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Familjeföretaget Vedum har ända sedan företaget 
grundades för i år 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 
systematiskt, och strukturerat. 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 genomsyrar hela 
företaget och utgår från en enkel tanke: vi ska göra 
livet bättre för människor i dag, utan att äventyra 
livet för morgondagens generationer. Samtidigt är vi 
medvetna om att det är ett komplext område med 
såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska 
utmaningar. Det kommer alltid finnas saker att 

ifrågasätta, utveckla och förbättra. Det kommer 
alltid nya idéer, lösningar och innovationer. Vi 
måste alltid komma vidare. Det kan vi förstås inte 
göra 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, leverantörer, myndigheter, anställda och 
allmänhet.

Vi är övertygade om att företag inte bara måste 
och kan arbeta hållbart. Vi menar att det är en 
framgångsfaktor. Viktigt 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 18 år sedan omsatte vi runt  
200 miljoner kronor. År 2018 omsatte vi cirka 775 
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 har växt snabbare än branschen 
i övrigt, fortsätter att göra investeringar 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 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 fortsät-
ter 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  
i dag cirka 460 anställda och omsatte under 2018 ca  
775 miljoner kronor.

HUR VI ARBETAR 

Vedums arbetssätt är engagerat och professionell 
och vår filosofi bygger på långsiktighet, trygghet och 
ständiga förbättringar. Vårt mål är att vara det själv-
klara valet och den bästa samarbetspartnern på valda 
marknader. Professionella och privata kunder som delar 
våra värderingar om hållbar design, funktion och kvalitet. 
De är ansvarstagande och fattar långsiktigt kloka beslut. 
De kan och vill göra personliga och trygga val.

VÅRA TRE AFFÄRSOMRÅDEN

Vår marknadsföring och försäljning drivs organisatoriskt i 
tre affärsområden. Uppdelningen är gjord utifrån hur vår 
marknad ser ut och de behov våra kunder har.

1. Affärsområde byggprojekt

Flerbostadshus, villor och gruppbebyggelse.
Byggprojekt arbetar direkt mot byggföretag i Sverige. 
Till exempel Peab, JM, HSB, Riksbyggen, Hökerum 
Bygg, Besqab, Bifa, Småa och ett flertal andra. 
Affärsområdets kunder köper inredning till kök, 
badrum och tvättstugor till sin produktion av  
flerbostadshus, villor och gruppbebyggelser. 
Affärsområdet Byggprojekt står för cirka 55 procent  
av Vedums omsättning.

2. Affärsområde konsument och husfabriker 

Konsumenter, husfabriker och lokala byggföretag.
Affärsområdet ansvarar för våra sex egna utställningar 
– i Vedum, Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala och 
Linköping. Här sker vår försäljning till konsumenter och 
lokala byggföretag. Vi har också avtal med husfabriker 
som tillverkar småhus, till exempel OBOS-gruppen, 
Eksjöhus, Götenehus, Mjöbäcksvillan och Vårgårdahus. 
I våra utställningar hjälper vi deras kunder att välja 
inredning till kök, badrum, förvaring och tvättstuga 
mm. Affärsområdet konsument & husfabriker står för 
cirka 35 procent av Vedums omsättning.

3. Affärsområde återförsäljare bad 

Utvalda nordiska återförsäljare. Vi säljer våra badrums-
inredningar och utvalda tvättstugeinredningar till  
konsumenter via 400 utvalda återförsäljare i Sverige 
och Norge. Återförsäljarna finns främst inom fack-
handeln bl.a kedjorna Comfort, Colorama, NRA och 
Baderingen samt kakelbutiker och specialbutiker. 
Affärsområdet återförsäljare bad står för cirka  
10 procent av Vedums omsättning. 

Om Vedum
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VEDUM UTVECKLAR, TILLVERKAR, 

MARKNADSFÖR OCH SÄLJER  

KÖKS-, BADRUMS- OCH 

TVÄTTSTUGEINREDNINGAR 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

verksamhet. Ytterst ansvarig för ledningssystemet är 
Vedums ledningsgrupp och ledningssystemet är sedan 
många år tillbaka certifierat enligt ISO 9001 och ISO 
14001.

Den informella styrningen består i att arbeta struk-
turerat, systematiskt och i nära samarbete med våra 
leverantörer och kunder, för att säkerställa såväl 
formella lagkrav som kundkrav. Vi fattar genomtänkta 
beslut genom att en öppen dialog tillsammans med 
våra samarbetspartners och internt fattas beslut i 
tvärfunktionella beslutsforum. Ansvar för dialogen och 
beslut är alla anställda på Vedum.

STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET

Inom Vedum utgörs det dokumenterade hållbarhets-
arbetet av vårt ledningssystem, som i huvudsak utgår 
från lagar och förordningar, kundkrav och policys. 
Dokumenterad miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy för 
Vedumanställda ingår i detta ledningssystem, liksom 
våra mål och mätetal. 

Särskilda dokumenterade policys för mänskliga rät-
tigheter i leverantörskedjan och policy mot korruption 
saknas, då genomförd väsentlighetsanalys identifierat 
att dessa områden ej är väsentliga för Vedums 



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 leveranssäker-
het 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.

Det viktiga samtalet - intressentdialogen

100% AV VÅRA NYA  

A OCH B-LEVERANTÖRER  

GENOMGÅR EN 

LEVERANTÖRSBEDÖMNING.

MYNDIGHETER

Tillverkning av inredning och lagkrav 

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 myndighetskrav inom miljöområdet, vet vi att 
vi behöver fortsätta investera i en modern och effektiv 
tillverkningsprocess. 
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För att hjälpa våra kunder på ett bra sätt arbetar vi 
systematiskt, strukturerat och dokumenterat. Genom att 
arbeta med långsiktiga relationer med utvalda, ansvarsta-
gande leverantörer skapas rätt förutsättningar för att kunna 
få fram rätt dokumentation. Vi genomför leverantörsdagar, 
utbildar internt vår sortimentsavdelning och inköpsavdel-
ning i de olika lagkraven för att hela tiden höja kompeten-
sen i hela företaget om dessa viktiga frågor.

Vår inredning och lagkraven

Våra byggprojektkunder blir allt mer angelägna om att vi 
som leverantör kan hjälpa dem i deras arbete att tillgodose 
de lagkrav som ett byggprojekt innebär. Det finns ett stort 
fokus i hela byggbranschen att säkerställa att det inte finns 
farliga ämnen i byggprodukter, kemiska produkter och 
inredningar. Här har vi som samarbetspartner en viktig roll 
att spela. I praktiken innebär detta att i nära dialog med 
våra leverantörer ta fram dokumenterade underlag vad 
vår inredning består av för material och kemikalier. Detta 
dokumenterade underlag utgör basen för att vår inredning 
ska bli godkänd enligt de olika miljöbedömningssystemen 
BASTA, Sundahus och Byggvarubedömningen.

Faktaruta om Basta, Sundahus och Byggvarubedömningen 

BASTA
BASTA är ett egendeklarationssystem där leverantörer och tillverkare av bygg- och anläggningsprodukter registrerar 
de produkter som klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i BASTA:s högt ställda krav på 
kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning REACH är kärnan i BASTA:s krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt 
tillgänglig för alla att söka i.

Sundahus
Dokumentation av produkters innehåll och bedömning görs av SundaHus anställda och bedömningen delas in i fem 
klasser: A, B, C+, C- och D. SundaHus bedömningskriterier är till största delen baserade på Europaparlamentets och 
rådets CLP¹ förordning (EG) nr 1272/2008 och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Byggvarubedömningen (BVB)
BVB:s bedömningar utgår från det kemiska innehållet i produkterna samt ett antal livscykelaspekter. Totalt inkluderar 
bedömningen avseende kemiskt innehåll 29 delkriterier, vilka främst baseras på de ingående ämnenas klassificerings-
gränser enligt kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen. Den andra delen av en bedömning är produk-
tens miljöpåverkan under livscykeln däribland upphov av farligt avfall och emissioner till inomhusluft.

¹ CLP = EU-förordning med regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter
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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 priori-
terade, 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 tvätt-
stugan men kunderna kan även använda våra produkter 
till vardags-rummet, 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 produk-
ter 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 av 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.

UNGEFÄR 50% AV SKIVMATERIALET  

ÄR LÅGEMITTERANDE  

SPÅNSKIVOR; HALV E1

Vedums viktigaste

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, badrumsserien Basic 
och nyheten Nora till både kök och bad är idag 
Svanenmärkta och målet är att fortsätta Svanenmärka 
flera delar av sortimentet. 

