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Är det viktigt att vara stolta över det vi preste-
rar under den tid vi är på arbetet? Och hur blir 
vi i så fall det? 

Det är frågor som jag har hunnit fundera en 
hel del på efter att jag vid årsskiftet delege-
rade det övergripande marknads- och försälj-
ningsansvaret till min mångårigt lojala och 
engagerade medarbetare Marianne Färlin. 

Svaren jag har kommit fram till är att det 
självklart är oerhört viktigt att alla med-
arbetare hos oss känner en stolthet i det jobb 
de utför. Och för att göra det krävs det att vi 
har tydliga mål att jobba mot. 

För Vedum Kök & Bad har vi satt upp fem 
övergripande mål: nöjda kunder, ett starkt 
varumärke, organisk tillväxt, god lönsamhet 
och att minska vår miljöbelastning i förhål-
lande till produktionsvolymen. 

Kan vi nå upp till de detaljerade mål som 
vi sedan satt upp för vart och ett av dessa 
övergripande mål, skapar det en stolthet 
och arbetsglädje som jag tror smittar av sig 
även på dig som kund, leverantör eller annan 
samarbetspartner.

Efter att ha genomfört vår kundattityd-
mätning för femte året i följd kan jag konsta-
tera att vi i det stora hela har väldigt nöjda 
kunder. Hela 99,6 % av de cirka 270 svarande 
skulle rekommendera andra att köpa kök 
eller badrum av oss.

Det är jag mycket glad och stolt över. Tack 
alla ni för att ni fortsätter att ge oss viktig 
feedback! 

Mätningen visar också att vi fortfarande  
har en del områden där vi behöver göra 
förbättringar. Där har vi därför startat ett 
antal förbättringsprojekt som ska bidra 
till att vi förhoppningsvis får ännu nöjdare 
kunder i framtiden. En del av dessa projekt 
kan du läsa mer om i Magasinet.

Under 2009 fyller Vedum 90 år. Det är 
också något att känna stolthet över och 
naturligtvis ska vi fira det på olika sätt. Vi 
börjar planera redan nu och firandet kommer 
att ske under vår devis ”Vedum – ett person-
ligt och tryggt val”. 

Efter ett bra första halvår har det varit 
uppladdande med ett semesteravbrott. Nu 
känns det inspirerande att fortsätta sträva 
mot de mål vi har under hösten. Jag hoppas 
på ett fortsatt gott samarbete – ett samarbete 
som vi alla kan vara stolta över!

 

 
 
Magnus Efraimsson  
Vd Vedum Kök & Bad  AB

ledare
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glitter Och 
glamOur
Det vita, avskalade inredningsidealet 
har på senare år kompletterats och 
kombinerats med kulörer av alla de 
slag. Nu skriver webbsajten Köks-
trender att vi får vara bereda på nästa 
steg bort från det minimalistiska och 
strama: det är dags att satsa på glitter 
och glamour när du inreder hemmet. 
Gulddetaljer är ett självklart inslag 
men också olika slag av skimrande 
och blänkande effekter i skåp, luckor, 
vitvaror och väggar. Tänk galapremiär 
eller melodifestival.

KaFFe utaN raSt
Den där trevliga stunden på jobbet 
då alla samlades för kafferast är 
på väg att försvinna, enligt Svensk 
kaffeinformation. Istället har den 
amerikanska trenden att ständigt bära 
med sig kaffet på bussar, i korridorer 
och hissar spridit sig. Lika mycket 
kaffe blir det – men mindre rast.

treNder i 
trÄdgÅrdeN
Jo, det går trend också i trädgårdar. 
Vill man veta vad som är inne ute 
är ett bra tips att ta sig till Chelsea 
Flower Show. Tidskriften Vi i Villa 
rapporterar från årets utställning att 
de starkaste trenderna i trädgården är 
vildvuxet och gammaldags. Härligt 
– då är det ju bara att låta gräsmattor 
och rabatter växa!

cYKla Är lYX
Diamanter är kanske en kvinnas bästa 
vän, men de är inte alltid till så mycket 
praktisk nytta. Nu finns möjlig-heten 
att kombinera lyx med funktion när 
legendariska juveleraren Tiffany & 
Co auktionerar ut ett antal cyklar 
som företaget tillverkade i slutet av 
1800-talet. Bland annat har cyklarna 
silverinfattad ram och handtag av 
elfenben. Priset förväntas landa på 
cirka 300 000 kronor. Det framgår inte 
om ett rejält cykellås ingår.

efterfrågan på påkostade kök fortsätter att vara stor. 
Foto Sam Sylvén.

