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Familjeföretaget Vedum har ända sedan företaget 
grundades för nästa hundra år sedan arbetat med 
frågor kring kvalitet, miljö, arbetsmiljö och  
ansvarsfullt företagande. Från början mest på 
intuition och som en självklar del av vår företags-
kultur och våra värderingar, så småningom allt mer 
målmedvetet och formaliserat. I dag samlas detta 
arbete under begreppet hållbarhet, med de tre 
dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. Det är ett bra begrepp, eftersom det 
fångar in de olika utmaningar som ett företag ställs 
inför, visar hur utmaningarna ofta hänger ihop och 
ibland måste vägas mot varandra.

Vedums hållbarhetsarbete idag genomsyrar hela 
företaget och har aldrig varit särskilt svårt att 
integrera i det dagliga arbetet – det sitter liksom i 
oss alla och är en del av vår företagsanda. Genom 
att alltid tänka längre har vi blivit framgångsrika. 
Samtidigt är vi medvetna om att hållbarhet kan 
vara ett komplext område med många utmaningar. 

Det kommer alltid finnas saker att ifrågasätta, 
utveckla och förbättra. Det kommer alltid nya 
idéer, lösningar och innovationer. Det kan vi inte 
genomföra på egen hand, eftersom vi är en del av 
ett sammanhang – lokalt här i Vedum, nationellt 
och globalt. Därför vill vi verka i en öppen dialog 
med kunder, medarbetare, leverantörer, myndig-
heter och allmänhet. 

Vi är övertygade om att företag inte bara måste 
och kan arbeta hållbart. Vi menar att det är en 
framgångsfaktor. Viktig idag, och ännu viktigare i 
framtiden. I grund och botten handlar det om att 
ta ansvar; ansvar för människor såsom våra kunder 
och medarbetare, ansvar för våra produkter, 
ansvar för företaget, ansvar för platsen där vi 
är verksamma och ansvar för jorden vi lånar av 
våra barnbarn. Detta ansvar börjar inte någon 
annanstans eller någon annan gång. Det börjar 
här och nu. Vi är på väg mot en hållbar framtid. 
Välkommen att vara med!

Vedum – familjeföretaget som  
tänker långsiktigt
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Att vi och många andra fokuserar på hållbarhet nu är 
förstås ingen slump. Bostadsbristen kräver att vi bygger 
nya bostäder snabbt, samtidigt som vi måste bygga 
klokt. Det slår mig att det också är en bra beskrivning 
av Vedums utveckling: vi växer snabbt och ansvarsfullt 
på samma gång. Eller med andra ord: hållbart.

När jag blev vd för 17 år sedan omsatte vi runt 200 
miljoner kronor. År 2017 omsatte vi cirka 740 miljoner 
kronor. Vårt mål är att växa organiskt varje år. Vi vill 
göra det under kontrollerade former, så att vi kan ha 
balans mellan ökad försäljning och produktion och 

samtidigt behålla fortsatt hög leveransprecision. Vi tar 
marknadsandelar och växer snabbare än branschen 
i övrigt, fortsätter att göra investeringar för ökade 
volymer och utvecklar både våra tjänster och våra 
produkter. Men mitt i denna kontinuerliga utveckling 
och tillväxt ska vi även ha fokus på att vår verksamhet 
är hållbar. Det är en utmaning, men jag är övertygad 
om att företag inte bara måste och kan arbeta hållbart, 
utan att det också är en allt viktigare framgångsfaktor. 
Utöver miljömässiga och sociala fördelar har hållbarhet 
en stor kommersiell potential.

Magnus har ordet 

Magnus Efraimsson 
Vd Vedum Kök & Bad AB
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VEDUM UTVECKLAR, TILLVERKAR, 

MARKNADSFÖR OCH SÄLJER INREDNINGAR 

FÖR KÖK, BAD, FÖRVARING OCH 

TVÄTTSTUGOR AV HÖG KVALITET 

OCH GOD DESIGN FÖR BOSTÄDER. 

