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Produktion per enhet 2011, m3

Affärsområde Furu

 Kastet 217 000

 Skinnskatteberg 214 000

 Nyby 171 000

 Horndal 32 000

Affärsområde Gran

 Hasselfors 271 000

 Heby 253 000

 Färila 116 000

Affärsområde Förädlat

 Skutskär 95 000

 Valbo 53 000

 Långshyttan 34 000

Övriga sågverk

 Malå 168 000

 Vimmerby 160 000

 Rolfs 76 000

Setras produktionsenheter 
 Sågverk Furu

 Sågverk Gran

 Förädlingsenheter

 Övriga sågverk

 Husfabriker

Kort om Setra
Setra är ett av Sveriges största träindustri- 

företag och en ledande aktör i Europa. 

Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter 

för inredning och byggnation till kun-

der inom industri och bygghandel. 

Setras kärnaffär är produktion och försälj-
ning av sågade och hyvlade träprodukter i 
furu och gran. I bygghandelssortimentet 
ingår produkter som limträ, golv, fasad-
panel, innerpanel och trall. Flis, spån och 
bark är viktiga bioprodukter som främst 
säljs till kunder inom energisektorn samt till 
pappers- och massaindustrin. 

Koncernen omsätter 4,5 miljarder kronor 
varav 60 procent utgörs av export till främst 
Europa, Nordafrika och Mellanöstern. 

Säljkontor finns bland annat i Danmark, 
Tyskland, Storbritannien, Frankrike,  
Spanien och Japan. Koncernen har drygt  
1 000 medarbetare.

I Setra-koncernen ingår tio sågverk, tre 
förädlingsenheter samt, via dotterbolaget 
Plusshus, två husfabriker. Produktions-
enheterna är utspridda över landet med 
en geografisk koncentration till mellersta 
Sverige. Råvaran utgörs av högkvalitativ 
svensk furu och gran som hämtas från 
skogsområdena kring sågverken.

Setras huvudägare är Sveaskog  
(50,0 procent) och Mellanskog (49,5 
procent). Övriga cirka 1 500 mindre   
aktieägare har tillsammans 0,5 procent 
av aktierna i företaget.

Royal 
– Setras skeppningsmärke
Skeppningsmärken är trävarubran-
schens varumärken. Setras skepp-
ningsmärke Royal är väletablerat 
och har högt anseende på export-
varumarknaden. 

Det har använts sedan 1943 och 
fungerar än idag som kvalitets-     
garanti för virke, kundservice och 
logistik.

Nyckeltal 2011 
 (2010 års siffror inom parantes)

Nettoomsättning: 4 476 (4641) Mkr

Rörelseresultat: -42 (134) Mkr

Medelantal anställda: 1 044 (1121)



Sågade furuprodukter 
Sågade furuprodukter är en viktig exportvara för Setra. Omkring 70 procent av  
den totala produktionen säljs utanför Sverige med Nordafrika och Mellanöstern som  
viktiga tillväxtmarknader. Sågad furu är ett vackert och hållbart material som tål att  
synas. Det används därför framför allt till produktion av synliga träprodukter som 
golv, fönster, dörrar, paneler, listverk, möbler och tryckimpregnerat virke.

Kunder: Träindustrier som tillverkar golv, fönster, möbler etc samt hyvlerier.

Marknader: Viktiga geografiska marknader för sågade furuprodukter är bland annat 
Sverige, Danmark, Storbritannien, Spanien, Japan samt länder i Nordafrika och      
Mellanöstern. 

Produktion: Setra har sex specialiserade furusågverk i Skinnskatteberg, Kastet, Nyby, 
Horndal, Malå och Vimmerby. Vid Setras nordligaste sågverk i Rolfs sågas huvud-
sakligen furu, men även en mindre del gran.

Sågade granprodukter 
 Sågade granprodukter används på grund av sina specifika egenskaper främst som kon-
struktionsvirke. Granråvaran kommer från mellersta Sverige, främst Bergslagen men 
även från södra Norrland. Denna råvara ger en stor andel produkter som klarar höga 
hållfasthetskrav och som används bland annat för tillverkning av limträ. Tåliga ytter-
paneler och emballage är exempel på andra användningsområden för sågad gran. 

Kunder: Viktiga kundgrupper är hyvlerier, limträfabriker, husfabriker och emballage-
tillverkare.

