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När Vedum i år firar 90 år gör vi det i en 
omvälvande tid. Under hösten 2008 slog den 
ekonomiska krisen till och det är i skrivande 
stund (januari 2009) svårt att veta hur djup 
lågkonjunkturen kommer att bli och hur den 
kommer att påverka vår bransch. 

Visst kunde vi ha önskat oss ett jubileum 
under andra omständigheter. Samtidigt 
känns det nu extra viktigt att uppmärksamma 
vår historia. Med 90-åringens perspektiv 
och erfarenhet kan vi konstatera att Vedum 
har varit med om flera upp- och nedgångar 
i konjunkturen – och varje gång stått star-
kare än tidigare när konjunkturen vänt. 
Det är min övertygelse att det med hjälp av 
kloka beslut och hårt arbete kommer att bli 
så också nu. 

En orsak till min övertygelse är att vi 
omsättningsmässigt gjorde ett rekordår 2008.  

Det är faktiskt tolfte året i rad som vi ökar vår 
omsättning. Tack vare att också lönsamheten 
ökade har vi kunnat betala tillbaka de lån vi 
haft och betala de investeringar vi gjort med 
egna medel. Det betyder att vi går in i låg-
konjunkturen med en mycket stabil ekonomi 
och oberoende av externa finansiärer. 

En annan orsak är de åtgärder vi gör för 
att säkerställa servicen mot våra kunder. 
Under 2009 sätter vi absolut störst fokus på 
att minska våra kvalitetsbrister och öka vår 
leveranssäkerhet. Här kommer vi att göra 
kraftiga insatser med målet att vara bäst i 
branschen.

För att lyckas med det har vi utvecklat ett 
nytt system för att ta hand om alla kund-
reaktioner på ett effektivt och systematiskt 
sätt. Det gör att vi kan göra rätt i alla led 
från försäljning, orderhantering och inköp 
till produktion, utlastning och efterservice. 

   Vi har också beslutat att under 2009 satsa 
på ett internt chef- och ledarutvecklings-
program för att ge alla med personalansvar 
rätt förutsättningar för att driva utvecklingen 
av kvalitetsarbetet inom sina respektive 
ansvarsområden. 

Självklart gör vi också mycket annat för att 
fortsätta att vara ett personligt och tryggt 
val. En del av det nya kan du läsa om i detta 
nummer av VedumMagasin. Som sig bör 
under ett jubileumsår blickar vi också till-
baka. Inte så mycket för att vi är nostalgiska 
utan för att vi tror att vår historia är viktig 
för vår framtid. 

När vi nu går ett nytt, spännande och ut-
manande år till mötes hoppas jag på ett fortsatt 
gott samarbete – ett samarbete som gör oss 
alla starkare. 

 

 
 
Magnus Efraimsson  
Vd Vedum Kök & Bad  AB

ledare
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19�0-tal
Graciös svensk form

Den brittiske formskribenten Morton Shand 
såg under 1920-talet en gemensam stil i 
svensk formgivning och gav den namnet. 
Som namnet antyder var det de rena, enkla 
linjerna kombinerat med en sval elegans 
som han tog fasta på. Inom heminredningen 
ville man skapa både bättre och vackrare 
vardagsvaror, inom arkitekturen resulterade 
perioden i byggnader som Stockholms stads- 
bibliotek och Konserthuset i Stockholm. 
Termen är inte så använd i dag – men fångar 
kärnan i svensk design på ett bra sätt. Kanske 
dags att damma av Swedish Grace igen. 

1930-tal
Josef och estrid

Man kan faktiskt påstå att den svenska design- 
historien till stor del präglas av Skaraborg 
och Wien. Estrid Ericson var dotter till en 
hotellägare i Hjo men intresserade sig mer 
för färg och form än mat och logi. I mitten av 
1920-talet grundade hon Svensk Tenn, men 
det var när hon började samarbeta med den 
österrikiske arkitekten Josef Frank som före-
tagets storhetstid startade. 1934 lanserades 
de tyger som för många är sinnebilden för 
Svenskt Tenn – och därmed en symbol för 
svensk formgivning.  

1940-tal
Bättre förr? 

I dessa dystra tider för bilindustrin kan det 
vara värt att påminna om att en av pionjä-
rerna inom svensk industridesign faktiskt låg 
bakom en av de tidigare modellerna för Saab. 
Det var Sixten Sason som 1948 var pappa 
till den så kallade folkbilen Saab 92. Kan en 
samtida Sason vara räddningen?

1950-tal
färGGlatt på 50-talsvis

Under efterkrigstiden moderniserades Sverige. 
Visst ansågs det fortfarande normalt att 
kvinnor skulle vara hemmafruar, men nu 
ville man (!) åtminstone göra så att de slapp 
tillbringa dagarna i trista och opraktiska 
kök. Den första svenska köksstandarden 
satte därför upp normer för bland annat 
arbetshöjd – och så började köken levereras 
målade. Lite roligare blev det säkert, men 
ännu rörde det sig inte om några färg- 
explosioner. Man kunde välja vilken kulör 
man ville – så länge man valde något i en 
gråvit nyans…

1960-tal
en frisk fläkt

Köksön är inte så ny som många kanske tror. 
Faktum är att tidningen Vi i Villa skrev om 
den nya uppfinningen redan 1962. Fast det 
skulle dröja några decennier innan den fick 
ett brett genomslag. Däremot kom köks-
fläkten på bred front redan nu. Det är som 
de som var med brukar påpeka: luften blev 
lite lättare att andas på 60-talet. 

