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Familjeföretaget Vedum har ända sedan företaget 
grundades för över 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 företagskultur och våra värderingar, 
så småningom alltmer 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 morgon-
dagens 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.

I grund och botten handlar hållbarhetsarbete 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 2001 omsatte vi runt 200 
miljoner kronor. År 2021 omsatte vi cirka 770 miljoner 
kronor. Vårt mål är att växa organiskt. 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 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 Efraimsson  
Vd Vedum Kök & Bad AB

Magnus har ordet
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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 17 000 kök och 14 000 badrumsinredningar per 
år. Vi är i dag cirka 470 anställda och omsatte under  
2021 cirka 770 miljoner kronor.

HUR VI ARBETAR 

Vedums arbetssätt är engagerat och professionellt 
och vår filosofi bygger på långsiktighet, trygghet 
och ständiga förbättringar. Vårt mål är att vara det 
självklara 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, Nordr, Veidekke Entreprenad AB 
och ett flertal andra. Affärsområdets kunder köper 
inredning till kök, badrum, tvättstugor och förvaring till 
sin produktion av flerbostadshus, villor och grupp-
bebyggelser. Affärsområdet Byggprojekt står för  
cirka 51 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 41 procent av Vedums 
omsättning.

3. Affärsområde återförsäljare bad 

Nordiska återförsäljare. Vi säljer våra badrums-
inredningar och tvättstugeinredningar till konsumenter 
via 400 utvalda återförsäljare i Sverige och Norge. 
Återförsäljarna finns främst inom fackhandeln bl.a. 
kedjorna Comfort, Colorama, Värme & Bad, VVS-
Eksperten och NRA samt kakelbutiker och special-
butiker. Affärsområdet återförsäljare bad står för  
cirka 8 procent av Vedums omsättning.

Om Vedum

DESIGNAT, UTVECKLAT 

OCH TILLVERKAT I 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



Dessa väsentliga och prioriterade hålbarhetsområden 
kan sammanfattas i ett hållbart sortiment, hållbara 
medarbetare och ett ansvarsfullt, hållbart företagande; 
Vedums viktigaste.

Vedums viktigaste ligger till grund för vad vi mäter, 
följer upp och rapporterar om i denna redovisning, 
samt utgör grunden för vad vi faktiskt gör för att 
bidra till en hållbar utveckling. För att ytterligare 
tydliggöra detta i vår strategi har vi utifrån Trä- & 
Möbelföretagens (TMF) guide för hållbar utveckling 
kartlagt vilka av FN:s globala hållbarhetsmål som är 
väsentliga för vår verksamhet.

Hur väsentliga globala mål relaterar till Vedums 
viktigaste hållbarhetsområden, hållbart sortiment, 
hållbara medarbetare och hållbart företagande, vad vi 
gör för att bidra till de globala hållbarhetsmålen och 
vad vi har kvar att göra redovisas i kommande avsnitt.

FN:s globala hållbarhetsmål. TMF:s guide för en hållbar utveckling.

Vedums väsentliga globala hållbarhetsmål.

Vedums viktigaste och FN:s globala 
hållbarhetsmål

+

=

TMF:S ARBETE
FÖR EN HÅLLBAR

UTVECKLING 
med utgångspunkt i Agenda 2030 

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

TMF:S ARBETE
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Hållbar utveckling är en princip som syftar till att 
grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter 
till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt 
som de naturliga systemens förmåga att förse  
samhällen och människor med naturresurser och  
ekosystemtjänster upprätthålls. Dagens behov ska 
kunna tillfredsställas utan att kommande genera-
tioners möjligheter att tillfredsställa sina behov 
äventyras. En hållbar utveckling bygger på tre 
dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin, vilka 
samtliga innefattas av FN:s Globala hållbarhetsmål. 

I familjeföretaget Vedum har hållbarhetsfrågorna alltid 
varit en naturlig del av verksamhetens operativa och 
strategiska arbete. Genom väsentlighetsanalys har vi 
definierat Vedums viktigaste hållbarhetsfrågor.  
I intervjuer med nyckelpersoner i vår verksamhet har 
väsentliga områden fångats upp och de områden som 
har stor vikt för såväl externa intressenter, framför allt 
kunder och myndigheter, som interna intressenter, 
i form av personal och ägare, har prioriterats högst. 
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Vedums viktigaste

HÅLLBART SORTIMENT 

Vårt arbete med ett hållbart sortiment har kopplingar 
till hela vår värdekedja – från design och produkt-
utveckling, råvaror och produktion, till användning, 
återbruk, återvinning och avfall. Vedums målsättning 
är att öka resurseffektiviteten och de cirkulära flödena.