Dagens Industri skriver att svenskarnas efter-
frågan på kök fortsätter vara hög trots tecken 
på en konjunkturnedgång. Man konstaterar 
också att det finns en stor efterfrågan på kök 
i alla prisklasser, även om efterfrågan på 

dyrare kök ökat sett över de senaste åren. 
Dels för att köken blir större, dels för att 
människor helt enkelt prioriterar sina kök 
och därför är redo att lägga ner mer pengar 
på dem.

KÖK PriOriteraS

SY eN 
dammSugare
Textil kan användas till så mycket mer än 
kläder och heminredning. Enda anledningen 
att det inte finns fler produkter i tyg är bristen  
på fantasi. Det säger industridesignern 
Hedvig af Ekenstam som i sitt examens-
arbete på Konstfack bland annat gjort en 
dammsugare i textil. Fördelarna är många: 
den är mindre än konventionella damm-
sugare, den absorberar ljud bättre och slår 
inte emot möbler och trösklar. 

lingon är nya trenden. Foto Per löfgren. 

dammsugare i textil av hedvig af ekenstam. 

KalOPS i tOPP
Nu ska det inte bara vara närproducerat på 
matbordet – även recepten ska vara klassiskt 
hemvävda. Eller som mat- och omvärlds-
konsulten Ingela Stensson säger till TT: vår 
kalopslängtan är stor. Vill man imponera 
på vännerna med trendig mat kan man till 
exempel bjuda på hemrullade köttbullar, 
pressad potatis och rårörda lingon. Helst 
ska man förstås plockat lingonen och odlat 
potatisen själv. Lite jord under naglarna är 
helt rätt!
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Vad är det som bygger vårt varumärke? Vad 
står det för? Och vilken roll spelar var och en 
av oss för varumärket ”Vedum”? 

En av de första saker Marianne Färlin 
gjorde när hon blev marknadschef på 
Vedum i början av 2008 var att träffa 
personalen för att diskutera frågor som rör 
sådant som värderingar, identitet och erbju-
dande – eller kort sagt: varumärke. 

Under några intensiva vårveckor hade hon 
möten med alla anställda och hon lyser av 
entusiasm när hon berättar om intrycken. 

− Det är viktigt att vi tar oss tid att disku-
tera den här typen av frågor så att de är 
förankrade på djupet i hela företaget, säger 
hon. Ska vi leva upp till de löften som vårt 
varumärke står för måste alla vara delaktiga 
och engagerade. Vi har haft otroligt många 
intressanta samtal och jag har fått massor 
av spännande och bra synpunkter. 

BYgger drÖmmar
Det är omkring 20 anställda, främst från 
produktionen, som samlats. Marianne 
Färlin börjar med att visa en bild på ett av 
Vedums badrum. 

− Det här är inte bara ett badrum utan 
också en bild av människors drömmar,  
inleder hon. Vi tillverkar visserligen inred-
ning men man kan också säga att det vi 
egentligen arbetar med är att förverkliga 
människors drömmar. 

Hon fortsätter: 
− Det finns en historia om två stenhug-

gare. När de tillfrågades om sitt arbete sa 
den ene att han hugger sten, den andre att 
han är med och bygger en katedral. Det är 
viktigt skillnad, som bland annat handlar 

om hur man ser på sin egen roll i en större 
helhet. Jag önskar att vi snarare ser oss som 
katedralbyggare än som stenhuggare, säger 
Marianne Färlin och ler. 

Liknelsen väcker viss munterhet men 
framför allt nickande instämmanden. En 
av deltagarna säger att det känns särskilt 
viktigt att jobba med frågor som rör värde-
ringar och identitet internt nu när företaget 
växer och det kommer många nyanställda. 