1970-tal 
det försvunna decenniet

Något intressant inträffar när man läser om 
svensk designhistoria. När man kommer 
fram till 1970-talet blir det nästan tyst. Det 
är som om ingen längre vill låtsas om det 
där decenniet, även om 70-talsmodet haft 
minst en revival de senaste åren. Men när 
det gäller formgivning är det mer skralt. I 
en designöversikt konstaterar författaren att 
den ergonomiska designen – på bland annat 
köksknivar – i alla fall blomstrade. För att 
sedan raskt rusa vidare in i 80-talet. 

1980-tal 
revolution i BetonG

Brytningen med det fotriktiga 70-talet kan 
inte symboliseras tydligare än med Jonas 
Bohlins betongstol från 1981. Nu var det 
inte längre självklart att en stol skulle kunna 
användas för att sitta på, funktionen kunde 
lika gärna vara att väcka tankar, reaktioner 
eller känslor. Säga vad man vill om Bohlins 
känsla för det praktiska, men hans stol 
öppnade i alla fall dörren för design som ett 
värde i sig. 

1990-tal 
viktiGast och snyGGast

Det är under 1990-talet som design börjar 
bli något av en svensk folksport. Ett bevis 
på designens ökade betydelse är att det stora 
svenska möbelföretaget och det stora svens-
ka klädföretaget skaffar sig egna design- 
avdelningar. Utvecklingen syns också i det 
engagemang som människor från och med 
nu lägger på att inreda sina badrum och sina 
kök. Hemmets viktigaste rum blir också 
hemmets snyggaste rum – och det är väl inte 
mer än rätt!?

�000-tal
kökssalonG för samvaro 

Italienska Sheer har gjort en rund köks-
lösning där man fäller ner ett stort lock 
över köksbänk och spis när de inte används.  
Allt enligt principen att köket ska kunna 
användas till en mängd olika aktiviteter. 
Webb-sajten Kökstrender föreslår termen 
”salong” för att beskriva framtidens kök. 
Det är inte så dumt. Salongen var ju den 
plats där man förr samlades, samtalade och 
umgicks – precis som i våra tiders kök. 

vad var nytt då?
nåGra viktiGa nedslaG i desiGnhistorien från tJuGotal till nutid.
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Till långt in på 1900-talet var köket inget 
annat än en produktionsenhet. Här lagades 
mat, punkt slut, antingen av frun i huset eller 
av ett hembiträde. Det var ett slutet rum där 
ingen annan än den som skötte hushållet 
hade anledning, eller ens rätt, att vistas.

Det påverkade förstås hur köket såg ut. 
Det var ofta trångt, otrivsamt och undan-
gömt. Sällan prioriterat när det var dags att 
bygga eller bygga om. De köksinredningar 
som Vedum tillverkade under första halvan 
av seklet var därför, som alla andra till-
verkares produkter, enkla, omålade och 
gjorda i så kallat stegträ som bestod av en 
ram och limmad board utvändigt. 

Förändringen började under 1950-talet 
då den första svenska köksstandarden kom. 
Nu skulle husmödrarna – för det var fort-

farande de som var aktiva i köket – få större 
arbetsytor, bättre arbetshöjd och en mer 
lättstädad arbetsmiljö. 

Tittar man i Vedums kataloger från den 
här tiden handlar det om köksskåp i neutrala 
färger som grått och vitt. Man kan ana att 
köken är på väg att få en ny status, men det 
är fortfarande långt till dagens öppna kök 
där man sysslar med allt från läxläsning 
och tv-tittande till gemensam matlagning 
kring en köksö.

personliGhet är drivkraften
Utvecklingen fortsatte på 1960-talet med 
bland annat skåp som målades också på 
insidan och som hade så kallade kontinental-
höjd. Det innebar att skåpen inte gick ända 
upp i taken. Snyggt och modernt, men också 

från att ha varit gömda och glömda har kök och badrum blivit hemmets drömrum.  dit man 
förr drog sig tillbaka i ensamhet samlas nu alla för att laga mat tillsammans eller relaxa i 
hemmaspat. en tillbakablick på vedums historia speglar utvecklingen – och pekar vidare 
mot framtiden. 

från Gömt till drömt 
lite kök- och Badhistoria

viljan att göra personliga val är nu den starkaste 
drivkraften när det gäller utvecklingen i köket. 
något som gjort att vedums auberginefärgade 
köksmiljö fått oerhört mycket uppmärksamhet. 

4



en förändring som fick mycket kritik efter-
som det ansågs opraktiskt och svårstädat. 

På 1970-talet lanserade Vedum den första 
luckan i MDF. Den hette Contur, fick sedan 
namnet Malin och hade en allmogeliknande 
profil som blev mycket populär. Nu kom 
också barköket och kök i kulörer som grönt 
och orange. 

Spishällar och köksöar hade faktiskt 
funnits tidigare, men det var först på 1980-
talet som utvecklingen av den typ av kök vi 
ser i dag tog fart. Inte minst ville människor 
allt mer sätta sin egen personliga prägel på 
köket och Vedum utvecklade luckor i flera 
olika stilar för att det skulle finnas något 
för alla.