Förnybar råvara

Vårt sortiment baseras på förnybar träråvara, som till 
delar är FSC- eller PEFC-certifierad, och i linje med 
vår målsättning kommer vi att arbeta än mer för att 
öka användningen av certifierad träråvara. Vi handlar 
skivmaterial enbart av leverantörer från Europa.

Kvalitet kommer alltid först  

Hög kvalitet är ett av Vedums kännetecken och del 
av vår affärsidé. Genom att tillverka produkter med 
lång hållbarhet minskar vi vår miljöpåverkan inom hela 
värdekedjan och bidrar till måluppfyllnad på flera av 
de globala målen.

Vi har länge arbetat systematiskt med kvalitet: både 
inom ramen för ISO 9001 och med produktionsnära 
kvalitetsarbete och testning av produkter. Vi arbetar 
utifrån vedertagna standarder i branschen exempelvis 
Svensk Standard, tester enligt Möbelfakta på målade 
ytors kvalitet och kvalitetskrav i Svanens kriterier. 
Detta gedigna kvalitetsarbete har resulterat i  
produkter som våra kunder ska kunna leva med länge.

Hållbar design 

Våra produkter och miljöer har en design som är 
trendig och personlig, aktuell och långsiktig på samma 
gång. Det är inredning som du både ska vilja och 
kunna leva med länge. Lika viktigt som inredningens 
form och utseende kan utveckling av de praktiska, och 
ibland dolda, egenskaperna och funktionella lösning-
arna också vara.
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Hållbar produktutveckling

Hållbar produktutveckling innebär ett ständigt 
pågående arbete med att säkerställa rätt material  
i produkter och rätt kvalitet av material. Men hållbar 
produktutveckling innebär också utveckling av 
produkter och lösningar som hjälper våra kunder att 
leva mer hållbart hemma. Vedums helhetskoncept 
för källsortering som lanserades hösten 2019 är ett 
exempel på vad vi gör för att hjälpa kunden att  
göra rätt.

Vedums flexibla helhetskoncept för källsortering i 100% 
återvunnen PP-plast med enhetligt formspråk och komplet-
terande funktioner, utvecklat med utgångspunkten att det 
ska vara lätt att göra rätt.
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Hållbar produktion 

Hjärtat i vår verksamhet är vår tillverkning i Vedum – 
här har vi funnits i över 100 år. Att producera hållbart 
är en viktig pusselbit i det hållbara sortimentet och 
här följer några exempel på vad vi menar med hållbar 
produktion:

• Kontinuerligt investera i produktionseffektiviseringar,  
 till exempel formatsågar för minimerad spill, sprut- 
 automater med återvinning av färg, energieffektiv- 
 iserande och bullerreducerande åtgärder. 

• Skapa produkter med en hållbar yta, dvs optimering  
 av ytbehandlingsprocesser, samarbete med färg- 
 leverantör, samarbete med leverantör av renings- 
 utrustning, tester med alternativa metoder etc. utan  
 att göra avkall på våra höga kvalitetskrav.

• Rening av lösningsmedel från ytbehandlingsavdelning  
 med katalysator som anses som bästa möjliga teknik.

• Kontroll av produktionsrelaterade limmer och  
 ytbehandlingskemikalier i Vedums interna kemikalie- 
 system EcoOnline och mot frivilliga bedömnings 
 system som till exempel BASTA, SundaHus och  
 Byggvarubedömningen.

• Eliminera alternativt minimera utsläpp till vatten.  
 Verksamheten genererar under normala förhållan- 
 den inget processvatten. Städvatten samlas upp i  
 tankar och skickas för destruktion som farligt avfall.  
 Regnvatten från anläggningens hårdgjorda ytor  
 passerar en dagvattendamm, som vi har anlagt på  
 industriområdet. Anlagda dagvattendammar kan  
 även påverka miljön positivt på så vis att de ofta  
 ökar den biologiska mångfalden.

