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har skrivit:
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• Starta eget som konsult

• Gratis marknadsföring del 1

• Gratis marknadsföring del 2

• Så marknadsför du dig och ditt företag alldeles gratis

• Starta eget som inredare

• Skaffa jobb genom sociala medier – 39 praktiska råd 

• Bli professionell festfixare – jobba med events, möten 
och upplevelser

• Bli professionell managementkonsult – 250 tips för 
managementkonsulter och andra konsulter

• Starta och driv ditt eget städföretag
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Förord: 400 tips om hur du blir inredare

Grattis!

Genom att skaffa den här boken har du tagit ett viktigt steg 
mot ett fantastiskt drömjobb.

På nätet finns det över 11 miljoner svenska sajter om inred-
ning och över 64 miljoner på engelska. Så det finns ingen 
brist på inspirationskällor, snarare tvärtom.

Samtidigt finns det väldigt lite information om hur man blir 
inredare. Det finns inga böcker på svenska, som jag kän-
ner till, som berättar om för- och nackdelar med att vara 
inredare och framför allt hur man blir inredare.

Hur ser efterfrågan och marknaden ut? Hur kommer du 
igång för att bli inredare? Hur jobbar man ihop med en 
kund? För- och nackdelar med att jobba som anställd eller 
genom att starta eget? Hur skaffar man sig de spännande 
uppdragen? Hur går man vidare som inredare och hur fort-
sätter man att utvecklas?

I goda tider är efterfrågan stor på inredare och vilka är det 
då som får de mest spännande och lönsamma inrednings-
jobben? Och vad händer i en lågkonjunktur? Då kommer 
de inredare att efterfrågas som utöver god smak och krea-
tivitet samtidigt kan planera och organisera genomförandet 
av krävande inredningsprojekt på ett smart och ekonomiskt 
sätt.

Jag har som tidigare VD för ett av Sveriges största arki-
tektföretag ansvarat för många inredare och arkitekter. Jag 
har i praktiken själv prövat och sett hur många andra på 
företaget prövat alla de råd och tips som finns i denna bok. 

På företaget arbetade vi mest med större projekt och på 
det sättet har jag fått insikt i de professionella metoder som 
man använder där. 
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Jag har parallellt med detta haft ett nära samarbete med 
min fru som är arkitekt och driver ett enmans arkitektkontor. 
Hon genomför uppdrag som spänner över hela skalan från 
kommunala detaljplaner till inredning av bostäder, kontor 
och andra publika lokaler. Det handlar om nybyggnad och 
ombyggnad, om oerhört påkostade projekt och projekt som 
genomförs med en snålbudget inom och utanför Skandina-
vien.

Att jobba på det sättet känns som en spännande balans-
gång. Det gäller att flytta över de professionella beprövade 
metoderna till de små projekten på ett sådant sätt att man 
kan dra nytta av de goda erfarenheterna och samtidigt inte 
göra det för krångligt för mindre uppdragsgivare med min-
dre projekt.

Hur blir man då inredare?

De flesta inredare har börjat med att inreda sitt eget rum 
eller sin bostad och då blivit så intresserade av att välja in-
redningsstil, färger, former, snickerier, golvmaterial, arma-
turer, textiler och tillbehör att de skulle kunna tänka sig att 
fortsätta med inredning på allvar. Ofta har de fortsatt med 
att hjälpa goda vänner men efter ett tag så har de blivit så 
duktiga att de satsat mer och mer på denna karriär. Till slut 
har detta intresse utvecklats och blivit ett betydelsefullt och 
intressant extraarbete eller t.o.m. deras nya yrke. Många 
tjänar bra och tycker att det är precis det drömjobb som de 
vill syssla med.

Genomgående för de som lyckats är att de varit passione-
rade inredare. De har vid alla tänkbara tillfällen försökt att 
lära sig så mycket som möjligt. De har gått på inrednings-
mässor, läst inredningstidningar, svenska och utländska, 
och de har sett på inredningsprogrammen på TV. De har 
börjat med att erbjuda sina tjänster till de som kan tänkas 
ha ett inredningsproblem. De har ställt upp gratis med sina 
kunskaper i början. De har prövat olika idéer och övat sig. 
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Om du börjar med att vara inredare för delar av eller hela 
bostäder så kan du så småningom även bli inredare inom 
helt andra områden

Du kanske vill jobba i en möbel- och inredningsaffär, ett va-
ruhus, en affär som säljer inredningsdetaljer, en köks- eller 
badrumsaffär, en färgaffär, en textilaffär, en belysningsaf-
fär eller någon annan affär. Eller du kanske vill jobba med 
en husbyggare, ett inredningskontor, ett arkitektkontor, en 
hotell- och restaurangkedja eller ett företag som tillverkar 
inredningsdelar, möbler, inredningsdetaljer eller byggnads-
material

Att vara inredare är verkligen ett spännande jobb. Våga ta 
steget och satsa på det som du verkligen tycker är roligt! 
Som inredare kommer du att ges ett ansvar för att skapa 
estetiska och praktiska miljöer för dina uppdragsgivare att 
bo, arbeta och koppla av i. Många människor kommer att 
ge dig ett stort förtroende och du bör svara med att levere-
ra bästa möjliga slutresultat. 

Mitt syfte med den här boken är att hjälpa dig på denna 
spännande resa. Jag vill att du ska undvika de vanligaste 
misstagen och hitta de snabbaste vägarna till ditt dröm-
jobb.

Boken är uppbyggd så att du med minsta möjliga tidsinsats 
successivt ska gå mot ditt drömjobb. Innehållet är indelat i 
11 steg. Inom dessa steg finns ca 400 tips. Jag är överty-
gad om att nu när jag ger ut den så finns det ingen annan 
bok som ger lika många användbara tips inom detta områ-
de. Skulle du i framtiden hitta en sådan så är jag glad om 
du hör av dig till mig och naturligtvis kommer du direkt att få 
pengarna tillbaka plus lika mycket till som tack för hjälpen.

Jag känner inredare som fått drömjobbet att inreda delar 
av stora kryssningsfartyg, vilket låter fantastiskt tycker jag. 
Jag känner andra som från början jobbat med något helt 
annat och som på sin arbetsplats åtagit sig uppgiften att 
inreda kontoret. 
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Vissa har lyckats köpa ett hus som de inrett så skickligt att 
de kunnat sälja det med en god vinst som de fortsatt att 
köpa hus för. De har följt det tänkesätt som jag beskriver i 
denna bok. De har haft ett stimulerande och kul jobb som 
de samtidigt har tjänat bra på.

Lycka till på vägen mot ditt nya drömjobb! Du kanske redan 
är inredare och läser boken för att du vill utveckla dig ytter-
ligare? Bra i så fall!

I den här boken finns mer än 400 tips. Jag tror att du kom-
mer ha stor nytta av boken om du väljer ut de råd och tips 
som passar dig bäst och följer dem målmedvetet. Min 
strävan är att ge dig verktyg, råd och tips i en lättläst form 
som hjälper dig att göra verklighet av dina drömmar om ett 
spännande jobb och det är naturligtvis du själv som måste 
ta ansvaret för hur du kommer att lyckas.  

Holger Wästlund

e-post: holger.wastlund@gmail.com

Vill du hämta tips om andra drömjobb än att bli inredare? 
Då är du välkommn in på min hemsida: 

www.tipsom.se
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Steg I: Därför bör du bli inredare

Råd 1: Du kan kalla dig inredare

Du har säkert sett eller hört några olika begrepp och titlar 
inom inredning. Det finns inredare, inredningsarkitekter, 
inredningsarkitekter SIR/MSA och tidigare fanns det inred-
ningsarkitekter SIR.

Alla kan kalla sig inredare. Den titeln är inte skyddad eller 
kopplad till någon speciell utbildning.

Den enda titel i detta sammanhang som är skyddad är In-
redningsarkitekt SIR/MSA. Det betyder att den personen 
kan bli medlem i Sveriges Arkitekter och har slutfört en ut-
bildning som ger en Mastersexamen. Titeln ”inredningsar-
kitekt SIR” används inte längre eftersom förbundet SIR har 
gått upp i Sveriges Arkitekter. Mer om detta i råd 7 som 
handlar om vilka utbildningsprogram som finns.

Inredare

En inredare jobbar med att inreda eller göra om inredningar 
i bostäder, kontor, restauranger, butiker m.m. Inredaren gör 
förslag till layout, golvbeklädnad och mattor, väggbekläd-
nad, takfärg och takdekorationer, gardiner och draperier, 
belysning, fast inredning, möbler, bild- och ljudanläggning-
ar, färgsättning, konst, växter och övriga prydnadsföremål.

En inredares jobb går ut på att träffa uppdragsgivare för 
att ta reda på deras behov och önskemål, mäta upp den 
lokal som skall inredas, göra ett eller flera förslag till lämp-
liga layouter, göra kostnadsberäkningar och sammanställa 
prover på de material och färger som föreslås. I allmänhet 
görs en sådan presentation på stora pappskivor, pannå-
er så att uppdragsgivaren och användarna kan få en bra 
uppfattning om hur den färdiga inredningen kommer att bli. 
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Inredaren kan också anlitas för att  tidplanera genomför-
andet, planera och organisera olika hantverksjobb, plane-
ra och eventuellt genomföra nödvändiga inköp, samordna 
leveranser ur tidssynpunkt och kontrollera så att hela ge-
nomförandet av den nya inredningen sker enligt en i förväg 
uppgjord plan.

Inredningsarkitekt

För att bli inredningsarkitekt ska du genomföra studier som 
tar upp till ca 5 år heltid. Som inredningsarkitekt ska du 
kunna beskriva en fysisk verklighet såsom en byggnad, 
rum och inredning innan de blir verklighet. 

Man bör vara duktig i att rita, kunna ritteknik och tredimen-
sionell gestaltning med penna eller i dator. Man måste ock-
så kunna presentera olika förslag både muntligt och skrift-
ligt. Inredningsarkitekten ska kunna kommunicera med och 
ha förståelse för brukare, beställare, tillverkare och konsul-
ter inom bygg- och tillverkningssektorn. 

Det är viktigt att inredningsarkitekten känner till vilka lagar 
och förordningar som gäller, t.ex. med tanke på miljö, ar-
betsmiljö, akustik, materialkrav, produktkrav, möjlighet till 
återvinning, säkerhetskrav och socialt ansvar i samband 
med tillverkning och transporter av inredningsdelarna. 

En inredningsarkitekt formger även möbler och ritar inred-
ningar för särskilda behov. Det kan handla om konsertsa-
lar, restauranger, hotell, varuhus, kontor och andra arbets-
lokaler, lyxiga bostäder, fartyg, undervisningslokaler etc. 
som vill ha sin egen prägel. 
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Råd 2: Välj rätt bland alla möjligheter som inredare

Det finns massor av olika jobbmöjligheter som inredare. 
Du kan

1. Jobba som anställd på ett arkitekt- eller inred-
ningskontor 

2. Starta eget

3. Jobba åt olika sorters tillverkare

4. Jobba åt de som säljer produkter som påverkas 
av inredning

5. Jobba som specialist

De fyra första kommenterar jag här. Att ” jobba som speci-
alist” behandlas i nästa avsnitt, råd 3.

1 och 2. Jobba som anställd på arkitekt- eller inred-
ningskontor eller starta eget

Att jobba på ett inrednings- eller arkitektkontor eller att star-
ta eget som inredare har många likheter. Man jobbar i båda 
fallen med olika sorters projekt, man har ofta ett ansvar för 
att skaffa in nya uppdrag och man kan i båda fallen specia-
lisera sig på något sätt. Skillnaden är naturligtvis att du på 
det större kontoret får möjlighet att jobba i större projekt, 
man jobbar mer i team och man har större resurser att ta 
till. Men typen av uppdrag, de kan i stort sett vara desam-
ma. Du kan i båda fallen till exempel jobba med de typer 
av uppdrag, i och utanför Sverige som framgår av tabellen 
på nästa sida.



14

Bostäder: 
•	 Permanentbostäder
•	 Fritidsbostäder

Butiker:
•	 Butiker och specialbutiker av alla sorter
•	 Affärscentra
•	 Varuhus
•	 Presentaffärer i hotell m.m.

Rekreation:
•	 Personalutrymmen, matsalar och motionslokaler 
•	 Restauranger
•	 Spa och andra rekreationsanläggningar
•	 Anläggningar för sport och idrott
•	 Klubbhus
•	 Hotell och liknande

Kontors- och andra arbetsplatser: 
Här är några som ofta efterfrågar professionell inredning:

•	 Banker och andra finansieringsbyråer
•	 Investeringsrådgivare
•	 Advokatkontor
•	 PR- och annonsbyråer
•	 Revisorer
•	 Konsultkontor
•	 Offentlig förvaltning
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Undervisningslokaler:
•	 Skolor
•	 Förskolor
•	 Privatskolor
•	 Specialskolor
•	 Universitet och högskolor

Samlingslokaler:
•	 Teatrar och liknande lokaler
•	 Museer och bibliotek
•	 Träningslokaler
•	 Sport- och idrottsbyggnader
•	 Kyrkor och övriga lokaler för religiösa samfund

Hälsovård och sjukvård:
•	 Hälsocentraler
•	 Privatkliniker
•	 Laboratorier
•	 Psykiatrier
•	 Sjukhus

Lokaler för kommunikationer:
•	 Inredning i båtar
•	 Passagerarfartyg
•	 Flygplatser, bussterminaler, tågstationer etc.
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Tillfälliga inredningar:
•	 Mässor, speciella utrymmen för utställare
•	 Utställningslokaler
•	 Stora fester
•	 Speciella evenemang

3. Jobba åt olika sorters tillverkare

•	 Tillverkare av möbler och inredningsdetaljer
•	 Hustillverkare, typhus, specialritade hus m.m.
•	 Tillverkare av byggnadsmaterial, fönster, dörrar, 

vägg- och golvmaterial

4. Jobba åt de som säljer produkter som påverkas av 
inredning
Du kanske vill jobba i

•	 Möbel- och inredningsaffär
•	 Affär som säljer inredningsdetaljer
•	 Affär som säljer sängar och sängkläder
•	 Köks- eller badrumsaffär
•	 Färgaffär
•	 Textilaffär
•	 Belysningsaffär
•	 Varuhus
•	 Antikvitetsaffär
•	 Fastighetsmäklare
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Råd 3: Bli specialist

Det finns massor av områden inom inredning där du kan 
specialisera dig. Du kan bli specialist för att du har en sär-
skild kunskap eller att du skaffat dig stor erfarenhet av en 
viss typ av projekt. Det kan t.o.m. bli så att du börjar som 
inredare och så småningom blir så specialiserad att du ut-
vecklar dina kunskaper till ett helt annat yrke. 

Här är några exempel på olika former av specialisering:

Specialist med en viss kunskap:

Miljö- och energibesparingsexpert. Större och större 
krav ställs på att bygga och inreda med största hänsyn till 
miljön, både den miljö där vi själva finns och den miljö som 
gäller där material och produkter framställs. Eftersom en 
stor del av miljöpåverkan orsakas av energiförbrukningen 
så finns här ett viktigt specialistområde som avser miljötän-
kande i allmänhet och energibesparing i synnerhet.

Handikappanpassning. I dag läggs oerhörda pengar på 
att anpassa alla sorters lokaler för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, nedsatt syn och hörsel. Här fordras stor 
kunskap och att man hänger med i utvecklingen vilket gör 
detta till en tydlig specialitet.

Färgspecialist. Detta är ett typsikt specialistområde inom 
inredningsverksamheten. Forskning som handlar om hur 
färg påverkar oss människor pågår kontinuerligt. Det är 
verkligen en expertkunskap hur man bäst färgsätter ar-
betsplatser, kommersiella utrymmen och utrymmen för av-
koppling och rekreation.

Ergonomi handlar om hur vi använder oss av olika pro-
dukter, t.ex. fasta och lösa inredningsdelar. Detta är ett 
specialistområde som fordrar kunskap om människans be-
teende, bekvämlighet, funktioner och säkerhet och som är 
nödvändigt i många inredningssammanhang.
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Belysningsexpert. Ett typiskt specialistområde för en in-
redare. Här gäller det att kunna mycket om ljusets fysiska 
och psykiska påverkan, säkerhetsfrågor och dessutom ha 
en del elkunskap. Ljusets betydelse för upplevelsen av en 
miljö är oerhört väsentlig.

Audiovisuell rådgivare. Utvecklingen rusar iväg när det 
gäller nya prylar som har att göra med bild, ljus och ljud. 
För en amatör är det svårt att hänga med. Därför finns det 
utrymme för specialister inom dessa områden eftersom in-
redningen påverkas i så hög grad av denna utveckling.

Akustisk design. Om du lär dig hur man planerar inredning 
för god akustik finns det jobb med att inreda konserthallar, 
konferensrum, kontorslandskap, restauranger och speciel-
la bostäder.

Specialist inom en viss typ av projekt:

Köksexpert. Köket är bland det viktigaste utrymmet i en 
vanlig bostad och i olika sorters allmänna lokaler. Att satsa 
på att bli specialist på vanliga kök och storkök kan därför 
vara en efterfrågad verksamhet. Jag har märkt att en av 
mina tidigare böcker ”Så får du ditt drömkök till lägsta kost-
nad” har köpts av många inredare.

Badexpert. Här finns hela skalan från badrum i vanliga 
bostäder till större badanläggningar. En expert inom detta 
område måste känna till det mesta inom bubbelpooler, 
bastuanläggningar, ångbad och spa-liknande anläggningar.

Expert på att inreda för barn. Förskolor, skolor 
och andra lokaler för barn ska inredas med speciell 
hänsyn till barnens behov och här finns ett intressant 
specialistområde för inredare.
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Förvaringsexpert. Yta kostar pengar och att inte ha ord-
ning på sina prylar kostar också pengar. Därför är all sorts 
planering för förvaring i garderober och skåp viktigt. Det är 
så viktigt att det har utvecklats till en särskild specialitet.

Möbelformgivare. Detta är naturligtvis en specialitet som 
ligger nära till hands för en inredare. En inredare som t.ex. 
inreder ett kontor eller bostad kan själv formge special-
möbler för såväl det aktuella projektet och som sedan även 
framställs för andra projekt.

Inredning med växter. Det är numera vanligt att inomhus-
miljöer inreds med växter och hela träd. Detta är naturligt-
vis en specialitet att ha kunskap om hur olika växter trivs 
och skall skötas i en sådan miljö. Ett spännande område 
tycker många.

Funktionsförändring. Det är inte ovanligt att man föränd-
rar en tidigare fabrikslokal till ett modernt kontor, utställ-
ningslokal, galleria eller liknande. Jag har sett f.d. kyrkorum 
som förvandlats till kontor och t.o.m. bostäder. Jag har sett 
gamla industribyggnader som förvandlats till museum, bib-
liotek, affärscentra och bostäder. Detta är ett jättespännan-
de område för en inredare.

Flygplansinredning. Utöver vanliga passagerarflygplan 
finns det flygplan som inreds för konferenser, arbetsutrym-
men eller bekväma ytor för avkoppling. Här gäller det för 
inredaren att kunna mycket om flygsäkerhet, vikt och att ta 
väl vara på ett begränsat utrymme på bästa sätt.

Marininredningsexpert. Att inreda båtar är en typisk spe-
cialitet där det gäller att känna till mycket om lagar och reg-
ler, material, vikt och säkerhet. 

Säkerhetsinredningar. Fängelser, militäranläggningar 
och avancerade forskningsstationer har mycket speciella 
krav på inredningen ur säkerhetssynpunkt. Hur skapar 
man t.ex. en celldörr som gör att en intern inte kan ta sig ut 
men som samtidigt ger möjlighet till utrymning vid brand? 
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Teaterinredningsexpert. Teaterföreställningar, filminspel-
ningar och andra showuppsättningar behöver inredningar 
med mycket speciella krav och som bara ska vara bestå-
ende under en viss tid. En spännande specialitet.

Eventdesign. En växande marknad är att göra tillfälliga in-
redningar avsedda för enbart ett enda tillfälle. Det kan vara 
ett företag eller annan organisation som ordnar ett event 
med ett speciellt tema. Här gäller det att vara kreativ och 
inse vad det betyder att skapa en inredning inom en tuff 
budget och som är lätt att riva efter användningen.

Inredare som går över till ett helt annat expertområde:

CAD-specialist. Eftersom många inredare och arkitek-
ter vill förlita sig på andra specialister som ritar upp olika 
inredningsförslag med CAD (Computer Aided Design) så 
finns här ett intressant och växande specialistområde. Ju 
mer integrerat ett inredningsprojekt är med andra specia-
lister, som t.ex. arkitekt, konstruktör, VVS- och el-konsulter, 
desto större behov finns det att projektera och presentera 
sina inredningsförslag med hjälp av CAD.