VI HAR SVERIGES MEST KOMPLETTA 

INREDNINGSSORTIMENT FRÅN EN OCH 

SAMMA LEVERANTÖR – MÅLET ÄR ATT 

VARA BÄST PÅ HELHETEN. 

Affärsidé
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Vedum Kök & Bad grundades 1919 av Viktor Lindberg i 
Vedum, en liten ort cirka nio mil nordost om Göteborg. 
Affärsidén var enkel: man skulle tillverka ”sådant folk 
behöver” och i någon mening är det just det vi fortsätter 
med ännu i dag. På samma geografiska plats.  
Med samma jordnära värderingar och ansvar.

I dag ägs företaget av bröderna Magnus och Niklas 
Efraimsson och hjärtat i vår verksamhet, tillverkningen 
och huvudkontoret, finns fortfarande i Vedum. På en 
produktionsyta på 32 000 kvadratmeter tillverkas cirka  
18 000 kök och 21 000 badrumsinredningar per år.  
Vi är idag cirka 460 anställda och omsatte under 2017  
ca 740 miljoner kronor.

VEDUM – ETT PERSONLIGT OCH TRYGGT VAL

Hela vår verksamhet bygger på långsiktighet och 
vårt mål är att vara det självklara valet och den bästa 
samarbetspartnern på valda marknader. Vi har alltid  
varit och är styrda av våra värderingar, som ska hjälpa 
oss att nå detta mål; Vedum är personliga, engagerade  
och professionella, kundorienterade, form- och  
funktionsmedvetna och ansvarstagande. 

Vår organisation är helt kundorienterad och vi arbetar 
i tre affärsområden; byggprojekt, konsument och 
husfabriker och återförsäljare bad: 

1. Affärsområde byggprojekts kunder köper inredning  
till kök, badrum, förvaring och tvättstugor till sin  
produktion av flerbostadshus, villor och gruppbebyggelse. 

2. Affärsområde konsument och husfabriker ansvarar  
för egna utställningar – i Vedum, Linköping, Stockholm, 
Malmö, Göteborg och Uppsala. Här säljer vi kök till  
konsumenter och mindre, lokala byggföretag. 
Kompletterande skåpsinredning och tillbehör säljs via 
vår webbshop. Vi har också avtal med husfabriker som 
tillverkar småhus. I våra utställningar hjälper vi deras 
kunder att välja inredning till kök, badrum, förvaring 
och tvättstuga. 

3. Affärsområde återförsäljare bad säljer våra badrums- 
inredningar och utvalda tvättstugeinredningar till kon-
sumenter via cirka 400 utvalda återförsäljare i Sverige 
och Norge. Återförsäljarna är främst VVS-fackhandel 
och kakelbutiker.

Om Vedum
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En del av vår företagsanda, är att tala om saker och vi  
tror på en öppen dialog tillsammans med våra intressenter, 
för att alltid komma vidare. I vårt hållbarhetsarbete har 
vi identifierat fyra intressentgrupper som påverkar och 
påverkas mest av vår verksamhet; våra kunder,  
medarbetare, leverantörer och myndigheter.

KUNDER

I våra värderingar ligger att vara kundorienterade. Vi  
finns till för våra kunder och måste därför ha förståelse 
och inlevelse för den unika situation som varje kund  
verkar i. Därför behöver vi snabbt fånga upp förändringar 
och önskemål från marknaden, både vad gäller organisation 
och produktutveckling. 

Hög kvalitet är ett av Vedums adelsmärken och med hög 
kvalitet menar vi att vi även ska ha hög tillgänglighet i 
våra affärsrelationer och att man som kund alltid ska bli 
såväl professionellt som vänligt bemött. Våra kunder är 
människor och vi är alltid intresserade av att lyssna på och 
lära av andra människor. Uppstår trots alla ansträngningar 
något fel, vilket alla vet att det ibland tyvärr gör, ska vi 
vara lyhörda för detta och snabbt åtgärda felen. 