• Verka för en öppen dialog med närboende och  
 myndigheter. Ett exempel är när Öppet Hus  
 arrangerades för alla intresserade i samband med  
 vårt 100-årsjubileum 2019.

Hållbar produktion och klimatpåverkan 

Att bekämpa klimatförändringarna är en ödesfråga för 
mänskligheten och en av vår tids största utmaningar. 
Därför har Vedum självklart som målsättning att 
minska sin klimatpåverkan. För att stärka detta arbete 
har vi under 2021 tagit beslut om att börja klimatredo-
visa vår verksamhet i enlighet med GHG-protokollet. 
Detta kommer att ge oss en tydligare bild av vad vi 
behöver prioritera framåt.

Många av de åtgärder vi redan genomför inom ramen 
för hållbar produktion bidrar även till uppfyllnad av 
vårt mål att minska vår klimatpåverkan, och i detta 
sammanhang vill vi särskilt lyfta fram följande:

• Av det träspill som uppstår i produktionen, har  
 vi under många år tillverkat briketter som i vår  
 egen panncentral blir till värmeenergi, både till vår  
 egen verksamhet och till delar av Vara kommuns  
 verksamheter.

• Inköp av 100% ursprungsmärkt el från förnybara  
 källor. Detta innebär att samtlig el till produktion och  
 kontor utgörs av energi från vattenkraft, vindkraft  
 och biokraft.

• Gemensam satsning på fossilfria bränslen och  
 biogasdrivna lastbilar tillsammans med vår huvud- 
 leverantör av transporter, innebär att cirka 85% av  
 Vedums transporter till kund sker fossilfritt.

• Samarbete med övriga transportbolag avseende  
 exempelvis eko-körning, begränsad maxhastighet,  
 fossilfria bränslen mm.

• Optimeringsprogram vid pallning av produkter bidrar  
 till optimal placering av skåp på pall och därmed en  
 minimering av antalet transporter.

Klimatsmart kretslopp i Vedum

Av träspill från Vedums produktion tillverkas i  
värmecentralen ca 1100 ton briketter per år, som  
årligen generar cirka 5 800 MWh värme. Mer än  
hälften av denna värme används för uppvärmning av 
våra egna lokaler. Överskottet från värmecentralen 
säljs som fjärrvärme till kommunen, som använder 
denna värme till att värma upp Vedums skola,  
äldreboende, idrottshall och bostäder. Kommunen  

har på detta sätt minskat sitt oljeberoende med cirka  
200 m3 per år och utsläpp av fossil koldioxid med 
cirka 530 ton per år.
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Svanenmärkt inredning 

För att den medvetna konsumenten ska känna sig 
trygg i sitt hållbara val, arbetar vi sedan drygt tio år 
tillbaka med att Svanenmärka delar av vårt sortiment 
av inredning för kök, badrum, tvätt och förvaring.
Vi strävar efter att minimera användning av miljö- och 
hälsofarliga ämnen, både i leverantörsledet och i vår 
egen verksamhet. Därför är det självklart för oss att 
fortsätta arbetet med Svanenmärkning.

Projekt- och husfabrikskunders krav  
i extra fokus

Under de senaste åren har de miljörelaterade  
kundkraven ökat väsentligt inom affärsområden 
byggprojekt respektive husfabriker som är våra största 
affärsområden. Numera finns alltid önskemål om att 
vår inredning registreras i de olika miljöbedömnings-
systemen Sunda Hus, Byggvarubedömningen 
och BASTA. Vi arbetar kontinuerligt för att få fler 
produkter miljöbedömda. Förändringen består också 
i att Svanenmärkt inredning får allt större betydelse 
i byggprojekten. Detta i sin tur beror på att viktiga 
Vedumkunder såsom JM och PEAB har satt upp egna, 
ambitiösa miljömål för den egna bostads-utvecklingen; 
att bygga 100% Svanenmärkta hus.

Vedum har såsom tidigare beskrivits, länge arbetat 
med att Svanenmärka delar av sortimentet. Nu får 
detta arbete alltmer ökad betydelse även för våra 
byggprojektkunder. En inredning som ska ingå i 
en Svanenmärkt byggnad behöver antingen vara 
Svanenmärkt från början eller leva upp till kraven som 
ställs i Svanenmärkta Hus. Detta arbete innebär bland 
annat att vi måste säkerställa låg-emitterande skiv-
material, att produkter inte innehåller farliga kemiska 
produkter eller att våra produkter inte behandlas med 
nanopartiklar eller biocider.