Den förändring som innebar att köket blev 
hemmets allrum och mittpunkt är sedan 
länge genomförd. Det speglas bland annat i 
att köksinredningen har fått allt mer möbel-
känsla. Under det senaste decenniet är det 
istället viljan att göra personliga val som 
varit den starkast drivkraften när det gäller 
utvecklingen i köket. Något som bland 
annat gjort Vedums auberginefärgade kök 
som togs fram för ett par år sedan till en 
stor succé. Liksom de luckor med metallic- 
effekt som kom hösten 2008. 

från ren till relax
Badrummet har gjort ungefär samma resa 
som köket, men med viss fördröjning. Vi 
är fortfarande mitt uppe i förvandlingen av 
badrummet från ett utrymme uteslutande 
för hygien till en plats för avslappning och 
umgänge; ett rum som inte fokuserar så 
mycket på behovet att bli ren utan mer på 
lusten att må bra. 

En viktig ingrediens i den utvecklingen är 
förstås möjligheten att inreda badrummet 
på ett inbjudande sätt. Här har mycket skett 
sedan Vedum började tillverka badrum i slutet 
av 1980-talet. 

Faktum är att träinredningar i badrum 
kom först på 1960-talet. Först ut var Lars 
Andersson i Halmstad som började använda 
det tåliga träslaget teak. Han startade senare 
Joker of Sweden, som så småningom blev 
Vedum Bad. På det sättet kan man säga att 
Vedum var med på ett hörn när badrummets 
historia förändrades. 

Precis som köken har badrummen 
haft en tendens att bli större de senaste  
decennierna. Helst ska det finnas plats för 
hela familjen och ett vardagslyxigt hemma-
spa därtill. Vedums förvaringslösningar och 
många varianter på dubbeltvättställ är ett 
exempel på den utvecklingen. Ett annat är 
lösningarna för att integrera badrum med 
dressingroom och tvättstuga. 

Men den finns också en efterfrågan på 
mindre, kompakta badrum, inte minst när 
det gäller smarta förvaringslösningar. Det 
är mycket som ska få plats i ett badrum 
och det är knappast tillräckligt med det 
lilla plåtskåpet från förr, inte ens i singel-
badrummet. Vedum talar därför alltmer 
om helhetslösningar, snarare än enskilda 
komponenter. 

Vad händer då framöver? Av historien lär 
vi oss två saker. Att nya tider skapar nya 
drömmar om kök och badrum. Och att 
Vedum alltid har varit bra på att omsätta de 
drömmarna i konkreta inredningar. 

liten kökshistoria
1930-talet
Köket är ett stängt rum och används 
uteslutande för matlagning. Vedums köks-
skåp levereras omålade och i lösa delar.  

1950-talet   
Den första svenska köksstandarden 
kommer. Vedums köksskåp är målade 
men bara i ett fåtal neutrala färger som 
vitt och grått. 

1960-tal
Köksfläkten blir vanlig. Vedum målar 
skåpen även på insidan och gör dem i så 
kallad kontinentalhöjd. 

1970-tal
Fler kulörer. Vedum utvecklar första luck-
an i MDF – Contur – som har en allmoge-
liknande profil.

1980-tal
Spishällar och köksöar introduceras. Vedum 
döper sina köksserier till kvinnonamn. 

1990-tal
Köken blir hemmets samlingsplats. Vedum 
utvecklar funktionerna i skåp och lådor. 

�000 -tal
Kontinental design får ett genomslag i 
Sverige. Vedum lanserar fullutdragslådor 
och dämpningar i luckor och lådor. Utveck-
lar möjligheten att göra personliga val. 

liten 
Badrumshistoria
1930-tal
Badrum blir vanligt i nybyggda lägenheter. 

1960-tal
Träinredningar introduceras i badrummet. 
Lars Andersson, som senare startar Joker 
som sedan blir Vedum Bad, är pionjär. 

1980-tal
Badrummens funktion börjar att föränd-
ras från hygienrum till relaxrum. Vedums 
tillverkning av badrumsinredning startar. 

1990-tal
Större badrum med mer rumskänsla  – 
jacuzzin är populär. Vedum introducerar 
klassikern Morning. 

�000-tal
Badrummet integreras med resten av 
hemmet. Vedum lanserar luckdämparen 
Smove och lösningar för dressingroom och 
tvättstuga. Fullutdragslådor lanseras. 

Badrummet har förvandlats till en plats för 
avslappning och umgänge. ett rum som inte 

fokuserar så mycket på behovet att bli ren 
utan mer på lusten att må bra. 
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nyheter Bad

nya floW har en lyxiG, 
eleGant känsla och 
tvättställ med top solid-yta.

flow är en ny komplett serie med rena linjer och ett 
sobert tvättställ formgivet av Jesper design.

Det finns både som enkel- och dubbeltvättställ i tre bredder. Tvätt- 
stället har en Top Solid yta som gör att det får en matt, stenliknande 
och slitstark yta. Top Solid ger en lite mjukare och varmare möbel-
känsla än andra material. Skåpen finns i vit- eller svartmålad faner. 
Flow levereras monterad.
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nyheter kök

Glitter och Glamour 
i köket med den nya 
metalliceffekten. 

ny struktur och glittrande yta som skapar en helt 
ny känsla i köket. en känsla som måste upplevas 
i verkligheten.