− Jag tycker att det finns en särskild Vedum- 
anda och alla har ansvar för att den lever 
kvar. Men då måste man också känna igen 
sig i helheten. Vi som jobbar i produktionen 
måste till exempel uppleva att det som vi 
säger i våra kataloger speglar det vi gör.  

Marianne Färlin håller med och betonar 
att det gäller för alla avdelningar och nivåer 
i företaget. 

− När vi pratar om varumärke pratar 
vi inte om att klistra en snygg logotyp på 
våra produkter eller göra en fin katalog. 
Att bygga varumärke betyder för oss något 
mycket djupare, något som utgår från 
kärnan i verksamheten och präglar allt vi 
gör. 

Naturlig ideNtitet
Sedan går Marianne Färlin igenom lite om 
varför det är viktigare i dag än någonsin med 
ett starkt varumärke. Hon pratar om ett ökat 
informationsbrus, en ökad konkurrens och 
ett ökat behov av vara tydlig med vad man 
står för. 

− Det här är förstås något som vi alltid 
jobbat med, förklarar hon, men arbetet 
är i dag mycket mer medvetet och om- 
fattande. Nu talar vi ju till exempel inte 

alla pratar om betydelsen av ett starkt varumärke – men vad betyder det egentligen? Och 
hur byggs ett starkt varumärke upp? Vi hängde med Vedums marknadschef marianne Färlin 
på några möten med personalen för att ta reda på mer om kopplingen mellan Vedums 
vara och märke.

”VarumÄrKe BYggS iNiFrÅN Och ut”

helhet Och lÅNgSiKtighet
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För Vedum handlar varumärke inte om att ta fram 
en snygg logotyp utan om något mycket djupare. 
Något som utgår från kärnan i verksamheten och 
präglar allt företaget gör. det säger Vedums mark-
nadschef marianne Färlin.  ai,
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bara om nyttan av ett starkt varumärke i ett 
kundperspektiv utan också i relation till er 
i personalen och till våra samarbetspartners 
och leverantörer. 

Hon fortsätter: 
− I det perspektivet har Vedum många 

fördelar. Vi har redan en naturligt stark 
identitet, bland annat i vår historia och 
anknytning till samhället Vedum, så vi 
behöver inte ”hitta på” något. Vi ska också 
komma ihåg att vi har ägare som driver 
företaget med tydliga, långsiktiga värde-
ringar i botten. Det underlättar helt klart 
när vi pratar varumärke på det här djupare 
sättet. 

Hon delar också ut en trycksak där 
Vedums affärsidé och grundvärden presen-
teras och diskuteras. Vad innebär det 
egentligen att vara personliga och professi-
onella, form- och funktionsmedvetna, ansvars- 
tagande och kundorienterade? 

Det är mycket att fundera på och här upp-

står bland annat en diskussion om hur viktigt 
det är att hålla en röd tråd genom verksam-
heten och att alla människor som kommer i 
kontakt med Vedum känner igen varumärket 
i olika sammanhang. 

Marianne Färlin berättar om den nya roll 
som konceptansvarig marknadsförare som 
Jenny Andersson har sedan årsskiftet, en 
roll som just går ut på att hålla ihop varu-
märket Vedum externt. Så att exempelvis 
miljöer i utställningar eller hos återförsäl-
jare speglar det man möter i katalog och på 
webb. 

Någon undrar om det inte också handlar 
om att kunden känner att själva produkten 
håller det som Vedum lovat. 

− Absolut, säger Marianne Färlin, det är 
kärnan i det vi pratar om. Vara och märke 
måste gå hand i hand, det är precis det som 
varumärke handlar om. Vi vinner ingenting 
på att måla upp en bild som vi sedan inte 
lever upp till. Det slår bara tillbaka mot oss. 

det är viktigt för Vedums varumärke att 
det finns en röd tråd genom hela verk-

samheten. exempelvis så att miljöerna i 
butik speglar de man möter i katalogen. 
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hallÅ i lureN   eN SamarBetSPartNer SVarar PÅ FrÅgOr

Hallå, Thomas Bo Astvik, varumärkeskonsult på 
varumärkesbyrån Label, varför är det så viktigt 
med starka varumärken?