Under 2020 har en stor andel av Vedums transporter blivit fossilfria. Genom ett samarbete med logistikföretaget Sandahls Vårgårda går Vedums  
direktleveranser av köksinredning med lastbilar som drivs av RME, HVO eller LBG (närproducerad biogas). ”Vi har haft en dialog om detta under en tid,  
och sedan februari 2020 är 85 procent av de transporter som Sandahls kör åt oss fossilfria”, säger Vedums vd Magnus Efraimsson.

UNGEFÄR 50% AV SKIVMATERIALET 

UTGÖRS AV LÅGEMITTERANDE 

SPÅNSKIVOR; HALV E1

Svanenmärkta möbler och inredning  
Svanenmärkningen bedömer möbler och 
inredningars miljöpåverkan under hela livs- 
cykeln 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 mindre mängd formaldehyd. 
• Trä kommer inte från skyddsvärda skogar.
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Svanens husproduktportal 

För att underlätta byggföretagens process med att 
Svanenmärka hus har Svanen tagit fram en digital 
husproduktportal. De som vill bygga Svanenmärkt får 
enbart använda de material, byggvaror, byggprodukter 
och kemiska produkter som finns listade i portalen. 
En stor del av Vedums sortiment finns listat 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 hus. En Svanenmärkt 
Veduminredning uppfyller Svanens kriterier för 
möbler och inredning. I detta kriteriedokument 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 låga halter formaldehyd och 
trä får inte ha sitt ursprung i skyddsvärda skogar. 
En Veduminredning som är godkänd och listad i 
Svanens husproduktportal 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 och att trä inte får ha sitt 
ursprung i skyddsvärda skogar.

Användning av Vedums produkter

Vedum har länge arbetat systematiskt med kvalitet: 
både inom ramen för ISO 9001 och med produktions-
nära kvalitetsarbete och testning av produkter. Detta 
arbete har resulterat i produkter som du som kund 
ska kunna leva med länge, vilket är den viktigaste 
aspekten i Vedums hållbarhetsarbete.

Vi arbetar också med applikationer som gör det lätt 
för kund att göra rätt, såsom att enbart erbjuda  
LED-belysning i hela sortimentet och vatten-
besparande funktioner i blandare. Vår egenutvecklade 
inredning för källsortering som illustreras på sidan 8  
är ett annat exempel.

Giftfria produkter

Vi underlättar för våra byggprojektkunder att göra  
rätt produktval, genom att länge ha arbetat 
med miljöbedömningssystemen Sunda Hus, 
Byggvarubedömningen och BASTA.

Återbruk, återvinning och avfall 

Som de sanna Västgötar vi är, tycker vi inte om att 
slösa i onödan. Att minimera avfall har alltid varit en 
naturlig del av våra produktionsprocesser. Överbliven 
färg i sprutautomater återvinns och NC-styrda format-
sågar minimerar skivspill. Men spillmaterial är tyvärr 
omöjligt att undvika helt, och av det som uppkommer 
tillverkar vi briketter som blir till värmeenergi.

Av spillmaterial har vi också tagit initiativ till att 
tillverka produkter. Spill av eklamell från vår bänk-
skivetillverkning går vidare till annan verksamhet för 
att bli till nya skärbrädor. Ett annat exempel är de 
egendesignade serveringsbrickor som vi tillverkar och 
ger bort som giveaway. Till denna bricka använder 
vi spillmaterial från tillverkningen av badrumsmöbel 
Zone, där vi fräser ur skivmaterialet för att göra plats 
åt handfatet.

I Vedum finns också vår egen Outlet, där utställnings-
möbler och provexemplar säljs till rabatterat pris.

Vi erbjuder reservdelar till de kunder som önskar 
förlänga livet på sin inredning, och allt oftare erbjuder 
vi renoveringar av slitageytor såsom utbyten av luckor 
och fronter, i stället för att byta ut en hel inredning. 
Möjlighet finns också för kunderna att på egen hand 
omlackera luckor om de är i godtagbart skick för 
detta. När inredning är i behov av utbyte rekommen-
derar vi att den i första hand återanvänds, exempelvis 
som förvaringsmöjligheter i förråd eller garage. Om 
återanvändning inte är möjlig ska återvinning ske i 
enlighet med återvinningscentralens riktlinjer.