Bland de senaste färgtrenderna märks många glittrande effekter 
med en känsla av glamour. Det är också inspirationen bakom 
Vedums nya luckor med metalliceffekt.  Effektkulören finns att få  
i fem olika kulörer; vit, svart, turkos, varmgrå och cappuccino.
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Det tar en liten stund att känna igen fastig-
heten på Vidhemsgatan i centrala Vedum 
från gamla fotografier. En hel del är föränd-
rat men det är ändå ingen tvekan om att det 
här är huset dit Viktor Lindberg flyttade sin 
verksamhet 1922. 

− Det måste ha varit en stor satsning då, 
säger Lars Efraimsson. Viktor startade 
Vedums snickeri 1919 men hyrde först in 
sig hos en trävaruhandlare i byn. Snickeriet 
måste ha gått bra i och med att han vågade 
ta steget och investera i egen fastighet. 

Men någon helt våghalsig satsning var det 
kanske ändå inte. Viktor var klok nog att 
skynda långsamt, ett drag som går som en 
röd tråd genom Vedums historia. Viktors 
kloka drag var att se till att den nya fastig-
heten inte bara hade plats för snickeriet. 
Där fanns också bostad för familjen – och 
en samlingslokal som även fungerade som 
byns biograf. 

− Han tänkte väl att det var bra att ha 
flera ben att stå på, inte minst om det skulle 
bli sämre tider, tror Lars Efraimsson. Nu 
visade det ju sig att snickeriet var en bättre 
affär än filmvisningarna och så småningom 
slutade han driva biograf. 

diversehandel inom snickeri
De första åren tillverkade Vedums snickeri 
allt möjligt. Marknaden bestod av byn och 
den närliggande landsbygden och sortimen-
tet var helt enkelt det folk behövde. Allt från 
vaggor till likkistor.

I början av trettiotalet präglades Sverige 
av den ekonomiska depressionen. Vedums 
snickeri överlevde genom Viktors hårda 
arbete och genom att han höll hårt i slan-
tarna. Under andra hälften av decenniet 
utvecklades Sverige och marknaden växte, 

bland annat tack vare att vägarna och 
bilarna blev fler och bättre. Vedum började 
nu sälja varor så långt bort som Göteborg 
och produktionen specialiserades. 

− Det var en agent från Göteborg som 
drev på utvecklingen. Han reste runt till 
småsnickerierna i trakten och köpte varor 
som han sedan sålde vidare till byggmästare 
i Göteborg. På så vis kom han att påverka 
tillverkningen i företagen. Viktor såg en 
möjlighet och började fokusera på tillverk-
ning av köksdetaljer.

Det berättar Lars Efraimsson i bilen till 
nästa anhalt för Vedums snickeri, det som 
fortfarande heter Nordvalla. När efter-
frågan tog fart i slutet på trettiotalet blev 
snart lokalerna på Vidhemsgatan för små. 
Vedums snickeri beslöt återigen att investera 
i en större fabrik. Då hette det att den låg en 
kilometer utanför Vedum men numera har 
området införlivats i samhället. Med tanke 
på att andra världskriget startade samma år 
som företaget flyttade in i nya större lokaler 
kan man tänka sig att Viktor kände en viss 
oro. Nu arbetade dessutom de tre sönerna 
i firman. 

modern snickeriindustri
Kriget gjorde att efterfrågan på snickeri 
produkter minskade, men Vedums snickeri 
klarade sig ändå bra. Bland annat tack 
vare en order på köksinredning till 17 nya 
lägenheter som byggdes i Smyrnakyrkan i 
Göteborg. Och i anslutning flygflottiljen på 
Såtenäs byggdes en villastad med 86 exakt 
likadana hus med 86 exakt likadana kök. 
Alla från Vedum. 

− Det var lite skillnad på den tiden, kan man 
säga, skrattar Lars Efraimsson. Då var det 
ingen som talade om tillval eller personliga 

det började som ett slags diversehandel inom snickeri för folket i byn. i dag är vedum kök 
& Bad sveriges största familjeägda köks- och badrumsföretag med en tydlig designprofil. 
för att förstå lite mer om hur förvandlingen gick till tog vi en tur i vedum med förre ägaren 
och vd:n lars efraimsson. 

”varJe Generation har  
 tillfört nåGot nytt”

 från Bysnickeri till desiGnföretaG
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vedum är ett gammalt företag som alltid tänker 
nytt. på det sättet kan lång tradition och erfarenhet 
kombineras med förnyelse. det säger lars efraims-
son, tidigare ägare och  fd vd på vedum.
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lösningar. Köken levererades i delar monte-
rades på plats, och de var alltid omålade. 

Nordvalla är en samling röda byggnader 
kring en gårdsplan. Även i dag förekommer 
viss produktion här, dock inte av Vedum. 
Även om företaget blev kvar här i nästan 20 år 
så var det mycket annat som förändrades 
decennierna efter kriget. 

Företaget fortsatte att utvecklas och växa. 
Från början av 1950-talet tog Viktors söner 
Eskil, Folke och Paul allt större ansvar för 
verksamheten. Nu skedde också ett av-
görande steg från bysnickeri till modern 
snickeriindustri. Det var framför allt Folke 
som stod för den tekniska kompetensen och 
som brann för att utveckla nya lösningar. 

− Det här var avgörande år, menar Lars 
Efraimsson. Efter kriget fanns ett stort 
uppdämt behov och det gällde att vara på 
hugget för att kunna leva upp till markna-
dens efterfrågan.

