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Hållbarhetsrapport
Vida är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin med ca 1350   
anställda på 23 produktionsanläggningar, varav 12 sågverk, i södra Sverige.  
Produktionen är i  huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader.  
Ca 75 % av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien.  
Verksamheten omfattar även hustillverkning, emballagetillverkning, strö- och  
pelletstillverkning samt biobränslehandel.

Vida Skog är koncernens inköpsbolag med ett 45-
tal lokala virkesinköpare. Totalt anskaffas cirka 5,6 
miljoner m3fub rundvirke årligen och 4,9 miljoner 
av denna volym är sågsortiment. Huvuddelen av 
råvaran köps från privata skogsägare i södra Sverige. 
Utöver inköpsfunktionen erbjuder Vida Skog ett 
komplett utbud av skogliga tjänster och professio-
nell skoglig rådgivning till skogsägare.

Vida Wood säljer och levererar sågade trävaror som 
förädlats vid koncernens tolv sågverk i Borgstena, 
Hjältevad, Hestra, Hästveda, Alvesta, Vislanda, Ur-
shult, Nössemark, Orrefors, Mörlunda, Vimmerby 
och Tranemo. 75 % av produktionen exporteras till 
fem kontinenter.

Vida Building är en stabil leverantör av byggelement 
och färdiga moduler i trä. Kunderna är bygg-entre-
prenörer, byggherrar och arkitekter i framförallt 
Sverige, Tyskland, England och Holland.

Vida Energi är en av landets stora aktörer inom bio-
bränsle och leder koncernens satsning på bioenergi-

marknaden. Genom att tillvarata de produkter som 
uppstår både vid avverkning och vid vidareförädling i 
sågverken kan dessa förädlas till förnybar energi i form 
av energimässigt effektiva produkter som t.ex. skogs-
flis, stamvedsflis och pellets. Verksamheten rymmer 
inköp, förädling, lagerhållning och försäljning.

Vida Packaging är Nordens ledande och modernaste 
tillverkare av träemballage: lastpallar, pallkragar, 
kabeltrummor med mera. Genom ett nätverk av 
produktionsanläggningar och ett brett sortiment 
erbjuds kunden en komplett logistiklösning. Anlägg-
ningarna är geografiskt väl spridda över Sverige och 
det ger både närhet till kunden och stordriftsförde-
lar med rationell produktion.

Vida redovisar fyra prioriterade 
 hållbarhetsområden:
• Miljö 
• Personal 
• Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter 
• Antikorruption
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Miljö
Vida ska arbeta för att  ständigt minska belastningen på miljön i våra dagliga beslut. 
Dett a innebär att  i hela processen från skog, via produktion och försäljning, till distribution 
till kund, eft ersträva att  minska den totala miljöbelastningen i ett  nära samarbete mellan 
våra anställda, kunder och leverantörer.

Vidas verksamhet utgår från en förnybar, återvin-
ningsbar och biologiskt nedbrytbar råvara. En råvara 
som dessutom förbrukar stora mängder koldioxid 
under sin tillväxt i skogen. Trä är fantastiskt då råva-
ran används till i princip 100 %. Förutom sågat virke 
tillverkas pellets och stallströ av spån, cellulosaflis 
går till massaindustrin och bränsleprodukterna 
används både för Vidas energiproduktion samt säljs 
vidare till energibolag.

Våra industrier är strategiskt placerade nära råvaran 
vilket ger korta och miljöeffektiva transportlösningar. 
En betydande del av färdigvarorna transporteras 
med järnväg och båt. När Vida transporterar via 
järnväg blir det uteslutande med företagets egna tåg. 

Vida bidrar till att  minska mängden koldioxid
I Sverige planteras det minst två träd för varje 
 avverkat. Även om vi räknar lågt med en relation av 
ett  träd avverkat mot ett  planterat som får växa till 
sin fulla ålder, så lämnar vi ett  negativt avtryck eft er-
som växande skog tar upp koldioxid. Vår avverkning, 
produktion och distribution släpper ut mindre 
koldioxid än vad den växande skogen binder. Vida 
lämnar alltså ett  negativt koldioxidavtryck.