Vår kvalitet mäts i nöjda kunder, därför genomför vi 
löpande NKI-mätningar och följer kontinuerligt upp kund-
reaktioner. I våra kundmätningar får vi höga betyg och vi 
vet att våra kunder fäster mycket stor vikt vid kompletta 
leveranser av rätt kvalitet, i rätt tid. I vårt arbete sätter vi 
därför stort fokus på arbete med att hålla leveranssäkerhet 
på hög nivå och kvalitetsbrister på låg nivå.

MEDARBETARE 

Vedum skall attrahera, rekrytera, utveckla och  
behålla engagerade och kunniga medarbetare som vill 
utveckla företaget och sig själva genom ständigt lärande. 
Initiativkraft blandat med ödmjukhet, sunt förnuft samt  
en vilja att ständigt förbättra sig och vara en lagspelare är  
de ideala förutsättningarna för att trivas på Vedum. 

Vi tror på mötet mellan oss människor. Vi genomför, i 
motsats till många andra företag, inga medarbetarenkäter 
för att få fram medarbetarens åsikter. En del av företags-
andan är att vi vill vara personliga och därför vill vi att 
medarbetardialogen förs mellan oss människor, inte via 
en anonym enkät. Istället har vi kontinuerliga veckovisa 
möten för avdelning och grupp för att uppmuntra till 
dialog och regelbundna medarbetarsamtal har länge  
varit en självklar del av medarbetardialogen.

LEVERANTÖRER 

Vi skall upprätthålla och skapa nya långsiktiga relationer 
med utvalda, ansvarstagande leverantörer, som delar våra 
värderingar och är villiga att vidareutvecklas med oss. 
I relationen med våra leverantörer skall vi uppträda 
affärsetiskt korrekt och vi arbetar i enlighet med vår 
Uppförandekod och Näringslivskoden mot mutor. Att vara 
professionell innebär för oss på Vedum i detta sammanhang 
att upprätta korrekta leverantörsavtal i enlighet med de 
omfattande hållbarhetskrav Vedum ställer samt genomföra 
leverantörsbedömningar och regelbunden uppföljning.

Mycket av dialogen med våra leverantörer sker i det dagliga 
arbetet men vi genomför även årliga, av våra leverantörer  
mycket uppskattade leverantörsdagar, där vi delar erfaren-
heter med varandra.

MYNDIGHETER

Hjärtat i vår verksamhet är vår tillverkning i Vedum. I enlighet 
med vår miljöpolicy har vi åtagit oss att följa alla lagar, 
förordningar och föreskrifter och i det arbetet är en öppen 
dialog med myndigheter centralt. Vi arbetar aktivt med 
våra regler och rutiner för arbetsmiljö, medarbetarskap/
ledarskap, rekrytering och hälsa och har ett nära samarbete 
med vår Företagshälsovård. Våra låga miljöutsläpp under 
de gränsvärden som vårt miljötillstånd omfattar och vår 
låga personalomsättning ser vi som ett kvitto på detta 
systematiska arbete. 

För att kunna fortsätta leva upp till allt hårdare myndig-
hetskrav inom miljöområdet, vet vi att vi behöver fortsätta 
investera i en modern och effektiv tillverkningsprocess.  
Och för att hjälpa våra kunder att leva upp till sina  
myndighetskrav, är det viktigt att vara uppdaterad med  
nya lag- och branschkrav.

Det viktiga samtalet

100% AV VÅRA NYA  

A OCH B-LEVERANTÖRER  

GENOMGÅR EN 

LEVERANTÖRSBEDÖMNING.
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För att definiera vilka som är Vedums väsentliga och 
viktigaste hållbarhetsfrågor har en väsentlighetsanalys 
genomförts. Genom intervjuer med nyckelpersoner inom 
Vedum har viktiga områden fångats upp och de områden som 
har stor vikt för såväl externa intressenter, framförallt kunder 
och myndigheter, som interna intressenter, i form av personal 
och ägare, har prioriterats högst. Dessa prioriterade,  
väsentliga hålbarhetsområden kan sammanfattas i ett  
hållbart sortiment, ansvar för medarbetaren och ett 

ansvarsfullt, hållbart företagande.