Gemenskap och ansvar
Ett led i utvecklingen var de nya lokalerna 
på Storegården, den plats där Vedum Kök & 
Bad fortfarande huserar, även om lokalerna 
är tillbyggda vid ett flertal tillfällen. 

− Man var helt enkelt tvungen att ratio-
nalisera verksamheten för att hänga med i 
utvecklingen. Ännu tydligare blev det när 
miljonprogrammen kom igång 1965. Tack 
vare de åtgärder som bröderna gjort kunde 
man då fortsätta att expandera och växa i 
takt med marknaden. Samtidigt tror jag att 
man behöll mycket av den gamla känslan av 
bysnickeri, på samma sätt som vi på senare 
år fortsatt att upprätthålla den speciella 
gemenskap och ansvarskänsla som vi kallar 
för Vedumandan. 

Nu har vi tagit oss tillbaka till kontoret 
och fabriken. Där träffar vi Stig Ryberg, 
som är något av Mr Vedum. Inte bara för 
att han har arbetat på företaget sedan 1964 
utan också för att stora delar av hans familj 
jobbat här.

− Ja, min far arbetade här först, och min 
bror har jobbat här tidigare. Nu arbetar 
jag, min hustru, min dotter och hennes man 
här. Och så har vi ett barnbarn som har 
haft extrajobb. Men det är ju inte unikt för 
vår familj, påpekar han. Vi är flera som har 
haft hela vår familj i företaget. 

Av samtalet förstår man att Stig Ryberg 
alltid trivts på Vedum. Särskilt sedan de 
första kvinnorna anställdes i produktionen 
1982. Då blev stämningen ännu bättre än 
den varit tidigare. 

− Jag tror att det är viktigt att Vedum 
är ett familjeföretag, säger han. Det alltid 
nära till ledningen och jag känner att man 
alltid har kunnat prata med dem. Det är 
också skönt att vi har huvudkontor och all 
produktion här på plats. Det blir en bra 
gemenskap på det sättet. 
Stig Ryberg fortsätter:

− Om jag skulle säga något om den speciella 
anda som genomsyrat Vedum så länge jag 
arbetat här, så är det dels att det är tryggt 
och trivsamt, dels att vi alltid varit noga 
med att hålla ordning och reda på allting. 
Det tycker jag är viktigt. 

 renodlinG av verksamheten
I ungefär tio år kunde Vedum surfa på 

den efterfrågevåg som miljonprogrammet 
startade. I slutet av 1970-talet var Vedum 
fortfarande ett företag som främst var foku-
serat på produktion. Man tillverkade sina 
köksskåp men fungerade också som under- 
leverantör av garderober till exempelvis IKEA. 

Man tog också fram en serie med kontors-
möbler som man under en period hade viss 
framgång med. Bland annat levererade  
företaget möbler till det nybyggda polis-
huset på Kungsholmen i Stockholm. Då hade 
Lars Efraimsson anställts och trots att han 
arbetade med just kontorsmöblerna föreslog 
han att tillverkningen skulle läggas ner. 

− Jag tyckte helt enkelt inte att kontors-
möblerna passade ihop med helheten, 
minns han. Jag hade en känsla av att vi var 
tvungna att bestämma oss för vad vi skulle 
syssla med och renodla verksamheten. 1979 
öppnade vi vår första utställning i Vedum. 
Det var också ett led i att vi ville bli tydli-
gare i vårt erbjudande och marknadsföra 
oss mer mot konsument. 

I slutet av 1970-talet hade också bröderna 
Lindberg börjat fundera på att sälja verk-
samheten. Folkes son Ola och Eskils son 
Anders blev nya ägare, tillsammans med 
Lars Efraimsson. De beslöt att börja fasa ut 
en del av legoproduktionen och satsa mer på 
de egna produkterna. 

− Vi har under åren fortsatt att få för-
frågningar om legotillverkning men vi har 
hållit fast i det beslut vi tog då, säger Lars 
Efraimsson. Jag tror att det är viktigt för 
att det aldrig ska vara någon tvekan om vad 
Vedum står för och vad man kan förvänta 
sig av våra produkter. Mitt motto var 
”Kompletta kök i rätt tid” och för att leva 
upp till det var det ibland nödvändigt att 
tacka nej till jobb. 

GenomBrott på Bo 85
I början av 1980-talet började företaget 

arbeta mer medvetet med att marknadsföra 
sina produkter. 1984 gjordes hela köks-
programmet om och serierna fick kvinno 
namn. Året därpå kom ett stort genom-
brott då man fick uppdraget att inreda 
köken i 400 av de lägenheter som visades på 
bostadsmässan Bo 85 i Upplands Väsby. 

− Det var helt klart ett avgörande ögon-
blick. Det var första gången vi fick chansen 
att visa upp oss i ett större sammanhang 
och vi fick mycket uppmärksamhet. 

Under andra hälften av 1980-talet inträf-
fade två saker som fick en avgörande  
betydelse för Vedum framtida utveckling. 
För det första köpte man badrumsföretaget 
Joker of Sweden och tog hem produktionen 
till Vedum.

− Vi anade en lågkonjunktur redan då och 
ungefär som när Viktor Lindberg startade 
biograf, tänkte vi att det skulle vara bra att ha 
ett ben till att stå på, säger Lars Efraimsson. 