Koncernens energiförbrukning
Huvuddelen av koncernens energiförbrukning är 
biobränslebaserad, med bränsle som genereras från 
den egna produktionen. Vi har genomfört energi-
kartläggningar för samtliga våra enheter, där förslag 
ges på åtgärder. Vi följer nyckeltal avseende förbruk-
ning av värme, el och diesel per producerad enhet, 
med ambitionen att  ständigt bli energieff ektivare.

Miljöpolicy
Vidas miljöpolicy är ett  styrande dokument för ett  
ansvarstagande företag som ständigt strävar eft er 
att  minska sin påverkan på miljön. Vida deltar i 
projekt för att  ställa om till ett  fossilfritt  och hållbart 
samhälle. Med utgångspunkt från gällande till-
stånd enligt Miljöbalken arbetar vi löpande med att  
framförallt minska utsläppen till luft  från våra fast-
bränslepannor, att  minimera utsläppen till vatt en 
från bevatt ningen av timmer, att  minska ljudnivån i 
omgivningen runt våra produktionsenheter samt att  
ansvarsfullt hantera kemiska produkter och avfall.

Certifieringar
Vida är certifi erade genom FSC® och PEFC™. Det 
innebär att  vi bedriver ett  ansvarsfullt arbete i sko-
gen och endast köper råvara som kommer från ett  
hållbart skogsbruk. Vida erbjuder skogsägare att  
certifi era sig enligt både PEFC och FSC genom Pro-
silva skogscertifi ering AB. Både Vida och dess certi-
fi erade leverantörer revideras av interna och externa 
revisorer.
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Personal
På Vida finns många utvecklande och stimulerande jobb och flera olika yrkesgrupper. En 
del av personalen har rötter i det skogliga, men många har en helt annan utbildning och 
bakgrund. Vi sysselsätter cirka 1 350 medarbetare. 

Starkt bolag med sunda värderingar 
På Vida arbetar man i ett starkt bolag med sunda 
värderingar som står för långsiktighet, kvalitet och 
ett starkt fokus på miljön. Bolaget har en platt orga-
nisation med korta beslutsvägar där det finns stor 
möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och 
utveckling. Det viktigaste för Vida är personalens 
motivation och engagemang.

Vidas viktigaste resurs 
Personalen är Vidas viktigaste tillgång. Som en 
ansvarstagande och attraktiv arbetsgivare har Vida 

fokus på engagerade medarbetare som trivs och ut-
vecklas på sin arbetsplats. Särskilt fokus ska läggas 
på en säker och hälsosam arbetsplats, medarbetares 
utvecklingsmöjligheter och trivsel samt en gemen-
sam värdegrund.

Vida är ett ansvarstagande företag när det gäller 
personal och personalrelaterade frågor och som 
ständigt strävar efter att vara en attraktiv och an-
svarstagande arbetsgivare. Olycksfall och tillbud 
rapporteras, åtgärdas och följs upp löpande. 

Sociala förhållanden och  
mänskliga rättigheter
Vida respekterar människors rättigheter och internationella arbetsstandarder såsom dessa 
framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den Internationella 
 Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner. 

Tillfälliga anställningar av personer under 18 år sker 
enligt svensk lagstiftning och gällande kollektivatal. 
Vida accepterar inte tvångsarbete eller annat ofri-
villigt arbete i någon form. Diskriminering på grund 
av ras, religion, politisk uppfattning, kön, ålder, na-
tionalitet, sexuell läggning eller handikapp får inte 
förekomma.

Medarbetarna har full rätt att organisera sig, gå med 
i eller avstå från att gå med i fackliga organisationer. 
Vida verkar ständigt för att förbättra de sociala för-
hållandena de och mänskliga rättigheterna inom 
de områden där vi verkar genom värdegrunds- och 
utbildningsinsatser mot vår personal. 

