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2009 var ett år där konkurrensen hårdnade på 
en krympande marknad i lågkonjunkturens 
spår och vi jobbade hårt för att försäljningen 
skulle nå upp till de mål vi satt upp. Ser man 
på resultatet av våra ansträngningar kan jag 
konstatera att vi trots allt gjorde ett mycket 
bra jobb utifrån de förutsättningar som fanns. 
Även om omsättningen totalt sett gick ner med 
cirka 15 procent, så har vi tagit andelar på 
marknaden och det ser jag som ett positivt 
tecken för framtiden.  

En riktigt trevlig julklapp och ett kvitto 
på att vårt helhetstänk uppskattas av våra 
kunder fick vi av Peab som är vår största 
kund. Vi blev i deras förnyade avtalsupp-
handling och grundliga undersökning av 
potentiella leverantörer i Sverige totalt 
rankade som nummer 1. Vedum får därmed 
möjlighet att vara deras huvudleverantör i 

ytterligare fyra år. Detta känns fantastiskt 
bra och är givetvis en mycket viktig grund att 
stå på inför framtiden.

För att ytterligare stärka vår ställning på 
Stockholmsmarknaden kommer vi under 
februari 2010 att nyinviga vår Bromma-
utställning som utökats med cirka 200 
kvadratmeter och fått en ny layout. Det är en 
framtidssatsning som gör att vi har möjlig-
het att visa hela vårt sortiment på ett bättre 
sätt, ge bättre service och öka möjligheten att 
expandera försäljningen i området.

Vårt långsiktiga helhetstänk och miljö-
arbete har vi sammanfattat i en devis – Tänk 
längre. Detta kan du läsa mer om i ett repor-
tage i magasinet. Det och övriga förbätt-
ringsprojekt, samt produktutvecklingen som 
vi ihärdigt arbetar vidare med, hoppas jag 
långsiktigt kunna ge dig som kund en ännu 
bättre samarbetspartner och ytterligare bätt-
re totalekonomi i vår gemensamma affär.

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. När vi nu går 
ett nytt, spännande och utmanande decen-
nium 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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Farligt att 
hemmaFixa
Omkring 20 400 personer. Så många 
svenskar fick förra året söka vård 
efter att ha skadat sig då de snick-
rat eller renoverat i hemmet, enligt 
en rapport från Socialstyrelsen. 
Vanligast var skador i fingrarna. 
Av de skadade var majoriteten män. 
Närmare bestämt 17 700 personer. 

Bordet på 
väggen
Visst är det bra med inredning som 
har flera olika funktioner. Och visst 
är det bra med möbler som går att 
fälla ihop när de inte används. Form-
givaren Klaus Aalto har kombinerat 
de två tankarna och gjort bordet 
Stereo som också kan hänga på 
väggen som ett konstverk. Eller om 
det är ett konstverk som också kan 
ställas på golvet som ett bord…

ljuv musik  
Från Byggen
Det råder bostadsbrist på många 
platser i Sverige, som ett resultat 
av för lite byggande under flera 
år. Därför kan ljudet från en bygg-
arbetsplats låta som ljuv musik. 
Tonsättaren Lennart Westman har 
tagit det ett steg längre och använt 
byggljuden för att komponera 
musikverket ”Under construction”. 
De nyinflyttade på Rosenlunds-
terassen i Stockholm, det område 
där Westman spelat in ljuden med 
entreprenören NCC:s goda minne, 
får verket som inflyttningspresent. 
Dessutom kommer det att uppföras 
i Sydney och New York under året. 

Brinnande intresse För eld

Människan har alltid dragits till eld – men 
i moderna hem är brasor ofta en bristvara. 
Det har Fredrik Hyltén-Cavallius tagit fasta 
på i sitt examensarbete vid industridesign-
utbildningen vid Lunds universitet. Han 
har skapat den moderna eldstaden Piet som 

eldas med etanol och därför inte kräver 
någon skorsten eller fast installation. Den 
är bara att ställa in hemma och ta med sig 
när man flyttar, som vilken möbel som helst. 
Nu krävs bara att någon producent visar ett 
brinnande intresse.  

piet hein eek vill göra unika produkter med material 
andra anser värdelöst. 