HÅLLBART SORTIMENT 

Kärnan i vår verksamhet är våra produkter. Vårt sortiment 
är utvecklat för att kunden ska ha stora valmöjligheter och 
alltid kunna hitta en lösning som passar sig och sitt hem.  
Vi fokuserar på det vi är bäst på, dvs inredning som 
används till förvaring i bostäder. Det är i första hand inredning  
och förvaring till köket, badrummet och tvättstugan men 
kunderna kan även använda våra produkter till vardagsrummet, 
hallen, sovrummet och garaget, det är egentligen bara 
fantasin som sätter gränsen. 

När vi talar om ett hållbart sortiment på Vedum menar vi 
både materialval, hög produktkvalitet och funktionalitet. 
Lika viktigt som inredningens form och utseende är de 
praktiska, och ibland dolda, egenskaperna och funktionella 
lösningarna. I begreppet hållbart sortiment ryms även en 
design som gör att man kan och vill leva med våra produkter 
länge. Begreppet innebär också utveckling av produkter 
och lösningar som hjälper våra kunder att leva mer hållbart 
hemma, till exempel vad gäller källsortering, energisparande 
och minskad vattenförbrukning. 

KVALITET KOMMER ALLTID FÖRST 

Hög kvalitet är ett Vedums adelsmärken och del av vår 
affärsidé. Vårt kvalitetsarbete innebär bland annat att vi 
anlitar ackrediterade provningsföretag/laboratorium som 
testar hur våra produkter står emot bland annat fukt och 
det vardagliga användandet. Genom att göra produkter  
som håller länge bidrar vi till att minska det ohållbara  
slit- och slängsamhället.

TRÄRÅVARAN 

Förnybart trä från skogen utgör mer än 80 % av råvarorna 
i det skivmaterial som utgör stommen i vår inredning. Vi 
handlar skivmaterial enbart i Europa, säkerställer ursprunget 
och exempelvis de spånskivor som vi använder avger 
hälften så mycket formaldehyd jämfört med de krav som 
lagstiftningen ställer.

SVANENMÄRKT

För att den medvetna konsumenten ska känna sig trygg  
i sitt hållbara val, arbetar vi sedan ett antal år tillbaka 
med att Svanenmärka delar av vårt sortiment. Alla 
köksstommar, vissa köksluckor och badrumsserien Basic 
är idag Svanenmärkta och målet är att fortsätta det 
arbetet med flera delar av sortimentet. Att Svanenmärka 
vår inredning hjälper oss även att tillgodose våra 
byggprojekt- 
kunders krav för Svanenmärkta bostäder. 

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Vi underlättar för våra byggprojektkunder att göra 
ett rätt produktval, genom att länge ha arbetat med 
miljöklassningssystemen BASTA, Sundahus och 
Byggvarubedömningen. 

BARA LED-BELYSNING

All köksbelysning, inklusive lådbelysning, är LED. 
Målsättningen är att all badrumsbelysning också  
ska övergå till LED och arbete med det pågår.

VÅRA KUNDER SKA VARA NÖJDA MED 

SORTIMENTET

Utifrån uppsatta mål mäter vi kontinuerligt våra kunders 
nöjdhet och vårt sortiment får ett fint omdöme från 
våra kunder. Samtidigt vill vi framåt, det finns alltid saker 
att utveckla, förbättra och förfina för att vi ska ha nöjda 
kunder också i framtiden.

VI TÄNKER ETT STEG LÄNGRE 

Vi inser att vi ännu bättre behöver förstå våra kunders 
behov. Och vi behöver Inte bara identifiera vad våra 
kunder tror att de kommer att behöva. Vi tänker 
längre än så. Därför är vi med i HSB Living Lab på 
Chalmersområdet i Göteborg som är ett tioårigt projekt 
som syftar till att utveckla nya sätt att bygga och forma 
framtidens boende. Med hjälp av riktiga människor är vi 
med och identifierar riktiga behov. Ett långsiktigt projekt 
helt i linje med våra värderingar.