Antikorruption
Vidas medarbetare får inte ta emot eller ge personliga gåvor eller andra ersättningar  
från/till utomstående som det finns en affärsrelation med. De får inte heller delta i 
 representation utöver normal affärsverksamhet.

Vida bedömer att risken för att medarbetarna ska 
utsättas för korruption eller korruptionsliknande 
 situationer är liten. Vidas värdegrundsarbete samt 

en kontinuerlig dialog för särskilt exponerade 
 grupper gör att risken minskar ytterligare.
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Agenda 2030 
och Vidas mål 
I september 2015 antog världens  stats- 
och regeringschefer en ambitiös och 
universell  utvecklingsagenda.  Agenda 
2030 består av 17 globala mål för 
hållbar utveckling som  syftar till att 
utrota fattigdom, stoppa klimatföränd-
ringar och skapa fredliga och trygga 
 samhällen. De globala målen ska nås 
till 2030.

Vida har identifierat sex av de 17 globala  målen 
som i större utsträckning berör verksamheten 
och där vi har möjlighet att på verka till det 
bättre. Målens syfte beskrivs i enlighet med 
Svenska FN-förbundet och därefter beskrivs 
hur Vida bidrar till uppfyllandet av målet. 
Inom vissa områden har vi även  formulerat 
egna mål.

De sex globala målen är;
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Hållbar energi för alla 
”Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och 
modern energi till en överkomlig kostnad.” 

Vida är en stor producent av biobränsle. Via bolaget Vida Energi köper 
och levereras skogsbränsle till de flesta närliggande värmeverken i  södra 
Sverige. Bolaget följer myndigheternas rekommendationer i strävan att 
ta tillvara de bränsleprodukter som faller ut vid avverkning.

Alla biprodukter som erhålls vid sågverken tas tillvara. Bark, spån 
och flis eldas i koncernens biobränslepannor och värmen används för 
virkestorkning, uppvärmning av fabrikslokaler samt för leverans av 
fjärrvärme till intilliggande samhällen. Överskottet av biobränslen säljs 
vidare till  värmeproducenter. Av kutterspån tillverkas pellets i Vida 
Energis regi. Totalt uppgår energiuttaget från biprodukter till cirka  
2,8 TWh 2021.

Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt
”Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
 ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga  arbetsvillkor för alla.”

Vidas vision är att växa och det innebär att så väl företaget som med-
arbetarna utvecklas och växer över tid. Företaget har sedan 70-talet 
haft en kontinuerlig tillväxt med en stark ekonomisk utveckling. Vida 
är idag en trygg och långsiktig arbetsgivare på de mindre orter där 
verksamheterna finns.

Vidas arbetsplatser ska vara säkra. I bolagens arbetsmiljöportaler 
 beskrivs och dokumenteras det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Olycksfall och tillbud rapporteras i ett gemensamt system (SIA och 
WIA), där också åtgärder och uppföljning dokumenteras. Allt för att 
förebygga olycksfall och tillbud. Vida följer upp alla olycksfall och till-
bud som rapporteras in.

 

Diagrammet visar Vidas expansion 1976 – 2021:  
Antal anställda

1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2019 2021
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Hållbara städer och  
samhällen
”Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
 motståndskraftiga och hållbara.”

Vida Building är en leverantör av pre-fabricerade hus med trästomme 
som hämtar virket från Vidas sågverk. Närheten till sågverken, som i sin 
tur sågar lokal råvara, leder till korta transporter. Hus med trästomme 
har i flertalet undersökningar visat sig ge ett lägre klimatavtryck och 
det är ett lätt byggmaterial som kräver mindre energi för transporter.

Vida Building bygger hus som har låg energiförbrukning då de är väl-
byggda, täta och bra isolerade. I alla byggprojekt eftersträvas att med god 
 marginal ligga lägre än de energikrav som idag ställs på marknaden. 

