
köksmästaren
Var annars än i Köksriket kan Sveriges ledande kökstillverkare höra 
hemma? Med skräddarsydd kvalitet siktar Kvänum på ett långt liv. 

TexT rikard lind 

Brahe rökt ek cappuc-
cino. Ugn och integrerad 
kyl och frys Gaggenau.
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 Småland har sitt glasrike och Uppland har genom 
exempelvis Rörstrand, Uppsala Ekeby och Gustavs-
berg en lång keramiktradition. Att det över huvud 
taget finns en region som går under namnet Köksri-
ket indikerar att det inte råder något underskott på 
kökstillverkare i Sverige.

Köksriket är beläget mellan Vänern och Vättern 
i Skaraborg. Bland kökstillverkarna i miniatyrriket 

måste Kvänum anses vara den mest högkvalitativa, och inte bara 
där utan även inräknat övriga Sverige. Ska någon ta matchen med 
internationella storheter är det dessa västgötar. 

Skomakarsonen Gustav Johansson jobbade som byggnadsarbe-
tare och möbelsnickare innan han startade eget i Kvänum 1923. 
Det första köket tillverkade han åt sin hustru An-
nas föräldrar. Fortfarande är företaget kvar i 
Kvänum, på andra sidan gatan från den ur-
sprungliga verkstaden. Kunderna åter-
finns inte längre bara inom familjen 
utan i en vriden skyskrapa i Malmö, 
Stockholmsvåningar, London, New 
York och franska slott. Hemmamark-
naden är Norden.

Kvänum är noggranna med att 
lyfta fram både sin tradition och inn-
ovationskraft. Verkstaden har blivit 
betydligt större, företaget har 180 an-
ställda, det finns inga högar med hy-
velspån kvar och allt görs inte för hand, 
men det som lämnar fabriken är kök för 
den kräsne i naturmaterial som trä, läder 
och ull. Köken skräddarsys för att passa sin 
miljö. Samarbeten med ledande leverantö-
rer som Gaggenau, Miele, Siemens, AGA, 
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Spisen från Lacanche har vreden i antik mässing.

54 PLAZAπDECO 

Dornbracht och Hansgrohe genererar kompletta kvalitetskök.
– Vi jobbar mycket med att utveckla funktioner i köket också, inte 

bara utseendet, berättar marknadschefen Anders Jonsson. Om kö-
ket är en väl fungerande miljö och inte bara snyggt så kommer kun-
den bara blir mer nöjd med tiden. Vi har tre ledord som funnits med 
i många år: Stil – Funktion – Kvalitet. Dem kan vi applicera på hela 
företaget. När det gäller den färdiga produkten, köket hemma hos 
kunden, så betyder det att köket ska ha en stil som passar in i hem-
met. Det ska ha en  funktion som passar familjen som bor där, och 
sist men inte minst bra kvalitet som gör att det håller i många år. 

Det väcker viss förvåning när Anders Jonsson framhåller bil-
branschen som företagets närmaste konkurrent.

– Våra kök är ju kundanpassade och kostnaderna är i paritet med
att byta bil, förklarar han. Det är en avvägning; ska man byta bil 
eller byta kök ...? Bland kökstillverkarna är nog några italienska, 
tyska och engelska våra främsta konkurrenter. 
Hur beskriver du Kvänum för nya kunder? Vad är typiskt? 

Broby i dunvitt, 
handmålat på ask. 
I serien Tradition.
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»Vi vänder oss till
medvetna kunder som

lägger ner tid på vad
de verkligen vill ha.«

– I grunden är vi ganska kompromisslösa. Är det till exempel ett
hus från början av 1900-talet som renoveras så ska också köket gö-
ras exakt så som det gjordes då. Vi bygger något som stämmer in
och fuskar inte med detaljerna. Vi vänder oss till medvetna kunder
som lägger ner tid på vad de verkligen vill ha.
Vilken är er största utmaning?

– Att hela tiden ligga i fronten vad det gäller design och utveck-
ling av köket – det engagerar hela bolaget. Vi strävar efter att ta
fram produkter som ska leva kvar i många år.
Hur viktigt är det att regelbundet lansera nyheter?

– Vi jobbar fram nyheter, vi tvingar inte fram dem. Men vi släp-
per något nytt ungefär varje år. I höstas lanserade vi en ramlucka
med väldigt smal ram. Vi tror mycket på det nätta och eleganta
framöver, och på trä.
Vad gör dig särskilt stolt över Kvänum?

– Kvaliteten. Det finns ett gediget träkunnande i bolaget. Både
funktionerna och kvaliteten har en lång tradition här. D
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Brahe i rökt ek espresso med
helskodda läderhandtag.
Blandare  från Hansgrohe.

Nya köket Intro, här i vitbonad ek, har
en nätt, elegant och modern profil.
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