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För Vedum innebar 2007 många utmaningar 
i produktionen. Råvarusituationen på mark-
naden, framförallt på spånbaserade produk-
ter, var överhettad. Samtidigt installerade vi 
en ny borrningsline och behövde köpa in mer 
färdiga komponenter under tiden vår egen 
produktion stod still. 

Tack vare god planering internt och lång-
variga relationer och goda samarbeten med 
våra leverantörer klarade vi situationen utan 
att det påverkade våra leveranser ut till kund. 
Det känns mycket bra! 

Tillsammans med den investering i ny 
formatsåg som planeras till sommaren står 
vi nu rustade för att kunna öka produktions-
kapaciteten ytterligare och växa i takt med 
våra kunder. Vår leverantörsdag som du kan 
läsa mer om längre fram i Magasinet är ännu 
ett exempel på hur vi strategiskt jobbar för 

att stärka samarbetet med våra leverantörer 
i framtiden.

2007 var också ett år då miljöfrågorna 
hamnade i fokus på ett allt tydligare sätt. 
Det visar inte minst valet av pristagaren till 
Nobels fredspris, Al Gore. På Vedum har vi 
arbetat intensivt och medvetet med miljöfrå-
gor sedan 1980-talet. Våra målsättningar 
och vårt förbättringsarbete har vi nu förtyd-
ligat i en speciell avdelning på vår hemsida. 
Läs gärna mer på www.vedum.se. 

Under början av 2008 lanserar vi nyheter 
som tillför vårt badrumssortiment mycket, 
både i form av förbättringar av befintliga 
serier och den helt nya tvättställsserien Dial. 
Efter att ha varit på den stora badrumsmäs-
san i Bologna i oktober kan jag bara konsta-
tera att våra nyheter ligger helt rätt i tiden. 
Tillsammans med planerade marknadsinsat-
ser kommer de att lyfta intresset ytterligare 
för vårt sortiment ute på marknaden. 

Som summering på 2007 kan jag konstatera 
att vi för elfte året i rad slagit nytt omsätt-
ningsrekord – vilket är fantastiskt kul! Jag 
vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, 
kunder, leverantörer och övriga samarbets-
partners för de insatser ni gjort och för det 
förtroende ni visat oss!

Jag hoppas du haft en riktigt skön julhelg 
och att vi får möjlighet att fortsätta utveckla 
samarbetet tillsammans under 2008.

 

 
 
Magnus Efraimsson  
Vd Vedum Kök & Bad  AB

ledare

Wingårdh i 
helfigur
I november fick Gert Wingårdh Kasper 
Salinpriset – för femte gången! Det är bara 
ett exempel på Wingårdhs särställning 
inom svensk arkitektur. I år är det trettio 
år sedan han startade eget kontor och i vår 
visar Röhsska museet i Göteborg därför en 
stor retrospektiv utställning med Wingårdhs 
verk. Sammanlagt är det ett 100-tal projekt 
som kommer att presenteras. Utställningen 
pågår 16 januari-27 april. 

drömmar  
om spa
I den så kallade Villapanelen har 
svenskarna tillfrågats om vad de dröm-
mer om att ha hemma. Tvåa på både 
kvinnors och mäns lista – och med 
högst siffra totalt – hamnar hemmas-
pa. Det flest kvinnor allra helst vill ha 
är en vinterträdgård, medan männens 
hetaste dröm är – jo, det är sant – ett 
dubbelgarage.

färg och 
personlighet
Tidskriften Residence har frågat några 
unga formgivare vilken inrednings-
trend som är mest spännande just nu. 
Svaren pekar på att det vita inrednings-
idealet får allt hårdare konkurrens från 
både klara accentfärger och mer dova 
nyanser som lila. Nu är det också dags 
för företagen att ta konsumenternas 
krav på miljöhänsyn och socialt ansvar 
på allvar. Och till sist – personlighet 
och humor blir allt viktigare!