Fredrik hyltén-Cavallius har skapat eldstaden piet som inte kräver någon fast installation. 

Formsäker 
återvinnare
Till och med hans namn är återvunnet. Den 
holländske formgivaren Piet Hein Eek ska 
inte förväxlas med sin danske nästan-namne 
och kollega Piet Hein. Hein den yngre, med 
det svenskklingande namnet Eek som tillägg, 
har gjort sig känd som återbruksdesigner. 
Med material från rivningshus gör han bord, 
pallar, bänkar och fåtöljer. Själv säger han 
att han vill göra unika produkter med mate-
rial som andra anser vara värdelöst. Läs mer 
på www.pietheineek.nl. 

”returism” i maria nordins och geir oterkjaers tolkning 
på Formexmässan 2009. Foto: magnus skoglöf. 

tillBaka till Framtiden
Ett steg tillbaka och två steg framåt. Så kan 
en av de samtida trenderna beskrivas. Det är 
”re” i betydelsen ”åter” som gäller, i alla fall 
om man ska tro Lotta Ahlvar, vd på Svenska 
moderådet. Returism är en inredningstrend 
som hämtar inspiration från resor och tidigt 
1900-tal med guld, glas och varma röda 
toner. Retreat handlar närmast om motsat-
sen med avskalad vit och svart inredning, 
gärna med detaljer hämtade från sakrala 
och asketiska sammanhang. Och renässans 
syftar på trenden med återvinning och åter-
användning, inte minst med en ekologisk 
tanke som bas. 
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Vedum Kök & Bad håller just på att avslu-
ta sitt jubileumsår när vi träffar Magnus 
Efraimsson, vd och ägare till företaget till-
sammans med Niklas Efraimsson. Under 
2009 fyllde Vedum 90 år och det klart att 
både ägare och anställda hade föredragit att 
fira under lite andra omständigheter. 

– Med tanke på den globala konjunktur-
nedgången har det förstås varit ett turbu-
lent år, säger Magnus Efraimsson. Samti-
digt har det varit en fördel för oss att ha ett 
90-årigt perspektiv under det här året. Vi 
har varit med länge, och vet att det vänder 
och vad vi behöver göra för att vi ska stå 
ännu starkare då. 

miljön en helhet
Det för oss över på begreppet ”långsiktighet” 
och Vedums nya kommunikationskoncept  
”Tänk längre”. Magnus Efraimsson berät-
tar att konceptet uppstod när Vedum 
sommaren 2009 Svanenmärkte delar av sitt 
sortiment. I samband med det fördes också 
en diskussion om de värderingar som ligger 
till grund för företagets miljöarbete. 

– Vi har ett stort engagemang i miljö-
frågorna sedan många år, säger Magnus 
Efraimsson. Samtidigt är det ett komplext 
område och vi har upplevt att det är 
många olika saker som hänger ihop. Det 
handlar om hur vi bäst ska visa omsorg om 
människor, våra produkter, företaget och 
platsen vi är verksamma på.  

– Därför är det svårt för oss att särskilja 
miljöhänsynen från allt annat vi gör. De 
värderingar som präglar miljöarbetet 
genomsyrar hela företaget. Där någon-
stans insåg vi att det är vår ambition att 

tänka lite längre i allt vi gör som är den 
röda tråden. 

– På miljöområdet är det tydligt att vi 
måste arbeta långsiktigt, men vi vill göra 
det också på andra områden. Det är mycket 
i vårt samhälle som bygger på kortsiktiga 
lösningar. Vi tror inte att det är hållbart. 
Vår filosofi är att långsiktighet är det som 
lönar sig i längden. 

viktigt med kvalitet
Vi pratar också med Vedums kvalitets- och 
miljöchef Kristian Randow. Han berättar 
att Svanenmärkningen bland annat handlar 
om att Vedum vill vara tydliga med vilka 
värderingar företaget står för mot leve-
rantörer, samarbetspartners och kunder. 
Genom att Svanenmärka finns inga tvek-
samheter vilka miljökrav Vedum ställer på 
sin verksamhet och sina produkter. 