För det andra köpte man en gammal 
väderkvarn i Vedum och renoverade den till 
utställningslokal och mötesplats för kunder 
och samarbetspartners. 

− Det var en viktig händelse både i praktiken 
och symboliskt. Det stärkte oss internt och 
externt att vi fick en så speciell plats att ta 
emot våra kunder och samarbetspartners 
på, berättar Lars Efraimsson över hem-lagad 
lunch i den lilla matsalen högst upp i Kvarnen

I början av 1990-talet slog lågkonjunkturen 
till. Oron var stor men Vedum klarade sig 
bra genom byggkris och räntechocker.

Perioden präglades också av att Anders 
Lindberg insjuknade i cancer och avled 
1993. Lars Efraimsson ersatte honom som vd. 

− Början av 90-talet var förstås en jobbig 
tid på flera plan, säger Lars Efraimsson. Vi 
tog viktiga beslut för företagets framtid, 
bland annat om en stor tillbyggnad, samti-
digt som konjunkturen svängde nedåt och 
Anders var sjuk. Jag minns att Eskil Lind-
berg kom in på kontoret varje dag när jag 
blivit vd och frågade hur det gick, och jag 
kunde inte svara annat än att det rullar på. 
Då sa han, ”det är bra, vi ska bli de sista 
som stupar”. 

samlad verksamhet
Satsningen på badrum var lyckosam, även om 
starten var lite långsam. Först när Vedums 
inredningar började att säljas genom nystar-
tade Svenska Badrum fick verksamheten upp 
farten. 
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Men efter några lyckosamma år stod före-
taget återigen i en korsväg. Svenska Badrum 
gick upp i Ido som ville sälja Vedums 
produkter under eget varumärke. Vedum 
tog då beslutet att gå sin egen väg och 
utveckla en egen säljorganisation för bad. 
Uppdraget var bland annat sälja den nya 
serien Morning. 

− Då sålde vi fortfarande våra badrums-
produkter under namnet Joker och drev vår 
verksamhet dels under namnet Vedum Kök, 
dels under namnet Joker of Sweden. Jag var 
aldrig så förtjust i namnet Joker men samti-
digt var det ett inarbetat varumärke som vi 
var lite rädda för att byta ut. 

Hur det nu var med det så tänkte ägarna 
en gång till och beslöt 1996 till sist att skro-
ta Joker och bilda Vedum Kök & Bad. 

− Med tanke på vår långsiktiga strategi 
insåg vi att det här var det enda rätta beslu-
tet, säger Lars Efraimsson. Ser man tillbaka 
på historien så känns det också naturligt, vi 
har gång på gång sett över vår verksamhet 
och koncentrerat all kraft på det vi är bra på.  
Med det nya namnet och verksamheten 

samlad kände vi att vi kunde gå starka in 
2000-talet.

nya Generationer, nya idéer
Några år efter beslutet, 2001, slutade Lars 
som vd, och hans son Magnus tog över som 
vd. Ytterligare fyra år senare köpte bröderna 
Magnus Efraimsson och Niklas Efraimsson 
ut Ola Lindberg och Lars och driver nu före-
taget vidare. 

− Jag brukar säga att Viktor och hans 
generation stod för hantverket, hans söner 
för industrialiseringen, Anders, Ola och jag 
för marknadsföring och datorisering och den 
nuvarande generationen för utvecklandet  
av varumärke och design. 

Vad som kommer härnäst? Det vill inte 
Lars Efraimsson spekulera i. 

− Jag brukar säga att vi är ett gammalt 
företag som alltid tänker nytt. Så trots vår 
långa, obrutna tradition klarar vi av att 
förnya oss. Varje generation har tillfört sin 
kunskap och sina idéer. Det är det som är 
vår styrka. Så framtiden lämnar jag med 
trygga händer över till andra.      

familJeföretaGet vedum

Grundas av Viktor Lindberg 1919. Han 
är verksam fram till sin död 1961.

Drivs vidare av Viktors söner Eskil, 
Folke och Paul. 

Folkes son Ola, Eskils son Anders och 
Lars Efraimsson tar över företaget 1981. 

Lars söner Magnus och Niklas blir 
delägare 2001 och övertar hela före-
taget 2005. 

•

•

•

•

Jan-erik Wallin 
kommunstyrelsens ordförande i vara

”vedum kök & Bad har under alla år satt en 
positiv prägel på lokalsamhället. man har inte 
enbart agerat framgångsrikt som företag utan 
också bidragit till hela samhällsutvecklingen, 
bland annat genom att stötta olika verksamheter i 
vedum. utbyggnad av fjärrvärme, bidragande till 
att vedumhallen blivit till och sponsring av fören-
ingslivet är några exempel. vedum kök & Bad 
är ett riktigt familjeföretag, i ordets bästa bemär-
kelse. verksamheten präglas av ordning och reda 
och man känner att alla som arbetar där bryr sig 
om varandra och tar ansvar för platsen där man 
är verksam. det betyder mycket för stoltheten och 
framtidstron hos invånarna i vedum, såväl som 
i hela vara kommun att både huvudkontor och 
produktion finns kvar på orten.”