hårfönen  
värmer huset
I Karlstad finns Sveriges första ener-
gisnåla flerfamiljshus, skriver Dagens 
Nyheter. Det är höghuset Seglet med 
fyrtiofyra hyreslägenheter som är så 
extremt energieffektivt att det inte 
behöver någon traditionell uppvärm-
ning alls. Värmen kommer istället från 
de boende, solen och elektriska appa-
rater som tv:n och hårfönen. 

mormors  
kakor i topp
Hembakat, hederligt svart kaffe och 
finporslin är den nya fikatrenden. 
Det påstår i alla fall Expressen. Efter 
att frossat i amerikanska muffins och 
italiensk latte vänder vi nu tillbaka till 
våra rötter. Hetaste tipset? Kakorna 
ska vara små och lite oregelbundna 
som om det är mormor som bakat dem 
hemma i köket. Värsta synden? Kakor 
som ser fabrikstillverkade ut.

gert Wingårdhs house of sweden. 
foto: åke e:son lindman.

tidsinställd gryning.

Tycker du att det känns onaturligt och 
nästan omänskligt när väckarklockan ringer 
så här års? Det är egentligen inte så konstigt. 
Människan är inte gjord för att panikvakna 
till ett skrällande oljud, utan för att långsamt 
lockas ur sömnen av ett svagt gryningsljus. 
Därför har Philips nu tagit fram sin Wake 
Up Light. Det är helt enkelt en väckarklocka 
som simulerar gryning med ett svagt ljus en 
halvtimme innan det är dags att gå upp. Lika 
pigg som du är en sommarmorgon, lovar till-
verkaren.

vakna med ljus

dålig och god smak

Smak ska man som bekant inte diskutera. 
Men ändå är det ju ganska kul att låta sig 
imponeras av andras goda smak – och förfa-
sas över deras dåliga smak. Tidskriften Vi 
i Villa har frågat svenska villaägare vad de 

anser i frågan. I topp när det gäller dålig smak 
hamnade plastblommor, trädgårdskonst och 
saloondörrar. Höjden av god smak är Bruno 
Mathson-möbler, ekbord och laminofåtölj.

god smak enligt svenska villaägare. 
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Diskussionen runt bordet är livlig. Det 
är leverantörsdag i Kvarnen och några av 
Vedums viktigaste och största leverantörer 
försöker enas om vad som verkligen är vikti-
gast i ett framgångsrikt samarbete. Leve-
ranssäkerhet? Absolut. Tillgänglighet? Jo, 
det klart. Öppenhet och tydlighet. Definitivt. 

− Det är ju lika viktigt för oss som för 
Vedum att leveranserna sker i rätt tid, säger 
någon. 

− Fast samtidigt är det ju minst lika viktigt 
att produkten har rätt kvalitet, för har den 
inte det spelar det ju ingen roll om man 
håller överenskomna tider, säger en annan. 

Buden är många och kanske är det som 
Vedums inköpschef Anders Persson säger 
när han senare sammanfattar diskussionen: 
det är inte svaren som är det viktigaste, utan 
att man håller frågorna levande. 

rutiner och metoder
Idén om en leverantörsdag föddes förra 
året då Vedum delade ut priset till årets 
leverantör för första gången. Det i sin tur 
bygger på Vedums ambition att lyfta upp 
arbetet med inköp och skapa trygga och 
långsiktiga relationer med sina leveran-
törer. 

− Det har hänt otroligt mycket på inköps-
sidan de senaste åren, säger Anders Persson. 
I dag är det nödvändigt att arbeta strate-
giskt med de här frågorna och vara mycket 
mer aktiv än tidigare. Vi måste också vara 
redo att ständigt analysera och värdera

inköpen och ha alternativa planer om något 
klickar. 

− Utifrån den nya verklighet som vi lever 
i är vår slutsats att det bästa sättet att hålla 
hög kvalitet och effektivitet är att alltid ha 
en levande dialog med våra leverantörer. 

Anders Persson blev inköpschef på Vedum 
för tre år sedan. Tidigare har han arbetat 
med köksförsäljning i Vedums utställning 
i Bromma under sju år. Ett tecken på att 
inköpsrollen fått en allt större betydelse är 
att den renodlats och centraliserats, och att 
avdelningen samtidigt vuxit från två perso-
ner till sex personer på några år. 