Illustratör. Trots alla moderna möjligheter att med CAD 
och andra dataprogram presentera och illustrera inred-
ningsförslag så kvarstår verkligen behovet av konstnärli-
ga presentationer. Här finns en specialitet för den som är 
skicklig.

Marknadsförare. Den som kan inredning är naturligtvis 
lämpad att marknadsföra inredningsmaterial i första hand 
men en del inredare går vidare på denna bana och blir 
skickliga marknadsförare och säljare av andra produkter, 
även utanför det egentliga inredningsområdet.

Inredningsfotograf. På samma sätt som några inredare 
blir specialister på att skriva och göra reportage blir andra 
specialister på att fotografera eller med video illustrera 
olika inredningar. 
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Projekt- och byggledning. Jag kommer senare i denna 
bok att visa att inredaren har en viktig roll som projektleda-
re eller byggledare. Han eller hon ska ofta organisera och 
samordna ett inredningsprojekt så att allt fungerar och så 
att rätt kvalitet levereras i rätt tid och till rätt kostnad. En del 
inredare blir så skickliga på detta att de övergår till att jobba 
som professionella projekt- och byggledare av alla möjliga 
sorters projekt.

Inköpare. En viktig del av inredningsjobbet är att göra klo-
ka och ekonomiskt fördelaktiga inköp. Det gäller att göra 
ett förfrågningsunderlag eller anbudsunderlag, ta in och 
bedöma anbud och skriva ett avtal med lämplig leverantör. 
För offentlig upphandling gäller det dessutom att vara kun-
nig inom LOU, Lagen om Offentlig Upphandling. En del blir 
så specialiserade inom detta område att de blir inköpare till 
professionen.

Journalist. Många inredare skriver artiklar och gör 
inredningsreportage. Detta kan man naturligtvis ha som en 
egen specialitet eller man kan jobba med detta samtidigt 
som man gör egna inredningar.

Facility Management. Detta är ett samlingsbegrepp för 
mycket av det som ett företag eller organisation behöver 
men som inte har direkt med deras kärnverksamhet att 
göra. Ett företag behöver naturligtvis lokaler och inredning 
och detta är inte deras specialitet. Här är ett specialistom-
råde som kan ligga nära till hands för en inredare och där 
inredaren kan få ett större ansvar för fler funktioner inom 
Facility Management.   

Fastighetsutveckling. Att köpa in bostäder eller andra 
fastigheter och med ombyggnad, tillbyggnad och klok in-
redning förädla fastigheten kan vara en lönsam affär. Detta 
har naturligtvis blivit en intressant specialitet för de som har 
eller kan skaffa sig ekonomiska resurser för den typen av 
projekt.
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Konstrådgivare. De flesta inredare kommer i sina inred-
ningsuppdrag att ställas inför uppgiften att rekommendera 
lämplig konst i olika sammanhang. Att vara konstrådgivare 
är ju samtidigt ett eget specialyrke som en inredare kan 
utvecklas mot att bli.

Licenshavare. Inredare som gjort egen design på möbler, 
mattor, tapeter och andra inredningsdelar skaffar sig ofta 
licens på sina skapelser. Idén är naturligtvis att skaffa sig 
en kontinuerlig inkomst av produktionen i framtiden. En del 
inredare som lärt sig hur detta går till kan bli specialister på 
att skaffa sig och inneha olika licenser.
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Råd 4: För- och nackdelar med att bli inredare

Om du nu är på väg in i en drömkarriär som inredare är det 
klokt att du tidigt funderar igenom fördelarna och eventu-
ella nackdelar med det jobbet. Här har jag i ett antal punk-
ter sammanfattat de synpunkter som oftast kommer fram 
när man diskuterar dessa frågor med inredare. Avsikten är 
att du på ett översiktligt sätt ska få en helhetsbild av vad 
jobbet innebär.  Jag nämner inte nackdelarna för att av-
skräcka dig, snarare för att samtidigt nämna några meto-
der att minska eller helt få bort dessa nackdelar.

Här har du fördelarna med att jobba som inredare:

1. Du kan komma igång och jobba snabbt. Självklart 
är det bra att ha en utbildning men det är inget krav. 
Utöver utbildning i själva inredningsverksamheten 
så kan du ha stor nytta av att utbilda dig i ekonomi, 
marknadsföring och eventuellt byggnadsteknik. 

2. Inom inredning kan du avancera ”hur långt som 
helst”. Du kan ta på dig större ansvar om du är in-
tresserad och målmedveten.

3. Du är chef över dig själv och bestämmer dina egna 
tider. Du kan välja hur du vill jobba, t.ex. heltid el-
ler deltid. Att jobba som inredare är dessutom en 
utmärkt verksamhet att jobba med hemifrån vilket 
många i dag tycker är attraktivt.

4. Inredningsyrket är på flera sätt ett mycket fritt yrke.

5. Marknaden för inredare växer. Den ekonomiska till-
växten i Sverige är god. Folk har råd att spendera 
pengar och många anser att deras tid är så värde-
full att de vill anlita en expert för inredning.   
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6. Marknaden är intressant även utanför Skandina-
vien. Skandinavisk design står högt i kurs i många 
länder och vi som kommer från Skandinavien upp-
fattas av många som ärliga, samarbetsvilliga och 
bra att ha att göra med.

7. Att starta en inredningsverksamhet för inte med sig 
några stora startkostnader.

8. Det finns möjligheter att tjäna bra med pengar som 
inredare om du är skicklig, är en god organisatör 
och har visst intresse för affärsverksamhet. Många 
får bra betalt i form av arvode. Andra kan tjäna bra 
på att göra bra inköp och få bra rabatter. Några in-
redare köper hela bostäder på spekulation som de 
inreder och säljer med god vinst – det finns många 
sätt att tjäna pengar som inredare. Se råd 31.

9. Det är naturligt att du genom all din erfarenhet och 
kontakter som inredare skapar ditt eget hem på ett 
både smakfullt och ekonomiskt intressant sätt.

10. Som inredare får du chansen att konkretisera dina 
och andras drömmar så att de blir verklighet.

11. Som inredare kommer du träffa och jobba ihop med 
många spännande människor. Inte minst experter 
inom ergonomi, ljussättning, akustik, medicin etc. 
Du kan verkligen bygga upp ett intressant och vär-
defullt nätverk.

12. Genom många av dina kunder kommer du att få 
tillfälle att besöka många vackra hem och se fan-
tastiska miljöer. Eftersom kunderna ofta är fram-
gångsrika med det de sysslar med så har många 
en spännande bakgrund att berätta om.
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Här kommer några nackdelar med jobbet:

1. Efterfrågan på inredningstjänster är konjunkturbe-
roende. I dåliga tider kommer många, både privat-
personer och företag, att dra sig för att anlita ex-
pertis och försöka klara sig själv. Men det kommer 
alltid att finnas efterfrågan på skickliga och affärs-
mässiga organisatörer inom inredningsfacket. Där-
för handlar denna bok mycket om hur du blir en bra 
organisatör.

2. Jobbet kan under vissa perioder vara krävande 
och pressande. En inredare bör vara stresstålig. 
Inredaren är i ett häktiskt inredningsprojekt ofta en 
centralfigur som skall sprida lugn till andra som är 
engagerade i projektet. Därför innehåller denna 
bok en hel del just om hur en inredare kan planera 
inredningsjobb på bästa sätt. 

3. Kraven på att genomföra inredningsprojekt inom 
en minimal budget och med en pressad tidplan kan 
ibland göra det svårt att hinna med att skapa ett re-
sultat som du är nöjd med. Uppdragsgivarens krav 
och önskemål kan dessutom vara helt orealistiska. 
Det svåraste i detta jobb är att lära sig att i såda-
na situationer säga nej. Det händer nästan aldrig 
att inredare och arkitekter säger nej till ett uppdrag 
vilket är olyckligt för alla, för dem själva, för upp-
dragsgivaren som kanske kommer att bli missnöjd 
och för branschens rykte. 

4. För att minska riskerna för obehagliga överrask-
ningar när det gäller kostnader och tider så finns 
senare i boken tips om hur du kan samordna olika 
insatser och kontrollera hur ett pågående inred-
ningsuppdrag går framåt, steg för steg.
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5. Det finns konkurrens från företag som erbjuder in-
redningstjänster ”gratis”. Det är olika sorters leve-
rantörer som bakar in inredningstjänsterna i priset 
på de varor som man säljer. Detta är ju samtidigt en 
jobbmöjlighet för dig som jag återkommer till sena-
re i denna bok.

6. Det finns en annan from av konkurrens och det är 
från presumtiva uppdragsgivare själva. Många kan 
ha en oprofessionell inställning och anse att ”det är 
väl bara att köpa in lite möbler och sån’t. Det kan 
väl vem som helst göra.”

7. I dag är det många som vill jobba ”var man vill och 
när man vill”. I princip är det rätt när du jobbar som 
inredare men i praktiken måste man ofta följa upp-
dragsgivarens krav. Man måste snarare ställa upp 
när och där uppdragsgivaren vill. Detta kan du bäst 
bemöta med en pedagogisk insats. Använd de ar-
gument som finns i den här boken för att tala om 
för uppdragsgivaren hur ett inredningsprojekt bör 
planeras. Då kommer han att få större förståelse 
för kvalitet, tider och kostnader. 

8. En inredare, som jobbar som egenföretagare eller 
är anställd, måste alltid tänka på att skaffa nya upp-
drag. Det gäller även när man är som mest enga-
gerad i ett pågående jobb. Det gäller att alltid se 
till att man har något som kommer därefter. Många 
kan känna sig stressade av detta och jag kommer 
därför i steg VIII och IX ge många tips om du kan 
agera för att skaffa nya och spännande uppdrag.  

Tänk igenom ovanstående punkter noga med utgångs-
punkt från din egen situation och dina egna önskemål på 
din karriär. Ska du satsa på att bli inredare eller inte? Och 
om du satsar – hur ska du då minska nackdelarna så att 
det blir ditt drömjobb? 
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Steg II: Trender som påverkar ditt jobb som 
inredare

Råd 5: Följ dessa trender

Trend 1: Det byggs mycket och mycket av det ska in-
redas

Den svenska ekonomin fortsätter att växa. Sysselsättning-
en ökar och när detta skrivs börjar t.o.m. ungdomsarbets-
lösheten att minska något. Sverige uppvisar en ekonomi i 
kraftig expansion och investeringarna ökar.

Detta talar för att en ökad efterfrågan på både nybyggnad 
och ombyggnad. Och därmed följer ett ökande behov av 
inredning av bostäder som hyreshus, villor, småhus och fri-
tidshus, byggnader för kontor och service, industri, handel, 
centrumanläggningar, varuhus, butiker, sjukhus, vårdbygg-
nader, daghem, skolor, högskolor, kyrkor, samlingslokaler, 
biografer, teatrar, museer m.m. m.m.

Byggnäringen sysselsätter ca 10 procent av det totala 
antalet sysselsatta i Sverige. Det är mellan 450 000 och 
500 000 personer. Bygginvesteringarna uppgår till ca 250 
miljarder kronor per år. Det är med andra ord en stor och 
väsentlig del av Sveriges näringsliv. 

Det mesta som byggs ska inredas på ett eller annat sätt.

Trend 2: Jobba utomlands som inredare
Jag har under en stor del av mitt yrkesverksamma liv varit 
ansvarig för ett stort internationellt konsultföretag som bl. 
a. arbetar med inredningsprojekt över hela världen. Svensk 
arbetsmetodik, när det gäller att planera, projektera och på 
plats vara inredare, står högt i kurs internationellt. Vi har en 
kultur och tradition av att kunna samarbeta. 
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Vi kan ofta på ett konstruktivt sätt tillsammans med andra 
specialister resonera oss fram till bästa möjliga lösning i 
varje enskilt fall och vi är i många situationer beredda att ta 
på oss ett ansvar. Vi uppfattas av många i vår omvärld som 
ärliga och tydliga i våra ambitioner. Till detta kan man lägga 
att vi har hängt med bra när det gäller nya IT-hjälpmedel 
och annan utveckling.
Behovet av att bygga nya bostäder, nya industrier och ny 
infrastruktur i världen är enormt. En karriärväg för inredare 
är att jobba med större och mer komplicerade, internatio-
nella projekt allteftersom man blir mer erfaren. Utmaning-
arna för de som vill satsa på en inredarkarriär internatio-
nellt är enorma. 

Trend 3: Inredare som specialiserar sig inom hälso- 
och sjukvård
I alla framtidsprognoser och trendspaningar om vilka mark-
nader och branscher som kommer att öka under de när-
maste åren framstår hälso- och sjukvård som ett kraftigt 
ökande område. Detta kommer i sin tur att påverka många 
inredares inriktning så att flera kommer att specialisera sig 
inom den typen av lokaler, dvs. hälsocentraler, sjukvårds-
mottagningar, specialsjukvård och hela sjukhus. Här ford-
ras speciell kunskap och det sker dessutom hela tiden en 
utveckling inom området.      

Trend 4: Miljö- och energikraven ökar
Miljömedvetenhet, energibesparing och ”green living” är i 
dag inte bara ett önskemål från vissa. Det är ett krav som 
du som inredare måste förhålla dig till. Det gäller att väl-
ja inredningsmaterial som framställts på ett miljöriktigt och 
energisnålt sätt, att de transporteras från råvarustadiet till 
slutkonsumenten på ett miljöriktigt sätt, att arbetet på plats 
sker på ett bra sätt ur miljösynpunkt osv. I allt detta har 
inredaren en viktig roll och det gäller att detta tänkesätt 
genomsyrar hela verksamheten.
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Trend 5: Det finns så många sätt att jobba inom inred-
ning 

Tidigare var det en stor skillnad mellan att driva eget före-
tag och att vara anställd. Egenföretagaren hade ett själv-
klart krav på ekonomiskt ansvar, oregelbundna arbetstider 
och eget ansvar för sin egen framtid och utveckling. 

I dag ställs liknande krav på en som är anställd. Den som 
är anställd får också ökade krav på sig att bygga upp och 
underhålla relationer, skaffa nya kunder, sköta kundkon-
takter, skaffa nya uppdrag, genomföra dem på ett professi-
onellt sätt, ta på sig ekonomiskt ansvar och se till att man 
själv utvecklas både professionellt och personligt.

De oregelbundna arbetstiderna gäller nu både egenföre-
tagare och många anställda. Arbetsliv och fritid flyter ihop. 
Man tar kundkontakter eller blir kontaktad på sin fritid och 
man jobbar, eller i alla fall tänker på sina projekt, även på 
fritiden. Man jobbar hemma, på tåget, var som helst när 
man sitter och väntar på något. Jag utgår ifrån att du vill 
bli inredare för att det är ditt drömjobb och då blir ju arbete 
och hobby samma sak. Många inredare tycker därför inte 
att det är viktigt att skilja på arbetstid och fritid.

Trend 6: Den osynliga jobbmarknaden för inredare

Jag citerar Careercomfort; ”Så får du jobbet!”

Undersökningar av den totala jobbmarknaden visar att det 
bara är en mindre del av alla lediga jobb som utannonseras 
i media. Det är både dyrt och krävande att tillsätta en tjänst 
via annonsering. Därför försöker företagen i stor utsträck-
ning att hitta en lämplig kandidat genom kontakter innan 
man tar till den sista utvägen, att annonsera.
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Du ska vara medveten om följande:

•	 Bara 25 % av alla lediga jobb utannonseras

•	 Många tjänster som tillsätts har aldrig tidigare ex-
isterat

•	 Nya företag och nya jobb skapas hela tiden

•	 I tillväxtföretag skapas hela tiden nya jobb

Som jobbsökande bör du lägga en stor del av din tid på 
den osynliga jobbmarknaden eftersom det innebär många 
fördelar:

•	 Dina möjligheter att få ett jobb är minst tre gånger 
större

•	 Det är färre kandidater till jobbet

•	 Det ger större möjlighet att påverka jobbinnehållet

•	 Du har större möjlighet till att förhandla lön och för-
måner

•	 Anställningsprocessen förkortas betydligt

Tips om du kan agera på den osynliga jobbmarknaden 
finns i steg VI: ”Så gör du för att bli anställd som inredare”.

Trend 7: Din tid, energi och kreativitet

Runt omkring dig hittar du stora inredningsföretag, många 
internationella med fantastiska resurser mätt i pengar och 
personalresurser. IKEA finns i stort sett i hela världen och 
den svenskägda kökstillverkningskoncernen Nobia har 
idag ett 20-tal företag med över 700 köksbutiker, egna eller 
genom franchise, i Europa. Några av de stora inrednings-
företagen blir bara större och större. 
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Att vara stor betyder inte med automatik att man har bättre 
förutsättningar att lyckas. De små och medelstora företa-
gen kan ofta vara mer flexibla och har därför större möjlig-
heter att tillfredsställa sina kunders mycket speciella krav 
och önskemål. När de små företagen jobbar ihop med var-
andra i mer eller mindre löst sammansatta nätverk kan de 
vid behov erbjuda en del av det stora företagets fördelar. 

I dag gäller det att jobba med din tid, energi och kreativitet 
snarare än en massa pengar för att nå dit du vill. Du kan 
själv med din egen dator göra proffsiga presentationer av 
vem du är, vad du gjort och vart du vill komma. Du kan 
skicka ut mängder av brev med några knapptryckningar 
på datorn. Dina idéer och dina erfarenheter kan leda dig 
in på helt nya jobbmöjligheter som du tidigare inte kunnat 
drömma om. Det jobb som du kommer att syssla med om 
ett år kanske inte ens finns i dag. 
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Trend 8: Samarbeta

Du har säkert hört uttrycket ”Cash is king” som är vanligt 
inom näringslivet och det betyder naturligtvis att den som 
har pengar har också makt. Som en följd av detta uttryck 
talar man i dag om att ”Collaboration is Queen” dvs. ”sam-
arbete är drottningen”. Fler och fler inser att samarbete ger 
mycket mer än konkurrens. Tidigare ansåg man att det inte 
gick att vinna något utan att någon annan samtidigt förlorar 
på det. Fel! Fel! Fel!

Det finns så många tillfällen att skapa win/win-situationer. 
Som inredare kan du samarbeta med andra inredare för att 
utvecklas i ditt jobb, skaffa uppdrag åt varandra, hjälpa var-
andra när man har för mycket att göra och framför allt ha 
kul tillsammans. Jag tycker att utvecklingen på nätet är ett 
utmärkt exempel på detta. Du kanske har en egen hemsida 
eller egen blogg om inredning. Om inte, så antar jag att du 
varit inne på många inredningsbloggar. Det finns massor. 

För att ha framgång inom bloggvärlden går det inte att 
se andra bloggare som konkurrenter. De som är generö-
sa med artiklar och inlägg hos andra får respons, artiklar, 
kommentarer och länkar tillbaka. I dag talar man om klus-
ter och moln, vilket är tecken på olika sorters samarbeten 
som är bra för alla parter. Samarbeta med andra som har 
samma intresse. Det kommer du definitivt att vinna på.

Trend 9: Utmaningarna ökar

Inredning är en verksamhet där utmaningarna kontinuerligt 
växer inom hela branschen. Kraven på kvalitet ökar sam-
tidigt som pressen på kostnadsreduceringar och korta tid-
planer stiger mer och mer. Antalet lagar och förordningar 
som påverkar inredningsprojekt av alla slag ökar och sam-
hällets insikt om och krav på bättre miljö och arbetsmiljö 
stiger hela tiden. 
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Byggnaderna som ska inredas blir mer komplexa och sam-
tidigt intelligentare. Se bara på det vi i dag kallar ”smarta 
hem”. Utöver vanliga el- och värmesystem så kan din be-
lysning och din CD sättas igång automatiskt när du kliver 
in genom dörren, en pekskärmsenhet i köket håller reda på 
familjens kalender, busstider för barnen, dagens väder etc. 
Du kan via datorn styra och övervaka allt från rumstempe-
ratur för att spara energi till besökare som ringt på dörren 
under dagen. När du sitter på ett kafé i New York kan du via 
din Iphone se om någon rör sig inne i din lägenhet, om det 
är snö hemma på tomten osv.

Vem visste t.ex. vad wallwashing var för några år sedan? 
Alla har vi sett hur man på barer och hotell varierar färgen 
på väggarna med olika belysning. Det kan du naturligtvis 
även göra i ett vanligt vardagsrum! 

Inom det här området kommer det att hända mycket fram-
över.