– Men lika viktigt för oss är att Svanen 
också för in ett kvalitetskriterium genom 
att man bedömer produktens miljöpå-
verkan under hela livscykeln, säger Kristian 
Randow.  En produkt som håller länge är 
ett bättre miljöval än en produkt som måste 
bytas ut efter en kort tid, samtidigt som det 
också är en bättre investering för kunden. 

Därför kan man prata om flera olika 
drivkrafter i miljöarbetet, drivkrafter som 
hänger ihop med varandra. Det är Kristian 
Randow själv ett exempel på. När familjen 
nyligen bytte kök i villan i Skultorp utan-
för Skövde föll valet på en Svanenmärkt 
inredning från Vedum. 

– När vi valde var det naturligtvis viktigt 
för oss att köket är snyggt och praktiskt 
och passar vår smak, säger han. Men det 

mycket går snabbt och bygger på kortsiktiga lösningar i vårt samhälle. med uttrycket 
”tänk längre” vill vedum visa på vikten av att våga gå mot strömmen. 
   – vår nya svanenmärkning fick oss att inse att de värderingar om långsiktighet som präglar 
vårt miljöarbete genomsyrar hela företaget, säger vedums vd magnus efraimsson.

”vedums FilosoFi är att tänka längre”
tankesätt som håller i längden
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vedums nya koncept ”tänk längre” växte fram i 
samband med företagets svanenmärkning. den 
röda tråden är långsiktighet på alla områden. 

5

vedummagasin vår 10.indd   5 2010-01-18   10:34:01



 

 

→

var också en viktig faktor att köket är 
Svanenmärkt. Det stämmer överens med 
familjens värderingar och önskan om att 
fatta kloka miljöbeslut. 

långa relationer
Tillbaka till Magnus Efraimsson och frågan 
om hur viljan att tänka längre tar sig uttryck 
i Vedums olika processer. Han börjar med 
det som är kärnan i resonemanget: sättet att 
driva företaget på. Han betonar att Vedum 
ska fortsätta att vara familjeägt och fort-
sätta att sätta trygga finanser och organiskt 
växande framför snabb expansion. 

– Samma sak gäller våra relationer till 
anställda och samarbetspartners, säger 
han. Det sätter oss onekligen på prov nu 
när det är sämre tider, men vi gör allt vi 
kan för att behålla personal, till exempel 
genom utbildningsinsatser. Och genom 
att söka gemensamma förbättringsmöjlig-
heter, och inte bara jaga de lägsta inköps-

kostnaderna till varje pris, vill vi skapa 
långsiktiga samarbeten med våra leverantörer. 

– Orsaken är i grund och botten att vi 
vet att det lönar sig att ha trogna anställda 
som väljer att stanna kvar i företaget och 
utvecklas och att ha långa och djupa rela-
tioner med både leverantörer och kunder.   

duBBel nytta med miljötänk
I produktionen handlar ambitionen att 
tänka längre om att hela tiden investera 
i ny teknik, men också om att investera i 
kunskap och i människor. Det säkerstäl-
ler både att produkterna tillverkas på ett 
sätt som minimerar miljöpåverkan och att 
de präglas av långsiktighet när det gäller 
kvalitet. 

Ett annat exempel på dubbel nytta är 
att Vedum återanvänder sitt träspill till 
att göra briketter som värmer upp både 
de egna lokalerna och delar av Vara 
kommuns fastigheter. Det faktum att man 

kvalitets- och miljöchefen kristian 
randow lever som han lär och har valt 

ett svanenmärkt kök från vedum. 

• vedum kök & Bad vill medverka till att minska 
miljöbelastningen och skapa ett hållbart 
samhälle. svanenmärkning är ett led i det 
arbetet och syftar till att ge inköpare och 
konsumenter möjlighet att välja produkter med 
så liten miljöbelastning som möjligt när de köper 
inredning till kök, badrum och tvättstuga. 

• i dagsläget har vedum svanenmärkt alla 
köksstommar, alla laminatbänkskivor, luckorna 
linda björk, ek och valnöt, Frida vit, alva ek 
och valnöt, och hela badrumsserien Basic. det 
innebär att de klarat svanens erkänt hårda krav 
vad gäller bland annat ingående material, 
tillverkningsprocesser och produktens livslängd. 
vedums mål är att fortsätta svanenmärka flera 
delar av sortimentet.