− Därför att det i allt fler konkurrensutsatta 
branscher är en nödvändighet för att skapa 
lönsamhet och tillväxt. Det beror i sin tur på 
några olika saker. Globaliseringen har ökat 
konkurrensen, vi lever med ett ökat informa-
tionsbrus och med minskade produktskillnader. 
För att särskilja sig och synas behöver man ett 
starkt varumärke.  

I rapporten Brand Orientation Index skriver ni att 
ett starkt varumärke inte är något man får, utan 
något man förtjänar. Vad menar ni med det?

− Vi menar att varumärkesorientering måste 
vara ett medvetet och långsiktigt arbete för att 
ge resultat. De företag som arbetar framgångs-
rikt med sitt varumärke har förstått att varu-
märke och affärsstrategi går hand i hand. 

Om ett starkt varumärke skapar lönsamhet, varför 
är inte alla företag varumärkesorienterade?

− Alla företag har faktiskt inte det behovet 
beroende på sin konkurrenssituation. Men 
annars är orsaken ofta bristande kunskap 
i organisationen, vilket i sin tur beror på att 
ledningen inte insett vikten av ett starkt varu-
märke. Många förknippar varumärke med reklam, 
men det är både bredare och djupare än så. 

Hur då?
− Varumärkesorientering kräver ett helhets-

tänkande, inte minst genom att man arbetar 
både externt och internt med sitt varumärke. 
Det externa arbetet handlar om att förmedla 
sitt löfte till marknaden, men för att kunna 
leverera det man lovar måste varumärket 
också vara förankrat internt. 

Och det kräver långsiktighet?
− Precis. Vår undersökning visar att börsbo-

lag är underrepresenterade bland de mest varu-
märkesorienterade företagen. Kortsiktighet 
kan innebära att man kompromissar med sina 
kärnvärden för att rädda ett kvartalsresultat. 
Ett familjeägt företag som Vedum behöver inte 
tänka riktigt så. Där kan man göra en investe-
ring även om det ger resultat först om ett par 
år. Som att investera i sitt varumärke.  

FÖrtjÄNa Sitt VarumÄrKe
Efter mötet utvecklar Marianne Färlin lite 
av tankarna om varumärken. Hon säger att 
varumärket ska vara det nav som all verk-
samhet kretsar kring och att hon vill fort-
sätta med att förankra varumärkesarbetet 
internt. Bland annat för att alla ska förstå 
de val och prioriteringar som företaget gör. 

Hon pratar också om en undersökning 
som varumärkeskonsulterna Label gjort 
tillsammans med forskaren Frans Melin. 

− De konstaterar att kvartalsekonomi och 
varumärkesorientering inte är någon bra 
kombination, bland annat för att kvartals-
ekonomin tvingar in många börsnoterade 
företag i ett kortsiktigt lönsamhetstänkande. 
Risken är då att satsningar på varumärken 
ses som en kostnad istället för en investe-
ring.

Det är en stark kontrast mot familjeföreta-
get Vedum med ägare som är aktiva i verk-
samheten och ser sitt engagemang på lång

 sikt och i en större helhet. 
− Det är en rad olika faktorer som sam-

spelar när man bygger sitt varumärke och 
i bästa fall blir summan större än delarna. 
Helhet handlar som jag ser det väldigt 
mycket om långsiktighet. Vedum har långa 
relationer med personal, leverantörer och 
kunder, ja, med hela kedjan, inifrån och ut. 
Det är en oerhörd styrka. 

Marianne Färlin fortsätter: 
− Label påpekar också att ett starkt varu-

märke inte är något man får, utan något 
man förtjänar. Det är en inställning som jag 
gärna skriver under på. Vad vi säger spelar 
ingen roll om vi inte också visar i praktisk 
handling att vi håller det vi lovar. Vi måste 
leva vårt varumärke varje dag.     

tre tiPS FÖr ett 
StarKt VarumÄrKe

Arbeta långsiktigt och med helhetsper-
spektiv – gör varumärket till företagets 
nav.  
Förankra kärnvärden och identitet 
internt – ett starkt varumärke byggs 
inifrån och ut.
Lev upp till ditt varumärkes löften 
– visa i praktisk handling att företaget 
levererar det man lovar.  