Trend 10: Arbetsverktygen
De arbetsverktyg som du, som inredare, har till ditt förfo-
gande kommer naturligtvis utvecklas även i framtiden.
Det finns programvaror för att skapa och rita upp flera alter-
nativa designförslag, kalkylera, göra tidplaner, uppföljning 
av kostnader m.m. Det är numera möjligt att man för större 
projekt skapar en webbplats där de som är engagerade 
i ett projekt kan gå in med ett password för att där dela 
information och erfarenheter om ett inredningsprojekts 
framskridande med avseende på layout, tidplaner och 
kostnader.
Detta i sin tur gör att laptop, Ipad och Iphone är naturliga 
arbetsredskap för inredare, hantverkare och leverantörer 
som är engagerade i ett inredningsprojekt. Här delas och 
lagras information om projektet på ett praktiskt och struk-
turerat sätt. Ni kan t.o.m. jobba två stycken samtidigt på 
samma projekt. 
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Du kanske sitter i Sverige och samarbetar med en expert 
på t.ex. fransk inredning som arbetar från Frankrike. Ni tit-
tar båda två samtidigt på en gemensam ritning i era datorer 
och man ser era två digitala pennor på ritningen när ni till-
sammans ritar fram ett inredningsförslag. 
Det gamla måttbandet har ersatts av digitala avståndsmä-
tare och laserinstrument för att fastställa exakta vågräta 
och lodräta linjer i ett rum. Möjligheterna att i olika bildpro-
gram illustrera dina förslag inlagda i en befintlig miljö är 
oändliga. Det är bara vår egen fantasi som sätter gränsen 
för alla olika sätt som vi idag kan använda den nya teknik 
som finns och kommer att finnas. 

Trend 11: Flera jobb 

Många har flera jobb. Jag går ibland in på en blogg som 
heter Kristina Elliots blogg. I sin programförklaring säger 
hon att hon bl. a. skriver om psykologi, kommunikation, va-
rumärke, HR, självstyrt lärande, kostnadseffektiva utveck-
lingsmetoder, event, teater och musik. 

Jag vet att hon jobbar professionellt och framgångsrikt 
inom alla dessa områden. Det är ett tydligt exempel på hur 
många av oss i dag vill utveckla oss parallellt inom flera 
områden samtidigt. Visserligen har vi lärt oss att det gäller 
att fokusera men många av oss väljer ändå att snarare bli 
rika i skälen än i plånboken. 

Jag har inte sett någon statistik men jag är övertygad om 
att fler och fler jobbar med inredning på deltid samtidigt 
som de jobbar med annat. Anledningarna till detta kan vara 
olika. Det kan vara just det att man vill utveckla sig själv 
inom flera olika områden, det kan vara ekonomiska skäl 
och det kan vara ett steg i en process mot att man det kan 
syssla med sitt drömjobb på heltid.
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Trend 12: Jobba hemifrån

Fler och fler väljer att jobba hemifrån. Som inredare går det 
i allmänhet alldeles utmärkt. Du slipper slösa tid på att åka 
fram och tillbaka till jobbet. Du kan jobba i sköna fritids-
kläder som du trivs bäst i själv utan tanke på ”vad folk ska 
tycka”. Det är lätt, kanske ibland lite för lätt, att ta en paus i 
arbetet, gå till ditt eget kök och koka en kopp kaffe. 

Man kanske vill vara hemma och ta emot barnen när de 
kommer från skolan, någon hantverkare eller något bud 
som skall leverera något eller man kanske måste vara 
hemma för vård av sjukt barn. Du kan ägna mer tid åt din 
familj. Du kan göra avdrag för kostnader för hemmakonto-
ret i din deklaration och du slipper hyreskostnaderna för ett 
separat kontor.
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Trend 13: Dina relationer och ditt nätverk

Att bygga relationer har alltid varit nyckeln till framgång 
inom all affärsverksamhet, främst genom att det hjälper dig 
att bygga ett förtroende mellan dig, dina samarbetspart-
ners och möjliga kunder. 

Att ha en massa kontakter och ”vänner” på de sociala nät-
verken som t.ex. Facebook, YouTube, Myspace, flickr, Twit-
ter, MyBloglog, Linkedin, Technorati kan vara intressant ur 
jobbsynpunkt om det leder till relationer och inte bara ett 
ytligt utbyte av ointressant information.

Ägna en begränsad tid för att bygga relationer på sociala 
medier. Välj de som passar dig bäst och akta dig för att 
drunkna. Rätt utnyttjat kan du den vägen bygga upp ditt 
nätverk där du kan få idéer, kan ”bolla” idéer med andra 
som har samma intresse som du, du kan få uppdrag eller 
ett nytt jobb, du kan få hjälp med allt möjligt, du kan skaffa 
dig referenspersoner som kan rekommendera dig inför nya 
uppgifter, du kan bilda en referensgrupp att luta dig emot 
när du genomför ett uppdrag och du kan få tips om var du 
kan lära dig ännu mer. 

Att underhålla ditt nätverk via sociala medier kan aldrig er-
sätta att du träffar folk och skapar relationer ”på riktigt”. 
Genom de sociala nätverken kan du få tips om mässor, ut-
ställningar, show rooms och andra events där du kan knyta 
djupare kontakter. Bli duktig på att bygga relationer. 

Trend 14: Dubbla kunskaper 
Inredare med ”dubbla kunskaper” efterfrågas mer och mer. 
En inredare som utöver inredning även har kunskaper och 
erfarenhet av ekonomi, affärsmässighet, språk, datateknik, 
sociala medier etc. kommer att vara betydligt mer eftertrak-
tad på jobbmarknaden än en som ”bara” är duktig på inred-
ning. Passa på att utnyttja tider då du har mindre att göra 
till att lära dig mer inom angränsande nyttiga områden.
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Steg III: Hur du kommer igång som inredare

Råd 6: Egenskaper som är bra att ha för att lyckas

Jag utgår ifrån att du gillar att inreda hemma hos dig själv, 
att du gillar att besöka möbel- och inredningsmässor, att du 
är konstnärlig och kreativ och att du uppskattar om du får 
komplimanger från dina vänner för att du har en inredning 
hemma hos dig själv som folk lägger märke till. Det är väl 
därför du läser den här boken. 

Jag antar också att du har ett intresse för de grundläggan-
de estetiska elementen inom inredningsdesign, dvs. hur 
olika ytor förhåller sig till varandra, balans mellan olika de-
lar i en inredning, val av färger, att hitta rätt skala och lämp-
liga former osv. Det finns böcker av den här sorten där man 
beskriver detta och lär ut detta i teori och praktik. 
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Titta dig omkring, hämta inspiration överallt, i verkligheten, 
i magasin och tidskrifter, i TV-program, öva dig på att ta 
fram lösningar på olika inredningssituationer och lär dig att 
ta emot synpunkter och kritik. Jag är övertygad om att du 
gör allt detta bäst genom egen praktisk övning. Jag har inte 
ambitionen att ens försöka lära ut detta i en kortfattad bok 
som denna. 

Den här boken handlar om hur de med dessa baskunska-
per kan bli en riktigt framgångsrik inredare genom att lära 
dig annat som du behöver för att lyckas. 

Men vad är det som krävs för att inredare ska bli riktigt 
framgångsrik? Här kommer några viktiga punkter:

1. Du bör gilla att lösa problem. Tycker du att 
det är utmanande att ställas inför ett olöst 
problem och angripa det – även om du inte 
har ansvaret för att just detta problem blir 
löst? 

2. Troligen har du talang och jag är övertygad 
om att du är kreativ. Gillar du att med ord 
eller bild förklara för folk hur en viss lösning 
kan se ut fast den inte existerar ännu? Bru-
kar folk då förstå vad du försöker beskriva? 

3. Du kastar dig säkert över inredningssidorna 
i olika tidningar och att du har en passion för 
inredning. Tänker du inredning varje dag, 
t.ex. när du kommer in i ett nytt hem eller i 
en ny lokal?

4. Antagligen är du nyfiken på nyheter inom 
design, teknik, produkter, material o.s.v. 
Funderar du på hur ny teknik skulle kunna 
lösa ett visst problem och försöker du hitta 
nya användningsområden för nya material?
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5. Är du realist? Kan du göra en avvägning 
mellan den allra mest idealiska lösningen 
på ett visst problem och vad som verkligen 
är genomförbart ur kostnads-, tids- och 
resurssynpunkt? Har du förmågan att välja 
mellan flera olika alternativ som kanske alla 
är bra på något sätt?   

6. Gillar du människor? Är du social och gillar 
att umgås? Tycker du att det är intressant 
att lyssna på andra för att ta reda på hur de 
lever, jobbar, kopplar av osv.? Tror du att du 
kan arbeta tillsammans även med lite ”job-
biga” uppdragsgivare?

7. Gillar du att planera och organisera? En in-
redare måste ibland organisera allt; hur ett 
projekt tas fram steg för steg, vilka personer 
som ska vara engagerade och hur det hela 
ska genomföras med en given budget och 
en förutbestämd tidplan.

8. Är du en ”doer”? Får du saker att hända? 
Orkar du hålla på tills ett projekt verkligen 
är klart eller har du en tendens att ge upp 
innan du är i mål?

9. Har du tillräcklig energi för att under viss 
tid satsa allt på ditt drömjobb? Har du vil-
jan och fysisk och psykisk styrka för ett jobb 
som sällan klaras av mellan klocka 8 och 17 
utan som ibland kan kräva din insats så gott 
som dygnet runt? 

10. Är du intresserad av ekonomi, budget och 
lönsamhet? Kan du tänka dig att jobba med 
den svåra kopplingen mellan design och 
kreativitet å ena sidan och med en budget 
och en tuff tidplan å andra sidan? 
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11. Gillar du att sälja – både dina egna inred-
ningstjänster och att ”sälja in” ett förslag till 
en kund eller användare?

12. Är du intresserad av förhandling? Gillar du 
att göra inköp som uppfyller förutbestämda 
krav på kvalitet och kostnad? 

Om du har alla dessa egenskaper så är det bara att gra-
tulera till din framtida karriär som inredare. Jag tror ingen 
uppfyller alla dessa krav när man sätter igång. Man kanske 
inte ens vet hur man kommer att reagera i vissa situationer.

Var inte orolig. Min ambition är att i den här boken försöka 
förklara hur du kan bli bättre på mycket av det som be-
skrivs här ovanför. 

Råd 7: Så här kan du utbilda dig till inredare

Redan i det avsnitt som heter Råd 1 ”Du kan kalla dig för 
inredare” finns en förklaring av skillnaden mellan inredare 
och inredningsarkitekt, vad du kan kalla dig och vad du 
inte får kalla dig. Där finns också en kortfattad beskrivning 
av hur en inredare i allmänhet jobbar till skillnad från en 
inredningsarkitekt. 

I det här avsnittet ska jag beskriva vilka olika utbildningar 
och kurser som du kan välja mellan om du vill lära dig mer 
om vad själva jobbet innebär. 

Utbildning med Mastersexamen

Det finns tre olika sätt som du kan genomföra en utbildning 
som ger dig Mastersexamen. Det som erbjuds är färdiga 
utbildningspaket. Du kan inte själv plocka ihop olika kurser 
från olika håll för att på det sättet få en Mastersexamen. De 
tre sätten är:
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1. Speciella skolor för inredningsarkitektur och möbel-
design i Skandinavien

2. Arkitektutbildningar i Skandinavien

3. Utbildningar utanför Skandinavien

Speciella skolor i Skandinavien

Följande skolor finns inom Skandinavien som ger dig en 
Mastersexamen 

•	 Konstfack i Stockholm 

•	 HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i 
Göteborg

•	 Kunsthoegskolen i Oslo

•	 Kunsthoegskolen i Bergen

•	 Danmarks Designskole

•	 Konstindustriella Högskolan Helsingfors

Utbildningen på dessa skolor beräknas ta fem år med hel-
tidsstudier. 

Arkitektutbildningar i Sverige

När man talar om arkitekter så menar man i allmänhet 
byggnadsarkitekter. Men det finns även planarkitekter, in-
redningsarkitekter och landskapsarkitekter. 

Till byggnadsarkitekt kan du utbilda dig på KTH i Stock-
holm, Chalmers i Göteborg, LTH i Lund och Umeå Univer-
sitet. Till planarkitekt kan du utbilda dig i Karlskrona och för 
att bli landskapsarkitekt finns utbildningar i Ultuna utanför 
Uppsala och i Alnarp i Skåne.
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Med en utbildning till i byggnadsarkitekt kan du också spe-
cialisera dig inom inredning, bli medlem i Sveriges Arkitek-
ter och titulera dig som ”Inredningsarkitekt SIR/MSA”.

Utbildning utomlands

Det finns flera utbildningar utomlands som motsvarar de 
skolor som finns i Skandinavien. Om du väljer att ta en 
sådan utbildning är det viktigt att du kontrollerar att deras 
examen motsvarar en Mastersexamen för att den ska kun-
na jämföras med t.ex. Konstfacks och HDK:s utbildning.

Det är arbetsprover som gäller 

För att komma in på Konstfack och HDK måste du kunna 
visa egna arbetsprover. Det är från dessa som din konst-
närliga färdighet bedöms. Det är ofta huvudanledningen 
varför många först söker sig till andra kortare utbildningar. 
Där kan du samla arbetsprover, du kan få referenser och 
du kan bygga upp ditt nätverk. 

Det är många utbildningar där du efter godkända prov 
kan få ett diplom men det hjälper inte för att komma in på 
Konstfack eller HDK. Det är alltid dina egna arbetsprover 
som gäller.

En utbildning som t.ex. ger ett diplom efter färdig utbildning 
är Akademisk Brevskole i Danmark. Du får även möjlighet 
att söka in i en speciell förening efter att ha genomfört brev-
skolan. Men diplomet och medlemskap i denna förening 
har inget att göra med Sveriges Arkitekter eller motsvaran-
de förening i Danmark. Vill du gå vidare och söka dig till 
Konstfack eller HDK kan du genom Brevskolan, som i så 
många andra utbildningar, samla på egna arbetsprover. 

Lär dig att samla dina arbetsprover, dokumentera dem på 
ett välordnat och elegant sätt. Spara dem t. ex. uppklistra-
de på snygga pannåer, ta foton av inredningar du gjort och 
spara allt såväl i pappersformat som i digital form som du 
kan visa i datorn eller på en Ipad.
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Övriga utbildningar

Utbildningar inom inredning och dekoration har blivit oer-
hört populärt. Det finns många anledningar till att så många 
nu går dessa kurser. En del vill gå vidare med inredning 
som sitt nya drömjobb och därför vill man samla arbets-
prover. Andra kanske ska sälja sitt hus eller lägenhet och 
vill fräscha upp det inför visningarna. En del vill satsa på 
att jobba med Homestyling. Andra vill bli dekoratörer och 
naturligtvis finns det väldigt många som har inredning som 
hobby. Jag läste för ett tag sedan om ett par som hade så 
olika uppfattning när det gällde att inreda deras gemen-
samma bostad så att de var mer eller mindre tvungna att 
gå en kurs för att skaffa sig en gemensam syn på hur man 
jobbar med inredning.

På dessa kurser får du lära dig hur man väljer material, 
möbler och andra inredningsdetaljer. Du får lära dig om 
ljussättning, färg, form, rumsgestaltning, trender och stilar.

Det finns kurser inom allt möjligt som rör inredning. En del 
genomförs genom att du själv måste vara fysiskt närvaran-
de, andra kurser kan du fullgöra som distanskurser.

En genomgång av olika utbildnings- och kursarrangörer vi-
sar att du kan hitta kurser i bl.a:

•	 Design och heminredning
•	 Design och modern möbelformgivning
•	 Designa ditt hem
•	 Företagskurser i inredning
•	 Förnya ditt hem
•	 Heminredning
•	 Homestyling
•	 Inredning, grundkurs och fortsättningskurs
•	 Materialdesign
•	 Möbelklädsel
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Gå in på nätet och leta bl. a. på 
•	 www.allastudier.se
•	 www.beckmans.se
•	 www.komvux.com
•	 www.kurser.se
•	 www.medborgarskolan.se
•	 www.studera.nu
•	 www.studiefrämjandet.se

•	 www.utbildning.se

Kolla de kurser som erbjuds med tanke på följande krite-
rier:

•	 Är kursen upplagd så att du efteråt kan uppvisa 
arbetsprover på det du gjort?

•	 Har du möjlighet att delta aktivt i en kurs tillsam-
mans med andra eller passar det dig bättre att stu-
dera ensam hemma genom distansutbildning?

•	 Hur mycket tid och hur mycket pengar har du möj-
lighet att satsa? Det finns kurser som tar några tim-
mar och det finns utbildningar som tar flera år. Det 
finns kurser för några hundralappar och det finns 
kurser för många tusen kronor.

•	 Hur uppfattas denna kurs av inredare som jobbar 
på marknaden?

•	 Vad innehåller kursen? Förutom ren inredningskun-
skap ingår även yrkesrådgivning och stöd och hjälp 
att skaffa ett jobb när du är klar?

•	 Vem är kursarrangör? Har de lång erfarenhet inom 
området och har kursarrangören gott anseende
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Råd 8: Så skaffar du dig praktisk erfarenhet

Om det är svårt att komma in på inredningsutbildningar 
som erbjuder en Mastersexamen så är det desto lättare 
att skaffa sig egen praktisk erfarenhet som inredare. Det är 
faktiskt mycket lättare än inom många andra jobb. Passa 
på alla tillfällen och var noga med att dokumentera allt du 
gör med presentationsplanscher, ritningar, foton osv. Se till 
att du både skriver ut dina foton och att du sparar dem i 
digital form så att du enkelt kan visa dem för de som kan 
vara intresserade. 

Börja i ditt eget hem

Det enklaste sättet att öva sig är om du börjar där du själv 
bor. Öva dig på olika inredningslösningar i ditt eget hem, 
kanske bara i ditt eget rum. Tänk på att ta foton före och 
efter dina inredningsförändringar. Pröva hur du med enkla 
medel kan måla om eller tapetsera om väggarna, möble-
ra om, byta några detaljer för att härigenom både öva dig 
själv och för andra visa vilken förändring du kan skapa med 
enkla medel. 

Det blir ännu mer imponerande om du fortsätter att föränd-
ra inredningen i flera steg och därmed hela upplevelsen i 
samma rum. Gör det hela tiden på ett kostnadseffektivt sätt 
och så att du med foton och kanske med video visar hur 
stora upplevelserna kan bli av dina olika inredningar. 

På det sättet kan du få fram bra referensfoton att visa de 
som kan vara intresserade av dina tjänster. Dels ser de 
vilka förändringar som du kan genomföra på ett enkelt sätt 
dels visar du på detta sätt ditt stora intresse för inredning. 
Det är bara de som har en verklig passion för inredning 
som kan tänka sig att vända upp och ner på sitt eget rum 
eller hela sin bostad på detta sätt bara för att skapa och 
visa på en förändring.
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Gå vidare med vänner och andra kontakter

Om du får frågan från någon vän eller från någon annan i 
ditt nätverk om du vill hjälpa till med inredningen så tacka 
ja direkt. Du kanske är medlem i någon förening, organi-
sation eller du kanske får frågan från någon granne. Ofta 
kan en första fråga uttryckas ungefär så här: ”Vi skulle vilja 
förändra lite hemma och har en massa idéer som vi skulle 
vilja diskutera med dig.” En sådan obetydlig fråga kan vara 
starten till att du får hjälpa till betydligt mer än vad någon 
kan ana från början. Det börjar ofta med att du ger lite syn-
punkter och några råd men det kan växa till att du erbjuder 
dig att göra en liten skiss eller en enkel presentation på en 
pannå, du kanske erbjuder dig att göra inköp (och då kan 
du samtidigt skaffa dig kontakter bland leverantörer som 
kan leda till omedelbara eller framtida rabatter) och du kan-
ske även föreslår att du kan övervaka själva genomföran-
det. Sköter du detta på ett bra sätt så är chanserna stora 
att de kommer tillbaka vid nästa tillfälle som de har inred-
ningsproblem och dessutom rekommenderar dig till andra.

Om de inte frågar – var inte rädd för att erbjuda dina tjäns-
ter. Tala om i klartext att dina ambitioner är att gå vidare 
med inredning som ditt drömjobb och då behöver du refe-
renser och arbetsprover. Var noga med att informera om att 
du vill ta foton av aktuella rum före och efter förändringen. 

Var inte heller rädd för att fråga dina vänner om de känner 
till någon annan som kan tänkas behöva lite inrednings-
hjälp. Det finns så många anledningar till att ett behov av 
förändring av inredning uppstår.