• svanen är nordens officiella miljömärkning. 
sis miljömärkning driver arbetet i sverige 
på regeringens uppdrag. sis miljömärkning 
ansvarar också för eu:s officiella miljömärke 
eu-Blomman. verksamheten är oberoende och 
drivs utan bransch- eller vinstintresse.

Fakta om vedums 
svanenmärkning
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hallå i luren   en samarBetspartner svarar på Frågor

Hallå, Annelie Larsson, miljökonsult på Priora 
AB, ni skriver på er hemsida att ni hjälper företag 
att göra rätt saker på rätt sätt. Vad innebär det?  

– Att vi arbetar långsiktigt, ofta tillsammans 
med ledningsgruppen, för att hitta företagets 
viktigaste framgångsfaktorer och att vi sedan 
coachar företagsledningen att lyckas med de 
rätta förbättringarna. När det gäller miljö-
frågan är vi noga med att knyta den till företa-
gets ordinarie verksamhet och visa på affärs-
nyttan med ett miljötänk. 

På vilka sätt är miljöarbete bra för affärerna? 
– På flera sätt. Det mest uppenbara är att 

efterfrågan på miljömärkta produkter växer 
kraftigt. Den förändring i konsumentbeteende 
som vi pratat om i flera år har nu blivit verk-
lighet i Norden och de företag som inte är med 
på miljötåget kommer att förlora marknadsan-
delar. En annan fördel är att miljöfokus ofta 
gör att man hittar sätt att minska kostnader i 
verksamheten. Dolda kostnader för exempel-
vis energi, avfall och transporter blir synliga 
när man sätter på sig miljöglasögonen.

Du har arbetat med den process som lett 
fram till att Vedum Svanenmärkt delar av sitt 
sortiment. Hur kom de sig att det blev just en 
Svanenmärkning?

– Jag träffade Vedum första gången för 
två år sedan och i de diskussionerna kom vi 
fram till att Svanen passar Vedum. Det fanns 
många skäl, men det viktigaste var att Svanen-
märkningen även ställer höga kvalitetskrav 

– något som är viktigt både för Vedum som 
företag och för ett trovärdigt miljöarbete. Är 
det något vi lärt oss på miljöområdet är det 
att man verkligen måste leva upp till det man 
säger och på Vedum finns ett djupt engage-
mang för miljö- och kvalitetsfrågor. 

Vad har arbetet inneburit?
– Det har handlat mycket om att ta fram 

dokumentation från Vedums underleverantö-
rer. Vedum själva har en lång tradition när det 
gäller att arbeta med miljö, så fokus nu var att 
ta fram fakta för att kunna verifiera det man 
egentligen redan visste. Det är ett långsiktigt 
arbete som måste få mogna fram. Har man för 
bråttom eller påstår något som man inte har 
belägg för kan det bli väldigt fel.

Svanenmärkningen är en del av Vedums 
koncept ”Tänk längre” som speglar företagets 
ambition att arbeta långsiktigt på olika områ-
den. Du pratar också om långsiktighet. Varför 
är det så viktigt?

– Vi lever i en komplex tid med snabba 
förändringar och då blir behovet av långsikt-
ighet paradoxalt nog större. Man måste till 
exempel våga göra investeringar som inte går 
att räkna hem direkt men som lönar sig över 
tid. För att inte svänga fram och tillbaka är 
det viktigt att lyfta blicken från vardagen och 
staka ut en egen, tydlig linje som man sedan 
följer. Och det kan man verkligen säga att 
Vedum gjort. 

samlar upp spillet vid varje arbetsplats gör 
också inomhusmiljön bättre för personalen. 

Eller ta palloptimeringssystemet som gör 
att lastbilar som lämnar Vedum kan packas 
optimalt. Det minskar antalet transporter, 
samtidigt som det sparar kostnader. 

– Det är det vi menar när vi säger att 
miljötänk och effektivt företagande går 
hand i hand, säger Magnus Efraimsson. 
Vi ser ingen motsats mellan miljöhänsyn 
och ekonomisk hänsyn. Visst innebär till 
exempel brikettanläggningen som tar hand 
om vårt spill en kostnad, men tänker man 
lite längre är det inte svårt att förstå att vi 
räknar hem den investeringen på sikt.

tänk på marknaden
Hur är det då med de områden som kunden 
direkt märker, som Vedums design och 
service? Marianne Färlin, Vedums mark-
nadschef, säger att grundtanken med 
Vedums sortiment är att det ska finnas i 

många olika stilar och utföranden, från det 
klassiska till det moderna.