Byggande i trä sänker de direkta utsläppen av växthusgaser i förhållande 
till den mer klimatkrävande materialproduktionen av t.ex. stål och be-
tong. Ett hus i trä ger ungefär hälften så mycket koldioxidutsläpp som ett 
hus i betong. De indirekta utsläppen reduceras dessutom med upp till 
50% genom effektivare byggprocesser, mindre spill och cirkulära flöden. 
Trä är förnybart, lagrar koldioxid och den skog som används ersätts med 
ny skog som växer och binder mer koldioxid. Huvuddelen av allt trä Vida 
Building använder till sina hus är PEFC- eller FSC-certifierat. 

Vida Building deltar aktivt inom forskning och utveckling för att öka 
byggandet av högre hus med trästomme. Dels genom CBBT, Centrum 
för byggande och boende i trä (en forskningsstiftelse) och dels i olika 
projekt såsom Bioinnovation, KK-projekt samt samarbete med uni-
versitet och högskolor.

· Vida Buildings mål under 2022 är att tillsammans med kunden 
 Svanenmärka deras byggprojekt av vårt flerbostadshus ”Eden”.
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Hållbar konsumtion  
och produktion
”Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.”

Genom Vidas medlemskap och aktiva deltagande i Skogsindustrierna 
främjas forskning och utveckling inom skog och trä. 

Vida arbetar målmedvetet med energieffektiviseringar utifrån de 
 handlingsplaner som togs fram i samband med genomförda energi-
kartläggningar under åren 2016 – 2019. En detaljerad energikartlägg-
ning har genomförts avseende panna/tork under 2021.

I tabellen nedan redovisas nyckeltalen för användning av energi per m3 

sågad vara vid Vidas tolv sågverk.

Energislag Enhet 2018 2019 2020 2021*
El kWh/m3 sv 65 62 62 62
Värme (biobränsle) kWh/m3 sv 267 257 254 256
Diesel kWh/m3 sv 17,0 16,6 16,5 17,6

*Tre nya sågverk tillkom under hösten 2020 och här pågår fortfarande ett 
arbete med att energieffektivisera dessa. 

Vidas ambition är att 
fortsätta minska energi-
förbrukningen bl.a. 
 genom att;

• Alla nya torkar som 
köps in ska vara 
försedda med värme-
återvinning.

• Energiförbrukningen 
beaktas vid inköp av 
ny utrustning.
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Bekämpa  klimat- 
  för ändringarna
”Vidta omedelbara åtgärder för att 
 bekämpa klimat   förändringarna och  
dess konsekvenser.”

Vida ska minska användningen av fossilbaserade 
bränslen för interna och externa transporter. Inom 
koncernen finns ett antal eltruckar. Vidas mål när 
det gäller interna transporter är att;

• Ytterligare eltruckar kommer att köpas in efter 
hand. 

• Under 2022 ska ett eller flera sågverk gå över till 
att använda palmoljefri HVO som bränsle för in-
terna transporter. 

• Under 2021 påbörjades en större avverkning utan 
utsläpp av CO2. Projektet kommer att fortsätta 
under 2022. 

• Vida Skog ombesörjer skogsskötsel så som plan-
tering, röjning, gallring och mark beredning åt 
sina virkesleverantörer. Vida Skogs inköpare 

fungerar som råd-
givare i frågor som 
rör t.ex. ekonomi, 
skogsskötsel och val 
av skogsmaskiner. 
Sammantaget har 
bolaget stor påverkan 
på skogsbruket i vårt 
verksamhetsområde. 
Vida Skog strävar 
efter att ha välutbildade inköpare och entrepre-
nörer som utför arbetet enligt fastställda rutiner. 
Vidare verkar de aktivt för kortare omloppstider 
med bibehållen kvalité på skogen, eftersom det 
framförallt är i den växande skogen koldioxid 
binds. Detta sker genom att tillhandahålla för-
ädlade plantor och även alternativa trädslag som 
har en högre tillväxtpotential. Vida Skog strävar 
mot att i största möjliga mån ståndortsanpassa 
skogsbruket, alltså anpassa trädslag till mark-
förhållanden, så att bästa tillväxt tillhandahålls. 
Kortare omloppstid ger även mer skogsbränsle 
som kan ersätta fossila bränslen.