•

•

•
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BeViS PÅ trYgghet 
Alla svenska företags ekonomiska stabilitet 
och betalningsförmåga värderas kontinuer-
ligt av Soliditet. Underlaget bygger på 2 400 
beslutsregler och resultatet redovisas i form 
av en ratingkod. Den aktuella värderingen 
visar att av Sveriges 298 358 aktiebolag är 
det endast 772 företag som haft den högsta 
kreditvärdigheten AAA i tolv år – och Vedum 
är ett av dem!

digital utVecKliNg
Vedum fortsätter att utveckla verksamheten 
med hjälp av digitala lösningar. Nu införs 
till exempel truckdatorer även i köksproduk-
tionen efter att ha använts på bad under en 
tid. En annan nyhet är att produktrapport-
eringen i maskinverkstaden och ytbehand-
lingen digitaliseras. 

− Syftet med nyheterna är att få ett snab-
bare och effektivare informationsflöde 
samtidigt som vi får en bättre överblick 
över till exempel lagersaldo, säger Vedums 
IT-chef Mikael Gillberg. 

Vedum kommer också att införa ett nytt 
pdm-system för att samla all produktinforma-
tion på ett ställe. 

− Systemet blir ett bra stöd i vårt arbete 
med att öka dialogen och samarbetet mellan 
olika avdelningar, säger Mikael Gillberg.

eN Pigg 90-ÅriNg
Du har väl inte missat att Vedum fyller 
90 år under 2009. Det ska förstås firas 
på olika sätt. Håll utkik efter mer 
information. 

OrgaNiSerat FÖr 
utVecKliNg
Vedum har förnyat organisationen i 
produktionen. Förnyelsen innebär att 
produktionsledarna i fabriken har fått 
arbetsledare under sig. De tre tjänster 
som tillkommit har rekryterats internt. 

− Syftet är att frigöra tid för plane-
ring och utveckling för produktions-
ledarna, säger Vedums fabrikschef Ola 
Lindberg. Det är nödvändigt för att de 
ska kunna se framåt och jobba med 
ständiga förbättringar.  

ergONOmi Och 
eFFeKtiVitet 
Vedum har investerat i en hel-
automatisk formatsåg. Sågen, som 
installeras under sensommaren, ökar 
flexibiliteten vilket möjliggör effekti-
vare produktionsflöden och skapar en 
bättre ergonomisk arbetsmiljö för de 
anställda i produktionen.

BÄttre lagerFlÖde
Under 2008 tar Vedum ett krafttag 
kring lageroptimering. Målet är att 
få ett bättre flöde i framför allt bad-
produktionen. 

− Det handlar bland annat om att 
följa trender, se över leveranstider från  
leverantörer och att försöka anpassa och 
styra försäljningen på ett bra sätt, säger 
Anders Person, Vedums inköpschef.

Vedum PriSat – 
igeN! 
Vedum har för fjärde gången utsetts 
till årets leverantör av Sveriges Bad & 
Värme-kedja. Motivering lyder: ”Före-
taget har på ett föredömligt sätt mot-
svarat Bad & Värme-medlemmarnas 
förväntningar vad gäller bemötande, 
kvalitet i företag och produkt, tillgäng-
lighet och kontaktskapande aktiviteter”.

NYheter PÅ BYgg
Vedum har under året arbetat med ett antal 
förbättringar på byggsidan. Anna-Karin 
Edwardson är affärsområdeschef. 

− Vi arbetar ständigt med att utveckla och 
förbättra vår verksamhet, säger hon, och 
ofta handlar det om små förändringar kan 
göra stor skillnad för våra kunder. I det här 
fallet handlar det bland annat om att vi på 
olika sätt ökat vår tillgänglighet på telefon. 

Andra förändringar är att innesäljarna 
organiserat sig distriktsvis för att kunderna 
ska ha samma kontaktperson och att man 
arbetar mer i tvärsektoriella grupper. Man 
har också stärkt teamledarnas roller så att 
de kan ta ett större övergripande ansvar och 
samverka med andra avdelningar på företaget. 