− Tydlighet i de här frågorna är viktigt 
både internt och externt mot leverantörer 
och köpare. Området är så komplext i dag 
att vi som arbetar med inköp måste vara 
experter på vårt område. Det krävs rutiner 
och metoder så att alla vet vad som gäller, 
säger Anders Persson.

Orsakerna till att fokus på inköp ökat är 
flera. Anders Persson pekar bland annat 
på ett allmänt ökat krav på effektivitet och 
mätbarhet, men också på en ökad konkur-
rens om råmaterial och på sina håll till och 
med en råvarubrist. 

− Vi har klarat oss mycket bra när det 
gäller leveranser av material, säger Anders 
Persson, och jag menar att det beror på vår 
ambition att bygga långsiktiga och trygga 
relationer med våra leverantörer. Självklart 
eftersträvar vi att hålla nere kostnaderna så 
mycket som möjligt, men det är inte säkert 

inköp har blivit en allt viktigare fråga för att hålla hög kvalitet och effektivitet. vedum  
arbetar därför intensivt med att utveckla långsiktiga och trygga relationer med sina utvalda 
leverantörer. 
  – målet är helt enkelt att vi ska fortsätta att utvecklas tillsammans, säger vedums inköps-
chef anders persson.

”kvalitet och effektivitet är 
ett gemensamt ansvar”

säkra leveranser kräver långsiktiga relationer

formidabels vd per-arne adolfsson i livlig dialog 
med vedums inköpschef anders persson. � �



 

→

för att kunna utvecklas tillsammans behöver 
man kunskap om varandras värderingar och 

verksamhet. ett inslag under leverantörsdagen 
var därför en fabriksvisning som leddes av 

vedums produktionschef ola lindberg.  

inköp är i dag en prioriterad strategisk fråga för vedum. därför lägger företaget också mycket 
kraft på att skapa starka, långsiktiga relationer med sina leverantörer.

hallå i luren   en samarbetspartner svarar på frågor

Hallå, Per-Arne Adolfsson, vd på Formidabel, 
vad levererar ni till Vedum? 

− I dag levererar vi bland annat Linda-luckor, 

Plain-luckor, badrumsdetaljer, ventilationsgal-

ler och socklar. Vi har samarbetat i ungefär 

fem år och under den tiden har både den totala 

volymen och antal artiklar ökat. 

Hur ser ert samarbete ut?
− Vi har alltid haft en mycket tajt och nära 

relation. Ofta finns vi med redan på produkt-

utvecklingsstadiet och gör till exempel proto-

typer. Det innebär att vi kan vara med och 

lämna förslag på förbättringar. Vi har även 

besökt andra leverantörer tillsammans flera 

gånger, bland annat i Spanien och Holland. 

Jag uppskattar också att Vedum besöker oss 

ofta. Det gör att de får en förståelse för vår 

verksamhet. 

Vedum talar mycket om man vill utvecklas tillsam-
mans med sina leverantörer. Hur ser du på det? 

− Det är absolut så det fungerar för oss. Vi 

har till exempel blivit mer strukturerade i vårt 

arbetssätt tack vare de krav som Vedum ställt. 

Leverantörsbedömningarna som inköpsavdel-

ningen gjort har varit till stor nytta för oss när 

det gäller att dokumentera våra egna processer 

och utveckla vår verksamhet. 

Det låter som om du trivs med Vedum?
− Ja, jag gillar deras ambition att ha lång-

siktiga samarbeten. Sedan är de också enkla 

att ha att göra med. Vi har en familjär men 

samtidigt professionell relation. De står med 

fötterna på jorden och har ett starkt engage-

mang i det de gör. 