Byggprojektens kundkrav i extra fokus 

Under året som har gått har de miljörelaterade 
kundkraven ökat väsentligt inom affärsområde bygg-
projekt som är vårt största affärsområde.  Den stora 
förändringen består dels i att detaljeringsgraden har 
ökat. Numera ska all vår inredning inklusive handtag, 
skåpsinredningar, tvättställ, speglar etc registreras i 
de olika miljöbedömningssystemen Basta, Sundahus 
och Byggvarubedömningen. Dels består förändringen 
i att Svanenmärkt inredning får allt större betydelse 
i våra byggprojekt. Detta i sin tur beror på att viktiga 
Vedumkunder såsom JM och PEAB har satt upp egna, 
ambitiösa miljömål; att bygga 100 % Svanenmärkta hus. 

Utdrag från JM:s hemsida: 
JM har alltid jobbat med att bygga hållbart. Alla hus  
vi började planera under 2018 eller senare blir även  
miljömärkta med Svanen. Det gör oss till det första 
nordiska byggbolag som Svanenmärker hela sin  
produktion av bostäder i hela koncernen - Sverige, 
Norge och Finland. I våra hus skrivs historia.

Vedum har sedan snart tio år tillbaka arbetat med att 
Svanenmärka delar av sortimentet. Detta arbete har 
framförallt syftat till att kunna hjälpa den miljömedvetne 
konsumenten till ett medvetet val inom affärsområde 
konsument & husfabriker. Nu får detta arbete allt ökad 
betydelse även för våra byggprojektkunder.
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marknadsföringskrav. Logotypen för Svanenmärket 
får inte under några omständigheter användas på 
produkter listade i Svanens husportal, om dessa inte 
är Svanenmärkta enligt Svanens kriterier för Möbler 
och inredning. I marknadsföringssyfte är det endast 
tillåtet att använda följande fras för inredning i portalen 
”Produkten är listad i portalen för byggprodukter som 
kan användas i de Svanenmärkta husen”. 

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 och badrumsbelysning, inklusive 
lådbelysning, som Vedum erbjuder i sortimentet är LED. 

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.

Faktaruta Svanenmärkta möbler  

och inredning

Svanenmärkningen bedömer möbler och 
inredningars miljöpåverkan under hela livscykeln 
och några av de omfattande kraven är: 

* Håller hög kvalitet och är testade även med 
 avseende på hållbarhet

* Kemiska produkter innehåller minimalt med
 hälso- och miljöfarliga ämnen

* Träskivor avger lite formaldehyd 

* Trä kommer inte från skyddsvärda skogar

Svanenmärkta byggnader – det är poängen som  
är poängen

För att kunna Svanenmärka en byggnad måste våra 
kunder leva upp till kraven i Svanens kriteriedokument 
”Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och 
förskola”. I detta kriteriedokument ställs krav på olika 
områden, såsom energianvändning, kemiska produkter, 
byggprodukter, köksinredning och en rad innemiljöfakto-
rer som är relevanta för människors hälsa och för miljön.  
Varje område bedöms enligt en poängberäkningsmodell 
och våra kunder måste erhålla ett visst antal poäng för 
att licens för Svanenmärkning ska beviljas. Beroende på 
vilken byggnad som ska Svanenmärkas, flerbostadshus, 
småhus eller förskola/skola, krävs mellan 15–17 poäng.

Våra produkter, som i Svanenmärkta byggnader 
benämns köks- och badrumsinredning, kan maximalt 
generera 3 poäng. Om våra produkter är Svanenmärkta 
från början, genererar detta maximala 3 poäng. Om 
våra produkter inte är Svanenmärkta enligt Svanens 
kriterier för Möbler och inredning, behöver vi uppfylla 
angivna minimikrav. Dessa minimikrav innebär att vi 
behöver intyga låg formaldehydavgivning från träskivor 
och att produkter inte behandlats med nanopartiklar 
eller biocider. När dessa krav är uppfyllda är produkten 
godkänd att använda men genererar då en lägre poäng, 
än om produkten hade varit Svanenmärkt. 

Svanens husproduktportal

För att underlätta byggarnas process med att Svanenmärka 
byggnader har Svanen tagit fram en digital husproduktpor-
tal. De som vill bygga Svanenmärkt får enbart använda de 
material, byggvaror, byggprodukter och kemiska produkter 
som finns listade i portalen. Under året som har gått har det 
pågått ett intensivt arbete att få Veduminredning godkänd i 
Svanens husproduktportal.