– Den genomgående principen är att 
produkterna ska ha en formmässig kvalitet 
som gör att man trivs med dem länge. Vi 
ska förstås vara fullt uppdaterade design-
mässigt och gärna samtida, men inte 
ängsligt trendiga. 

Och servicen? Här bottnar tänket i en 
medvetenhet om att ett nytt kök eller ett nytt 
badrum är en stor investering med många 
och komplexa val att göra.

– Vi jobbar ständigt med att utveckla 
vår service och vårt tjänsteutbud, och har 
intensifierat det ytterligare det senaste året, 
säger Marianne Färlin. Vi vet hur viktigt 
det är att vi undviker fel och förseningar, 
och att vi gör åtgärder så snabbt som 
möjligt om det ändå skulle inträffa. På det 
sättet kan vi bygga långsiktiga relationer 
med våra kunder. 

tänk på Framtiden
Men tillbaka till Svanenmärkningen och 
Vedums miljöarbete som var orsaken till att 
”Tänk längre”-konceptet kom till. 

– I grund och botten handlar det om att vi 
vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle, 
säger Magnus Efraimsson.

– Och då måste vi ibland stanna upp och 
fundera på vart vi är på väg. Personligen 
tror jag att vi alla blir effektivare om vi ser 
bortom det som ligger precis framför våra 
fötter, om vi tar oss tid att tänka lite längre. 
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BasiC Först 
i sverige
Sveriges första hela Svanenmärkta badrums-
serie kommer från Vedum. Det är storsälja-
ren Basic som klarat Svanens hårda miljökrav 
vad gäller bland annat ingående material, 
tillverkningsprocess och livslängd. 

– Det är självklart roligt att vara först 
på plan, men vi nöjer oss inte med det. Vi 
kommer att fortsätta att Svanenmärka flera 
delar av vårt sortiment, och även på andra 
sätt utveckla vårt miljöarbete i linje med 
vårt nya kommunikationskoncept ”Tänk 
längre”, säger säger Marianne Färlin, 
Vedums marknadschef. 

I samband med att Basic blivit Svanenmärkt 
passar Vedum också på att lansera den i en ny 
naturtrogen och slittålig ekmelamin. 

 

nu är vedum 
Basta-registrerat
Sedan januari i år är Vedum regist-
rerat på Basta. Syftet med systemet 
är att fasa ut farliga kemikalier från 
byggprodukter. Basta bygger på den 
Europeiska kemikalielagstiftningen 
REACH och ägs gemensamt av IVL 
Svenska Miljöinstitutet och Sveriges 
Byggindustrier.

– Som leverantör till byggbranschen 
vill vi självklart ta ansvar för att våra 
produkter inte innehåller några farliga 
ämnen, säger Vedums kvalitets- och 
miljöchef Kristian Randow. 

inBärning 
ny tjänst
Nu kan Vedum erbjuda sina kunder på 
projektmarknaden inbärning. Anna-
Karin Edwardson, chef för byggpro-
jekt, säger att tjänsten redan är mycket 
efterfrågad. 

   – Syftet är att förenkla och förbätt-
ra leveransplaneringen ute på byggena, 
men också att effektivisera för våra 
kunder, säger hon. Nu kan de fokusera 
på sin kärnverksamhet medan vi sköter 
inbärningen. 

lean skapar 
utveCkling
Under det senaste året har Vedum 
utvecklat en Lean-modell som nu 
införs i hela produktionen. Modellen 
har tagits fram genom fem pilotgrupper 
och innebär bland annat att alla 
anställda får tre utbildningsdagar 
under våren. 

– Syftet är att höja kvaliteten i vår 
verksamhet ytterligare genom att vi 
ska utveckla vår förmåga att ta vara på 
alla medarbetares fulla potential, säger  
Kristian Randow, kvalitets- och miljö-
chef på Vedum. Slutmålet är förstås 
att öka kvaliteten i det vi gör för våra 
kunder. 

nyheter på 
nordBygg
Den 23-26 mars ställer Vedum Kök 
& Bad ut på byggmässan Nordbygg i 
Stockholm. I monter C 18:50 hittar du 
bland annat säsongens nyheter. 

vedum utökar Flow och lanserar nya tidy. Båda tvättställen är designade av jesper design. 

sveriges första svanenmärkta badrumsserie.