•	 Någon kanske ska börja jobba hemifrån med en 
verksamhet där man kanske även ska kunna ta 
emot kunder

•	 Man får barn och nya behov uppstår

•	 Man har skaffat sig ett nytt hem eller en ny fdritids-
bostad
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•	 Man kan helt enkelt ha tröttnat på den inredning 
som man har

•	 Man kanske inte hade råd att ta ett ordentligt grepp 
tidigare men nu ser man en möjlighet att genomföra 
en efterlängtad förändring

•	 Man ordnar en speciell fest, bröllop eller liknande 
och därför görs en stor del av inredningen om tem-
porärt

•	 Någon i familjen blir handikappad vilket påverkar 
hela bostadens inredning

•	 Någon kanske behöver en ny inredning i källaren 
eller något annat utrymme för uthyrning

•	 Någon ska sälja sin bostad, lägenhet eller hus och 
det gäller att fräscha upp bostaden inför visningen

•	 Ungdomar flyttar hemifrån eller personer eller fa-
miljer flyttar ihop

Dina vänner och övriga personer i ditt nätverk tillbringar 
dessutom sina dagar någonstans, genom att jobba, stude-
ra, syssla med sina fritidsintressen eller liknande. Du kan 
erbjuda dina tjänster för alla möjliga lokaler. Det kan röra 
sig om kontor, butiker, restauranger, hotell, mässor, konfe-
renser, skolor och andra utbildnings- och samlingslokaler.

Jobba professionellt

Om du får tillfälle att hjälpa någon i din bekantskapskrets 
på detta sätt med inredning så försök att jobba så profes-
sionellt som möjligt. Med det menar jag att du bör börja 
med att ta foton av hur det såg ut innan det hela startade, 
ta reda på användarnas krav och önskemål på ett struktu-
rerat sätt och sammanställ material- och färgprover på ett 
tydligt sätt. 
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Gör en grov tidplan för genomförandet, erbjud dig att göra 
inköpen, håll koll på kostnaderna och avsluta det hela med 
att ta fina foton av hur det blev. Om du tar betalt så gäller 
det att du talar om från början vad det kommer kosta. Då 
får du träning att jobba på rätt sätt och dina vänner kan 
efter att de sett hur du jobbar rekommendera dig och ditt 
strukturerade sätt att jobba. 

När allt är klart kommer de tacka dig för ditt arbete. Passa 
då på att fråga dels om de kan och vill rekommendera dig 
till andra och om du får använda dem som referens när du 
får nya kontakter. 

Praktikplats, trainee eller deltidsjobb

Ett av de bästa sätten att skapa arbetsprover, få referenser 
och bygga ditt nätverk är att du skaffar dig ett jobb som 
praktikant eller trainee. Då kommer du att leva i den miljö 
som du kanske hoppas på. Du får verkligen se vad det 
innebär och du ser många av jobbets för- och nackdelar.

Ibland kan det vara svårt att få ett praktikantjobb. Många 
företag anser inte att de har tid att handleda en praktikant 
eller en trainee på ett bra sätt. När företag anställer prakti-
kanter eller trainees så går ofta de anställdas familjemed-
lemmar och liknande före i kön. Har du några sådana möj-
ligheter så är det naturligt att börja med att ta den typen av 
kontakter.

Det är i allmänhet lättare att få ett deltidsjobb i en inred-
ningsbutik än på ett inredningskontor. Det kan vara en 
butik som säljer möbler, belysning, tyger, färg och tapeter, 
hushållsgrejer, antikviteter, konst osv.  Butiker har ofta en 
relativt stor omsättning av personal så där är chanserna 
relativt goda att du kan få ett deltidsjobb. 
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Steg IV: Några viktiga grundkunskaper

Råd 9: Lär dig de viktigaste designelementen

Man kan dela upp en design i några olika element för att 
själv förstå och kanske förklara ett inredningsförslag eller 
en inredningslösning för andra. Naturligtvis är det kombi-
nationen av de olika designelementen som ger helheten 
och upplevelsen men det kan, inte minst av pedagogiska 
skäl, vara nyttigt att se och studera en inredning i dess 
olika element.

Upplevelsen av de olika elementen hänger starkt ihop med 
betraktarens personliga minnen och livserfarenheter vilket 
är en av alla orsaker till att olika personer kan uppleva en 
och samma design på så många olika sätt.

Det finns inte en och allmän accepterad indelning i olika 
designelement. Jag har valt en indelning i fem element; 
utrymme, linjer, färg, form och struktur och med den indel-
ningen som grund gjort min egen checklista med punkter 
som du kan använda när du tittar på andras inredningar 
och när du skapar eller beskriver dina egna förslag.

Utrymmet

•	 Är längd, bredd och höjd rätt ur funktionell synpunkt?

•	 Hur är det med längd, bredd och höjd med tanke på 
balans, proportion etc.?

•	 Hur är utrymmet uppdelat med tanke på förgrund/
huvudutrymme/bakgrund?
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Linjerna

•	 Linjer kan vara vågräta, lodräta, diagonala, kurviga, 
sicksack, vågiga, parallella, korsa varandra i rutnät 
osv. Hur är samordningen och harmonin?

•	 Finns det på sidan av de verkliga linjerna även un-
derförstådda linjer att ta hänsyn till?

Färgerna

•	 Hur är färgernas nyans, dvs. de faktiska färgerna?

•	 Hur är färgernas värde, dvs. variationerna i ljushet 
och mörker?

•	 Hur är färgernas intensitet, dvs. färgernas mättnad? 

•	 Hur fungerar eventuellt kontrasterande färger?

•	 Finns det kompletterande färger och hur fungerar 
de?

•	 Finns det varma och/eller kalla färger och hur fung-
erar de?

Formerna

•	 Är formerna i huvudsak geometriska eller organiska 
och hur fungerar detta?

•	 Gör en bedömning av eventuella negativa former 
mellan de positiva formerna?

•	 Hur är formernas förstärkning med hjälp av ljus och 
mörker?

•	 Har man dessutom förstärkt intrycket av olika for-
mer med toning, struktur, belysning eller färger?
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Struktur, textur eller yta

•	 Har man utnyttjat struktur för att ge liv åt en yta eller 
ett föremål?

•	 Gör en bedömning av taktila och underförstådda 
texturer. De taktila kan du ta på och känna. De un-
derförstådda är den yta som du ser men inte kan 
känna.

Råd 10: Så här kan du kontrollera funktionen

Eftersom du läser den här boken och har en tanke om att 
du skulle vilja välja att bli inredare som ditt drömjobb så an-
tar jag att du tittat på massor av olika inredningar i tidning-
ar, på TV och i verkligheten. Om du ser att något ser trevligt 
och estetiskt tilltalande ut så är det inte detsamma som att 
du kan gå hem och själv skapa en lyckad inredning. Du 
kanske inte riktigt vet vad du ska titta efter.

Många inredningsreportage ger en massa information av 
teknisk art; vad heter den inredningsdetalj som visas, vil-
ka material har använts och vilka färger finns det, var kan 
man köpa den och hur mycket kostar den. Om det är ett 
gör-det-själv-reportage får man en massa information om 
vilka verktyg och vilka material som behövs och detaljera-
de beskrivningar av hur man går tillväga. Men om du får 
reda på vilken sorts papper och vilka pennor som Alvar 
Aalto, Arne Jacobsen och Carl Malmsten använde när de 
skapade sina välkända inredningar så tror jag inte att det 
hjälper dig särskilt mycket för att bli en bra inredare. 

Det gäller att du vet hur du ska titta och hur du ska studera 
en presenterad inredning på ett sådant sätt att du kan bli 
inspirerad att skapa bra inredningar själv. Jag talar inte om 
plagiat, jag talar om att vi måste kunna studera bra och 
föredömliga exempel på ett sådant sätt att vi ständigt inspi-
reras och lär oss nytt.
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Jag har en egen checklista som består av sex punkter:

•	 Omfattning

•	 Funktion

•	 Kvalitet

•	 Kostnad

•	 Miljö 

•	 Säkerhet 

Du kanske väljer en annan checklista. Det går naturligtvis 
lika bra men det viktiga är att du skaffar dig ett metodiskt 
sätt studera de goda exemplen.

Omfattning

Finns alla delar med som bör finnas med i inredningen? 
Jag börjar med att ta en matsal som exempel. Går det 

•	 Att äta i mindre och större grupper

•	 Att servera på ett praktiskt sätt

•	 Att duka in och duka ut

•	 Att sitta bekvämt under lång tid

•	 Att stänga till från andra utrymmen

•	 Att städa på ett praktiskt sätt

•	 Att vara i matsalen utan att bli störd

•	 Att använda matsalen för annat än att äta

•	 Att ha naturlig kontakt med entré, kök, rum att vis-
tas i efter maten
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Funktion

Jag tar här ett kök som exempel. Du kan t.ex. kontrollera 
hur man rör sig i det kök som du tittar på.

Tänk speciellt på de olika arbetsflödena i köket: 

1. Den viktigaste arbetsytan ska ligga mellan spisen 
och vasken.

2. Det ska vara korta avstånd och praktiskt att röra 
sig: från kyl, frys eller skafferi till arbetsbänk och 
vidare till spis eller matplatsen.

Kontrollera också att det är nära från kylen direkt till 
matbordet för t.ex. enkla morgonmål.

3. Det ska vara nära från vask till arbetsbänk till spis, 
fram och tillbaka utan problem. Detta är den klas-
siska s.k. ”arbetstriangeln” som många utgår ifrån.  

4. Placera inte en spis som har ugnslucka mitt i en 
arbetsbänk så att ugnsluckan kommer i vägen när 
man rör sig fram och tillbaka i köket. 

5. När man kommer hem med inköp ska det finnas 
ytor för att sortera in maten i frys, kyl eller skafferi.

6. Hur fungerar köket om man ska ställa till med sto-
ra fester? Hur fungerar arbetsflödet när allt blir så 
mycket mer, man kanske ska hantera upplägg-
ningsfat för massor av mat, tallrikar för många gäs-
ter, utrymme för färdig mat som man beställer hem 
eller man kanske vill servera maten färdigupplagd 
på tallrikarna? Var ställer man exempelvis 20 tall-
rikar med upplagd varm mat så att de snabbt kan 
delas ut till gästerna? Och var ställer man alla odis-
kade tallrikar och glas som man har dukat ut?
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Kvalitet

Kvalitet handlar om den uppfattning som använda-
re och besökare får av det färdiga inredningspro-
jektet, gjorda materialval och estetiken. Kolla me-
todiskt exempelvis efter denna checklista. Det här 
kan t.ex. gälla ett vardagsrum:

•	 Golv

•	 Väggar

•	 Tak

•	 Fönster

•	 Belysning

•	 TV & mediamöbler

•	 Soffor och fåtöljer

•	 Textil

•	 Förvaring

•	 Soff- och sidobord

•	 Speglar

•	 Mattor

•	 Gardiner, draperier

•	 Kuddar och plädar

•	 Växter

•	 Vaser

•	 Ljusstakar

•	 Konst
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Kostnad

När du ser ett färdigt projekt i verkligheten eller i 
ett tidningsreportage så vet du oftast inte vad allt 
har kostat. Ett sätt är då att titta på om inredningen 
ger rätt kostnadsintryck. Ser det för påkostat och 
vräkigt ut eller ger inredningen ett alltfört påvert 
intryck? 

Vidare kan du fundera på om inredaren varit listig ur 
kostnadssynpunkt på något speciellt sätt?

•	 Har man t.ex. blandat nytt och gammalt? 
Det gamla kan man ofta fynda till bra priser.

•	 Har man kanske låtit bli att byta befintliga 
skåp. Man kanske bara har bytt luckorna, 
målat om dem klätt över dem eller bara bytt 
knoppar och handtag.

•	 Har man prioriterat förståndigt? Bänkskivor 
betyder mer för helhetsintrycket än vägg- 
och bänkskåp.

•	 Har man valt material som är lätta att under-
hålla, lätta att göra rent och eventuellt repa-
rera? Har man lagt sig på rätt kvalitetsnivå. 
Kommer inredningen att hålla i ”all evighet” 
eller har man medvetet lagt sig på en lägre 
kvalitetsnivå om tanken är att byta ut inred-
ningen lite senare?

•	 Har man utnyttjat möjligheten till dubbla 
funktioner? Kan den valda belysningen an-
vändas på flera sätt?
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Miljö

Nedanstående checklista kan användas för nästan 
vilken sorts utrymme som helst.

1. Har man använt fönster och dörrar som har god 
värmeisolering och som sluter tätt intill föns-
ter- och dörrkarmar så att energiförbrukningen 
minskas så mycket som möjligt. Det kommer 
både att påverka miljön på ett positivt sätt och 
energikostnaderna.

2. Har man valt golv av naturmaterial eller lino-
leum. Man bör undvika PVC-golv eftersom man 
i den tillverkningen använder stora mängder av 
olja och energi. Man kan dessutom få problem 
vid sopförbränningen av detta golvmaterial ef-
tersom PVC-golven innehåller klor.

3. Har man använt silikatfärg, limfärg eller mil-
jömärkt vattenbaserad latexfärg som har bra 
täckförmåga och är bra ur hälsosynpunkt. 

4. Ett miljömässigt tänkande handlar även om att 
välja material och produkter som har sådan 
kvalitet att de fungerar under lång tid framåt. Då 
minimeras resursanvändningen och den nega-
tiva miljöpåverkan.

5. Finns det strömbrytare med vilken man stänger 
av alla apparater samtidigt. Använd dimmer, det 
sparar energi.

6. Har man passat på att se över ventilationen i 
rummet eller den aktuella lokalen så att man 
inte förlorar energi i onödan.

7. Har radiatorerna termostat så att det inte bildas 
onödig överskottsvärme i ett kök.
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8. Har man undvikit färger som innehåller lack-
nafta eftersom det är ett lösningsmedel som 
är både hälso- och miljöfarligt. Man bör också 
undvika färger som innehåller tungmetaller eller 
ämnen som kan vara cancer- eller allergifram-
kallande.

Säkerhet

Här kommer några säkerhetspunkter att titta på när 
det gäller en bostad:

1. Alla eluttag ska vara jordade.

2. Alla eluttag som placeras närmare golvet än 1,7 
meter måste ha petskydd för bansäkerheten.

3. Fönster och eventuell balkongdörr bör vara försed-
da med säkerhetsbeslag och spärranordningar. 

4. Tänk på att bokhyllan kan bli en klätterställning om 
du har en bokhylla ända ner till golvet.

5. Kontrollera att man inte använt sig av byggnadsma-
terial som framkallar allergier.

6. Kontrollera att det inte finns utskjutande hörn från 
en bänkskiva och liknande som kan skada.  

7. Många barn lär sig efter ett tag hur man överlistar 
ett ”barnsäkert lås”. Skaffa därför riktigt säkra lås.

8. Förse väggskåpen med barnsäkra lås.

9. Undvik lösa elsladdar som hänger fritt.

10. Tänk igenom hela inredningen ur brandsynpunkt.

11. Välj golvmaterial som inte blir för halt. Använd halk-
skydd om du har lösa mattor. 
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Råd 11: Skilj på olika inredningsstilar så här

Det finns naturligtvis massor av olika inredningsstilar. För 
att du på ett enkelt sätt ska få en överblick och lätt ska kun-
na skilja mellan de olika stilarna med hjälp av några typiska 
kännetecken har du här en mycket kortfattad checklista på 
vad som är typiskt för de olika stilarterna. Jag har valt de 12 
vanligast förekommande men det finns många fler. 

Art Deco
•	 Betyder dekorativ konst
•	 Framhäver exklusivitet
•	 Ofta parkettgolv
•	 Linoleumgolv i abstrakta mönster 
•	 Ofta svartvit-rutig vinyl
•	 Sicksack-mönster
•	 Geometriska motiv
•	 Genomarbetade snickeridetaljer
•	 Enfärgade tapeter och tyger
•	 Vanliga färger svart, krom, gult och rött
•	 Lampor i krom
•	 Lampor i form av kvinnofigurer

Feng Shui
•	 ”Vind och vatten”, den osynliga energi i all materia
•	 Skapar balans mellan människan och omgivningen
•	 Inredning så att människan kommer i balans
•	 Inga starka färger i sovrum
•	 Inga utskjutande hyllplan och hörn
•	 Inget som man kan förknippa med dåliga minnen
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Jugend
•	 Samma som ”Art Noveau”
•	 Slingrande linjer
•	 Japanska och asiatiska inslag
•	 Blom- och växtmotiv
•	 Kända formgivare: Carlo Bugatti, Eugène Gaillard

Lantligt
•	 Trä i golv, väggar och möbler
•	 Gärna antika möbler och gärna lite slitna möbler 
•	 Långa tjocka gardiner
•	 Filtar och kuddar framför en kamin
•	 Färger från naturen, jordnära toner och växtgrönt
•	 Målade paneler och vitrindörrar i kök
•	 Blomstermotiv på textilier och tapeter
•	 Mycket blommor

Minimalism:
•	 Stora öppna och avskalade ytor
•	 Enkla, ofta kvadratiska former
•	 Kal, vit inredning
•	 Prylfritt
•	 Svarta detaljer
•	 Ofta symmetri

Shabbychic
•	 Kvinnlig inredning i vitt och ljusa pastellfärger
•	 Antika möbler, slitna, nötta och med avskavd yta
•	 Snittblommor
•	 ”Rostiga” detaljer, påminner om fransk inredning
•	 Grejor från loppmarknader
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New England
•	 Ljusa färger på väggar och textilier
•	 Ofta liggande vitmålad träpanel på väggarna
•	 Mörka träslag i möbler och detaljer, doft av tjära
•	 Avskalad och enkel inredning
•	 Detaljer liknar fyrar, signalflaggor, sjömärken
•	 Gärna mässing som på båtar
•	 Stjärnor och ränder som i amerikanska flaggan
•	 Kommer från USA:s nordostkust

Romantisk stil
•	 Mjuka material
•	 Golvdekorationer
•	 Feminina målade möbler med mjuka linjer
•	 Pastellfärger i blått, rosa och gräddvitt
•	 Ljuset silar ofta in genom skira gardiner
•	 Mycket blomsterarrangemang

Rustik stil
•	 Enkel stil där det gäller att få det att se primitivt ut
•	 Grova möbler som är/ser ut att vara handgjorda
•	 Hyvlade grova trägolv som inte är perfekt plana
•	 Trämöbler
•	 Läder och mocka
•	 Tenn och andra metaller med patina
•	 Smidesjärn och järn som har rostat
•	 Naturliga material i tyger, bomull, hampa, linne, ull
•	 Stenmaterial och annat utomhusmaterial
•	 Naturens färger träfärg, grått, matt blått
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Scandinavian modern 50-talet
•	 Rena, enkla linjer
•	 Färgstarkt och starka kontraster
•	 Assymetriska mönster
•	 Fantasifulla tyger
•	 Kreativa lampor
•	 Kända namn: Alvar Aalto, Carl Malmsten

Scandinavian modern 60-talet
•	 Plaststolar
•	 Jättekuddar och dynor
•	 Rymdinspirerade möbler och detaljer
•	 Populära färger svart, vitt, ärtgrönt, rosa
•	 Kända namn: Verner Panton, Sigvard Bernadotte

Skärgårdsstil
•	 Enkelt och framför allt praktiskt
•	 Trähus
•	 Öppna spisar och kaminer
•	 Avlutade golv med enkla trasmattor
•	 Vita väggar
•	 Trärena möbler
•	 Matta färger ofta vitt och grått
•	 Mönster påminner om stränder och strandväxter
•	 Detaljer drivved, snäckor, fiskedon, lanternor, rep
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Steg V: Hur du jobbar med dina kunder

Råd 12: Här är verktygen som du behöver

Det är ett antal verktyg du behöver som inredare. En god 
idé är att ha dessa i god ordning i en speciell väska, ditt 
”inredar-kit”, alltid klart om du får en förfrågan eller ett tips 
som gör att du måste rycka ut på kort varsel. Här kommer 
en kortfattad checklista vad du bör ha med dig vid första 
mötet. När inredningsuppdraget kommit längre blir det ak-
tuellt med alla möjliga materialprover och liknande:

1. Färgkarta eller färgvifta som det också kallas. Sök 
på ”färgkarta bilder” på Google så ser du att det 
finns en massa olika sådana. De enklaste kan du 
ladda ner eller beställa gratis medan de mest avan-
cerade kan kosta upp till 3-4000:- kronor.

2. Bärbar Laptop eller Ipad i vilken du har lagt in inred-
ningsexempel, inredningsdetaljer och uppgifter om 
tillverkare och priser.