Vidas miljökarta 
– Vi tar hand om hela stocken

Vida Packaging
Kabeltrummor,  pallkragar, 

lastpallar, kompositpro-
dukter, specialemballage, 

lock och mellanlägg.

Vida Building
Byggelement och färdiga 

moduler.

Vidas sågade 
volym binder ca 

1 540 000 
ton CO2

årligen.

Vida Wood
Säljer och levererar sågade 

trävaror. 75 % av produktionen 
exporteras till fem kontinenter.

Tolv sågverk
Borgstena, Hjältevad, Hestra, 
Hästveda, Alvesta, Vislanda, 

Urshult, Nössemark, Tranemo, 
Vimmerby, Mörlunda, 

Orrefors

Vida Skog
Koncernens inköpsbolag

Vidas egna 
pannor

 Spån, bark 
och fl is

Massabruk
Flis till papper, 

kartong och 
hygienprodukter

Vida bidrar årligen med 
2,8 TWh baserat 

på biobränsle
vilket går till värmeverk, � ärrvärme

virkes torkning samt till a�  värma 
upp våra anläggningar. Det  

motsvarar uppvärmning av ca 
140 000 villor per år.

Vida Energi
 Pellets, ströprodukter, 

biobränsle.

Vidas djurströ består av förnybar
svensk skogsråvara av god 
kvalitet, främst från gran.

Virket binder CO2
bl.a. genom a�  bygga hus 

med trästomme.Med Vida 
Pellets värms 
ca 17 000 
villor/år

GROT 
Biobränsle

Vi kan följa 
hela kedjan

från skog till 
färdig produkt.

Varje år 
planteras cirka 
20 000 000 

plantor
på den virkesvolym 

Vida hanterar.

3 200 000 m3

inköpt timmer 
kommer från miljö-

certifi erat 
skogsbruk
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Ekosystem och biologisk 
mångfald
”Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald.” 

Skogsråvaran som används i Vidas sågverk kommer via Vida 
Skog. Vida Skog köper, avverkar och transporterar skogsproduk-
ter.  Leverantörerna är dels mindre privata skogsägare, dels stora 
 organisationer eller skogsbolag. Vida Skog köper både avverknings-
rätter som avverkas i egen regi och leveransvirke som skogsägaren själv 
avverkar. För att säkerställa att råvaran kommer från uthålligt skötta 
skogar är Vida Skog certifierade enligt FSC och PEFC. Det innebär kort-
fattat att stora krav ställs på skogsägarna som levererar timmer, massa-
ved och bränsle ved. Virket ska vara lagligt avverkat och får inte komma 
från exempelvis nyckelbiotoper eller andra skyddsvärda områden. Det 
får inte heller vara avverkat i strid med ursprungsbefolkningens rättig-
heter. En stor del av råvaran som köps in kommer från PEFC eller FSC- 
certifierade skogar. Där ställs det ytterligare krav på intakta ekosystem 
och bevarad biologisk mångfald, bland annat genom att skogsägaren 
behöver avsätta minst fem procent av den produktiva marken för 
 naturvårdsändamål. 

Vida Skog verkar aktivt för att öka andelen certifierade leverantörer 
och utför certifiering av skogsägare som ombud för Prosilva Skogscer-
tifiering. Under 2021 var 66% av inköpt timmer certifierad enligt FSC 
och/eller PEFC.

Alvesta 8 mars 2022

Vida AB
Org.nummer
556374-4183