Vad är det mer ni jobbar med?
− Vi tillverkar mycket specialsnickerier, 

exempelvis till svenska ambassader runt om i 

världen. Det gör att vi också har kompetens på 

formgivningsområdet, något som jag tror att 

vi har nytta av i vårt samarbete med Vedum. 

att det alltid är mest kostnadseffektivt att 
jaga lägsta pris för en enskild produkt. 
Han fortsätter:

− En billig produkt som kräver mer bear-
betning i vår produktion eller en produkt av 
låg kvalitet skapar både merkostnader och 
andra bekymmer. Det är helhetslösningen 
och kostnaden på sista raden som är vikti-
gast för oss.

experter på olika områden
Temat på leverantörsdagen är hur Vedum 
och leverantörerna kan utvecklas tillsam-
mans. Dagen inleds med att Vedum presente-
ras ur olika perspektiv; bland annat historia, 
affärsidé, mål, metoder, policy och varu-
märke. Dessutom bjuder produktionschefen 
Ola Lindberg på fabriksvisning. Syftet är att 
ge leverantörerna en djupare kunskap om 
Vedums värderingar och verksamhet. 

− Vi är aldrig starkare än vår svagaste 
länk, konstaterar Vedums vd Magnus 
Efraimsson, och det är därför det är så 
viktigt för oss att ha en bra relation med 
er. Vi vill att ni förstår vilken verklighet 
vi lever i, för då blir det enklare för oss att 
samarbeta. 

Han betonar också att Vedum gärna vill 
ha en dialog med leverantörerna redan i ett 
tidigt skede, något som kvalitetschef Kris-
tian Randow sedan håller med om.

− Ni måste komma ihåg att vi är duktiga 
på köks- och badrumsinredning, men vi är 
inte experter på till exempel tillverkning av 
lådsystem eller porslinstvättställ. Därför vill 
vi gärna involvera er i våra processer.  

− Dessutom mår förstås vårt varumärke 
bra av att synas tillsammans med andra 
starka varumärken, påpekar marknadschef 
Marianne Färlin. 

”utvecklingssamtal”
En av de saker som Vedum gör för att stärka 
samarbetet med sina leverantörer är de så 
kallade leverantörsbedömningarna. De inne-
bär att Vedum och leverantören tillsammans 
går igenom frågor kring bland annat orga-
nisation, verksamhet, produktutveckling, 
kontroller och teknisk utrustning. 

− Det är ett slags ”utvecklingssamtal” där 
vi för en dialog kring förbättringar, berät-
tar Anders Persson. Målet är att vi ska bli 
tydligare med vad vi kräver, så att leveran-
tören vet vad som gäller. Det handlar inte 
om att stämpla något som bra eller dåligt, 
rätt eller fel, utan om att hitta områden som 
kan förbättras. Är det något som är viktigt 
får vi helt enkelt se till att lösa det tillsam-
mans. 

Grupparbetet är avslutat i Kvarnen och 
det är dags för grupperna att redovisa sina 
diskussioner. Samtliga berättar om inten-
siva och givande samtal. Allt har inte varit 
glasklart, på sina håll har åsikterna och 
tolkningarna gått isär, men i slutänden finns 
ändå en stor enighet om att det är leverans-
säkerhet som är det allra viktigaste i ett 
samarbete. Det vill säga – leveranser i rätt 
tid, med rätt kvalitet och kvantitet. 

Högt upp på listorna kommer också 
sådant som tydlighet om något går fel, 
intresse för gemensam produktutveckling 
och förståelse för kundens behov. Anders 
Persson sammanfattar: 

− För att Vedum ska leva upp till våra 
kunders krav, måste våra leverantörer leva 
upp till Vedums krav. Och för att de ska ha 
en chans att göra det måste vi vara tydliga 
med vad vi kräver och se till att vi blir bättre 
tillsammans. Kvalitet och effektivitet är helt 
enkelt ett gemensamt ansvar.  

tre viktiga punkter 
för lyckat samarbete

Leveranssäkerhet.
Korrekta besked vid avvikelser.
Vilja till dialog, samarbete  
och utveckling.