3. Skissrulle. Det är ett utmärkt sätt att sitta tillsam-
mans med uppdragsgivaren och skissa fram olika 
tankar och lösningar. Hur bra och skicklig du än är 
eller kommer att bli på att rita med de ritprogram 
som du kan ladda ner från nätet, börja alltid att skis-
sa med penna och skisspapper. Cad-ritningar är 
fantastiska men de har den nackdelen att de ger ett 
intryck av att vara alldeles för färdiga och slutgiltiga 
redan när man är i tidiga skisskeden. 

4. Anteckningsblock eller Ipad för att snabbt och en-
kelt kunna göra anteckningar.

5. Måttband, både ett ca 20 meters och en vanlig tum-
stock, ofta 2 meter. Ett väldigt praktiskt redskap är 
digitala avståndsmätare som kostar mellan 500:- 
och 2000:- kronor.
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6. En skalstock, dvs. en linjal, ofta med en triangulär 
form. På det sättet finns sex olika skalor att mäta 
med.

7. En kalkylator där du kan göra snabba beräkningar 
av kostnader, ytor, volymer etc.

8. Kamera eller Iphone med möjligheter att ta bilder.

9. Exempel på vad du gjort på annat håll och illustra-
tioner av hur du genomfört tidigare uppdrag med 
exempel på presentationsmaterial, tidplaner, kost-
nadssammanställningar och foton på hur det hela 
blev när det var färdigt.

Råd 13: Sju viktiga regler

När du kommit överens med en beställare om att du ska 
utföra ett inredningsuppdrag kan det vara bra att ni skriver 
ett enkelt avtal eller kontrakt om 

•	 vad som ska göras

•	 när det ska vara klart

•	 hur du ska få betalt för ditt jobb och

•	 hur det är tänkt att du genomför uppdraget

För lite större uppdrag bör du och din uppdragsgivare upp-
rätta ett ordentligt kontrakt. I nästa avsnitt hittar du ett ex-
empel på ett avtal som ni kan utgå ifrån. Om beställaren 
kommer med ett kontraktsförslag som har ett helt annat 
upplägg och du känner dig osäker ska du be att någon 
jurist tittar på förslaget åt dig.

För riktigt stora konsultuppdrag som inredningsarkitekter, 
byggnadsarkitekter och ingenjörer utför finns ett bra kon-
traktsformulär som följer vissa bestämmelser. Dessa be-
stämmelser heter ”Allmänna bestämmelser för Konsultupp-
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drag (ABK 09)” och de är framförhandlade mellan viktiga 
parter inom konsult- och byggbranschen. Dessa allmänna 
bestämmelser är i allmänhet för omfattande och detalje-
rade för ett inredningsuppdrag men de innehåller många 
kloka tankar om hur en inredare och en beställare på bästa 
sätt bör samarbeta så att det inte blir problem. 

Här kommer sju råd hur samarbetet bör gå till med utgångs-
punkt från ABK 09 som är bra att ha som rättesnöre även 
om man inte upprättar ett ABK-kontrakt. Du bör arbeta en-
ligt nedanstående principer. Du kan göra de punkter som 
känns rätt för dig till din policy. Du kan mycket väl redogöra 
för dessa tankar när du träffar en presumtiv uppdragsgiva-
re i ett tidigt stadium.

Håll dig till dessa enkla råd. Då kommer du slippa många 
jobbiga diskussioner och du kommer att kunna bygga upp 
långsiktiga relationer med uppdragsgivare som dels kan 
komma tillbaka med fler uppdrag, dels kan rekommendera 
dig som inredare åt andra.

1. Uppdragets omfattning

Det är viktigt att du och beställaren är överens om vad 
som ingår i uppdraget. Du och beställaren bör samråda 
och tillsammans

•	 precisera uppdraget, både hur mycket som skall 
göras, vem som tar nödvändiga kontakter och vil-
ken kvalitet som skall levereras så långt som det 
är möjligt

•	 komma överens om i vilken form och detaljerings-
grad som uppdraget ska redovisas

•	 göra upp en budget för uppdraget.  
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2. Uppdragets genomförande

Beställaren och du bör löpande hålla varandra under-
rättade om allt som kan påverka uppdraget. Om du fö-
reslår någon lösning som på ett eller annat sätt kan 
innebära risk eller obehag t.ex. miljömässiga nackde-
lar, ska du informera beställaren om detta. Om du mär-
ker att du måste utföra annat arbete eller mer arbete 
än vad någon kunnat förutse när uppdraget började så 
skall du informera om detta på ett tydligt sätt innan nå-
got extra arbetet sätts igång.

3. Tider

Du bör upprätta en tidplan för uppdraget. Tidplanen 
ska innehålla uppgifter om när beställaren måste fatta 
nödvändiga beslut under projektets gång. Både du och 
beställaren ska sträva efter att de delar som var och en 
ansvarar för genomförs enligt tidplanen. Både du och 
beställaren ska omedelbart underrätta den andre om ni 
ser någon risk för försening.

4. Betalning och etik

En inredare kan i princip jobba på tre olika sätt. Han 
eller hon kan vara 

a) en oberoende konsult som gör ett inredningsförslag 
utan att göra några inköp

b) en inredare som både gör inredningsförslaget och 
anlitas för att göra inköp av inredningsdelarna

c) en inredare som jobbar på uppdrag av en leveran-
tör av inredningsdelar, hus eller lägenhet eller lik-
nande.
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I det första fallet ersätts du i allmänhet av uppdragsgivaren 
med ett arvode som står i relation till nedlagd tid. Det finns 
även andra former som t.ex. löpande räkning med tak, fast 
pris, success fee etc. Jag går igenom de olika formerna i 
råd 29. 

I det andra fallet kan du också ersättas med ett arvode. Det 
är dock inte ovanligt att du i dessa fall även får ersättning 
från annat håll än från den som ska använda sig av inred-
ningen, bl.a. royalties från fabrikanter och leverantörer. Det 
är viktigt att du, av etiska skäl, informerar beställaren om 
det är så. Din roll, sett från beställarens synpunkt, är att i 
första hand ta vara på dennes intressen.

I det tredje fallet betalas du av leverantören och kostnaden 
för detta bakas in i det produktpris som kunden får betala.

5. Sekretess och handlingar

Som inredare kommer du att få ta del av mycket och 
ibland detaljerad information om den familj eller den 
verksamhet som du jobbar för. Det är självklart att du 
inte ska sprida denna information eller några handling-
ar utan att du och uppdragsgivaren kommer överens 
om vad som kan spridas och hur.

6. Användning av handlingar

Beställaren har rätt att använda de handlingar och de 
förslag som du tagit fram för det ändamål som uppdra-
get handlar om. Om beställaren vill använda materialet 
på något annat sätt ska han begära ditt medgivande. 
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7. Spar viktigt underlagsmaterial

Du bör spara viktigt underlagsmaterial och det slutgilti-
ga förslaget under rimlig tid, t.ex. i tre år. 

Råd 14: Så genomför du ett uppdrag

Låt oss anta att du blir engagerad för att göra en inredning. 
Det kan gälla en ny bostad eller annan lokal eller det kan 
gälla att man vill göra om i en befintlig byggnad. Det är 
klokt att se på detta som ett projekt. Ett projekt har en start 
och ett slut och man brukar dela in projekt i olika, helst väl 
definierade, etapper eller skeden. Det gör det tydligt för alla 
inblandade var man är i projektet, vad som ska göras och 
vad nästa steg innebär.

Det finns flera sätt att dela in ett inredningsprojekt. Det är 
dock mest fråga om att kärt barn har många namn. Jag 
kommer här att använda mig av följande indelning. Du 
kommer säkert hitta andra sätt att namnge de olika delarna 
men tankesättet är detsamma. 

1. Programskedet

2. Preliminärt förslag

3. Slutgiltigt förslag

4. Upphandling, inköp

5. Genomförande

6. Projektavslutning

7. Uppföljning

Arkitekter och andra inom byggsektorn har ofta lite andra 
benämningar för dessa skeden, t.ex. programhandlingar, 
förslagshandlingar, projektering, förfrågningsunderlag, ge-
nomförande, slutbesiktning. Det viktiga är inte namnen, det 
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viktiga är att alla inblandade ska veta vad man håller på 
med och mot vilket mål man går. Den här skedesindelning-
en är användbar i de flesta typer av projekt för bostäder 
eller kommersiella lokaler, i Skandinavien eller utomlands 
och för nybyggnad eller ombyggnad. 

När jag kommenterar de olika skedena utgår jag för enkel-
hets skull från en typ av projekt som många av oss känner 
till väl. Låt oss exemplifiera med att inredningsuppdraget 
består av att du ska inreda ett kaffe- och pausrum för ca 20 
personer i ett kontor. Vi kan tänka oss att du antingen job-
bar på kontoret och därför fått detta uppdrag som anställd 
eller att du jobbar som extern konsult. Det är viktigt att du i 
båda dessa fall bedriver inredningsprojektet så professio-
nellt som möjligt.

1. Programskedet

Programskedet omfattar följande:

•	 Intervju med uppdragsgivaren

•	 Insamling av information

•	 Ta fram befintliga ritningar av lokalen

•	 Mät upp tillgänglig yta, ta reda på var befintliga vat-
ten-, avlopps- och elledningar finns

•	 Behov och önskemål som ska uppfyllas

•	 Fastställ mål för projektet

•	 Fastställ ungefärlig budget för projektet

•	 Fastställ ungefärlig tidplan

•	 Inventera befintliga möbler och övriga inrednings-
delar

•	 Samordna med ev. andra konsulter som är engage-
rade; arkitekt, byggare, ingenjörer
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Du träffar VD:n för företaget för att ni ska sätta igång 
projektet. Det är vanligt att en uppdragsgivare vid första 
mötet direkt börjar tala om hur man vill ha det. Antingen 
genom att peka på plats eller med en skiss som ritats upp 
med penna eller med ett ritprogram i datorn. Det kan låta 
ungefär så här: ”Vi hade tänkt oss att ha en stor soffa som 
skulle stå där, och att vi behöver en hylla för tidningar som 
kan placeras där borta och så ska det se lite trevligt ut så 
det gäller att du väljer några tilltalande färger på soffa och 
stolar.”

Försök få din uppdragsgivare att i stället formulera sina 
önskemål i ord i stället för att direkt gå på en tänkbar lös-
ning. Skriv ner de önskemålen och kontrollera att du upp-
fattat allt rätt.

2. Preliminärt förslag

Detta skede innehåller följande steg:

•	 Framtagande av preliminära förslag på layout, in-
gående fast och lös inredning, utrustning, material-
val, färgförslag och finish

•	 Preliminära listor på ingående fast och lös inred-
ning

•	 Grova överslagsmässiga kostnader

•	 Inredaren presenterar det preliminära förslaget el-
ler några alternativa förslag

•	 För- och nackdelar med de olika förslaget presen-
teras och diskuteras

•	 Inredaren försöker få fram beslut på vilket alternativ 
som ska väljas och vad som skall bearbetas vidare
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Du bör helst jobba fram några olika preliminära förslag.  
Anledningen att du tar fram flera alternativ kan t.ex. vara att 
du ser för- och nackdelar med olika lösningar. Du kanske 
kommer fram till att du kan göra en betydligt bättre lösning 
om du får flytta på pentryinredningen men det innebär stör-
re kostnader med ny rör- och eldragning. Du kan då ta fram 
två förslag, ett där du föreslår att flytta pentryinredningen 
och ett annat där du behåller pentryinredningen där den är 
i dag. Med flera alternativ kan du på ett pedagogiskt sätt 
redovisa för- och nackdelar med olika lösningar. 

Lägg inte ner för mycket jobb på själva redovisningen av 
de olika alternativen. Det är en fördel om de ser lite skiss-
mässiga ut och inte alltför färdiga. Då känner de som ska 
besluta om lämpligt alternativ att man inte är bunden utan 
förslagen går att påverka. Presentera alternativen med 
hjälp av skisser, bilder från andra miljöer som ger en upp-
fattning om det du föreslår, några färgprover och eventuellt 
några materialprover.

Försök att belysa de olika alternativen ur flera synpunkter, 
t.ex. med utgångspunkt från

•	 Omfattning, finns allt med som önskades?

•	 Funktion, hur kommer rummet att fungera?

•	 Kvalitet, vilken kvalitet vill du föreslå inom given 
budget?

•	 Kostnad, redovisa överslagsmässiga jämförelser 
mellan alternativen

•	 Miljö, föreslår du enbart miljömärkta inredningsde-
lar, redogör för andra miljöaspekter 

•	 Säkerhet, finns det några speciella risker att ta hän-
syn till?  
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Lyssna noga på alla kommentarer som antingen kan kom-
ma direkt eller efter en tid då man har fått chans att tänka 
över dina olika förslag. I allmänhet är det bästa att dina al-
ternativa förslag sätts upp tydligt så att alla som berörs får 
tillfälle att titta, diskutera och ge sina kommentarer. 

Skriv ner synpunkterna, sammanfatta dem och presente-
ra dem för din uppdragsgivare. Försök få som resultat av 
diskussionen att du kan säga ”om jag bearbetar den delen 
och ändrar på de här tre sakerna, är vi då överens om att 
det kan utgöra underlag för det fortsatta arbetet?”

3. Slutgiltigt förslag

Detta skede omfattar: 

•	 Slutgiltig presentation, bilder på vald inredning, 
färg- och materialprover

•	 Detaljerad kostnadssammanställning

•	 Listor på all fast och lös inredning som kan utgöra 
underlag för inköp

•	 Val av accessoarer, konst etc.

Med utgångspunkt från det alternativ som uppdragsgiva-
ren valt och de övriga beslut som tagits kan du göra ditt 
slutgiltiga förslag.

Nu gör du det betydligt mer detaljerat. Gör en snygg pre-
sentation i form av en ritning eller genom att du klistrar upp 
bilder på de möbler du föreslår på en pannå med prover på 
material, färger, ytbehandling osv.

Gör listor på nödvändigt material och på all fast och lös 
inredning.
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Gör en så detaljerad kostnadssammanställning som det 
går. Ta in prisuppgifter, förhandla fram en bra uppgörelse 
med byggaren och lägg alltid på en reserv ( 10-15 % ) för 
oförutsedda kostnader.

Gör ett förslag till tidplan för genomförandet där du tar hän-
syn till när byggaren kan vara klar och ta hänsyn till om 
något i inredningen har särskilt lång leveranstid.  

Försök att få uppdragsgivarens beslut om godkännande.

4. Upphandling, inköp

Om det beslutade förslaget innebär en ombyggnad, t.ex. 
att man ska byta golvet eller placera pentryinredningen på 
annan plats än tidigare bör du göra ett förfrågningsunder-
lag med en skiss och en beskrivning som du kan använda 
för att begära in anbud från några konkurrerande byggare. 
Begär alltid in referenser på de byggare som du eventuellt 
tänker anlita.

Försök att få in 3-5 konkurrerande anbud. Gör en rättvis ut-
värdering med tanke på kvalitet, pris och genomförandetid 
mellan anbuden för att ta fram de, säg, två intressantaste 
anbuden. Träffa anbudsgivarna en och en för att du ska 
kunna bedöma om du tror att ni kan jobba ihop. Välj en 
byggare och skriv ett avtal med denne. Mer om detta i råd 
35.

Vid inköp i övrigt av möbler och andra inredningsdelar gäl-
ler det att noggrant kontrollera och värdera kvalitet, leve-
ranstider och priser. Tänk på att du är en intressant kund 
och att du bör kunna förhandla dig till bra rabatter. I råd 34 
finns många tips om detta. 
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5. Genomförande

I detta skede är din roll att vara byggledare. Som bygg-
ledare är du byggherrens/beställarens ombud. Ditt jobb är 
att se till att inredningsprojektet genomförs inom givna ra-
mar för kvalitet, tid och kostnad. Du ska

•	 bevaka att alla inblandade fullgör sina skyldigheter 
enligt vad ni har avtalat

•	 se till att nödvändiga beställningar görs i tid så att 
inte projektet försenas

•	 genom hela projektet jämföra den verkliga använd-
ningen av resurser med den rerursplan som upp-
rättats och vidta åtgärder om det uppstår avvikelser

•	 styra projektets samtliga delaktiviteter så att tidpla-
nen hålls och alla delmål nås. Vidta åtgärder om 
risk för förseningar föreligger

•	 styra kostnaderna mot budgeten och hantera even-
tuella avvikelser

•	 följa upp samtliga identifierade risker med projektet

•	 fortlöpande informera och kommunicera med be-
rörda parter

6. Projektavslutning

I detta skede ingår följande delar:

•	 Slutbesiktning av den färdiginredda lokalen

•	 Kontroll av om något fattas eller om något har ska-
dats

•	 Slutkontroll av kostnaderna
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Se till att alla slutgiltiga kompletteringar och justeringar 
görs

Detta är ett svårt och viktigt skede. I allmänhet vill an-
vändarna ta inredningen i anspråk så fort som möjligt. 
Samtidigt är hantverkarna på väg till nästa jobb och vill 
lämna projektet så fort som möjligt. Mitt i allt detta står 
du som byggledare och ska få allt färdigt, alla komplet-
teringar utförda så att inredningen går att använda och 
så att byggaren kan få ut sin slutbetalning.

Även om du som inredare och byggledare skött ditt 
jobb till 90 % enligt alla önskemål så kan just sättet 
att avsluta ett jobb förstöra hela intrycket om det inte 
sköts professionellt. Arbetsplatsen ska lämnas enligt 
tidplanen, arbetet ska vara väl och slutgiltigt genomfört 
och arbetsplatsen ska vara slutstädad på ett sätt som 
beställaren och alla övriga blir positivt överraskade 
över.

7. Uppföljning och erfarenhetsåterföring

Slutligen är det viktigt att man i varje projekt av den här 
typen slår sig ner i efterhand och sätter ner en lista på 
vad man lärt sig på just detta projekt. Vad kan vi göra 
bättre i nästa projekt och hur ska vi i framtiden undvika 
att göra samma misstag igen?

•	 Eventuell uppföljning av erfarenheter genom inter-
vjuer eller frågeformulär till användarna

•	 Diskussion av erfarenhetsåterföring. Vad har vi lärt 
oss av detta projekt?
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Råd 15: Ett enkelt avtal med din beställare

Här kommer ett exempel på ett enkelt avtal som du kan 
utgå ifrån om du ska upprätta ett avtal med din beställa-
re.

Beställare:

Namn:       Anders Andersson AB

                        Askrikegatan 1

      123 45 Solna

Org. nr.            123456-1234

Telefon:       08 - 123 45 67 

Ombud:       Bo Bengtsson

Inredare:

Namn:    Cia Cederlund

                     Inredning och Bygg HB

                     Citrongatan 1

    543 21 Bro

Org. nr:    987654 - 9876

Telefon:         08 – 9876543

Projektbenämning:          Kvarteret Dalen 1, Dahlbergsgatan 1, 1 tr    

Uppdragets omfattning:     Framtagande och presentation av inredningsförslag för hela 
lägenheten. I uppdraget ingår att upprätta en 
kostnadskalkyl, upprätta en preliminär tidplan för 
genomförandet och genomföra upphandling av 
samtliga lösa inredningsdelar.

Kontraktshandlingar:         Bilagda arkitektritningar daterade 2017-11-01 

Tider:           Uppdraget skall utföras enligt bifogade tidplan

Ersättning:          Ersättning erläggs som rörligt arvode enligt nedlagd tid. Tim-
pris: 500:- kronor/tim. Takpris: 10000:- kronor totalt. Kostnader för gjorda utlägg (resor, 
kopiering, eventuell modelltillverkning etc.) ersätts enligt uppvisade verifikationer. Härtill 
kommer lagstadgad mervärdesskatt, 25 %. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars 
betalning.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där parterna tagit varsitt:

Datum:  Datum:

Beställare:  Inredningskonsult:
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Steg VI: Så gör du för att bli anställd som 
inredare

Råd 16: Det här materialet behöver du

Fördelen med att söka jobb som inredare är att du kan 
sammanställa ett intressant material om dig själv som inre-
dare i en portfolio. Det är mer spännande att sammanställa 
ett sådant material när det gäller inredning än inom andra 
områden. Du kan ha material från inredningar som du gjort 
hemma eller hos vänner. En arbetsgivare är i första hand 
intresserad av vad du kan åstadkomma oberoende av var 
och under vilka förutsättningar detta skett.

En portfolio kan du presentera på två sätt och naturligtvis 
kan du ha båda:

1. En snygg pärm i A4- eller A3-format där allt finns 
samlat, snyggt monterat och i logisk ordning

2. En s.k. webportfolio, dvs. samma material sam-
manställt på din egen hemsida. På Google kan du 
klicka på ”portfolio inredning” så finns där många 
intressanta exempel som kan ge dig inspiration 

I din portfolio bör du ta med de exempel som du tror kan 
hjälpa dig att få den anställning som du vill ha. Din portfolio 
kan t.ex. innehålla följande.