Marknader: Sverige är den största marknaden för sågade granprodukter och svarar,  
inklusive interna leveranser till Setras förädlingsenheter, för omkring hälften av om-
sättningen. Andra viktiga marknader är Tyskland, Nederländerna, Frankrike och  
Storbritannien.

Produktion: Hasselfors, Heby och Färila är Setras tre specialiserade gransågverk.

Förädlade träprodukter
Setras bygghandelsaffär svarar för närmare 15 procent av koncernens totala försäljning. 
Det egenproducerade sortimentet består av byggvaror för konstruktion och interiör 
och omfattar bland annat limträ, byggträ, tryckimpregnerat, massiva trägolv, invändiga 
och utvändiga paneler. Setra Fasadpanel, en industriellt målad ytterpanel som lansera-
des i början av 2011, är ett bra exempel på träindustrins produktutveckling mot mer 
tidseffektiva och kundanpassade lösningar. 

Kunder: Byggvaruhandeln är den viktigaste kundgruppen för förädlade trävaror. Lim-
trä säljs även som objektsanpassade lösningar direkt till byggföretag och industri. 

Marknader: Sverige är den största marknaden för Setras förädlade träprodukter. En stor 
andel limträ exporteras till Tyskland, Japan  och Storbritannien. Golv och panel är två 
andra exportprodukter som främst säljs på den europeiska marknaden. 

Produktion: Förädlingsenheter finns i Långshyttan, Valbo och Skutskär samt i England 
vid dotterbolaget M&S Softwood. Enheterna Malå och Rolfs har både sågning och 
förädlingsverksamhet. 



Timmerstocken – en värdefull råvara 

ca50%
Bioprodukter

ca50%
Brädor & plank

Massa & Pappersindustri

ca50%
Råflis

Energisektorn

Bark, sågspån, torrflis
ca50%

Hela timmerstocken tas tillvara i sågverket. Ungefär halva  
stockens volym blir brädor och plank, andra halvan blir 
olika bioprodukter. Råflisen används som råvara i massa- 
och pappersindustrin. Bark, sågspån och torrflis går främst 
till energisektorn.

Bioprodukter
Försäljningen av bioprodukter som flis, spån och bark svarar för omkring 15 procent 
av Setras totala omsättning. I takt med att konkurrensen om den förnybara träfibern 
ökar, växer Setras bioproduktaffär i betydelse. Råflisen, som är den värdemässigt mest 
betydelsefulla bioprodukten, kommer från de yttre delarna av den färska stocken och 
är en viktig råvara för pappers- och massaindustrin. Sågspån och hyvelspån går i huvud-
sak till pelletsindustrin men används även, liksom torrflis och bark, som bränsleråvara  
i värme- och kraftvärmeverk.

Kunder: Massa- och pappersindustrin, energisektorn, producenter av jordförbättring 
och djurströ.

Marknad: Sverige.

Produktion: Allt på en timmerstock tas till vara. Bioprodukter som flis, spån och bark 
uppstår i samband med sågning och hyvling vid samtliga produktionsenheter.

Hållbart byggande och boende
Setras dotterbolag Plusshus tillverkar kundanpassade byggsystem i trä för bostäder.  
Affärsidén är att erbjuda kommersiella aktörer ett kostnadseffektivt och nytänkande 
boende med hög prefabriceringsgrad. Dotterbolaget Plusshus Entreprenad arbetar 
med montage av företagets produkter, planelement och moduler. 

Kunder: Kommersiella byggherrar och entreprenörer.

Marknad: Sverige och Norge är företagets geografiska huvudmarknader.

Produktion: Plusshus har två flexibla fabriker, en i Kristinehamn och en i Skellefteå, där 
både planelement och moduler kan tillverkas. Den specialiserade planelementfabriken 
i Arvidsjaur är under avveckling efter ett beslut i början av 2012.

Moduler – kompletta prefabricerade byggelement med golv, tak och väggar. Väggbekläd-
nad, el- och VVS-installationer etc. är färdigmonterade vid leverans.

Planelement – plana prefabricerade byggelement som ytter- och inneväggar, bjälklag 
och takkasetter. 



Setra = Svenskt Trä
Setra bildades hösten 2003. Namnets första del, SE, talar om att företaget har 
sitt ursprung i Sverige. Namnets andra del, TRA, står för verksamhetens inrikt-
ning: trä. Setra = Svenskt Trä. 