Gunnar ivarson
Grundare av och senior advisor på Wäst-Bygg

”Jag startade Wäst-Bygg 1981, samma år som 
lars efraimsson blev delägare i vedum kök & Bad. 
personkemin stämde mellan oss direkt och det 
har alltid känts bra att göra affärer med vedum. 
på företaget kallar vi lars för ’tack, du, tack, du’, 
för det sa han alltid när han fått en order. när vi 
byggde som mest bostäder levererade vedum alla 
kök och badrum och vi var väl närmast samarbets-
partners. vi är också ett familjeföretag så vi har 
många likheter. det har säkert underlättat. förutom 
att vedum är trevliga att ha att göra med uppskat-
tar jag att vi alltid fått leveranser i rätt tid och med 
rätt kvalitet från dem.” 

 

inGemar BrenGesJö
ansvarig för Grass försäljning i skandinavien

”vi har levererat beslag till vedum i 30 år och 
jag har haft förmånen att vara med under 17 av 
de åren. när jag säger ´förmån´ menar jag verk-
ligen det. vi har en affärsrelation som utvecklats 
med åren och också fått fler dimensioner. det är 
något speciellt med vedum, en speciell känsla 
och atmosfär som man märker även när man 
kommer utifrån. Jag är faktiskt lite avundsjuk på 
det, alla företag skulle nog vilja ha lite av den där 
vedumkänslan. även när vi diskuterar svåra frågor 
finns alltid en konstruktiv vilja att hitta lösningar. 
Jag är imponerad över att de lyckats skapa en 
sådan kultur på företaget.”

röster om vedum
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1919
Företaget Vedums snickeri grun-
das av snickaren Viktor Lindberg. 
Första åren drivs verksamheten på 
andra våning i trävaruhandlaren 
Frans Johanssons magasin. Före-
taget tillverkar allt från vaggor till 
likkistor. 

19�1
Företaget går bra och Viktor 
Lindberg bygger en egen fastighet 
på Vidhemsgatan i Vedum. Här 
finns plats för snickeriet, familjens 
bostad och en samlingslokal med 
biograf. 

1935
Förbättrade transporter gör att 
företagets marknad vidgas. Bygg-
rusch i Göteborg gör att före-
taget expanderar. Nu sker också  
en specialisering mot kök och 
garderober. 

1939
Företaget har vuxit ur sina lokaler 
och bygger nytt på Nordvalla. Tio 
personer är anställda. 

1941
Under krigsåren minskar efter-
frågan, men Vedum levererar 
köksinredning till 17 lägenheter  
i Smyrnakyrkan i Göteborg och  
till 86 exakt likadana villor i den  
så kallade Villastaden i Såtenäs. 

1945
Kriget upphör och efterfrågan skju-
ter fart. Högkonjunkturen gör det 
svårt att hinna med. Viktor Lind-
bergs söner Eskil, Folke och Paul 
tar allt större ansvar för företaget. 
Industrialiseringen av verksam-
heten tar fart. 

1958
Återigen har de befintliga lokalerna 
blivit för små. Nya 1700 kvadrat-
meter stora lokaler byggs på Store-
gården, där företaget fortfarande 
finns kvar. Lokalerna byggs ut 
etapp för etapp till dagens 20 000 
kvadratmeter. 

1965
Miljonprogrammet skapar bygg-
boom i Sverige och Vedum fortsät-
ter att expandera. Verksamheten 
fortsätter att effektiviseras.

1971
Logotypen med ett stiliserat V 
och S som i Vedums snickerifabrik 
tas fram av den välkände smycke-
designern Per Dåvik. Logotypen 
används fortfarande. 

1975
Tar fram en serie kontorsmöbler. 
Levererar bland annat till det ny- 
byggda polishuset på Kungsholmen 
i Stockholm. 

1979
Första utställningen i Vedum. Det 
är en del i strategin att arbeta mer 
mot konsument och marknadsföra 
Vedum. 

1981
Generationsskifte. Bröderna säljer 
till Ola Lindberg, Anders Lind-
berg och Lars Efraimsson som är 
inköpschef i företaget. Vedum Kök 
AB bildas. Datorisering av företa-
get startar. Börjar arbeta medvetet 
med marknadsföring och egna 
produkter. Köper mobiltelefoner.

198�
Bygger till fabrikslokaler och perso-
nalutrymmen. Första två kvinnorna 
anställs i produktionen. 

1984
Sortimentet görs om helt. Köks-
serierna får kvinnonamn. Start för 
miljöarbetet. 

1985
Stort genombrott på Bo 85, 
bostadsmässan i Upplands Väsby. 
Börjar sälja Joker Bad. Bygger ut 
fabriken. 

1987
Köper Joker of Sweden och tar hem 
produktionen av badrumsinred-
ning till Vedum. Första telefaxen. 
Gör det möjligt att till exempel 
skicka ritningar snabbt. 

1989
Kvarnen invigs efter ett stort 
och varsamt renoveringsarbete. 
Badrumsinredningen börjar säljas 
via nystartade Svenska Badrum. 

viktiGa händelser för vedum under 90 år
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1990
Vinner prestigefull upphandling 
för området kring Södra Station 
i Stockholm. Säljer 100 kök till 
Ryssland. Lågkonjunkturen börjar 
synas i Sverige. Vedum klarar 
krisen bra, bland annat tack vare 
den nya satsningen på badrum. 
Niklas Efraimsson anställs. 

199�
Öppnar utställning och lager i 
Stockholm. 