Skillnad Svanenmärkt Veduminredning och 
Veduminredning i Svanens husproduktportal

Det är skillnad på en Svanenmärkt Veduminredning och 
en Veduminredning som uppfyller kraven för att bygga 
Svanenmärkt. En Svanenmärkt Veduminredning uppfyller 
Svanens kriterier för Möbler och inredning. I detta krite-
riedokument ställs omfattande miljökrav på inredningens 
hela livscykel, från råvara till avfall. Mängden hälso- och 
miljöfarliga ämnen i materialen är reducerade till ett 
minimum, träskivor ska avge lite formaldehyd och trä får 
inte komma ifrån skyddsvärda skogar. Och framförallt, 
Svanenmärkt inredning håller hög kvalitet och är testade 
med avseende på hållbarhet. 

En Veduminredning som är godkänd i Svanens hus-
produktportal ska såsom tidigare har beskrivits, minst 
uppfylla minimikraven avseende förbud av behandling 
med nanopartiklar eller biocider samt kraven på att 
träskivor ska ha låg formaldehydavgivning. Denna 
skillnad ger inte bara olika poäng för våra kunder som 
vill bygga Svanenmärkt, utan yttrar sig även i Svanens 
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PRODUKTIONSPERSONALTJÄNSTEMÄNLEDNINGSGRUPP TOTALT
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Noggrann rekrytering och god introduktion

För att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
engagerade och kunniga medarbetare, är vi 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 fikap-
latser både inomhus och utomhus, där vi vet att många 
givande samtal förs. Och många glada tillrop och skratt 
delas. I vår utställningslokal Kvarnen finns konferensmöj-
ligheter, 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 
 35 % av hela Vedums personalstyrka. Detta innebär att 
 163 medarbetare med en genomsnittlig anställningstid 
 på 20 år (!) är medlemmar 

• Vedums ledningsgrupp består av 58% kvinnor och  
 42 % 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 skall kunna få 
 del i uppkommen vinst. 

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 avdel-
ningar, utbildade gruppledare och teamledare mm. 
På arbetsplatsen finns fackföreningar representerade 
med lokala klubbar inom GS, Unionen och Ledarna.

ANTAL OLYCKOR MED FRÅNVARO 
PER 100-TAL HELÅRSANSTÄLLDA
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Statistiken är reviderad sedan 2017 års hållbarhets-
redovisning. Beräkning av årsarbetstid har anpassats 
till samma beräkningssätt som Svenskt Näringsliv 
använder.

100% AV VÅRA MEDARBETARE 

HAR ÅRLIGEN INDIVIDUELLT 

MEDARBETARSAMTAL MED SIN CHEF

Hållbart ledarskap

Vi tror att ett engagerat, inkluderande och tydligt 
ledarskap skapar goda förutsättningar för ett 
ansvarsfullt medarbetarskap. Vi tror på mångfald, korta 
beslutsvägar och investerar i tid för tvärfunktionella 
möten: enkla organisationsformer skapar rätt förut-
sättningar för varje medarbetare 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 
policys, 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. 
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ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Vi tar ekonomiskt ansvar genom att driva vår verksam-
het 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 själv-
ständigt, 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 miljö-förbättrande 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 pann-central 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 
För att nämna ett exempel, har kommunen minskat sitt 
oljeberoende med 226 m³ för 2018 genom att använda 
fjärrvärme producerad av oss, från briketteldning av 
träspill.

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

Motverkande av korruption
Vår inköpsfilosofi innebär att Vedum skall upprätthålla 
och skapa nya långsiktiga relationer med utvalda, 
ansvarstagande leverantörer, som delar våra värde-
ringar 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 anbudsför-
faranden, förhandlingar, och kontraktsupprättande på 
ett korrekt sätt samt säkerställer att affärsverksam-
heten 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.

Faktaruta Näringslivskoden mot mutor

Koden har till syfte att vägleda företag i frågor 
om hur gåvor, belöningar och andra förmåner i 
näringslivet får användas. Med stöd av koden 
ska företag kunna bedöma vad som är en tillåten 
förmån respektive vad som kan utgöra en otill-
låten förmån.

Syftet med koden är också:
• att vägleda företag ur ett affärsetiskt perspektiv.
• att tillgodose företagets intresse av att deras 
 anställda inte låter sig påverkas att agera till 
 nackdel för företaget genom att ge eller ta 
 emot otillåtna förmåner. 
• att främja marknadens intresse av effektiv och 
 sund konkurrens på lika villkor. 
• att öka förtroendet för näringslivet, eftersom 
 samhället måste kunna förlita sig på att mark-
 naden fungerar väl ur ett affärsetiskt perspketiv. 

Vår historia, våra medarbetare i kombination med 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. 
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