− Och så har vi arbetat vidare med att se 
över vår hela process, bland annat har vi 
gått djupare in i detaljerade orsaker till att 
fel uppstår så att vi blir bättre och snabbare 
på att åtgärda dem.

SamOrdNiNg  
aV iNKÖP
Samordningen av Vedums inköp fortsätter. 
Inköpschef Anders Person säger att de senaste 
årens ansträngningar har gett mycket goda 
resultat i form av ökad effektivitet och kvali-
tet i inköpsprocessen. 

− I och med att vi nu är sex personer på 
avdelningen som alla är experter på sina 
områden har vi stora möjligheter att vara 
aktiva och själva driva utvecklingen, säger 
han. 

Anders Person menar att inköpsavdelning-
en på det sättet blir en resurs både internt 
och för leverantörer och kunder. 

− Genom att arbeta samordnat och struk-
turerat får vi bättre överblick, kunskap och 
kontroll, något som alla har nytta av.

ViNNaNde 
SamarBete
I våras arrangerade Peab och Vedum Kök & 
Bad en gemensam utvecklingsdag på temat 
Vinnande samarbete. Syftet var att fördjupa 
och stärka de två företagens relation. 

− Om vi ska vara trovärdiga mot våra 
kunder måste vi ha en samarbetspartner 
som står för samma saker som vi och det 
är därför vi har valt att arbeta med Vedum 
Kök & Bad, säger Micael Palmqvist på Peab. 

Han fortsätter: 
− För våra kunder är kök och badrum 

mycket viktiga delar av boendet och därför 
behöver vi den expertkunskap, det sortiment 
och den service som Vedum kan erbjuda.

Peab och Vedum tränar samarbete. 
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VÄrSÅSVillaN 
VÄljer Vedum
Värsåsvillan har nu valt att använda inred-
ning till kök, bad, tvättstuga och övrig förva-
ring från Vedum i sina hus. Anna-Karin 
Hurtig, affärsområdeschef för husfabriker 
på Vedum, ser fram emot samarbetet. 

− Det känns som ett naturligt val eftersom 
Värsåsvillan och Vedum har gemensamma 
värderingar och många andra likheter, 
bland annat att båda företagen är familje-
ägda sedan starten, säger hon. 

Värsåsvillan tillverkar omkring 110 
fritidshus och 100 villor varje år. Det gör 
företaget till den största aktören på fritids-
husmarknaden och en av de 10 största på 
villamarknaden. Husen säljs via cirka 30 
försäljningsagenter över hela landet. 

iNteNSiV reKrYteriNg
De senaste åren har Vedum rekryterat 
mycket ny personal. Men även om det är 
nya ansikten på många platser kan Birgitta 
Henriksson, personalchef på Vedum, konsta-
tera att företaget inte tappat erfarenhet.  
− Det är väldigt få av ”de gamla” som har 
slutat, istället är det många som gått vidare 
till nya uppgifter i företaget.  

Birgitta Henriksson betonar att det är 
positivt både för företaget och för individen. 
Företaget behåller erfaren och kompetent 
personal, och individen känner utmaningen 
i att utvecklas inom företaget.

− Den här processen har fungerat mycket 
bra tack vare att vi har utvecklat tydliga 
arbetsbeskrivningar och bra rutiner för att 
ge stöd till anställda på nya poster.

KÖKSKatalOgeN 
FÖrNYaS
Vedums kökskatalog för 2009, som kommer 
i september, har i år genomgått vissa föränd-
ringar. Mer kraft läggs till exempel på att 
bjuda på kunskap.

− Det är ingen revolution mer en evolution. 
Den nya katalogen kommer att bli ett mer 
konkret verktyg både för våra kunder och för 
oss själva, säger Jenny Andersson, koncept-
ansvarig marknadsförare på Vedum.

POPulÄrt med 
POrSliN
Försäljningen av Vedums tvättställ 
Prio i porslin har varit en stor fram-
gång. Det var våren 2008 som tvätt-
stället som tidigare funnits i tre 
varianter i gjutmarmor fick en ansikts-
lyftning. Mottagandet har varit posi-
tivt, precis som för den nya badrums-
serien Dial. 