Producentansvar 

Sedan många år tillbaka är vi medlemmar av  
Elkretsen och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
för att säkerställa vårt producentansvar för elek-
tronik och förpackningar. Under 2019 anslöt vi oss 
till pallpool ”Byggpall” för insamling, sortering och 
återanvändning av EUR-pall. Vår egen kökspall ingår  
i Vedums egna retursystem.

Våra egendesignade brickor, tillverkade av restmaterial  
från produktionen.
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Samarbete HSB Living Lab 

Vi inser att vi ännu bättre behöver förstå våra kunders 
behov. 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, ett tioårigt projekt med syfte 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.

Nästa steg i Vedums arbete med ett  
hållbart sortiment

Utveckling av affärsmodeller som bygger på cirkulära 
flöden är också ett område som vi intresserar oss 
för. Dels för att vårt hållbara sortiment delvis redan 

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg utsågs till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019. Brf Viva är en av Sveriges 
mest hållbara bostadsrättsföreningar och vi på Vedum är stolta över att lägenheterna är inredda med våra kök. De boende kunde 
välja bland annat luckan Liv i utförandet ask eller ek, som båda är Svanenmärkta.

bygger på tankesättet för cirkulärt flöde med en lång 
fysisk livslängd, utbytbarhet av ytor osv. Men också 
för att vi tror på att vi, liksom många andra företag, 
behöver utmana oss själva och vår affärsmodell för att 
hitta nya sätt att tillgodose våra kunders framtida krav 
på hållbar konsumtion.

Ett kvitto på att vi är på rätt väg är Riksbyggens Brf 
Viva i Göteborg som hösten 2019 utsågs till Årets 
Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019. 
Brf Viva är en av Sveriges mest hållbara bostads-
rättsföreningar och vi på Vedum är stolta över att 
lägenheterna är inredda med våra kök. De boende 
kunde bland annat välja luckan Liv i ask eller ek, som 
båda är Svanenmärkta.
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Vi tycker också om att fira våra framgångar  
tillsammans med våra medarbetare. När vi 2019 
firade 100 års-jubileum slog vi på stort och bjöd alla 
medarbetare med respektive på fest på Bjertorp slott. 
Pandemin har tyvärr gjort det svårare att anordna 
personalaktiviteter, men under 2021 anordnade vi en 
julfest utomhus, med luciatåg och smörrebröd.

Att konsekvent leva våra värderingar och vara 
långsiktig ger resultat och Vedums Guldklubb är ett 
kvitto på det arbetet. Guldklubben är vår benämning 
på alla medarbetare som varit anställda mer än tio år 
och dessa medarbetare utgör 39% av hela Vedums 
personalstyrka. I Guldklubben finns i dagsläget cirka 
180 medarbetare som har en genomsnittlig anställ-
ningstid på mer än 20 år.

Vedum har också ett vinstdelningssystem för  
personalen, som bygger på insikten om att alla  
medarbetare bidrar till företagets framgångar och 
därför också ska kunna få del i uppkommen vinst.

HÅLLBARA MEDARBETARE 

För oss på Vedum är det inte bara viktigt att alla 
våra medarbetare har goda arbetsvillkor och en god 
arbetsmiljö; vi vill att varje medarbetare känner sig 
sedd och delaktig i verksamheten. Detta når vi bland 
annat genom ett gediget introduktionsprogram för 
alla anställda, årliga protokollförda medarbetarsamtal 
för individuell feedback, operativa chefer inom alla 
avdelningar och utbildade grupp- och teamledare. Vi 
har en mycket låg andel inhyrd personal, då vi anser 
att medarbetare med anställningskontrakt hos oss 
skapar mer långsiktiga relationer.

Vi tror på mötet mellan oss människor och därför har 
vi skapat många olika gemensamma mötesplatser. Vi 
har flera matsalar och gemensamma fikaplatser både 
inomhus och utomhus, där många givande samtal förs 
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.