•
•
•
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ny tvättstuga  
till skåne
Vedums tävling om en ny tvättstuga 
är avgjord och vinnaren blev Ulrika 
Sidenfeldt i skånska Strövelstorp. 
Tävlingen gick bland annat ut på att 
tala om vilka tre funktioner man tycker 
är viktigast i en tvättstuga. Vinnarens 
tre punkter var: 

Bra belysning, praktiska skåp och 
arbetsytor som underlättar sorte-
ring, torkning, strykning och förva-
ring.
Funktionella och energisnåla maski-
ner i rätt arbetshöjd.
Modern inredning som underlättar 
och ger vardagen det där lilla extra.

säljande kunskap
Intresset för Vedums produktutbild-
ningar är rekordstort. Marianne Färlin, 
Vedums marknadschef, menar att orsa-
ken är att kunskap är en allt viktigare 
faktor i försäljning.

− Människor är oerhört pålästa och 
kunniga i dag. När de kommer till buti-
ken förväntar de sig därför att persona-
len ska ha en ännu djupare kunskap om 
produkter och lösningar. Att ständigt 
uppdatera och utveckla sin kompetens 
är i dag absolut nödvändigt när det 
gäller försäljning, säger hon. 

förbättringar i 
siffror 

Nu finns det siffror på hur antalet 
plockfel minskat genom att Vedum 
infört truckdatorer och streckkoder på 
badlagret. 

− Plockfelen minskade direkt och 
efter några månader hade vi från en 
redan låg nivå minskat felen med 75 
procent, säger Vedums IT-chef Mikael 
Gillberg. Det betyder att vi nu nästan 
fått bort plockfelen helt. I snitt utgör 
de mellan en och två promille av totalt 
antal plockade orderrader.

gå in på 
miljöWebben
Miljöfrågan diskuteras mer än någon-
sin. Vedum har därför utvecklat 
informationen om sitt miljöarbete på 
webben. Gå in på www.vedum.se och 
läs mer. 

•

•

•

trendspaning i 
bologna
Under hösten var Vedum på trendspa-
ning på badrumsmässan i Bologna. Vd 
Magnus Efraimsson kan konstatera att 
Vedum ligger väl framme. 

− Vårt sortiment känns väldigt rätt 
och aktuellt, samtidigt som vi alltid 
anpassar de internationella trenderna 
till nordiska förhållanden. 

Gruppen från Vedum kunde bland 
annat konstatera att mörka färger med 
starka accentfärger är populärt, och att 
vårens nyhet Dial ligger rätt i tiden. 

− Det var också många grunda 

högskåp som visades, precis sådana 

som vi nu tagit fram i vårt förvarings-

system F3.

Nu lanserar Vedum den nya serien Dial. 
Namnet syftar på det italienska tvättställets 
mjuka, asymmetriska form som har inspire-
rats av designen på urtavlor. 

− Förutom att formen känns innovativ gör 
den att tvättstället får en praktisk avställnings-
yta på vänster sida, säger Niklas Efraimsson, 
ansvarig för Vedums produktutveckling. 

I serien finns också raka, enkla underskåp 
som andas nordisk design. 

− För att göra det enkelt för kunden erbju-
der vi skåpen i färdiga paket. Det smalaste 
finns med öppen förvaring eller med en 
fullutdragslåda. De två bredare har alltid en 
eller flera fullutdragslådor.

En annan nyhet är att tvättstället Prio nu 
görs i porslin. De tre tvättställ i gjutmar-
mor som tidigare funnits i serien utgår och 
ersätts med ett porslinstvättställ liknande 
Prio Flex.

− Tanken med Prio har hela tiden varit att 
göra det i porslin, berättar Niklas Efraims-
son. Men först ville vi vara säkra på vilket 
av tvättställen som var populärast hos våra 
kunder. Nu utgår vi från Prio Flex men gör 
avställningsytorna lite större. 

En praktisk nyhet är de nya grunda skåp 
som nu finns i F3. 

− De är perfekta för förvaring av småsaker 
som burkar och flaskor. Dels blir det enkla-
re att se och nå, dels får man mycket förva-
ringsutrymme utan att använda särskilt 
mycket golvyta. 

