Setra har alla möjligheter att bli en ledande aktör i 

den växande globala bioekonomin, säger Andreas Hörnfeldt. 

  

Andreas tillträder sin nya tjänst i december och kommer att ingå i Setras koncernledning. 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta gärna: 

 

Hannele Arvonen, vd och koncernchef   
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