Då 2020 och 2021 har varit mycket speciella år med 
pandemi har vi genomfört riskbedömningar inom hela 
verksamheten och på ett ansvarsfullt sätt tagit fram 
anpassade riktlinjer för hur vi ska agera och minska 
risken för smittspridning. Strukturerade rutiner för 
testning har medfört att vi kunnat bibehålla en trygg 
och säker arbetsplats med låg smittspridning.  
I samarbete med Närhälsan har vi också erbjudit  
våra medarbetare vaccination i direkt anslutning  
till arbetsplatsen.

Med anledning av pandemin togs följande  
riktlinjer fram:  
• Fysiska möten ersattes med digitala såväl interna  
 som med kunder, leverantörer och övriga kontakter.  
• Digital konsultation är en ny form av kundmöten som  
 vi erbjuder konsumenter. 
• Distansarbete har tillämpats i möjligaste mån. Under  
 hösten togs också beslut om att även efter  
 pandemin erbjuda möjligheten till frivilligt distans- 
 arbete upp till två dagar per vecka. Detta för att  
 ta vara på de positiva effekterna distansarbete ger,  
 såsom ökad flexibilitet och minskade transporter av  
 medarbetare till och från arbetsplatsen. 
• Vi har under pandemin genomfört fortlöpande  
 enkäter för att följa upp och säkerställa våra  
 medarbetares mående.

TMF:S ARBETE
FÖR EN HÅLLBAR

UTVECKLING 
med utgångspunkt i Agenda 2030 

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA
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Julfest utanför fabriken i Vedum 2021.

Vårt 100-årsfirande på Bjertorp slott i september 2019.
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God utbildning för alla

Vedum har en roll i att främja yrkeslärande då det 
handlar om att säkra kompetensförsörjning samt 
säkerställa att industriella tillverkningsmetoder lever 
vidare. Vår långa historia och branscherfarenhet  
gör att vi utgör remissinstans vid införande av 
nya branschregler och har representation i TMF 
vid branschspecifika utredningar, som till exempel 
”Säker vatten”. Vi har ett bra samarbete med skolor i 
närområdet och regionen genom bl.a. teknikcollege 
samt i form av erbjudande av praktikplatser,  
mentorskap samt mottagande av studiebesök.

Den löpande kompetensförsörjningen består bland 
annat i att följa och utbilda i lagförändringar och nya 
standarder som påverkar verksamheten. Vedums 
affärsskola för marknadsorganisationen innebär 
kontinuerlig säljträning och erfarenhetsutbyte för 
enhetligt kundbemötande. 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.

Jämställdhet

Vedum tror på mångfald och har länge arbetat 
strategiskt med jämställdhet. Vår ledningsgrupp 
består av 58% kvinnor och 42% män och andelen 
kvinnor totalt i verksamheten är cirka 40%, vilket är 
en hög siffra jämfört med nationell statistik. Eftersom 
vi arbetar med hela processen från utveckling till 
tillverkning, marknadsföring och försäljning, inklusive 
design av köks- och badrumslösningar för våra kunder, 
attraherar vi inredningsintresserade kvinnor och män i 
hela organisationen, inte bara i säljgrupperna.

Arbetsmiljö

Nedan åtgärder ser vi som självklara delar i Vedums 
arbete för en god arbetsmiljö. Till detta har vi ökat 
friskvårdsbidraget under året för att ytterligare främja 
våra medarbetares välmående under pandemin.

• Arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Friskvårdsbidrag och företagshälsovård. 
• Regelbundna hälsofrämjande undersökningar  
• Arbetskläder och skyddsskor 
• Nödlägesberedskap & krisstöd 
• Hjärtstartare samt skyddssamariter på alla  
 arbetsställen 
• På arbetsplatsen finns lokal representation av de  
 fackföreningar som företaget har kollektivavtal med.  
 Lokala klubbar finns inom GS och Unionen samt  
 lokala representanter för Ledarna. 
• Brandskyddspolicy och systematiskt  
 brandskyddsarbete

PRODUKTIONSPERSONAL

75%

25%

TOTALT

60%

40%

Hållbart ledarskap 

Vi tror att ett engagerat, inkluderande och tydligt 
ledarskap skapar goda förutsättningar för hållbara 
medarbetare. Vi tror på mångfald, korta beslutsvägar 
och investerar i tid för tvärfunktionella möten: enkla 
organisationsformer skapar rätt förutsättningar 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 ledarskap. 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. 