Dessutom kommer Louis i ett mattsvart 
utförande. 

− Det är en riktigt spännande trend som 
får en ny infallsvinkel när den kombineras 
med det romantiska, nostalgiska uttrycket 
hos Louis, säger Niklas Efraimsson.

årets nyheter i badrummet

vedums nya serie dial har tvättställ med en asymmetrisk form och raka underskåp som andas nordisk design. 

årets leverantör 
utsedd 
Vedum har för andra gången utsett årets 
leverantör. Vinnare 2007 blev Puhos Board 
Oy Tiwi som är Vedums största leverantör 
av spånskivor till skåpsstommar och luckor. 
Motiveringen löd: ”Leverantören har under en 
turbulent råvarumarknad, och en för produk-
ten extrem efterfrågan, fullföljt sina åtaganden 
på ett mycket bra sätt. Det personliga engage-
manget och viljan att lösa våra behov tillsam-
mans med rätt kvalitet och säkra leveranser 
ligger till grund för utmärkelsen.”

ny chef på bad
Peter Hill är sedan 5 november ny chef för 
Vedums affärsområde bad. Han efterträder 
Marianne Färlin som övergår till tjänsten 
marknadschef. 

− Med sin erfarenhet från andra branscher 
tillför Peter Hill viktig kunskap, bland annat 
om space management och försäljning till 
och i butik, säger hon.

Peter Hill är 41 år och bosatt med sin familj 
utanför Borås. Han har flera års erfarenhet 
från personal- och försäljningsledning, både 
från relationsskapande försäljning och från 
detaljhandeln. 

− Vedum har redan ett starkt varumärke på 
marknaden och jag ser fram emot att få vara 
med och utveckla det ytterligare, säger han. 

tv-reklam gav 
stark effekt
Effekterna av Vedums reklam i tv under 
hösten 2007 var mycket positiva. 

− I kombination med övriga marknadsin-
satser, bland annat lokalannonsering, gav 
tv-reklamen tydliga avtryck i försäljningen, 
säger Vedums marknadschef Marianne 
Färlin. 

Nytt för året var att återförsäljarna 
erbjöds en lokal uppföljning i TV4 och att 
filmen distribuerades ut till butikerna på en 
dvd. 

− Möjligheten att visa filmen i butiken har 
varit mycket populär. Det är definitivt något 
vi ska jobba vidare med.

enkelt att göra rätt
Vedums kvalitets- och miljöchef Kristian 
Randow har under hösten arbetat intensivt 
med att ta fram en heltäckande processbe-
skrivning av företagets verksamhet. 

− Enkelt utryckt handlar det om att beskri-
va alla olika ansvarsområden, förklarar 
han. Att visa vem som gör vad och hur det 
ska göras så att det blir rätt direkt. Tanken 
är att vi ska bli tydligare mot våra kunder 
och mer effektiva internt. 

Kvalitetsarbetet bygger också på att alla i 
företaget får den kunskap som behövs och 
känner sig delaktiga. Därför kommer samt-
liga anställda genomgå en utbildning som 
sedan följs upp av respektive avdelningschef. 

− Det centrala är att vi ska jobba med 
kvalitet i hela processen. Man kan säga att 
vi vill göra det enkelt att göra rätt. 

peter hill är ny chef för vedums affärsområde bad.

per-albert johansen tog emot priset som årets leverantör.

sentrum bygg 
utvecklar
Vedum och Sentrum Bygg, ett av Oslos 
största byggvaruhus, firar i år tio år som 
samarbetspartners. Det norska företaget har 
tidigare vänt sig i första hand mot mindre 
byggföretag, men gör nu en kraftig satsning 
på konsumentmarknaden. 

− I oktober invigde Sentrum Bygg butiken 
Luna i köpcentret Sandvika i Oslo där de 
bland annat kommer att sälja produkter 
från Vedum, berättar Vedums Anna-Karin 
Hurtig, affärsområdeschef för utställningar 
och husfabriker. Det är en spännande miljö 
att finnas i, inte minst därför att Sandvika 
är ett av Nordeuropas största köpcenter. 

mer bad på bygg
Intresset för badrumsinredningar ökar bland 
Vedums avtalskunder på byggprojektsidan. 
Anna-Karin Edwardson, affärsområdeschef 
för byggprojekt, tror att det bland annat är 
en effekt av människors vilja att göra mer av 
sina badrum. 

