
Vedum har arbetat med frågor kring miljö, kvalitet, värderingar och sunt företagande i många 
år. Det som i dag kallas för hållbarhet. Nu har företaget tagit ett helhetsgrepp över området. 
Vi frågade Vedums vd och delägare Magnus Efraimsson om varför hållbarhet är så viktigt och 
vad nästa steg är. 

”Nu tar Vedum nästa steg”
Ni vet hur det kan vara när alla träden skymmer skogen, för att nu återanvända en lätt begagnad metafor.
   Det var för något år sedan som Magnus Efraimsson och några medarbetare satte sig ner 
och började lista saker som företaget gjort och gör, och som på ett eller annat sätt faller in 
under begreppet hållbarhet. 
   Det blev en lång lista. 
   Mycket lång.
   ”Ja, det var faktiskt en ordentlig aha-upplevelse. Vi har ju alltid arbetat, drivit företaget och 
levt på det här viset, men mycket har gjorts intuitivt och utan att vi har tänkt så mycket på 
det. När vi började sammanställa allt och se det som den helhet eller röda tråd som det är så 
gjorde det ett starkt intryck på mig”, säger Magnus Efraimsson. 
   Eller annorlunda uttryckt: det gick plötsligt att se skogen. 

Vi sitter på Magnus Efraimssons kontor och tittar på den där listan där punkterna är sorterade 
under rubrikerna Miljö, Socialt och Ekonomi. 
   Här finns allt från att Vedum fått delar av sitt sortiment Svanenmärkt och optimerar sina 
transporter till att man stöttar lokalsamhället, återinvesterar vinster i företaget och engagerar 
sig i forskningsprojekt som till exempel HSB Living Lab med syftet att utveckla framtidens 
boende. Till det ska förstås läggas viljan att utveckla produkter med hög kvalitet, genomtänkt 
funktion och tidlös design. 
   ”Allt vi gör utgår från att vi ska göra livet bättre för människor i dag utan att äventyra livet 
för framtida generationer. För mig handlar det alltid om långsiktighet, det är sådan jag är och 
så jag vill att Vedum ska agera. Vi har snart funnits i 100 år och vi ska finnas i 100 år till, det 
är målbilden för oss.”
   Magnus Efraimsson säger att Vedums inställning på det här området är att företaget alltid 
vill vidare. Lära sig ännu mer. Bli ännu bättre. 
   ”Men vi ska också ha klart för oss att det är komplexa frågor som vi aldrig blir klara med. Det 
kommer alltid nya innovationer och lösningar. Det finns alltid saker att ifrågasätta och utveckla.”

Vi tar en tur i fabriken för att Magnus Efraimsson ska kunna visa vad som gjorts och görs där 
för att Vedum ska vara hållbara. 
   Den kanske största återkommande frågan genom åren har varit förekomsten av lösnings-
medel vid ytbehandlingen. I dag renas utsläppen till 95 procent och är bara en bråkdel av vad 
de har varit, trots att produktionsvolymerna ökat. Magnus Efraimsson säger att det här är ett 
område som ständigt är uppe till diskussion och där spännande utveckling sker. 
   Ett exempel på cirkulärt brukade resurser är att Vedum producerar briketter av sitt spill. Det 
brukar bli ungefär 1000 ton briketter per år, vilket motsvara 400 kubikmeter olja. De används 
till att värma upp fabrik, kontor och utställning i Vedum. Överskottet räcker till att också 
värma upp skola, äldreboende och lägenheter på orten.  
   ”Nästa konkreta steg vi tar är att göra en energikartläggning som ska leda till en energihushåll-
ningsplan för att minska vår energianvändning”, säger Magnus Efraimsson. 
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Hållbarhet handlar också om att Vedum spelar en roll 
i samhället. 
   ”Landsbygden här består av en rad småorter och vi blir 
därför en viktig aktör på många olika sätt, kanske främst 
som arbetsgivare men också genom att vi anlitar en mängd 
lokala företag och entreprenörer, stöttar föreningslivet och 
samarbetar med skolor”, säger Magnus Efraimsson. 
   Öppenhet, tillgänglighet och samarbete präglar också 
det interna arbetet på Vedum. 
   ”Vi lägger mycket kraft på att behålla de korta besluts-
vägarna och bevara den familjära stämningen även nu 
när vi växer och blir fler.”
    Men kan inte en kraftig tillväxt komma i konflikt med 
att samtidigt utveckla hållbarhetsarbetet? 
   ”Det är förstås en fråga som dyker upp då och då, men 
vårt långsiktiga perspektiv gör att vi kan hantera den 
utmaningen. När det gäller konkreta produkter så ger 
till exempel ett livscykelperspektiv bra vägledning. Vår 
inredning ska man leva med länge, det är alltid bäst ur 
hållbarhetssynpunkt, och då får det styra hur vi agerar”, 
säger Magnus Efraimsson.
   Han fortsätter: 
   ”Jag tänker att det är bra att vi tar marknadsandelar, 
eftersom jag vet att vi lägger så stor vikt vid att vara ett 
hållbart företag. Med en stark ekonomisk utveckling kan vi 
också bli ännu bättre på miljömässig och social hållbarhet. 
Jag kan inte tala för andra, men hos oss hänger de olika 
delarna ihop.”
    