Badrumsserien Flow lanserades i februari 
och har blivit en stor succé. Så stor att 
Vedum redan i november valde att presen-
tera nya varianter av serien – ett enkeltvätt-
ställ i bredden 750 mm och ett dubbeltvätt-
ställ i bredden 1500 mm. Och i februari 
kommer Flow dessutom i ask. 

– Vi är mycket nöjda med att kunna 
lyssna in marknaden så bra och snabbt 
komma med nya produkter som breddar 
vårt erbjudande, säger Niklas Efraimsson, 
ansvarig för Vedums produktutveckling. 
Ask förutspår vi är nästa stora trend inom 

möbelsidan så där ligger vi i framkant av 
utvecklingen och helt rätt i tiden. 

   I februari kommer också den helt nya 
serien Tidy, som precis som Flow är form-
given av Jesper Design. Det är ett rejält 
tvättställ med generösa avställningsytor 
och en tidlös stil som gör att det passar 
både i klassiska och moderna badrum. 

   – Vårt samarbete med Jesper Design 
är framgångsrikt och jag kan avslöja att 
vi redan planerar för fler nyheter, säger 
Niklas Efraimsson. 

nytt oCh Breddat i Badrummet
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teCken på 
ljusning
Vedum får nu flera positiva signaler på att 
marknaden är på väg att återhämta sig. På 
konsument och husfabrikssidan har det sista 
kvartalets försäljning varit god och dess-
utom har byggandet av nya bostäder börjat 
komma igång igen efter en kraftig nedgång 
tidigare under året. 

   – Förändringar i byggandet märks hos 
oss efter cirka nio till tolv månader, så 
under sommaren och hösten 2010 ser vi att 
våra leveranser bör öka igen, säger Vedums 
vd Magnus Efraimsson. 

   Under första halvan av 2010 slår den 
låga igångsättningen på projektmarkna-
den under början av 2009 igenom. Därför 
passar Vedum på att göra utbildningsinsat-
ser, och har även planerat att gå ner på fyra-
dagarsvecka under några månader. 

– Eftersom vi ser att den tillfälliga svackan 
tar slut i mitten av året gör vi inga uppsäg-
ningar, säger Magnus Efraimsson. Vi vill 
tänka lite längre och behålla kompeten-
sen i företaget för att kunna erbjuda våra 
kunder samma höga service och kvalitet 
som vanligt. 

Fastighetsbyrån och inredningsexperten 
Lotti Ander har undersökt vad svenska 
folket helst drömmer om att ha hemma. 
Överst på önskelistan kommer topputrustat 
tvätt- och klädvårdsrum. 

– Roligt eftersom vi precis har tagit fram 
ett nytt koncept för tvättstugan, säger 
Vedums marknadschef Marianne Färlin. Vi 
ser tydligt att tvättutrymmet får en alltmer 
central och synlig roll i hemmen.

Hon kan dessutom glädja sig åt att Vedum  

ligger rätt i tiden även när det gäller de 
övriga topplaceringarna på listan. Tvåa 
på listan över vad svenskarna prioriterar 
hemma kommer önskemål om kök och trea 
badrum. På fjärde plats hittar man miljö-
märkta möbler/material. 

– Det senare är en utveckling som bara 
kommer att fortsätta, säger Marianne 
Färlin, och vi har en bra position i och med 
att vi Svanenmärkt delar av vårt sortiment.

Förstärkning på 
miljö, kvalitet oCh 
transport
Vedums avdelningar för kvalitet och miljö 
respektive inköp och transport förstärks, 
bland annat genom att internrekryterade 
Sophia Andersson delar sin tid mellan de 
två avdelningarna. Förändringen innebär 
också att inköpschefen Anders Persson får 
ett utvidgat ansvar och nu också har ansvar 
för Vedums transportlogistik. 