Även om Setra är ett ungt företag är rötterna i den svenska träindustrin djupa. 
De äldsta sågverken i koncernen är över 100 år och generationer av gedigen 
kunskap och erfarenhet har drivit verksamheten framåt.

Affärsidé
Setra erbjuder träprodukter för inredning och byggnation baserad på  
miljöcertifierad råvara.

Våra kunder finns inom bygghandel och industri på en internationell marknad. 
Tillsammans med kunder och leverantörer samarbetar vi för att skapa mervär-
den, effektiva flöden och uthållig lönsamhet.

Wood for Life
”Wood for Life” är Setras varumärkeslöfte och en sammanfattning 
av vad Setra står för och strävar mot.

”Wood for Life” speglar visionen att bidra till en hållbar utveckling  
genom ökad användning av det förnybara materialet trä.

 Setras största marknader,  
levererad  volym sågad  
trävara 2011

 > 100 000 m3

 30 000 – 100 000 m3

 < 30 000 

Setras 10 största marknader utanför Sverige,
andel av nettoomsättningen 2011
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Koncernens nettoomsättning 
per affärsområde 2011

Furu 33%

Övrigt* 25%

Förädlat 14%

Gran 28%

Total omsättning per AO

* Setras mellansvenska verksamhet är organiserad i  
tre affärsområden: Furu, Gran och Förädlat. I ”Övrigt”  
ingår sågverken Rolfs, Malå och Vimmerby samt  
dotterbolaget Plusshus.



Setra Group AB 
Box 3027 

169 03 SOLNA 
Tel 08-705 03 00

info@setragroup.com

 www.setragroup.com

Setra och miljön
Setra är en av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer av miljöcertifie-
rade träprodukter för inredning och byggnation. Samtliga produktions- 
enheter är certifierade inom miljöledningssystemet ISO 14001 och spårbar-
hetscertifierade enligt de båda skogscertifieringssystemen FSC och PEFC. 
Setras miljöarbete ska bidra till en hållbar utveckling och vi strävar hela tiden 
efter ständiga förbättringar. 

Setras råvara utgörs av tall och gran från svenska skogar. Råvaran är förny-
bar och ur ett klimatperspektiv av stor betydelse för att minska koldioxid-
nivån i atmosfären. 2011 var 51 procent av timmerråvaran som användes i 
Setras produktion miljöcertifierad enligt antingen FSC eller PEFS, vilket är 
i nivå med kundernas efterfrågan på certifierade träprodukter. Även den an-
del av timmerråvaran som inte är certifierad uppfyller de krav som de båda 
certifieringssystemen ställer på kontrollerad råvara. Det betyder att timmer-
råvaran kan spåras till avverkningen och att den inte kommer från illegala 
avverkningar eller skyddsvärda skogar.

Att minska förbrukningen av energi är ett övergripande miljömål för Setra  i 
verksamheten. Energin som används ska i första hand produceras av de bio-
produkter, främst bark, som uppstår i sågprocessen. Användningen av fossilt 
bränsle ska minimeras. Den största mängden energi som används vid såg-
verken, drygt 70 procent, utgörs av värmeenergi från biobränsle och används 
för torkning av virke. För att minska förbrukningen av elenergi drivs olika 
lokala projekt för energieffektivisering.

Transporter svarar för en väsentlig del av den miljöbelastning som verksam-
heten ger upphov till. Eftersom Setra har en stor marknad utanför  Europa 
transporteras stora volymer med fartyg. För att minska påverkan på miljön 
drivs ett löpande förbättringsarbete som bland annat handlar om att opti-
mera fordonsrutter, minska medeltransportavstånd, öka fyllnadsgraden i 
lastbilar samt att samverka med transportleverantörer.

”Wood for Life” är vår vision om en hållbar utveckling genom ökad använd-
ning av trä –  ett naturligt, förnybart och klimatsmart byggmaterial. Att trä 
dessutom är vackert, starkt i förhållande till sin vikt och är enkelt att under-
hålla gör det än mer attraktivt som ett miljöriktigt val för framtiden.

Fördelning av total energianvändning vid 
Setras produktionseneheter 2011

Diesel till interna 
transporter  4%

Värmeenergi från 
fossilt bränsle  6%

Elenergi  18%

Värmeenergi från 
biobränsle   72%

Fördelning av total energianvändning

Andel certifierad  timmerråvara
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