− Vi märker det dels genom att nivån på 
byggföretagens standarderbjudande höjs, 
dels genom att tillvalen blir allt fler. Anna-
Karin Edwardson menar också att många 
upptäckt vinsterna med att ha en och 
samma leverantör av både kök och bad. 

− De som har köpt kök från Vedum tidi-
gare tycker att det är enkelt och naturligt 
att också välja bad från oss, bland annat 
därför att de då får en enhetlig stil. Vi har 
dessutom ett brett sortiment och bra rutiner 
för till exempel tillval. 

koncept i 
utställningarna
När Vedum byggde om sina köksutställ-
ningar under hösten fanns tydligt fokus 
på helhetskonceptet. Anna-Karin Hurtig, 
affärsområdeschef för utställningar och 
husfabriker, berättar: 

− Det blir allt viktigare att människor 
känner igen sig i de miljöer som presenteras 
i katalog, på webben och i utställningarna. 
Därför satsade vi ännu mer än vanligt på att 
se helheten redan från start och hålla sten-
hårt på vårt koncept.

kök som finns i utställningar, annonser och på webben. 
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Maria Öhrnell, som bland annat arbetat  
med miljöerna till Vedums kataloger, ser 
ingen avmattning i trenden att badrummen 
blir allt viktigare i människors hem. Tvärtom 
finns det fortfarande mycket att utveckla. 

− Jag märker till exempel att allt fler börjar 
tänka på klädvård i samband med badrum-
met. Därför tror jag att vi kommer att se 
mycket kombinationer med badrum, tvätt-
stuga och dressingroom. Här har Vedum 
varit tidigt ute och tagit fram bra lösningar, 
säger hon. 

flexibel förvaring
Generellt sett finns det ett ökat krav på att 
badrummen ska vara praktiska, menar Maria 
Öhrnell. Sättet att tänka kring förvaring är 
ett av de områden som utvecklas mest. 

Dels beror det på att vi helt enkelt har fler 
prylar att hålla ordning på i dag, dels på att 
vi lever tidspressade liv där skillnaden på en 

bra och dålig morgon kan vara om vi hittar 
hårfönen eller rakapparaten tillräckligt 
snabbt. 

− Men så handlar det också om attityden 
till badrummet, säger Maria Öhrnell. Förr 
bestod det av en toalettstol och ett litet 
spegelskåp. I dag ser vi det verkligen som 
ett rum som vi vill inreda på ett snyggt och 
sinnligt sätt, precis som hemmets alla andra 
rum.

När det gäller förvaring menar Maria 
Öhrnell att kraven på flexibilitet ökar. Man 
tänker in förvaringslösningarna redan på 
ett tidigt stadium och vill kunna anpas-
sa dem efter sina personliga behov. Hon 
nämner bland annat Vedums förvaringssys-
tem F3 som ett bra exempel. 

− Här väljer man det man vill ha och kan 
kombinera till exempel djup förvaring för 
handdukar och grund förvaring för burkar 
och flaskor. Jag tror också att man ännu 

människor ställer två huvudsakliga krav på sina badrum. de ska vara praktiska med mycket 
förvaring och de ska vara snygga och sinnliga rum att vistas i. det säger inredningsarkitek-
ten maria öhrnell på arkitektbyrån arkoform. 

trenderna i badrummet
vedum tipsar

en trend i badrummet är att rena, raka linjer kombineras med 
mjuka, svängda former, som i vedums nya serie dial. det säger 

inredningsarkitekten maria öhrnell på arkoform. hon menar 
också att kraven på personligt anpassad förvaring ökar.

personalchef
Birgitta Henriksson.

arbetsuppgifter   
Att driva och vidareutveckla personalpro-
cessen. Arbeta för att Vedum ska vara en 
attraktiv arbetsgivare, både för befintliga 
och potentiella medarbetare. Vara stöd åt 
våra chefer och övriga medarbetare.

gillar med jobbet
Att vara delaktig och aktivt kunna bidra till 
företagets utveckling. Tillfredsställelsen av 
att samverka i alla led och att vi på så sätt 
når våra mål. Stimuleras också av möten 
med människor, både arbetskamrater i det 
dagliga arbetet och andra kontakter genom 
nätverk och liknande. Att vidga synsättet 
och lära av varandra. 