•	 Kortfattad lista på de utbildningar och kurser som 
du gått

•	 Kortfattad lista på eventuella tidigare anställningar 
och praktikplatser

•	 Fotografier på inredningsuppdrag där du varit en-
gagerad. Om du har något foto från en invigning 
av ett projekt, så ta med det. Det behöver inte vara 
påkostade foton tagna av en professionell fotograf. 
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Ta egna men välj ut de allra bästa och montera dem 
på ett proffsigt sätt. Ta inte med för många foton. 
Gallra och välj ut några som på bästa sätt illustrerar 
att du är en duktig inredare.

•	 Presentationspannåer som visar foton samt mate-
rial- och färgprover från tidigare inredningsexempel 
där du varit engagerad. Du kan ta med exempel 
från inredningsuppdrag som du haft åt andra men 
du kan också ta med exempel från ditt eget eller 
goda vänners hem. 

•	 Utfärdade certifikat, diplom eller priser du fått. Var 
noga med att informera om det är så att dessa av-
ser ett team där du ingått. Det är bara positivt att du 
kan visa att du har jobbat tillsammans med andra 
och på så sätt vunnit någon utmärkelse.

•	 Ev. artiklar som du skrivit som berör inredning. Om 
du skriver en artikel är det bra om du kan få fram 
ett snyggt särtryck och du kan i din portfolio även ta 
med tidningens omslag. Det ser ofta trevligt ut.

Rekommendationsbrev

Bland det allra viktigaste i din portfolio och när du söker 
jobb som inredare är att du samlar på rekommendations-
brev från några som anlitat dig. Detta är A och O när du ska 
söka en anställning som inredare. Alltid när du avslutat ett 
uppdrag eller en anställning är det viktigt att du frågar efter 
rekommendationsbrev. Gör det när det är aktuellt. Om du 
återkommer senare kanske den personen har slutat eller 
delvis tappat intresset för att skriva ett sådant. 

Ofta har folk ont om tid och vet inte riktigt hur de ska formu-
lera ett sådant brev. Då kan du erbjuda dig att själv göra ett 
utkast till den del av brevet som talar om ”vad du gjort”. Du 
är säkert den som bäst kan beskriva vad du jobbat med. 
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Naturligtvis ska den som skriver rekommendationsbrevet 
känna sig fri att ändra i detta och naturligtvis komplettera 
med den delen som handlar om ”hur du gjort detta”.

Om du får möjligheten att skriva ett utkast är det bra om du 
kan få med delar av följande:

•	 Vad du gjorde

•	 Om du höll tidplanen

•	 Om du höll kostnaderna enligt eventuell budget

•	 Om du kunnat spara några pengar åt uppdragsgi-
varen genom rabatter eller bra förhandling

•	 Om dina förslag innehåller speciellt intressanta och 
kreativa idéer

•	 Att du levererade det som uppdragsgivaren från 
början uttryckt att han önskade sig

•	 Om du vet något om hur användarna reagerat efter 
genomfört projekt

Råd 17: Så fungerar en anställningsintervju

En anställningsintervju kan ske på flera olika sätt och ned-
anstående idéer är avsedda som tips och förslag för att 
du ska få ut det mesta av ett intervjutillfälle, hur detta än 
uppkommer. 

Du har troligtvis ställts inför många sorts utmaningar när 
du studerat eller jobbat på andra ställen fram till nu. Men 
en anställningsintervju är speciell. Du har i allmänhet en 
relativt kort tid på dig och det mötet kan påverka din framtid 
många år framåt. 
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Den roll som det innebär att bli intervjuad ska du försöka 
sätta dig in i så bra du kan. Det här kapitlet är avsett för att 
ge dig en första inblick.

Nycklarna till en framgångsrik anställningsintervju är förbe-
redelse, övning och genomförande.

Jag påstår att jag kan förutse de flesta av de frågor som 
kommer att ställas vid en intervju för ett jobb som inredare. 
Dessa frågor är indelade i tre kategorier:

1. Ditt CV och din erfarenhet som inredare. Genom 
ditt CV har du gett intervjuaren en meny att utgå 
ifrån när han eller hon ställer sina frågor. Se till att 
du kan beskriva bakgrunden till allt som står i ditt 
CV på ett bra sätt.

2. Dig själv. Det finns en rad frågor som hänger ihop 
med dig själv och den vanligaste frågan är just ”Be-
rätta om dig själv!”

3. Allt om det aktuella jobbet som inredare. Beroen-
de på din egen personliga bakgrund och erfarenhet 
kommer du att få svara på frågor om din tidigare 
erfarenhet inom området och hur denna erfarenhet 
passar in på det jobb som är aktuellt just i detta fall.

Förberedelser

Det första du ska göra när du fått reda på att du ska vara 
med på en anställningsintervju är att du kontrollerar datum, 
tid och plats för sammanträffandet samt namnen på inter-
vjuaren/intervjuarna. Ta reda på rent praktiska detaljer som 
hur du kommer dit, den tid som troligen kommer att gå åt, 
om det kommer bli fler än en intervju, om avsikten är att 
du ska stanna över lunch etc. Om du är noggrann med att 
ta reda på allt detta så visar du direkt att du gillar att vara 
välorganiserad och att du gärna planerar så att det inte blir 
några problem. 
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Nästa steg är att du samlar så mycket information som 
möjligt om den aktuella organisationen (vilken typ av kun-
der har företaget, vilken typ av uppdrag, kända framgångar 
som företaget haft inom inredning, speciella utmärkelser, 
kända personer som är anställda på företaget osv.).  På 
det sättet kommer du att känna dig säkrare och du får häri-
genom underlag för att själv ställa frågor vid intervjun. Leta 
efter information på nätet, ring innan intervjun och be att 
få tillgängliga broschyrer, produktblad, företagspresenta-
tioner etc. Försök att få fram så aktuell information som 
möjligt om företaget eller organisationen. Du kanske även 
kan få fram något om den person som ska intervjua dig, 
t.ex. hans eller hennes egna specialintressen och insatser 
som inredare.

Det tredje steget i förberedelserna är att du skriver ned vad 
du har för eget informationsbehov. Vad innebär den funk-
tion som man söker någon för och hur passar du in i den 
rollen? Varför har det uppstått en vakans? Finns det möjlig-
heter att utvecklas på den aktuella posten? Vilka problem 
innebär jobbet i första skedet. Vad fordras för att lyckas på 
den nya posten? Du behöver även få kännedom om orga-
nisationen och vilken stil och kultur som finns inom den.

Övning

Öva dig på att förklara följande: Vilken sorts person är du? 
Varför lämnade du ditt senaste jobb? Vilka styrkefaktorer 
och vilka svagheter har du? Har du haft några stora 
motgångar och hur klarade du i så fall dessa? Vilka mål 
har du när det gäller din karriär som inredare?

Öva dig på att beskriva de inredningsprojekt som du varit 
engagerad i tidigare. Beskriv hur förutsättningarna var 
när projektet sattes igång, hur du på ett strukturerat sätt 
definierade de krav och önskemål som fanns, hur tidplan 
och budget såg ut och hur slutresultatet blev, användarnas 
reaktioner och hur ni klarade tid och kostnader.
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Öva ordentligt på svaren i förväg, antingen för dig själv 
eller, ännu bättre, i ett rollspel tillsammans med någon vars 
omdöme du litar på.

I nästa kapitel finns en checklista på de vanligaste frågor-
na som du kan förvänta dig. Jobba igenom dessa ordent-
ligt. Det kommer inte bara att göra att du formulerar dig 
bättre när du i den kommande intervjun ska besvara dem. 
Det kommer också att ge dig en enorm säkerhet inför och 
under själva intervjutillfället. Någon speciell fråga kanske 
också leder till den eftertanken att om det är något delom-
råde som du tycker att du behärskar dåligt att det då finns 
anledning att fundera över hur du kan förbättra det.

Genomförande

Se till att du kommer till intervjun i god tid. Jag har varit 
med om att den som skulle intervjuas kom i så god tid att 
det fanns tid för honom att slå sig ner i ett väntrum. Han 
lyckades plocka upp ett nyhetsblad i receptionen om ett 
stort nytt uppdrag som företaget just hade fått in. När han 
sedan kom in till de som skulle genomföra intervjun, det var 
tre stycken, så var de väldigt uppfyllda av denna nyhet och 
han kunde börja samtalet med att gratulera och kommen-
tera uppdragsgivaren som han råkade känna väl till. Det 
blev verkligen en mycket lyckad start på den intervjun och 
han fick det aktuella jobbet. 

Intervjun är en två-vägskommunikation. Målet för dig är att 
få fram om det aktuella jobbet är något för dig eller inte och 
intervjuarens mål är att få fram ett beslutsunderlag för att 
bestämma om du är lämplig för jobbet eller ej. Det finns en 
oerhört stor spridning på hur intervjuare beter sig. En del är 
professionella medan andra inte alls har någon erfarenhet. 
Bli inte osäker pga. detta. Om det är en ovan intervjuare 
kan det leda till att den diskussion som uppkommer kan 
innehålla missuppfattningar, långa tystnader, återkomman-
de avbrytanden och t.o.m. viss aggression. 
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Eftersom intervjun styrs av intervjuaren måste du följa 
hans eller hennes uppläggning men du kan ofta lätta upp 
situationen genom att:  

•	 Ge koncisa svar på de frågor som ställs och inte gå 
in på en massa trivialiteter

•	 Påminna dig själv kontinuerligt om att du har ett 
värde som inredare och fokusera dina inlägg på hur 
du kan tillföra kunskap och erfarenhet till organisa-
tionen i den aktuella rollen

•	 Lyssna noggrant på de icke uttalade frågorna (t.ex. 
kan intervjuaren fälla någon kommentar som mar-
kerar hans verkliga åsikt eller tvivel beträffande en 
viss fråga) och försök ta bort hans tvivel genom 
dina svar och kommentarer.

Du skall inte

•	 Kritisera dina tidigare arbetsgivare eller ge informa-
tion från tidigare arbetsgivare som inte är offentlig

•	 Ljuga eller ge undvikande svar

•	 Tappa humöret, bli frustrerad eller få panik

Om du har förberett dina egna frågor till intevjuaren är det 
viktigt att du ser till att du får tillfälle att åtminstone ställa 
någon eller några av dem. Här är det troligt att du måste ta 
ett eget initiativ. 

Försök att undvika sådana frågor som kan uppfattas som 
kritiska. När du ställer dina frågor bör du enbart hålla dig till 
sådana fakta som är offentliga inom organisationen. Ta inte 
upp sådant som kan uppfattas som rykten.



84

Om du ställer s.k. ”öppna frågor” så ger de oftast mer infor-
mation än de som kan besvaras med ett ja eller nej. Inter-
vjuaren kommer med största sannolikhet att uppskatta om 
han får tillfälle att utveckla sina egna teorier. Du bör inte 
ställa frågor som har att göra med lön, arbetstid, semester 
etc. De delarna kommer intervjuaren med säkerhet att ta 
upp i någon form. Koncentrera i stället diskussionen på att 
skapa en bild av den funktion som du kommer att fylla inom 
organisationen.

En viktig aspekt på intervjun är ditt personliga uppträdan-
de. Först och främst är det viktigt att vara rätt klädd för den 
speciella situationen och att det intryck du ger från början 
är gott. Håll god ögonkontakt och försök skapa en god kon-
takt med intervjuaren. Ditt kroppsspråk är viktigt. När mötet 
är över är det viktigt att behålla den positiva inställningen 
– tacka intervjuaren för att det blev ett tillfälle att träffas 
och försäkra dig om att ni båda är överens om vad som 
ska hända i nästa steg. Ska du återkomma med ytterligare 
information, ska de ta in referenser eller ska de återkomma 
när de funderat ett tag, och i så fall när?
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Panelintervjuer

Intervjuer i små grupper eller inför en liten kommitté är rätt 
vanligt. Bli inte nervös om du får sitta ensam i intervjun och 
på andra sidan bordet sitter ett litet gäng som alla känner 
varandra väl och som redan har ett säkert jobb på den ar-
betsplats där du vill komma in. Var lugn, svara koncist på 
alla frågor som ställs och försök få god ögonkontakt med 
alla närvarande. Tänk på följande:

•	 Rikta dina svar mot den som leder intervjun om du 
inte besvarar en specifik fråga från någon annan 
person i panelen.

•	 Observera spelet mellan paneldeltagarna och bort-
se inte från detta.

•	 Visa en hjälpande attityd mot de medlemmar som 
inte är vana intervjuare och som kanske stakar sig 
när de ställer sina frågor.

•	 Bli inte pressad om någon panelmedlem försöker 
imponera på någon av sina kolleger.

•	 Bli inte frustrerad och gör dig inte rolig över någon 
om du får samma fråga som ställts tidigare av en 
annan panelmedlem

•	 Försök förstå varför de olika panelmedlemmarna är 
närvarande och vilka deras funktioner och mål är. 
Antingen kan det vara för att de vill skaffa sig en 
uppfattning om de kan tänka sig att samarbeta med 
dig eller kan det vara så att den som ansvarar för 
intervjun inte vågar ta ansvaret eller beslutet själv 
om din eventuella anställning.  
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Råd 18: Här är intervjufrågorna

Förberedelser inför intervjuer

När du väl fått tillgång till en beskrivning över det tänkta 
jobbet och en intervju är inplanerad då börjar en viktig och 
intensiv förberedelse från din sida.

Förberedelserna bör innehålla två delar:

1. De tre övertygande skälen varför du passar för just 
detta jobb.

2. De tvivel som intervjuaren kan tänkas ha.

De tre övertygande skälen

Kom ihåg att du skall försöka skapa en naturlig bindning 
mellan dig själv och det aktuella jobbet. Flera andra kan-
didater kanske har samma förutsättningar som du när det 
gäller att få jobbet. Du måste få fram just det som gör att 
du blir annorlunda.

Naturligtvis handlar det om dina direkta erfarenheter och 
kunskaper som inredare men det handlar minst lika mycket 
om hur du fungerar inom en organisation. Det sätt på vil-
ket du passar in i organisationen kommer att vara mycket 
avgörande för om man kommer att välja dig. Det är därför 
viktigt att du får tillfälle att berätta om dessa delar.

Tvivel

Det är viktigt att du kan hantera eventuella tvivel som finns 
hos intervjuaren men fråga inte efter dem om han själv inte 
tar upp det. Du bör själv försöka bilda dig en uppfattning 
om eventuella tvivel så att du kan förbereda dig på den 
typen av frågor.
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Frågor som kan komma upp i en intervju inför ett inre-
darjobb

1. Berätta om dig själv, både som inredare och om dig 
som person.

2. Berätta vad du vet om den här organisationen och 
hur du anser att du med din bakgrund och dina er-
farenheter skulle passa in och bidra till framgång.

3. Berätta om ditt svåraste inredningsuppdrag som du 
varit engagerad i och hur du löste det.

4. Varför söker du nytt jobb?

5. Har du sökt många andra jobb?

6. Vad är det inom inredning som intresserar dig mest? 
Är det att skaffa in nya uppdrag, att organisera job-
bet, att kläcka spännande idéer eller att ansvara för 
själva genomförandet med inköp och att jobba med 
hantverkare och liknande? 

7. Vilka är/var dina väsentligaste ansvarsområden på 
ditt nuvarande/tidigare jobb? 

8. Hur ser du på nästa steg i din karriär?

9. Var ser du dig själv om 5 (eller 10) år? Vill du fortfa-
rande vara inredare?

10. Beskriv dig själv i ett fåtal ord.

11. Beskriv dig själv i termer som avser personlighet, 
styrka och svagheter.

12. Vilken är din största framgång hittills?

13. Vad var det som gav dig mest tillfredsställelse i ditt 
tidigare jobb?

14. Vad var det största problemet som du måste lösa i 



88

ditt tidigare jobb, personligt och arbetsmässigt?

15. Hur skulle de som du har jobbat tillsammans med 
beskriva dig?

16. Vilken typ av människa gillar du mest att jobba till-
sammans med?

17. Vad tyckte du bäst om i ditt tidigare jobb?

18. Vad är ditt största misstag eller din största besvikel-
se med dig själv?

19. Vad har du lärt dig i ditt föregående jobb?

20. Hur agerar du när du måste jobba med en strikt 
”dead line”?

21. Hur skulle dina tidigare team-medlemmar beskriva 
dig.

22. Hur jobbar du med datorn?

23. Om du skulle valt en annan karriär i livet – vilken 
skulle det i så fall vara?

24. Vilka är dina huvudintressen utanför jobbet?

25. Vad är den mest intressanta utmaning som du stått 
inför? Varför? Hur klarade du av den?

26. Vad inspirerar dig mest?

27. Om det aktuella jobbet medför mycket resande - är 
det i så fall något problem?

28. Kan du ge några referenser som vi kan kontakta?
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Steg VII: Så startar du eget som inredare

Råd 19: För- och nackdelar med att starta eget

Fördelar

Du blir din egen chef. Du kan styra allt

•	 Du får fler och närmare kontakter med kunder, till-
verkare och leverantörer

•	 Du får möjlighet att tjäna bättre och du kan själv 
påverka hur mycket du vill tjäna

•	 Du har större möjligheter att välja just den typ av 
inredningsjobb som du vill jobba med

•	 Du kan utveckla din egen inredningsstil, ditt eget 
arbetssätt och du kan gå dina egna vägar

•	 Många tycker att det är mycket mer spännande att 
köra sitt eget än att vara anställd och du kommer få 
enorm tillfredsställelse när du lyckas

•	 Om du bygger upp ett framgångsrikt inredningsfö-
retag kan du sälja företaget den dag du vill sluta

Nackdelar

•	 De flesta egenföretagare jobbar betydligt mer än en 
vanlig 40-timmarsvecka. Det blir ofta jobb på kväl-
lar och helger vilket innebär mindre tid för privatliv 
och socialt umgänge. Men samtidigt trivs de flesta 
egenföretagare med detta. De jobbar för sitt eget 
och det ger stor tillfredsställelse

•	 Många blir stressade av att alltid känna att de ska 
skaffa in tillräckligt med nya uppdrag och att kun-
derna och eventuellt anställda är nöjda 
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•	 Du måste känna till lagar och regler väl så att du 
inte gör fel. Man kan hoppas på att våra politiker 
förenklar tillvaron för småföretagare 

•	 Du tar en större ekonomisk risk. Se därför till att 
du begränsar dina risker när det gäller hur mycket 
pengar som du ska satsa. Fungerar det inte så läg-
ger du ner och gör något annat. Samtidigt som du 
tar denna risk så har du större möjligheter att tjäna 
riktigt bra som egenföretagare

•	 Ibland kan man som egenföretagare känna sig en-
sam om man vill utbyta tankar med andra. Det gäl-
ler i så fall att du skaffar dig ett bra nätverk med de 
som har samma intresse och att du känner att du 
kan vara helt öppen tillsammans med dem  

•	 Lönsamheten är ofta dålig i början. Det tar tid innan 
du kommer igång och den vinst som du gör vill du 
kanske behålla i företaget för att bygga upp verk-
samheten ytterligare

•	 När företaget växer finns en risk att du måste ägna 
dig mer åt företagsledning och administrativa syss-
lor och det blir mindre tid över till det som gjorde 
att du en gång startade – att syssla med inredning. 
Försök att hitta en lämplig avvägning mellan dessa 
olika intressen. Då kommer du att må bäst

•	 Om du anställer personal tar du på dig ett stort an-
svar, både juridiskt och moraliskt. 

Som du ser så är det inte en dans på rosor att starta eget 
som inredare. Men tappa inte sugen. Nästa råd handlar om 
hur du kan bli av med de flesta av dessa nackdelar. Skapa 
din egen allians. Läs vidare om hur det kan gå till.
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Råd 20: Skapa din egen allians

Helt avgörande när det gäller att få jobba med spännande 
och lönsamma uppdrag är hur du samarbetar med andra 
aktörer inom byggsektorn t.ex. beställare, entreprenörer, 
journalister inom byggsektorn. Då menar jag inte menings-
lösa mingeltillställningar utan ett ömsesidigt samarbete i en 
väl sammansvetsad allians.

Går man in i en sådan allians måste man ägna tid åt sam-
arbetet. Man måste vara öppen för att be om hjälp och att 
hjälpa de andra medlemmarna. Jag tror att man måste ha 
ett genuint intresse för andras problem och man måste 
känna ett sant nöje i att hjälpa andra och se att andra verk-
samheter växer och blir framgångsrika.