LEDNINGSGRUPPEN

KvinnorMän

42%

58%

TJÄNSTEMÄN

39%

61%

KvinnorMän KvinnorMän KvinnorMän
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HÅLLBART FÖRETAGANDE

 
Ansvarsfullt, hållbart företagande

Vedum tar ekonomiskt ansvar genom att driva 
verksamheten på ett sätt som säkrar en långsiktigt 
god och trygg ekonomi. Genom att alltid tänka 
längre möjliggörs investeringar i såväl medarbetare 
som kapacitetsökande, kvalitetshöjande och miljö-
förbättrande åtgärder. Vi är certifierade enligt kvalitet 
ISO 9001 och miljö ISO 14001 sedan många år tillbaka.

Ledstjärnan utifrån det ekonomiska perspektivet är 
att Vedum som bolag ska växa organiskt och fortsätta 
att vara ett självständigt, familjeägt bolag. Vi tjänar 
pengar först och investerar sedan; detta 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.

Anständiga arbetsvillkor i leverantörskedjan

Vi ska upprätthålla och skapa nya långsiktiga 
relationer med utvalda, ansvarstagande leverantörer, 
som delar våra värderingar och är villiga att vidare- 
utvecklas med oss. Vår leverantörsbas består i huvud-
sak av sådana långsiktiga leverantörsförhållanden med 
leverantörer i Europa.

I relationen med våra leverantörer ska 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 erfarenheter med varandra.

Samarbeten

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin 
tidigare och Vedums hållbarhetsutmaningar kan bara 
förverkligas genom partnerskap och samarbete.
Följande samarbeten är vi stolta över att vara en  
del av:
 
• HSB Living lab: I nära interaktion mellan människor  
 och forskare skapas framtidens boende i tredje  
 generationens Living Lab. HSB Living Lab är en  
 världsunik arena där nya sätt att bygga och forma  
 framtidens boende skapas. Byggnaden som nu är  
 uppförd på Chalmers i Göteborg, är så mycket mer  
 än ett hus, det är ett levande laboratorium där det  
 nu forskas på ett sätt som aldrig gjorts förut. 
• Trä- och Möbelföretagen (TMF): TMF har en unik  
 möjlighet att skapa ytterligare mötesplatser för att  
 engagera en bredd av aktörer i syfte att öka takten  
 i att främja hållbara innovationer och industriell  
 utveckling. Under 2021 har Vedum medverkat i ett  
 forskningsprojekt tillsammans med TMF och andra  
 medlemsföretag i syfte att ta fram en EPD-generator  
 för Trä- och möbelföretagen. 
• Chalmers forskningsprojekt ”Circular kitchen”:  
 Projektet syftar till att utveckla tvärvetenskaplig  
 kunskap för ett mer klimatsmart och cirkulärt kök. 
• Deltagande i Vara kommuns Näringslivsråd.
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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 intressent-
grupper 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, produktutveckling och 
digital kommunikation. Hög kvalitet är ett av Vedums 
kännetecken 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 kan göra, ska vi vara lyhörda 
för detta och snabbt komma med åtgärder. Vår kvalitet 
mäts i nöjda kunder, därför genomför vi löpande NKI-
mätningar och följer kontinuerligt upp kundreaktioner. 
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 leverans-
säkerhet på hög nivå och kvalitetsbrister på låg nivå.

Hållbart byggande

Hållbart byggande är strategiska frågor för flera av 
Vedums viktiga kunder. Under de senaste åren har 
de hållbarhetsrelaterade kundkraven ökat väsentligt 
inom Vedums affärsområde byggprojekt som är vårt 
största affärsområde. Den stora förändringen består 
dels i att detaljeringsgraden har ökat i våra kunders 
kravställningar och i att Svanenmärkt inredning får allt 
större betydelse i våra byggprojekt.

Genom att leva våra kundvärderingar i att vara 
kundorienterade har vi stort fokus på att:
 
• Fortsätta Svanenmärka fler produkter i vårt  
 sortiment samt säkerställa att kraven i  
 Svanenmärkta hus säkerställs. 
• Arbeta för att produkter uppfyller kraven i  
 miljöbedömningssystemen BASTA, SundaHus och  
 Byggvarubedömningen. 
• Samarbeta med våra kunder när andra  
 miljökrav ställs.