UNGEFÄR 50% AV SKIVMATERIALET  

ÄR LÅGEMITTERANDE  

SPÅNSKIVOR; HALV E1

Vedums viktigaste
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HÅLLBART LEDARSKAP

Vi tror att ett engagerat, inkluderande och tydligt 
ledarskap skapar goda förutsättningar för ett ansvars-
fullt medarbetarskap. Vi tror på mångfald, korta 
beslutsvägar och investerar i tid för tvärfunktionella 
möten: enkla organisationsformer skapar rätt förutsätt-
ningar för varje medarbetarna att arbeta under eget 
ansvar. Vi styrs av våra värderingar och tror på vikten 
av att ha trygga ledare och medarbetare som agerar 
utifrån våra värderingar, med stöd utifrån skriftliga 
policies, instruktioner och rutiner.

Vidare förespråkar vi ett förbättringsorienterat ledar-
skap. Detta bygger på övertygelsen om att människor 
i ledande befattningar måste vara insatta i såväl 
detaljer som de större sammanhangen och genuint 
intresserade av sitt ansvarsområde för att kunna leda 
och utveckla sina medarbetare och de processer de 
verkar i. 

NOGGRANN REKRYTERING OCH GOD 

INTRODUKTION

För att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla engagerade och kunniga medarbetare, är vi 

ANSVAR FÖR MEDARBETAREN OCH 
MEDARBETARANSVARET

För oss på Vedum är det viktigt att varje medarbetare 
känner sig sedd och delaktig i verksamheten. En 
upplevelse av och övertygelse i att vi alla bidrar till 
att vi gemensamt når företagets mål gör att arbetet 
blir meningsfullt och engagerande. Detta når vi bland 
annat genom ett gediget introduktionsprogram för 
alla anställda, reglerade pauser och raster med 
utrymme för avbrott och tid med arbetskamrater, 
årliga protokollförda medarbetarsamtal för individuell 
feedback, operativa chefer inom alla skift och 
avdelningar, utbildade gruppledare och teamledare mm. 
På arbetsplatsen finns fackföreningar representerade med 
lokala klubbar inom GS, Unionen och Ledarna.

noggranna i vår rekryteringsprocess och investerar 
mycket resurser i en god introduktion för alla roller. 

GER MAN SÅ FÅR MAN

Om vi är generösa mot våra anställda i att exempelvis fira 
viktiga milstolpar tillsammans under festliga förhållanden, 
uppmuntra ha-kul-utanför-jobbet aktiviteter, äta julbord 
alla tillsammans och stödja den bygd vi är verksamma 
i och så beroende utav, är vi övertygande om att vi får 
dubbelt igen.

MYCKET PRAT

Vi tror på mötet mellan oss människor och därför har vi 
skapat många olika gemensamma mötesplatser. Vi har 
en nyrenoverad gemensam matsal och gemensamma 
fikaplatser både inomhus och utomhus, där vi vet att 
många givande samtal förs. Och många glada tillrop 
och skratt delas. I vår utställningslokal Kvarnen finns 
konferensmöjligheter, övernattningsrum och restaurang, 
där vi på ett professionellt sätt kan utbilda kunder och 
medarbetare, mötas och diskutera tillsammans med 
samarbetspartners för att lösa de frågor och utmaningar 
vi gemensamt står inför.

OCH MYCKET HANDLING

Att konsekvent leva våra värderingar och vara långsiktig 
ger resultat. Här är några exempel:

• Guldklubben. Denna skinande klubb, där 
 medarbetare som varit anställda mer än tio 
 år är medlemmar, utgör nästan 40 % av hela 
 Vedums personalstyrka. Detta innebär att 171 
 medarbetare med en genomsnittlig anställningstid 
 på 19 år (!) är medlemmar.
• Vedums ledningsgrupp består av 50 % kvinnor
 och 50 % män.
• Mycket låg andel inhyrd personal, då vi tror att 
 en anställningsform med anställningskontrakt 
 skapar mer långsiktiga relationer.
• Vinstdelningssystem för personalen, som bygger 
 på insikten om att alla medarbetare kan påverka 
 företagets framgångar och därför också får del i  
 uppkommen vinst. 