– Syftet är bland annat att utveckla kvalite-
ten på våra leveranser, säger Anders Persson. 
Vi kommer också att tillföra ett tydligare 
miljöperspektiv. 

investeringar i 
produktionen
Vedum gör nya investeringar för att utveckla 
kvalitet och effektivitet i produktionen. 
Nyligen har en luftbefuktningsanläggning 
kommit på plats och nu planeras för en ny 
kantbearbetningsmaskin. Under julhelgen 
bytte Vedum också spånfilteranläggning. 

Bromma 
Bygger ut
Vedum bygger ut utställningen i Bromma och 
utvecklar samtidigt ett nytt butikskoncept. 

– Trycket från marknaden är stort och vi 
är helt enkelt lite trångbodda, säger Anna-
Karin Hurtig, Vedums chef för utställningar 
och husfabriker. 

Ombyggnationen innebär att Vedum 
får 200 nya kvadratmeter, och samman-
lagt 800 kvadratmeter, i Bromma. Invig-
ningen för konsument sker 6-7 februari. 
Då kommer också det nya butikskoncep-
tet att ha premiär för att sedan införas i 
Malmö, Göteborg och Vedum. 

– Ombyggnationen innebär att vi kan ge 
våra kunder bättre service och att det blir 
enklare att snabbt få en överblick av vårt 
sortiment, säger Anna-Karin Hurtig.

utmärkt 
trygg partner
Hökerum Bygg har gett Vedum utmärkelsen 
Tryggt Byggt-partner. I motiveringen heter 
det: ”En god leverantör och flexibla lösningar 
har alltid varit ledord i samarbetet”. 
 

peaB väljer 
vedum
Peab Sverige AB har valt Vedum till 
huvudleverantör av både kök och bad. 
Det fyraåriga avtalet, som började 
gälla första januari, är resultatet av en 
öppen upphandling. 

   I den omfattande utvärdering och 
genomlysning som Peab gjorde fick 
Vedum det högsta betyget av samtliga 
företag. 

   – Det är ett kvitto på att vi gör ett 
mycket bra jobb, säger Anna-Karin 
Edwardson, chef för byggprojekt hos 
Vedum. Särskilt roligt är det att Peab 
värdesätter vårt helhetstänkande 
kring kvalitet, som handlar om allt 
från produktionsanläggningen till hur 
våra säljare agerar.    

svenska folket drömmer om tvättstugor och klädvårdsrum. varför inte från vedum?

tvättstuga i topp
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Ska det vara vitt och svart eller massor 
av starka färger? Matt eller högblankt? 
Traditionellt eller modernt? Svaret på de 
frågorna är… att det faktiskt är upp till dig. 
Lite förvirrande kanske, men samtidigt en 
stor frihet. 

– Trenden inom inredning, och många 
andra områden, är att det finns flera olika 
trender samtidigt, säger Jesper Ståhl som 
driver designbyrån Jesper Design. Man kan 
inte sälja allt till alla utan måste renodla, vara 

konsekvent i det man erbjuder och visa på 
möjligheterna att göra egna kombinationer.  

Han fortsätter: 
– För tio år sedan sneglade människor 

mycket på vad som ger status, nu är det mer 
accepterat att blanda och ge lite som man 
själv vill. Det viktigaste för dagens männis-
kor är att vi vill göra personliga val som på 
något sätt uttrycker vilka vi är och den livs-
stil vi har. 

det fanns en tid då inredning handlade mest om vad andra tyckte var rätt. numera vill 
vi göra val som speglar våra personligheter. 
– därför finns det också utrymme för flera parallella uttryck samtidigt, säger designern 

jesper ståhl. 

nu vill vi göra personliga val 
vedum tipsar

en aktuell trend är att det finns flera olika trender samtidigt. orsaken är att vi vill 
göra personliga val som uttrycker vilka vi är. det säger designern jesper ståhl. 
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tydlighet oCh Bredd
Exempel på det Jesper Ståhl säger finns i 
badrumsserierna Flow och nya Tidy som 
han har designat för Vedum. De har båda 
tydliga och distinkta drag som kan tyckas 
uttrycka två olika designprofiler. Kanske 
mest uppenbart i Flows tunna, grafiska och 
exakta linjer kontrasterade mot Tidys mer 
robusta, runda och generösa former. 