MEDARBETARE 

Vedum ska 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. En del av företagsandan är att vi vill vara 
personliga och därför vill vi att medarbetardialogen 
förs mellan oss människor. Vi har kontinuerliga möten 
för avdelning och grupp för att uppmuntra till dialog 
och regelbundna medarbetarsamtal har länge varit en 
självklar del av medarbetardialogen.

LEVERANTÖRER 

Vi ska upprätthålla och skapa nya långsiktiga  
relationer med utvalda, ansvarstagande leveran-
törer, som delar våra värderingar och är villiga att 
vidareutvecklas med oss. I relationen med våra 
leverantörer ska 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 leverantörs-
dagar, där vi delar erfarenheter med varandra.

Det viktiga samtalet – intressentdialogen
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säkerställa att det inte finns farliga ämnen i bygg-
produkter, 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 miljöbedöm-
ningssystemen SundaHus, Byggvarubedömningen  
och BASTA.

För att hjälpa våra kunder på ett bra sätt arbetar vi 
systematiskt, strukturerat och dokumenterat. Genom 
att arbeta med långsiktiga relationer med utvalda, 
ansvarstagande leverantörer skapas rätt förut-
sättningar för att kunna få fram rätt dokumentation. 
Vi genomför leverantörsdagar, utbildar internt vår 
sortimentsavdelning och inköpsavdelning i de olika 
lagkraven för att hela tiden höja kompetensen i hela 
företaget om dessa viktiga frågor.

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. 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.

Vår inredning och lagkraven

Våra byggprojektkunder blir alltmer 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 
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Inom Vedum utgörs det dokumenterade hållbarhets-
arbetet av vårt ledningssystem, som i huvudsak utgår 
från lagar och förordningar, kundkrav och policys. 
Dokumenterad uppförandekod, miljö- och arbetsmiljö-
policy ingår i detta ledningssystem, liksom våra mål 
och mätetal. 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 strukturerat, systematiskt och i nära samarbete 
med våra leverantörer och kunder, för att säkerställa 
såväl formella lagkrav som kundkrav. Vi fattar genom-
tänkta beslut genom att en öppen dialog tillsammans 
med våra samarbetspartners och internt fattas beslut i 
tvärfunktionella beslutsforum. Ansvar för dialogen och 
beslut har alla anställda på Vedum.

VEDUMS UPPFÖRANDEKOD 

Vår uppförandekod är ett ramverk för att säkerställa 
att såväl medarbetare som samarbetspartners tar 
ansvar för sig själva och varandra. Koden baseras 
på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna, ILO:s deklaration om grundläggande principer 
och rättigheter i arbetslivet samt FN:s Global Compact.

MOTVERKANDE AV KORRUPTION 

Vår inköpsfilosofi innebär att Vedum ska 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 ska 
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.

Styrning av hållbarhetsarbetet
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2019 2020 2021

Energi

Total elförbrukning (kWh) 7 586 510 7 859 539 7 229 881

Andel el från förnybara källor (%) 100 100                   100

Elförbrukning (kWh/skåp) 22,21 23,78 23,31

Uppvärmning

Producerad värme i panncentral (kWh) 5 552 000 5 278 000 6 598 000

   - Av förnybart bränsle* (kWh) 5 321 924 5 159 476 6 108 964

   - Av icke förnybart bränsle (olja) (kWh) 230 076 118 524 489 036

Andel producerad värme som blir 
fjärrvärme (%)

34,7 33,8 31,5

*Värme från förnybart bränsle motsvarar i 
olja (m3)

534 518 613

Egen förbrukning (kWh) 3 625 102 3 493 559 4 519 296

Utsläpp till luft

Förbrukning VOC (kg/skåp) 0,348 0,390 0,410

Medarbetare

Andel medarbetare individuellt  
medarbetarsamtal (%)

100 100 100

Antal olyckor med frånvaro på 100-tal 
helårsanställda

ca 0,5 ca 1,7 ca 0,9 

Andel kvinnor/män totalt (%) 39/61 39/61 40/60

Andel kvinnor/män ledningsgrupp (%) 58/42 58/42                 58/42

Andel kvinnor/män produktion (%) 25/75 24/76 25/75

Andel kvinnor/män tjänstemän (%) 60/40 60/40 61/39

Leverantörer

Andel leverantörsbedömningar av nya 
leverantörer A och B (%)

100 100 100

Hållbarhetsdata
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