Bygg upp din egen allians med intressanta deltagare som 
kan samarbeta och som inte är konkurrenter! Det är en ar-
betsform för att du ska få in de spännande och lönsamma 
uppdragen som är överlägsen många andra. Kostnadsef-
fektiv och tidsbesparande!

o Håll kontinuerlig kontakt. Var tillgänglig för de andra 
medlemmarna.

o Håll dem i minnet när du hör talas om någon intres-
sant möjlighet. 

o Tipsa ständigt de andra medlemmarna i gruppen. 
Ge allt stöd du kan.

o Tala om de andra i olika sammanhang.
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Allians för affärsnytta

Jag ska nu berätta om ett antal sådana allianser som jag 
har varit ledare för under flera år. De har ett annat arbets-
namn men jag föredrar att här kalla dessa grupper för alli-
anser.

En allians består av 6-9 medlemmar.

Medlemmarna representerar olika företag som har nytta 
av att samarbeta och som inte är konkurrenter. Man är in-
tresserad av samma område men bidrar med sina olika 
perspektiv från olika utgångspunkter. En förutsättning är 
också att alla risker för kartellbildning, oetisk upphandling 
etc. är obefintliga. Sammansättningen av en allians är så-
dan att alla skall få största möjliga nytta av samarbetet utan 
att det finns någon risk för kartellbildning, upphandling som 
kan ifrågasättas eller annan form av oetiskt handlande kan 
föreligga. 
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Man träffas ungefär en gång varannan månad. Ett möte 
brukar vara 3-4 timmar, på eftermiddagar eller på kvälls-
tid. Eftersom deltagarna kommer från olika företag eller är 
sina egna brukar man träffas på de olika företagens kontor 
eller hemma hos någon. Under dessa möten gäller total 
öppenhet inom gruppen men sekretess utåt. Det gör att 
gardet sänks, man blir öppen, både om professionella och 
personliga frågor. 

Låt mig direkt ge ett exempel på hur en sådan kombination 
av personliga och professionella frågor kan fungera. Vid 
ett alliansmöte berättade en deltagare om ett problem han 
hade. Han var chef för ett litet konsultföretag som tidigare 
ingick i en lite större svensk koncern. Nu hade denna kon-
cern blivit uppköpt av ett multinationellt företag med hu-
vudkontor utanför Sverige. Kulturen inom företaget hade 
därmed ändrats totalt och han kände inte att hans lilla kon-
sultföretag längre utvecklades åt rätt håll med de signaler 
som kom från det nya huvudkontoret. 

Vi diskuterade hans företagsproblem fram och tillbaka och 
det slutade med att han själv sammanfattade diskussionen 
med att han skulle agera på ett visst sätt. 

Vid nästa möte berättade han om att han gjort precis som 
vi hade kommit fram till i vår diskussion. Det hade dock inte 
gått hem hos de nya ägarna så nu var han plötsligt arbets-
lös. Vi kände oss delaktiga i vad som inträffat och ägnade 
sedan mycket tid under kommande möten åt att hjälpa till 
på alla sätt när han nu skulle skaffa sig ett nytt jobb. 

Alliansen fungerade som ett stöd både på det personliga 
planet och professionellt. Han lyckades, delvis p.g.a. våra 
råd, att få ett nytt jobb som var mycket intressantare än det 
han hade tidigare. Alliansen hade fungerat på det sätt som 
var avsikten.    
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Din egen allians bör ha en unik sammansättning av del-
tagare som är väl anpassad för sitt ändamål. Man måste 
känna att alla medlemmar är seriösa i sitt engagemang, 
har rätt kvalifikationer, och kan bjuda på spännande er-
farenheter och intressanta kontakter. Jag menar inte ett 
gammalt kompisgäng eller annat slumpmässigt hopkom-
men grupp. Detta skall vara en allians professionellt sam-
mansatt med fokus på affärsnytta för deltagarna.

Mötena bör vara tidseffektiva. Man måste känna att man 
får ut ett resultat som motsvarar den tid man sätter in. Det 
enda gemensamma målet som gruppmedlemmarna har är 
affärsnytta. Hur man sedan åstadkommer detta varierar i 
hög grad från allians till allians.    

Samarbeta med föredrag

Det är alltid ett stort värde att stå upp och tala inför grupper 
av människor om sin inredningsspecialitet. I din allians kan 
du finna kostnadseffektiva samarbetsformer för att hålla 
föredrag. Exempelvis kan tre företag som vill öka möjlighe-
terna att få spännande och lönsamma uppdrag slå sig ihop. 
De olika företagens representanter håller var sitt föredrag, 
man konkurrerar inte utan kompletterar varandra. En inre-
dare kan t.ex. tala om hur man inreder moderna kontor, en 
möbeltillverkare talar om nya ergonomiska kontorsmöbler 
och en specialist på säkerhetslösningar kan tala om olika 
säkerhetsmöjligheter. 

Med det innehållet bjuder man in intresserade till dessa tre 
intressanta föredrag, förslagsvis mellan klockan 10 och 12 
en förmiddag. Därefter intar man en gemensam lunch med 
frågestund kring innehållet i de olika föredragen. Innan för-
sta föredraget och mellan varje föredrag ges goda tillfällen 
till diskussioner med de olika företagens representanter 
och när det hela är färdigt och gästerna har lämnat sätter 
man sig ner och går igenom tips, olika möjligheter till nya 
uppdrag och hur man ska agera i fortsättningen.   
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Några tips

Uppfinn inte hjulet än en gång! Titta hur andra har gjort 
och följ deras exempel. Men fråga först om du får an-
vända dig av deras upplägg. De tips som finns i den här 
boken är bara att börja använda direkt. Det är därför jag 
försöker ge så många olika exempel på vad som har 
fungerat för andra att du skall ha chansen att åtmins-
tone plocka upp några idéer som passar dig och din 
marknadssituation.

Samarbeta med alla som du har möjlighet att hjälpa 
och som du kan få hjälp ifrån. Var inte rädd för att ställa 
frågan: ”Hur kan vi samarbeta? Jag är övertygad om att 
jag har kontakter som bör vara intresserade av det du 
håller på med och jag själv är intresserad av att öka min 
verksamhet på följande sätt och där kan jag behöva din 
hjälp.”

Samarbeta med dina kunder. Om de är nöjda med ett 
uppdrag som du genomfört kan ni gemensamt gå ut 
med det. 

Framför allt, se andra aktörer som tänkbara samarbets-
partners - inte som konkurrenter. 
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Råd 21: Så hittar du din egen nisch

Om du startar eget företag inom inredning sparar du myck-
et tid på om du från början fokuserar på den typ av uppdrag 
som du vill ha och satsar på den typ av kunder som ligger 
närmast till hands för dig. Att börja med en affärsidé som 
lyder ”Jag inreder allt åt alla” är ingen bra idé. Däremot kan 
du vara flexibel när det kommer upp nya möjligheter men 
börja med att fokusera på en lämplig nisch inom inredning.  
Ett effektivt sätt för dig att komma underfund med vad du 
ska satsa på i första hand är att du svarar på de frågor som 
jag har listat här nedanför. Lägg ner tid och omtanke på 
dina svar – det kommer du spara mycket arbete på senare.

Utgå från dig själv

•	 Vilka starka sidor har du som inredare? Inom vilka 
inredningsområden har du erfarenhet från tidigare?

•	 Har du någon erfarenhet av marknadsföring och 
försäljning, helst av tjänster?

•	 Vilken erfarenhet har du av affärsverksamhet över 
huvudtaget?

•	 Vilka tjänster är det klokast att du börjar med att 
erbjuda?

•	 Ska du erbjuda tjänster eller produkter eller båda?

•	 På vilket sätt ska du ta betalt för det du erbjuder? 

Så bör du se på ditt företag med kundernas ögon

•	 Hur ska presumtiva kunder få information och kun-
skap om din verksamhet?

•	 Vilket är huvudargumentet för att dessa presumtiva 
kunder ska välja just dig som inredare?
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Definiera vilka kunder du bör börja med

•	 Vilken typ av potentiella kunder finns inom det om-
råde som du tänker jobba?

•	 Tänker du vända dig mot företagskunder eller pri-
vata kunder? 

•	 Vilka ekonomiska resurser kommer att krävas för 
att du ska kunna starta?

•	 Startar du hemma eller kommer du ha kostnader 
för ett kontor?

•	 Behöver du köpa kontorsutrustning i form ny dator, 
speciell printer, kopieringsapparat etc?

•	 Vilken inkomst har du tänkt dig för egen del? Kan 
du börja med att inte ta ut någon inkomst alls i bör-
jan?

Så kan du se på eventuella konkurrenter

•	 Finns det andra inom ditt område som erbjuder 
samma tjänster som du? Kan ni i så fall samarbeta?

•	 Vet du vad de erbjuder och kan du göra dina erbju-
danden annorlunda?

•	 Vet du hur de tar betalt och hur mycket? 
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Råd 22: Välj rätt ägarform för inredare så här

Att jobba ensam har följande för- och nackdelar:

Fördelar

•	 Att jobba ensam är den enklaste formen för att 
komma igång. 

•	 Du har stor frihet för dig att styra verksamheten. 
Om du är ensam ägare fattar du alla beslut om hur 
du organiserar och driver din verksamhet

•	 Alla vinster som verksamheten ger tillfaller efter 
skatt dig och ingen annan

•	 Minimala avgifter för att registrera verksamheten. 
Några hundralappar per år för ett domännamn och 
mindre än en tusenlapp för att registrera en enskild 
firma på bolagsverket.se

•	 Minimala krav på blanketter eller dokumentation 
om du inte har någon anställd

Nackdelar

•	 Du har eget personligt ansvar för alla skulder och 
skatter. Om du tar ett lån i bank för att komma igång 
kommer banken kräva att du blir personligt ansva-
rig för räntor och amorteringar.

•	 Det kan vara svårare att få lån i bank för verksam-
heten eftersom banken betraktar dig i lånesam-
manhang som privatperson. Det beror alltså på hur 
din privata ekonomiska situation ser ut eller om du 
kan få någon annan gå i borgen för dina lån

•	 Du blir även personligen ansvarig för eventuella 
skador eller fel som du gör som inredare. 

•	 Om du själv blir sjuk blir det inga inkomster om du 
inte tecknar en speciell försäkring för det
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•	 Det är lätt att man blandar ihop privat ekonomi och 
verksamhetens ekonomi. Akta dig för det. Se till 
att du skiljer på olika konton och att du har separat 
bokföring av verksamhetens ekonomi

•	 Du måste själv stå för sociala avgifter, pensionsin-
betalningar och egna försäkringar

•	 Som enskild företagare måste du ”göra allt”. Det är 
spännande men ställer naturligtvis stora krav på dig

•	 Den dag du vill sluta är det så gott som omöjligt att 
sälja verksamheten eftersom den är en så integre-
rad del av dig personligen.

Att jobba tillsammans med en eller flera partners har följan-
de för- och nackdelar:

Fördelar

•	 Det är lätt att starta och lätt att formalisera med ett 
avtal. En populär form är att man startar ett han-
delsbolag.

•	 Genom att du har samarbetspartners kan du alltid 
diskutera olika idéer med någon innan ni gemen-
samt fattar beslut

•	 Oftast lättare att ta lån i bank när man är fler än en 
person

•	 Många upplever det som betydligt roligare när man 
jobbar tillsammans med någon än när man är en-
sam
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Nackdelar

•	 Ett handelsbolag eller annan enkel samarbetsform 
är lika integrerad med den personliga ekonomin 
som enskild firma. Det betyder att båda eller samt-
liga partners solidariskt står för skulder och skatter, 
något som kan skapa konflikter om inte båda parter 
har möjligheter att betala vad som krävs

•	 Om man blir oense om hur verksamheten ska be-
drivas kan det uppstå besvärliga konflikter

•	 Vinsten från verksamheten delas enligt det avtal 
som man upprättar från början. Om det inte finns 
något avtal ska vinsten delas lika

•	 Olika överenskommelser mellan parterna måste 
formaliseras i avtal och skriftliga dokument för att 
man ska undvika missförstånd och eventuella fram-
tida konflikter

•	 Om en person i ett partnerskap uppför sig bedräg-
ligt mot långivare, kunder, leverantörer, fabrikanter 
eller andra så är delägarna solidariskt ansvariga 
vilket betyder att den andra parten också får stå för 
misstagen

•	 Det kan bli svårt både juridiskt och personligt om en 
av parterna vill dra sig ur partnerskapet

Att starta ett aktiebolag

Fördelar

•	 Bolaget står i allmänhet för alla risker mot bank, 
kunder, leverantörer m.fl. Aktieägarnas ansvar be-
gränsas i stort till det aktiekapital som de satt in i 
bolaget om inte annat skrivits i samband med lån 
etc.
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•	 Bolag har i allmänhet lättare att dra av sådana kost-
nader som har med verksamheten att göra, t.ex. 
teknisk utrustning som datorer, kopieringsapparat, 
printer etc. användande av bil, representation osv. 

•	 Om en eller flera av de som startat verksamheten/
bolaget vill dra sig ur så kan en sådan förändring 
ske utan att verksamheten behöver förändras sär-
skilt mycket. Den som drar sig ur säljer sina aktier 
till någon annan som då blir ny ägare och verksam-
heten kan rulla på som vanligt om inte den nya äga-
ren har helt andra tankar.

•	 Det kan vara lättare för ett aktiebolag att få lån i 
bank än det är för privatpersoner. 

•	 Aktiebolaget är en juridisk person, vilket betyder att 
ekonomi och verksamhet är klart och tydligt avskilt 
från engagerade privatpersoners ekonomi.

•	 Det är i allmänhet lättare för ett aktiebolag att an-
ställa folk än för en privatperson.

Nackdelar

•	 Aktiebolagsformen är den mest komplicerade for-
men om du ska starta upp en ny inredningsverk-
samhet. Det krävs också att aktiebolaget har ett 
aktiekapital vid start och det måste du eller någon 
annan sätta in i bolaget.

•	 Om du driver ett aktiebolag krävs en del formalite-
ter. Det ska göras årsredovisningar och verksam-
hetsberättelser, bolaget ska deklarera moms och 
annan skatt samt arbetsgivaravgifter om man har 
anställda. Denna administration tar tid.

•	 Bolaget tillsätter en styrelse och styrelsen har ett 
personligt ansvar för eventuella oegentligheter. 
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•	 Bolaget betalar skatt på vinster i bolaget och delä-
garna betalar dessutom skatt på den utdelning de 
får på sina aktier i bolaget

•	 Aktiebolag måste följa aktiebolagslagen och nume-
ra även den s.k.bolagskoden

Råd 23: Så kan din affärsplan se ut

Jag har hjälpt många att starta egna företag. Jag har då 
sett nyttan av att man sätter sig ner och noggrant funderar 
igenom sin egen affärsplan. Många tycker säkert att en af-
färsplan låter onödigt och byråkratiskt. Det är väl bara att 
sätta igång och jobba kan man tycka. Nej, jag är övertygad 
om att du sparar mycket tid och frustration senare om du 
på ett tidigt stadium tänker igenom hur du ska lägga upp 
det hela. Då kan du koncentrera dig på att jobba utan att 
hela tiden behöva fundera på om du gör rätt eller fel. Ge-
nom att du har en affärsplan kan du i stället med jämna 
mellanrum göra avstämningar om du har nått de delmål 
som du satt upp. 

Det finns många som startar sitt företag med en affärsplan 
som tydligt definierar vad de tänker göra och hur de tänker 
satsa. Det finns samtidigt många exempel på att man efter 
ett tag ändrat kurs på vägen och fått framgång på ett annat 
sätt än vad som var tänkt från början. Det är okay. Jag tror 
i alla fall att det är nyttigt att hela tiden ha en viss kurs att 
jobba efter – även om du kommer ändra den på vägen. Då 
vet du i alla fall vad du gör och du måste argumentera för 
dig själv varför du ändrar inriktningen på ditt företag.

Här kommer en sammanställning av de rubriker som en 
affärsplan kan ha för dig om du startar eget som inredare:
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Sammanfattning

•	 Namn på företaget. Ett nystartat företag har ofta ett 
arbetsnamn till att börja med. När man sedan är 
igång kan det bli ett helt annat företagsnamn

•	 Huvudsaklig affärsidé, vad är det som gör denna 
verksamhet annorlunda eller unik?

•	 Huvudsaklig bakgrund, erfarenhet eller kunskap 
som gör att du är den rätta att driva denna typ av 
företag

•	 Tänkt verksamhetsform; enskild firma, handelsbo-
lag eller aktiebolag

Marknad

•	 Beskriv behovet av den typ av tjänster och/eller 
produkter som företaget kommer att erbjuda

•	 Beskriv så mycket som möjligt om konkurrens/möj-
liga samarbetspartners

•	 Beskriv trender som kan komma att påverka efter-
frågan

Marknadsplan

•	 Beskriv vilken målgrupp som företaget riktar sig 
emot

•	 Beskriv vilka tjänster/produkter som företaget kom-
mer att erbjuda i första hand

•	 Beskriv hur din prissättning kommer att ske och hur 
du kommer att ta betalt

•	 Gör en lista på de marknadsföringsåtgärder du tän-
ker vidta för att komma igång
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Åtgärdsplan

•	 Bestäm hur företaget ska organiseras. Om du ska 
jobba som enmansföretag bör du beskriva hur du 
tänker bygga upp ditt professionella nätverk

•	 Fundera på om du behöver anställa andra och i så 
fall hur deras arbetsbeskrivningar ska se ut

•	 Bestäm var företaget ska ligga. Ska du jobba he-
mifrån, hyra in dig på ett kontor tillsammans med 
andra eller hyra ett eget kontor?

•	 Beskriv hur bokföring och annan administration ska 
gå till

•	 Fundera över vilka tillverkare och leverantörer du 
bör samarbeta med och eventuellt teckna avtal med

•	 Hur ser din tidplan ut för att komma igång? Hur tän-
ker du dig att ditt företag ser ut om ett år?

Ekonomi

•	 Gör en grov budget för det första årets verksamhet. 
Bedöm troliga intäkter och kostnader.

•	 Bryt ner budgeten i kortare perioder, t.ex. per må-
nad så att den går lätt att följa upp

•	 Titta på företagets likviditet under året. Måste du 
lägga ner en massa jobb och göra inköp som kostar 
pengar långt innan du får betalt av kunderna?

•	 Bedöm om du behöver ett startkapital och hur du i 
så fall kan skaffa ett sådant. Finns det något spe-
ciellt stöd från samhället eller någon särskild fond 
som du kan utnyttja när du startar upp?

•	 Bör du anlita en ekonomisk rådgivare?
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Steg VIII: Så skaffar du dina inrednings-
uppdrag

Råd 24: Gör så här

När jag gick på KTH och läste arkitektur fick vi under fyra 
års utbildning inte höra ett enda ord om hur man skaffar 
uppdrag som arkitekt. Det var likadant på Konstfack för de 
som utbildade sig till inredningsarkitekter. Sedan åkte jag 
till USA för att även studera arkitektur vid University of Illi-
nois. Där fick jag lära mig mycket om detta, dels hur man 
skaffar uppdrag och dels hur man ”säljer in” sina förslag på 
rätt sätt. 

Vi fick lära oss att man hela tiden måste intressera sig för 
att skaffa nya uppdrag och vi fick naturligtvis också en 
massa praktiska tips hur man kan sälja konsulttjänster över 
huvudtaget.

Jag har genom hela min yrkeskarriär haft stor nytta av sät-
tet att tänka när det gäller att skaffa nya uppdrag men jag 
har haft betydligt mindre nytta av de säljtips som vi fick 
lära oss i USA. De kanske fungerar där men många av 
tipsen skulle kännas väldigt främmande i Skandinavien 
och troligtvis i hela Europa. Däremot har jag under många 
år varit VD för ett stort konsultföretag där vi bl.a. hade en 
framgångsrik grupp som jobbade med inredning. Som VD 
hade jag ansvar för bl. a marknadsföring och försäljning av 
konsulttjänster. 

Det är med den erfarenheten som bakgrund som jag sam-
manställt en massa tips om hur man skaffar sig inred-
ningsuppdrag. Alla tipsen är prövade i praktiken och vi-
sat sig fungera. Men naturligtvis passar inte alla tips alla 
människor. Jag hoppas och är övertygad om att några bör 
passa dig.
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Satsa tid, energi och fantasi i stället för pengar

Jag utgår ifrån att du har stor fantasi och kreativitet efter-
som du vill satsa på att bli inredare. Jag tror också att du 
har mycket energi och jag hoppas att du är inställd på att 
ägna mycket tid åt att skaffa dig de uppdrag som du be-
höver för att du ska kunna ägna dig åt ditt drömjobb – att 
bli inredare. Du har därför alla de viktigaste egenskaperna 
för att lyckas med att marknadsföra dig och att sälja dina 
inredningstjänster. Jag har stor erfarenhet av att om man 
satsar sin fantasi, sin energi och sin tid på att marknadsföra 
sig och sälja sina inredningstjänster så kommer du att nå 
betydligt bättre resultat än om du lägger en massa pengar 
på reklam och traditionell marknadsföring. 