1993
Bygger ut kontor och fabrik. 
Första utställningen i Tyskland. 
Anders Lindberg avlider efter en 
tids sjukdom. Lars Efraimsson blir 
vd. Magnus Efraimsson anställs. 

1994
Vill utveckla egna varumärket 
tydligare och samarbetet med 
Svenska badrum upphör därför. 
Egna badrumsserien Morning 
lanseras. 

1996
Beslutar att även sälja badrums-
inredningar under varumärket 
Vedum. Vedum Kök & Bad bildas. 

�005 
Magnus Efraimsson och Niklas 
Efraimsson köper ut Ola Lind-
berg och Lars Efraimsson. Vedum 
ställer ut på Stockholm Furniture 
Fair för första gången. Verksam-
heten organiseras i tre affärsom-
råden istället för som tidigare två 
produktområden. 

�006
Investering i rikstäckande TV-
reklam för första gången.

�007
Satsning på flexiblare produktion 
med kortare ställtider inleds med 
investering i en ny helautomatisk 
borrningsline för cirka 22 miljoner 
kronor.

�008
Satsning på flexibel produktion 
fortsätter. 14 miljoner investeras i 
en ny datastyrd formatsåg som kan 
såga både korta och långa serier 
med liten ställtid.

�009
Jubileumsåret 2009 firas på många 
olika sätt. Bland annat projekte-
ras en utbyggnad och nysatsning 
på utställningen i Bromma med 
målsättning att skapa Stockholms 
bästa kök- och badutställning.

1997
Inleder samarbete med Comfort 
Norge och Sentrumbygg i Oslo. 
Första webbsidan lanseras. 

1998 
Bygger till 2500 kvadratmeter för 
bland annat lager och studio. 

1999 
Utställning öppnas i Malmö. 

�000
Omsättningen överstiger för första 
gången i företagets historia 200 
miljoner kronor.

�001
Magnus Efraimsson blir vd. Bygger 
till 4000 kvadratmeter fabriks-
lokaler. 

�00�
Kvarnen renoveras och byggs till 
med 600 kvadratmeter. 

�004
Utställning öppnas i Göteborg.  
Omsättningen överstiger för första 
gången i företagets historia 300 
miljoner kronor.

viktiGa händelser för vedum under 90 år
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vedum fyller 90 år

”Gammal tradition 
att tänka nytt”
sveriges största familjeägda köks- och badrums-
företag firar 90 år under �009. även om vedum 
förvandlats från bysnickeri till modernt designföretag 
är historien fortfarande viktig.

fakta
Vedum Kök & Bad AB utvecklar, 
tillverkar, marknadsför och säljer 
köks- och badrumsinredningar.
Företaget har cirka 260 anställda 
och omsätter omkring 380 miljoner 
kronor.
Totalt säljer man cirka 9 500 kök 
och 21 000 badrumsinredningar 
varje år.

•

•

•

Vedum Kök & Bad ägs och drivs sedan 2005 
av bröderna Magnus och Niklas Efraims-
son. De tog över efter Lars Efraimsson och 
Ola Lindberg, sonson till Viktor Lindberg 
som grundade företaget 1919. Huvud-
kontor och produktion finns fortfarande 
kvar i Vedum. 

− Det är viktigt för oss att vara förank-
rade på orten, säger Magnus Efraimsson, 
inte minst för att vi då vet att vi får kompe-
tenta, engagerade och lojala medarbetare. 
Vi tänker långsiktigt i både högkonjunktur 
och lågkonjunktur och tror att vi bli ett 
ännu starkare företag i framtiden om vi 
hämtar kraft från vårt förflutna. 

tre affärsområden
Vedum bedriver sin verksamhet i tre affärs-
områden (AO). AO Byggprojekt arbetar 
direkt mot byggföretag i Sverige och står 
för cirka 45 procent av företagets totala 
omsättning. 

AO Bad Återförsäljare Norden arbetar 
med försäljning av badrumsinredningar till 
konsumenter via cirka 400 återförsäljare 
i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
Omkring 25 procent av den totala för- 
säljningen omsätts i detta affärsområde. 

AO Utställningar/Husfabriker består 
av våra fyra egna kompletta köks- och 
badrumsutställningar i Vedum, Göteborg, 
Stockholm och Malmö. Här säljs kök till 
konsumenter och mindre, lokala bygg- 
företag. Vedum har också ett antal avtals-
partners inom småhustillverkning. Affärs-
området står för cirka 30 procent av den 
totala omsättningen. 

− Våra kunder uppskattar att vi har 
inredning till både kök och badrum, säger 
Magnus Efraimsson. På det sättet kan de få 
en unik helhetsservice. Dessutom använder 
vi nu vår kunskap till att utveckla lösningar 
för dressingroom och tvättstugor, något 
som är alltmer efterfrågat.

vedum 
maGasin
�009

detta vedum magasin är en specialutgåva 
och distribueras en gång i år till byggprojekt-
kunder, badåterförsäljare, leverantörer och 
vedums personal.

ansvarig utgivare: magnus efraimsson

text: david Björklund, kontakta produktion

kontakt:
vedum kök & Bad aB
Box 3, 530 10 vedum
telefon: 051�-576 00
telefax: 051�-576 �0
info@vedum.se
www.vedum.se

det är viktigt för företaget vedum att fortsätta 
att vara förankrat på orten vedum. det menar 
vd magnus efraimsson. 
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