100% AV VÅRA MEDARBETARE 

HAR ÅRLIGEN INDIVIDUELLT 

MEDARBETARSAMTAL 

MED SIN CHEF

ANTAL OLYCKOR PER 100-TAL 
HELÅRSANSTÄLLDA
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Miljörelaterad 
förbrukning 2016 2017

Elförbrukning kWh/skåp 21,41 19,72

Förbrukning VOC kg/skåp 0,342 0,324
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ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Vi tar ekonomiskt ansvar genom att driva vår 
verksamhet på ett sätt som säkrar en långsiktigt god 
och trygg ekonomi. Genom att alltid tänka längre 
möjliggörs investeringar i kapacitetsökande, 
genomförandet av investeringar, kvalitetshöjande 
och miljöförbättrande åtgärder. Ledstjärnan utifrån det 
ekonomiska perspektivet är att vi ska växa organiskt 
och fortsätta att vara ett självständigt, familjeägt 
bolag. Tjäna pengar först, investera sedan – har hela 
tiden varit ägarnas filosofi för att vara en ekonomiskt 
stabil och trygg affärspartner. Som ett bevis på vår 
ekonomiska hållbarhet har vi tilldelats Bisnodes 
diamantdiplom för högsta kreditvärdighet under 20 år. 
Det skapar trygghet för såväl kunder som för 
medarbetare och leverantörer.

Exempel på genomförda miljöförbättrande åtgärder 
i vår tillverkning i Vedum:
• Katalytisk rening av lösningsmedelsutsläpp 
 med en reningsgrad på 95 procent. 
• Minimering av spill med moderna formatsågar.
 Av det träspill som ändå uppstår, tillverkar vi varje 
 år 1200 ton briketter som i vår panncentral blir   
 värme. Denna värme värmer upp samtliga våra lokaler  
 men även Vedums skola, äldreboende och lägenheter.
• Vårt palloptimeringssystem gör att vi alltid 
 kan packa våra lastbilar maximalt och på det 
 sättet minska antalet transporter.
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Hållbara listan 

Vår historia, våra medarbetare i kombination våra 
värderingar har resulterat i en lång lista av olika 
genomförda hållbarhetsåtgärder, som vi inte alltid har 
varit så bra på att synliggöra. Därför finns ”Hållbara 
listan” som exemplifierar vad vi gemensamt med våra 
kunder, medarbetare och leverantörer ha lyckats 
åstadkomma tillsammans. 

Du kan ta del av listan på www.vedum.se. 

FÖR ATT NÄMNA ETT HÅLLBART 
EXEMPEL, HAR KOMMUNEN MINSKAT 

SITT OLJEBEROENDE MED 198 M³ 
FÖR 2017 GENOM ATT ANVÄNDA 

FJÄRRVÄRME FRÅN BRIKETTELDNING 
AV TRÄSPILL I VÅR VÄRMEPANNA.

Motverkande av korruption

Vår inköpsfilosofi innebär att Vedum skall upprätthålla 
och skapa nya långsiktiga relationer med utvalda, 
ansvarstagande leverantörer, som delar våra värderingar 
och är villiga att vidareutvecklas med oss. I relationen 
med våra kunder och leverantörer skall vi uppträda 
affärsetiskt korrekt i enlighet med vår Uppförandekod 
och Näringslivskoden mot mutor. Vi är professionella 
och upprättar korrekta anbudsförfaranden, förhandlingar 
och kontraktsupprättande på ett korrekt sätt samt 

säkerställer att affärsverksamheten följer gällande 
konkurrensregler. Vi tar ansvar i att inte missbruka 
gåvor och gästfrihet och arbetar i enlighet med 
Näringslivskoden från Institutet mot mutor genom 
att omsätta våra värderingar i daglig handling. Vi 
respekterar internationella konventioner, däribland de 
tio punkterna i United Nations Global Compact, stöder 
och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i 
vår verksamhet.
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MYNEWSDESK

LINKEDIN

INSTAGRAM

PINTEREST

INFO@VEDUM.SE

WWW.VEDUM.SE

YOUTUBE
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