Det är förstås inte någon hemlighet att hållbarhet 
är ett aktuellt område och att allt fler av Vedums 
kunder ställer allt högre krav på området. Här finns 
en kommersiell potential. Hållbarhet kan både stärka 
varumärke och öka försäljningen. Det är en utveckling 
som Magnus Efraimsson välkomnar. 
   ”Ja, självklart. Dels för att jag tycker att det är viktigt 
med hållbarhet, dels för att vi faktiskt har kommit långt. 
Det är många som är duktiga, men vi ligger långt fram i 
frontlinjen och har en gedigen historia på området.”
    Han lyfter också fram det faktum att Vedum är ett 
självständigt, familjeägt bolag. 
   ”Jag och min bror Niklas som äger företaget tillsammans 
är engagerade på plats. Vi har tillverkningen i Vedum. Vi är 
lokalt förankrade. Våra anställda lever och arbetar i området. 
De och vi vill vara stolta över vad de gör. Allt det spelar roll, 
tror jag. Vi vill och kan inte slarva med vår framtid.”
  Magnus Efraimsson tittar ner på sin lista igen och säger: 
   ”Allt det här handlar egentligen om att visa omsorg. 
Om människor, våra produkter, företaget och platsen vi är 
verksamma på. Vi har helt enkelt ett ansvar för planeten 
vi bor på och vi på Vedum ska göra vad vi kan för att ta 
det ansvaret.”

HÅLLBARA LISTAN
Exempel på vad Vedum gör för att vara hållbara. Listan 
fylls på efterhand och blir bara längre och längre. 

Miljömässig hållbarhet
• Renar utsläpp av lösningsmedel vid ytbehandling 

till cirka 95 procent genom katalytisk förbränning. 

• Producerar briketter av spill och använder till att 
värma upp fabrik, kontor och utställning i Vedum. 

• Delar av sortimentet är Svanenmärkt.  

• Utför livscykelanalyser av produkter. 

• Palloptimeringssystem minskar antalet transporter. 

• Den huvudsakliga råvaran är trä som är en förnybar 
resurs. 

Social hållbarhet
• Arbetar aktivt med regler och rutiner för arbetsmiljö, 

medarbetarskap/ledarskap, rekrytering och hälsa. 

• Transparenta och har korta beslutsvägar. 

• Aktiva i samarbeten kring frågor som rör bland annat 
kvalitet, funktion och utveckling. 

• Engagerade i lokalsamhället, exempelvis genom att 
anlita en mängd lokala företag och entreprenörer, samt 
ge stöd till föreningslivet och samarbeta med skolor.

Ekonomisk hållbarhet
• Återinvesterar vinster i företaget för att säkra en 

långsiktigt god och trygg ekonomi. 

• God ekonomi möjliggör investeringar i kapacitets-
ökande, kvalitetshöjande och miljöförbättrande 
åtgärder. 

• Växer organiskt och fortsätter att vara ett själv-
ständigt, familjeägt bolag. 

• Har tilldelats Bisnodes diamantdiplom för högsta 
kreditvärdighet under åren 1996-2016. Därmed tillhör 
Vedum den halva promille av svenska aktiebolag 
som haft högsta kreditvärdighet i 20 år. 

fortsättning...

Anders C Johansson, biträdande 
marknadsområdeschef för 
Riksbyggen i Göteborg.

Hallå Anders C Johansson, biträdande marknadsområdes-
chef för Riksbyggen i Göteborg, berätta om ert nya 
bostadsrättskvarter brf Viva.
”Det är det första projektet som vi bygger utifrån Positive 
Footprint Housing, vår nya plattform för miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt hållbart byggande. Plattformen 
är framtagen tillsammans med bland annat Göteborgs 
stad, näringsliv, forskare och engagerade invånare. Viva 
kommer att bestå av 132 lägenheter och har inflyttning 
under 2018.”

Ge några exempel på vad det är som gör Viva hållbart.
”Det korta svaret är helheten, men om jag ska bryta ner 
det så byggs området till att börja med på ett sätt som 
tar hänsyn till den omgivande naturen och den befintliga 
bebyggelsen. Sedan har det en solcellsanläggning som 
producerar el, olika typer av energilagring, klimatskal och 
bil-, moped och cykelpooler så att de boende inte behöver 
egen bil. Vi har också ett antal kompakta lägenheter med 
betydligt lägre insats som ska göra det enklare för unga 
att komma in på bostadsmarknaden.”

Det gör boendet både miljömässigt och ekonomiskt hållbart.
”Precis, men det är minst lika viktigt med den sociala 
hållbarheten. Vi har försökt bygga in funktioner i arkitek-
turen som bidrar till att göra livet här rikt, inspirerande 
och tryggt. Gårdarna, gångstråken, mötesplatser och 
gemensamma utrymmen är viktiga. Det kommer till exempel 
att finnas orangeri, växthus, distansarbetsplatser och 
cykelverkstad.”

Och något ni kallar för återanvändningsrum.
”Ja, där är tanken att de boende ska kunna låna, byta och 
lämna in kläder, skridskor, fotbollskor och andra saker 
som de inte använder själva längre, men som andra kan 
ha användning för.” 

Vilken roll spelar Vedum och andra samarbetspartners?
”Det är förstås helt avgörande att vi har avtal med andra 
företag som är duktiga på hållbarhet. I Vedums fall 
handlar det om att de levererar Svanenmärkt inredning till 
kök och badrum. Det här kommer bara bli viktigare och 
viktigare, vilket bland annat bevisas av att nästan hela 
Viva är slutsålt redan. Utöver de miljömässiga och sociala 
fördelarna så finns det en kommersiell potential i att 
erbjuda marknaden hållbara produkter.” 

Då är inte Viva någon engångsföreteelse?
”Nej, nej, nu ska vi växla upp hållbarhetstänket och ta 
med oss de här erfarenheterna in i kommande projekt. 
Hållbarhet är inte något vi håller på med vid sidan av, 
det är den nya standarden och driver vår affär.”

Hallå i luren
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