− Det här är två bra exempel på 
att vår produktutveckling fungerar 
som vi vill, säger Peter Hill, chef för 
Vedums affärsområde bad. Nu tycker 
jag att vi har både rätt produkter och 
rätt blandning i helhetssortimentet. 

Peter Hill pekar på tydlighet i sorti-
mentet som en styrka. Det ska vara 
enkelt för kunden att förstå och välja. 
Ett sätt för Vedum att hjälpa till med 
det är det nya koncept som kallas 
”Utvalt”, ett antal förslag på kombina-
tioner som Vedum tycker är särskilt bra. 

− Vi har ett brett sortiment för olika 
personligheter och det är förstås upp 
till var och en att välja det man själv 
gillar bäst. Men vi vet också att det 
kan vara bra att få hjälp, vägledning 
och förslag från oss, säger Peter Hill.

Bland årets köksnyheter från Vedum finns 
luckor i både traditionell pärlspont och 
effektfull metallic. Niklas Efraimsson, 
ansvarig för produktutveckling på Vedum, 
berättar att det är ett medvetet val. 

− Vi har en stor efterfrågan både på 
moderna och på traditionella kök, och vår 
filosofi är att vi ska erbjuda ett sortiment 
som passar alla olika personligheter, förkla-
rar han. Vi ska vara lika bra på samtida, 
strama kök med kontinental och urban 
känsla som på klassiska och rustika kök 
med lantlig stil. 

En spännande nyhet i sortimentet är luckor 
med så kallad metalliceffekt. De kommer att 
finnas i de fem kulörerna vit, svart, turkos, 
varmgrå och cappuccini. 

− De har en tydlig struktur och glittrande 
effekt som skapar en helt ny känsla i köket. 
Det är verkligen en produkt som sticker ut. 

Men så kommer det också en ny lucka med 
pärlspont. 

− Vi tycker att det är dags att tillföra något 
nytt bland våra traditionella kök. Pärl- 
sponten ger oss möjlighet att använda ett 
klassiskt uttryck på ett fräscht sätt. 

En annan nyhet är att Annika kommer 
med grepplist. Det betyder att Vedum nu 
har grepplister på en lucka som finns i alla  
standardkulörer. Något som ökar möjlig-
heten att göra personliga val. Det kommer 
också en ny svart frontanpassning som 
passar med alla mörka kulörer. 

− Efterfrågan på svarta och mörka luckor 
bara växer och växer, säger Niklas Efraims-
son. Med den svarta frontanpassningen 
möter vi den efterfrågan och gör att man 
kan välja att ge sitt svarta kök en lite mjukare 
framtoning om man inte vill ha starka 
kontraster.  

FrÅN PÄrlSPONt till metallic

Värsåsvillans kök och bad kommer från Vedum. 

annika med turkos metalliceffekt.

Nya pärlspontsluckan astrid i klassiskt vit.
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Jesper Folkesson på Tinter, som bland annat 
samarbetar med Vedum, tycker att det 
händer mycket intressant på färgområdet. 
Det handlar om att allt fler vill och vågar 
prova lite annorlunda kulörer, men också om 
nya sätt att använda färg på för att skapa 
spännande effekter. 

− Generellt sett kan man säga att färgtren-
der först slår igenom i klädbranschen för att 
sedan plockas upp av inredningsbranschen. 
Vedum har varit väldigt snabba och duktiga 
på att fånga nyheter och göra något eget av 

det. Ett exempel är det häftiga lila köket 
som de tog fram förra året och som fortfa-
rande sticker ut på marknaden. 

glitter i KÖKet
Den senaste och starkaste trenden när det 
gäller färger är ändå det som kan kallas glit-
ter och glamour. Det kanske är enklare att se 
framför sig på ett klädesplagg, men trenden 
kommer nu också starkt på andra områden, 
till exempel i inredning och tapeter. 

rött, svart och vitt är fortfarande populärt. men den senaste trenden när det gäller färg är 
kulörer med så kallade metalliceffekter. Och Vedum går i spetsen.
 – det är helt nytt i inredningsbranschen att ett företag satsar på effektkulörer i en så stor 
skala som Vedum nu gör, säger jesper Folkesson på färgföretaget tinter i Kållered.

eFFeKtKulÖrer NYa treNdeN
Vedum tiPSar

glitter och glamour är nya trenden i köket. Vedum 
går i spetsen med luckor med metalliceffekt.
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Det är orsaken till att Vedum nu plockat 
upp den här möjligheten och i höstens kata-
log presenteras luckor med så kallad metal-
liceffekt i kulörerna vit, svart, turkos, varm-
grå och cappuccini. 