– Det handlar mycket om tydlighet, säger 
Jesper Ståhl. Att vara ärlig mot material och 
produktionsprocess och bejaka skillnaderna 
mellan till exempel Flows Top Solid-yta och 
Tidys porslin. Jag tror att man måste låta 
varje produkt berätta sin historia för att 
människor ska få en personlig relation till den. 

Jesper Ståhl menar att Vedums sortiment 
lever upp till de krav på personligt uttryck 
som den samtida konsumenten söker. 

– Vedum har fokuserat på att ha en stor 
bredd i sitt badrumssortiment, säger han. 
Det finns många olika stilar att välja mellan 
och det finns också stora möjligheter att 
kombinera och skapa egna, personliga 
lösningar. 

– Ett exempel på det är att Flow finns i 
så många olika bredder. Om man vill ha 

Flow ska inte måtten ställa till problem. 
Människor ska kunna välja inredning efter 
smak och behov, inte efter vad som får 
plats i deras badrum. 

design oCh Funktion
Pratar man mer specifika trender i badrum-
met säger Jesper Ståhl att önskan att inreda 
och ge badrummet en möbelkänsla fortsät-
ter att vara stark. Starkt är också behovet av 
och efterfrågan på bra förvaringslösningar. 

– Det beror på att vi vill att badrummet 
ska vara trevligt att vistas i, men också på 
att vi helt enkelt har fler saker än någonsin 
att förvara. På den nordiska marknaden ser 
man tydligt att människor vill ha unika, 
designade produkter utan att behöva 
kompromissa med funktionen. 

hur är det då med miljöFrågan? 
– Den ska vi nog inte kalla en trend läng-

re, den är så grundläggande och självklar i 
dag. Människor vill inte bara ha snygg och 
funktionell inredning, de vill också köpa 
den från ett schysst företag. 

nu vill vi göra personliga val 

arBetsuppgiFter
Arbeta proaktivt med att minska företagets 
kvalitetsbrister. Utveckla och underhålla 
vårt verksamhetssystem och hanteringen 
av våra kundreaktioner. Miljöfrågor t ex 
Svanen- och BASTA-registrering. Arbeta 
med frågor rörande företagets transport-
logistik. 

gillar med joBBet
Utmaningen, variationen och bredden då 
arbetsuppgifterna berör alla processer 
i verksamheten. Stimulerande eftersom 
kvalitetsarbetet är ett viktigt fokusområde 
på företaget.

år på vedum
15 snabba år!

personliga egenskaper
Förmåga att se både helheten och delarna. 

Bor
Hus i Torbjörntorp utanför Falköping.

Familj
Man och två barn, 6 och 3 år.

kvalitets- oCh miljöutveCklare, 
transportlogistiker

Sophia Andersson

kontakt 
Tel. 0512-57625
sophia.andersson@vedum.se

kalendarium
Badkakatalog 2010 1 februari.
Kökskampanj 1 februari-31 mars.
Tidy introduktion 15 februari-30 april.
Badkampanj 15 maj-15 juni.
Konsumentinvigning Bromma 6-7 februari.

Nordbygg 23-26 mars.

Kundaktivitet Bromma 25 mars. 

Riksannonsering pågår under hela hösten. 

vedum 
magasin

våren 2010

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
534 84 vedum
telefon: 0512-576 00
telefax: 0512-576 20
info@vedum.se
www.vedum.se

personal i Fokus

Fyra designtips
• Ge plats för olika uttryck i sortimentet 

– människor vill göra personliga val. 
• Var tydlig och konsekvent – människor 

vill ha produkter med en tydlig identitet. 
• Bra förvaring är ett måste – människor 

vill inte kompromissa med funktionen. 
• Kravet på miljöhänsyn är här för att 

stanna – människor vill handla från 
schyssta företag. 
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När du väljer iNredNiNg till kök, badrum och tvättstuga från vedum bidrar du till 
ett hållbart samhälle. alla våra köksstommar, laminatskivor och flera luckor är svanenmärkta. vi är 
dessutom först i sverige med att svanenmärka en hel badrumsserie – Basic. det är ett bevis på att 
vi tänker längre. vill du veta mer om hur långt vi tänkt hittills, gå in på www.vedum.se

Tänk Längre
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