år på vedum
14.    

personliga egenskaper 
Öppen , engagerad och intresserad.

bor
Nossebro.

familj
Joacim och våra barn Rasmus och Ida.

fritid
Familj och vänner. Är delaktig i barnens 
intressen – idrott och musik. Njuter av att 
röra mig i skog och mark med vår hund.

kontakt 
0512-576 06
birgitta.henriksson@vedum.se

kalendarium
Badkatalog 2008 1 februari.
Kökskampanj 1 februari - 31 mars.
Badkampanj under april månad.
Riksannonsering pågår under hela våren. 

vedum 
magasin

vår �00�

vedum magasin distribueras två gånger om året 
till byggprojektkunder, badåterförsäljare, leveran-
törer och vedums personal.

ansvarig utgivare: magnus efraimsson

text: david björklund, kontakta produktion

kontakt:
vedum kök & bad ab
box �, ��0 10 vedum
telefon: 0�1�-��� 00
telefax: 0�1�-��� �0
info@vedum.se
www.vedum.se

personal i fokus

mer kommer att anpassa sina badrum till 
olika perioder i livet. En barnfamilj har 
andra behov än ett äldre par, men förr såg 
alla badrum i princip likadana ut. 

våga blanda
När det gäller det estetiska uttrycket i 
badrummet ser Maria Öhrnell att de stil-
rena, raka linjerna som dominerat en period 
nu kompletteras med fler runda och orga-
niska former. De olika uttrycken kan gärna 
blandas. Som i Vedums nya serie Dial där det 
mjukt, svängda tvättstället kombineras med 
ett rakt, enkelt underskåp.

− Överhuvudtaget vill och vågar vi blanda 
olika stilar lite friare. Det kan vara tradi-
tionellt och modernt, ljust och mörkt, olika 
material och färger. Vi är helt enkelt inte så 
ängsliga för att göra ”fel” utan vågar vara 
mer personliga. 

När det gäller träslag och kulörer menar 
Maria Öhrnell att vi kommer att få se lite 
mer ljusa nyanser framöver. 

− Jag tror att de traditionella nordiska 
träslagen kommer tillbaka, och även att de 
ljusa, lita pastelliga kulörerna får en renäs-
sans, säger hon. Vi vet redan nu att fler vill 
ha färg i sina hem och den trenden fortsät-
ter. 

Vad säger hon då om den oundgängliga 
miljöfrågan – hur kommer den att påverka 
hur vi inreder våra badrum? En sak är klar 
– Maria Öhrnell är helt övertygad om att 
miljöhänsyn får en allt större betydelse när 
konsumenten väljer badrum. 

− Dels genom att man ställer krav på till-
verkarens miljötänkande när det gäller till 
exempel produktion, transport och återvin-
ning, dels genom att det kommer driva fram 
nya material och produkter.  

marias trendtips 
för badrummet

Badrummet byggs ihop med tvättstuga 
och dressingroom.
Förvaring som anpassas efter person 
och behov.
Vi blandar färger, stilar och former 
friare.

•

•

•
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för den formmedvetne 
Badrumsinredningar för dig som tycker design är viktigt. oavsett personlighet kan du hitta en badrumsinredning 
från vedum som passar dig. är du svag för god design har du mycket att upptäcka i vårt sortiment. vi har allt från 
det romantiska och traditionella till det moderna och trendiga. köper du en snygg form från vedum får du dessutom 
massor av praktiska funktioner på köpet. 

se mer på www.vedum.se.