− Man brukar använda samlingsbegreppet 
metalliceffekt, förklarar Jesper Folkesson, 
men i själva verket finns det många olika 
sätt att skapa den effekten på. Man kan 
använda allt ifrån malda aluminiumpartik-
lar till pärlemopigment. 

Han fortsätter:
− Vedum använder pärlemopigment 

som ger ett annorlunda och lite exklusivt 
intryck. Tillsammans har vi dessutom arbe-
tat fram en yta med struktur som ökar den 
glittrande effekten och gör att man får en 
ombonad och mjuk känsla. På det sättet 
passar den otroligt bra i ett kök. Det känns 
som ett spännande och samtidigt naturligt 
steg i utvecklingen av köksinredning, säger 
Jesper Folkesson.

OS PÅVerKar
Det beror bland annat på att våra hus gene-
rellt sett har mer naturligt ljusinsläpp, inte 
minst genom trenden med nyfunkis med 
stora glaspartier, och utvecklingen när det 
gäller ljussättning med elektriskt ljus. 

− Det tillsammans med att köken blir stör-
re gör att ljuset blir viktigare för intrycket 
av köksinredningen. De effekter vi talar om 
här kommer till sin rätt först när ljuset faller 
rätt, så det är inte så konstigt att trenden 
uppstår just nu. 

Intresset för själva ytstrukturen speglas 
också i trenden att använda metall med en 
rustik och patinerad yta, liksom i att natur-
känslan i trämaterial gärna får slå igenom. 
Mörka träslag är fortfarande rätt, men 
Jesper Folkesson spår också en renässans 
för lite ljusare träslag. 

− Sedan är förstås svart och vitt alltid 
gångbara kulörer, fortsätter han, gärna i 
kombination med rött. Jag vet inte om det 
stämmer, men många menar att det röda 
är särskilt inspirerat av att OS går i Peking, 
men jag tror att det är en mer allmän trend. 

Hur är det då med påverkan i övrigt; har 
vi skandinaver en särskild känsla för vissa 
färger och kulörer? 

− Man har ju pratat en del om den ljusa 
skandinaviska stilen, men jag tror inte 
riktigt att det där stämmer längre. I dag 
lever vi en global värld och vi tar intryck 
från hela världen. Jag skulle nog säga att 
trender på färgområdet är internationella.

SÄljare huSFaBriKer

Jonas Sandberg

arBetSuPPgiFter   

Att sälja kök och badrumsinredningar till 
husfabriker och utveckla de rutiner och 
samarbetsmetoder som vi upprättat gemen-
samt med husfabrikerna.

gillar med jOBBet  

Att det är så omväxlande och att det är 
många olika saker man måste ha koll på.

 År PÅ Vedum

 7 år.

 PerSONliga egeNSKaPer 

Glad, positiv och tävlingsinriktad.

BOr

Falköping

 Familj

Fru och en dotter på 10 år.

KaleNdarium
Kökakatalog 2009 15 september.
Kökskampanj 20 september-31 oktober.
Badkampanj 20 september-31 oktober.
Riksannonsering pågår under hela hösten. 

Vedum 
magaSiN

hÖSt �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

jeSPerS 
FÄrgtreNder

Färger med metalliceffekter kommer 
starkt i inredningen. 
Ytstrukturen blir allt viktigare för att 
skapa rätt känsla. 
Använd ljussättning för att ge färgen 
rätt effekt. 
Vitt, svart och rött är alltid rätt.

•

•

•

•
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FÄrgStarKa KONtraSter
Vi har tillverkat kök till olika personligheter sedan 1919. 

det är en trygghet – både för dig och för oss. Färgstarkt 

kakel till svartbetsade luckor blev ett kök med kreativa 

kontraster. Se fler personliga kök på www.vedum.se. 