Det är dessutom kul när praktiska erfarenheter bekräftas 
av flera gurus inom marknadsföring och försäljning av 
tjänster bl.a. amerikanaren Jay Conrad Levinson som skri-
vit marknadsföringsbibeln ”Guerrilla Marketing”, på svens-
ka ”Gerillamarknadsföring”. Levinson bekräftar i sina böck-
er mycket av det som jag lärt mig om att marknadsföra och 
sälja tjänster för inredare och arkitekter. 

I det här kapitlet får du en idélista med många punkter som 
utgår ifrån din fantasi och energi. Det finns enormt mycket 
som du kan göra helt gratis om du har möjlighet och lust att 
ägna tid åt detta. 

Välj ut de tips som passar dig och ditt sätt att jobba. Här 
finns många tips att välja bland så några bör du hitta som 
ger resultat just för dig. 

Sätt upp dina egna mål

De flesta av oss är vår egen chef. Då är det du som ska 
hålla koll på dig själv. Det är därför viktigt att sätta upp tydli-
ga mål och ha ett sätt att följa upp och ge dig själv en klapp 
på axeln.
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Utgå från detta och sätt upp ditt mål. Eller helst både ett 
långsiktigt mål och ett mer näraliggande delmål på vägen. 
Exempelvis kan ditt långsiktiga mål vara att du inom, t.ex. 
3 år ska jobba som inredare på heltid som anställd eller 
i eget företag. Ett delmål kan då exempelvis vara att du 
inom ett år ska ha samlat så många egna arbetsprover att 
du kan söka in på en kvalificerad utbildning eller söka ett 
bra praktikjobb.

Bryt ner ditt delmål i vad du bör ha klart den här månaden 
och sätt igång direkt! Bestäm en viss dag i veckan som 
du ägnar en liten stund åt att kolla bakåt vad du lyckats 
med. Många väljer fredag eftermiddag för att förhoppnings-
vis känna tillfredsställelse och med härligt samvete kunna 
koppla av och njuta av helgen.

Skaffa dig en mentor

Försök att hitta en mentor inom inredning som helst även 
kan och vill diskutera med dig hur man skaffar uppdrag 
inom inredning. Det är ett utmärkt sätt att nå dina mål be-
tydligt snabbare. Jag har i början av min karriär haft enorm 
nytta av en mentor som jag verkligen såg upp till. Jag age-
rar nu som mentor åt ett antal unga entusiaster. Att själv få 
vara mentor är en förmån. Jag tror att man som mentor får 
ut minst lika mycket som den som får stöd och råd.

Dra dig inte för att försöka få kontakt med de allra bästa 
och kändaste inom ditt specialområde. Många är mer än 
villiga att ge råd, stötta dig och berätta om egna erfaren-
heter.

Du kan också skaffa dig en ”rådgivande styrelse”. Jag men-
ar inte en formell styrelse som man ska ha i ett aktiebolag 
utan en liten grupp av kloka personer som du litar på att de 
kommer ge dig goda och bra tips hur du ska utveckla din 
verksamhet, dig själv och hur du ska marknadsföra dig och 
skaffa bra kunder.
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Samarbeta

Som inredare är det naturligt att samarbeta med företag 
och butiker som säljer och levererar inredningsmaterial, 
med husarkitekter, med fastighetsmäklare osv. Samarbeta 
med andra företag och andra specialister som vänder sig 
till samma kundgrupp som du men som inte konkurrerar. 
Då kan ni spara mycket jobb och pengar och dessutom 
sporra varandra till nya spännande idéer.

Samarbeta också med andra hemsideägare och bloggare 
som vänder sig till liknande besökare som du gör. Skriv så 
bra innehåll på din hemsida att andra bloggare och hemsi-
deägare gärna länkar till din sida. Det ger besökare till din 
sida och det gör att din sida rankas högre av sökmotorerna. 

Råd 25: ”Du är den ende”

Som VD på VBBGruppen deltog jag ständigt i diskussioner 
om marknaden för de som sysslar med design i olika for-
mer. Det var inredare, arkitekter, landskapsarkitekter m.fl. 
Dels hade vi våra återkommande genomgångar av order-
ingång och ekonomi, dels fanns det alltid anledning att föra 
speciella diskussioner med de företag vi förhandlade med 
om samarbete eller ev. uppköp. Dessutom fanns det alltid 
någon eller några grupper inom företaget som behövde lite 
speciellt stöd. Då fick jag ofta höra hur svår och tuff mark-
naden var.

Man berättade för mig att det aldrig hade varit så lätt som 
nu för våra tänkbara kunder att skaffa sig idéer och tips 
inom inredning och design från alla möjliga håll. Det är 
bara att läsa tidningar, surfa på Internet eller se på alla 
dessa inredningsprogram på TV. Överallt uppmanas man 
till att ”göra-det-själv” och en mellanhand i form av t.ex. en 
inredningsarkitekt anses vara både dyrt och ibland onödigt. 
I Europa och USA bor ca 1060 miljoner människor. De lä-
ser inte mindre än ca 300 miljoner heminredningstidningar!
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Vidare berättade man med bitterhet att kunderna kunde 
ladda ner olika CAD-program via Internet som man kan 
använda som demo under en begränsad tid och på det 
sättet utan kostnad designa egna inredningar, inte bara för 
bostaden utan även för kontor, skolor m.m.

Konkurrensen från andra yrkeskategorier ökar. Helt an-
dra yrkeskategorier erbjuder sig att leverera skisser helt 
”gratis”. Det kan t.ex. vara fastighetsägare som erbjuder 
ombyggnadsskisser i samband med uthyrning av lokaler. 
Eller det kan vara reklamföretag som arbetar med image 
och varumärken för olika företag. Här finns det många som 
hävdar att den design som företaget står för och inredning-
en av den egna verksamhetens lokaler är en viktig del av 
företagets varumärke. 

Men den allvarligaste formen av konkurrens kommer från 
den egna branschen. För att möta alla dessa gratiserbju-
danden dumpar många inredare sina priser. Jag har många 
gånger fått höra att ”inom det område där jag jobbar, där tål 
inte marknaden mer än så och så i timarvode!” 

När jag blev VD för VBBGruppen hade företaget under 
många år arbetat med ett jättestort projekt i Saudiarabien. 
Vårt uppdrag innebar att vi planerade och ritade nio stä-
der med allt vad det innebar. Vi gjorde stadsplaner, vi ri-
tade vägar, vatten och avlopp, vi ritade bostäder, kontor, 
affärscentra, moskéer och vi gjorde inredningsritningar till 
allt detta. Ett gigantiskt designprojekt som var lönsamt för 
företaget men samtidigt förödande för kulturen inom före-
taget. Vi blev nästan som en designfabrik. Det gällde att på 
så kort tid som möjligt ta fram en enorm mängd ritningar, 
beskrivningar, material- och färgprover. 

Bara några få personer på företaget hade direktkontakt 
med beställaren medan de flesta som var engagerade i 
detta jätteprojekt var helt sysselsatta med att massprodu-
cera ritningar ”på löpande band”.
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En dag tog detta jättestora designuppdrag slut. Och här 
fanns plötsligt en massa duktiga inredare, arkitekter och 
ingenjörer som skulle försörja sig på den svenska mark-
naden. Problemet var att vi hade varit så koncentrerade 
på att producera ritningar att många då var helt oerfarna i 
att skaffa in nya spännande och lönsamma uppdrag. När 
vi hade varit borta från de svenska uppdragsgivarna under 
lång tid så hade naturligtvis våra konkurrenter skaffat sig 
ett starkt försprång. Dels hade de en massa uppdrag och 
goda kontakter med uppdragsgivarna, dels hade de skaffat 
sig värdefulla kunskaper och erfarenheter i hur man skulle 
marknadsföra sig på den svenska marknaden. 

Vad blev vårt recept? 

Bli specialist! Bli expert! Distansera dig från övriga! Gör dig 
annorlunda! Hitta din nisch! Positionera dig!

Företaget bestod av ett stort antal små arbetsgrupper och 
många jobbade t.o.m. som små enmansföretagare fast de 
tillhörde en stor organisation. Det är lätt att så här i efter-
hand konstatera att de arbetsgrupper som följde receptet 
lyckades bra medan andra hade det svårt. De hade både 
problem med att skaffa spännande uppdrag på den svens-
ka marknaden och att få rätt betalt för sitt arbete.

Samma recept gäller i dag mer än någonsin! Konkurren-
sen har ökat ytterligare. De som arbetar med projektering i 
olika former och som inte inser värdet av att uppfattas som 
specialist får inte de intressanta uppdragen som man helst 
vill ha och lockas att dumpa sina priser.

De inredare som är bäst betalda eller som får de mest 
spännande uppdragen uppfattas ofta av uppdragsgivarna 
som experter eller specialister. De uppfattas inte som en 
bland många andra, inte en som man lätt kan utsätta för 
priskonkurrens eller som utför ett jobb som uppdragsgiva-
ren t.o.m. kan tycka att han kan göra själv.
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Använd inte din energi till att diskutera konkurrens och pris-
dumpning! Använd den i stället till att formulera inom vilket 
område du är specialist och fokusera på det! Kunderna kan 
i allmänhet köpa samma tjänster från någon annan men de 
kan inte köpa dig. 

Du är unik! Hitta din egen nisch! Lill Lindfors sjunger i en 
av sina låtar ”Du är den ende!” Låt den texten bli utgångs-
punkt för din beskrivning av dig själv.

Jag skall förklara närmare vad jag menar!

Några typiska specialister

Vi hade på VBB en arkitekt, Erik Ahnborg, som ritade Ber-
waldhallen i Stockholm. Han uppfattades efter det uppdra-
get som en av Sveriges främsta experter på att rita lokaler 
med perfekt akustik för konserter och liknande viktiga mu-
sikevenemang. Han fick det ena uppdraget efter det andra 
som sådan specialist. Han ritade andra konsertsalar, han 
ritade ombyggnader av vanliga sporthallar inför tillfälliga 
musikevenemang och han fick som kronan på verket upp-
drag att göra om den nedlagda gruvan i Dalarna till Dalhal-
la, i dag en konsertanläggning för världsartister.

Nu säger du kanske: ”Jag är ju inte någon expert. Jag har 
ju bara jobbat med vanlig inredning hittills.

Alla är experter på något! Alla är vi unika på något sätt! 

•	 Du kan vara den ende på din ort som arbetar med 
kontorsinredningar speciellt för mindre företag som 
har stort behov av att ibland växa och ibland mins-
ka. 

•	 Du kanske är den ende som specialiserat dig på 
fritidshus i skärgården.
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Varför måste vi uppfattas som specialister?

Som arkitekt samarbetade jag mycket med en byggpro-
jektledare. Han brukade beskriva sig som ”en projektleda-
re som var den ende som kunde garantera att tider och 
kostnader hölls”. Vid ett tillfälle fick han tillfälle att göra en 
presentation för företagsledningen på Vattenfall, det störs-
ta energibolaget i Sverige. Där träffade han den högsta fö-
retagsledningen under ett kort möte för att beskriva vad 
han kunde erbjuda för tjänster i samband med något av 
Vattenfalls byggprojekt. 

Svaret blev: ”Vi har just nu inget behov i samband med 
våra byggprojekt. Men kan du verkligen garantera att tids- 
och kostnadsramar hålls vid genomförandet av ett projekt 
så vill vi anlita dig för att införa ett nytt ekonomisystem på 
vår ekonomiavdelning inom företaget. Det ser vi som ett 
projekt och där har vi problem!” 

Min gode vän visste då ingenting om ekonomisystem så 
han åkte tillbaka till sitt kontor och anställde en duktig eko-
nom, Åke, och så fick de uppdraget tillsammans. Jobbet 
växte till ett jätteprojekt så flera ekonomer kunde anställas. 
Hans byggprojektledarföretag som hade ca 20 anställda 
växte så småningom med ytterligare ett 30-tal ekonomer 
och blev därmed ett av landets ledande konsultföretag som 
bl.a. specialiserade sig på att införa ekonomisystem på oli-
ka företag – en mycket lönande verksamhet.

Med en tydlig specialisering och därmed en tydlig positio-
nering kan du få de intressanta uppdragen som du dröm-
mer om och du minskar risken att hamna i förödande pris-
diskussioner. 

Du ska se till att du inte blir betraktad som en vanlig inre-
dare – en bland många andra - som man kan anlita billiga-
re på annat håll. Du är du – och det finns bara ett exemplar 
av denna unika varelse! 
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Med en klar specialisering växer din trovärdighet. Det ger 
en bra introduktion vid möten, om du skall hålla föredrag 
eller som inledning till en tidningsartikel som du skriver. Din 
beskrivning av din specialitet kan fungera som ett effektivt 
sätt att bryta isen och väcka intresse.

Ibland träffar man en kontaktperson från en tänkbar kund 
som i sin tur har uppgiften att sälja in ens tjänster till en 
större grupp som man inte får tillfälle att träffa själv. I de fall-
en fungerar en kort beskrivning av en specialitet utmärkt.

Hur skapar du din egen positionering?

Undvik alltför generella beskrivningar av vad du gör. Bygg-
bolaget SKANSKA hade tidigare som slogan ”Bygger allt 
– överallt!” Det tror jag är helt fel väg att gå. De övergav 
mycket riktigt detta sätt att uttrycka sig efter ett tag. 

Kalla dig inte bara för inredare. Presentera dig i stället som 
specialist inom något. 

Fråga dig själv om du har speciella kunder. ”Jag är den 
ende inredaren på orten som specialiserar mig på inred-
ning av skolor”. ”Jag har en speciell målgrupp!”

”Jag är den ende som garanterar att mina kostnader och 
tidplaner håller”.

Fundera på om du har en speciell bakgrund. ”Jag är den 
ende på orten som är riktigt bra på engelska, tyska och 
franska, vilket gör att jag kan göra bra upphandlingar i stort 
sett i hela Europa”.

Har du lång erfarenhet? ”Jag är den ende som specialise-
rat mig på sjukhusinredning i över 20 år”.
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Hemarbete

Du är med stor sannolikhet redan specialist inom något 
område! Det gäller att tydliggöra detta, inte minst för dig 
själv, men främst för tänkbara kunder.

Skriv ner 3 saker som gör dig unik! Utgå t.ex. från:

o Den typ av uppdrag som du utfört

o Vilka kunder du arbetat för

o Din bakgrund

o Din utbildning

o Vilka priser eller utmärkelser du har fått?

o Dina hobbies och speciella intressen på sidan av 
inredning

Skriv ner några exempel på problem som du löser åt dina 
kunder. Beskriv inte vad du gör utan den nytta (t.ex. i form 
av tid eller pengar) som dina kunder har haft av dina tjäns-
ter.

Sammanfatta på vilket sätt du är speciell. Det måste vara 
kort och koncist, max två meningar. Det får inte ta mer än 
30 sekunder att beskriva och det skall vara fattbart för vem 
som helst. T.ex. ”Min specialkompetens är…” eller ”Jag är 
den ende inredaren som…”

Kontrollera slutligen ditt budskap genom att tänka dig in i 
kundens situation och svara på frågan: ”Än se’n då? Vad 
har jag som kund för nytta av det?”
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10 sätt att fokusera på denna specialitet

Ju oftare du beskriver din specialitet i olika sammanhang 
desto mer kommer du faktiskt att lära dig om din specialitet 
och du blir med tiden en allt tydligare expert.

1. Börja samarbeta med experter inom ditt eller an-
gränsande specialområden. Läs vad de har skrivit, 
studera deras hemsidor, lyssna på dem när de hål-
ler föredrag, lär känna dem, byt och diskutera oli-
ka åsikter, var generös med dina egna tankar och 
idéer.

2. Skaffa referenser inom ditt specialområde. Om en 
uppdragsgivare säger att han eller hon är nöjd med 
vad du åstadkommit missa då inte chansen att be 
om ett rekommendationsbrev. Fråga om du får hän-
visa kommande intressenter till honom eller henne 
för en rekommendation.

3. Håll föredrag, utbilda, skriv artiklar, delta i debat-
ter, försök att bli moderator i sådana debatter, skriv 
insändare som berör ditt specialområde, även om 
det bara är marginellt. Beställ särtryck av dina ar-
tiklar och sänd dessa till tänkbara kunder. Många 
artiklar och många föredrag kan till slut bli underlag 
för att du så småningom skriver en bok inom ditt 
specialområde – och då uppfattas du verkligen som 
specialist! 

4. Genomför små enkla enkäter bland dina kontakter 
för att belysa olika aspekter på ditt specialområde. 
Gör sammanställningar och ta resultatet som en 
anledning att träffa dina tänkbara kunder för en dis-
kussion.
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5. Notera alla framgångar som styrker uppfattningen 
att du är specialist inom ditt område, tidningsartik-
lar, uttalanden, invigningar av lokaler där du bidra-
git, föredrag och utbildningar som du varit engage-
rad i osv.

6. Beskriv din specialitet på din hemsida. Se till att folk 
kommer in på din hemsida. 

7. Erbjud gratis information inom ditt specialområde. 
Bjud in till frågor och diskussion inom ditt special-
område.

8. Samarbeta i grupper med andra som kompletterar 
dig men som inte konkurrerar med dig. Byt tankar 
och idéer, stötta varandra och rekommendera var-
andra.

9. Journalister är ofta ute och jagar intressanta ämnen 
för tidningsartiklar. Hjälp dem att hitta intressanta 
vinklingar inom eller i närheten av ditt specialom-
råde. Var generös med material. Hjälp dem i deras 
jobb.

10. Följ med i debatten i tidningar och andra media om 
det som berör ditt specialområde. Se över och an-
passa din positionering kontinuerligt. Som någon 
har uttryckt det: Man måste återuppfinna sig själv 
med jämna mellanrum! 

Och det bästa med att formulera sin egen specialisering 
och därmed sin egen positionering är att det är ett effektivt 
sätt att, på ett roligt sätt, utveckla sig själv.
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Steg IX: Så får du ännu fler uppdrag

Råd 26: Dina viktigaste uppdragsgivare

Som inredare har du mycket större chanser att få uppdrag 
från tidigare uppdragsgivare än från helt nya. 

Det kanske har funnits tider då det räckte med att leverera 
bra jobb och låta ryktet gå för att få mer jobb. Men inte nu! 
Informationsflödet ökar hela tiden, det är lätt för uppdrags-
givarna att hitta nya kontakter, konkurrensen ökar och 
uppdragsgivarna behöver inte i samma utsträckning vara 
lojala mot gamla leverantörer. Uppdragsgivarna uttrycker 
det ibland t.o.m. som ett självändamål att byta konsult lite 
då och då. 

Hur gör man då för att behålla kontakten med sina tidi-
gare uppdragsgivare? Vem du känner är minst lika viktigt 
som vad du kan i ditt yrke. När jag frågar framgångsrika 
inredare, arkitekter och ingenjörer hur de marknadsför sig 
är det många som svarar: ”Jag marknadsför mig inte alls. 
Jag behöver inte göra det. Uppdragen kommer ändå. Och 
förresten, jag har fullt upp, skulle jag marknadsföra mig så 
skulle jag få alldeles för mycket att göra.” Har du hört det 
förut? 

Det här beror inte bara på att många anser att det är ”ofint” 
att marknadsföra sig. Uppdragen skall komma ändå – inte 
för att man är duktig på att göra reklam utan för att man är 
så duktig i sin profession. Men jag känner så många kon-
sulter som verkligen är framgångsrika att jag har följande 
enkla förklaring till varför de får så många spännande och 
lönsamma uppdrag. Marknadsföring är för många av de 
som är mest framgångsrika ett förhållningssätt – ett sätt 
att vara. I sin bästa form är det något man bara gör – man 
bara lever på ett visst sätt utan att tänka på det. 
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Många inredare kontaktar sina värdefullaste kontakter ofta 
och kontinuerligt. De missar sällan att äta luncher med pre-
sumtiva uppdragsgivare och de är duktiga på att mingla 
och nätverka. Vad är detta annat än professionell mark-
nadsföring? Det är precis så som de professionella gör fast 
många kallar inte detta för marknadsföring. Vad är nackde-
len? Jo, det tar tid.

Sätt dig därför in i de arbets- och tidsbesparande metoder 
som finns med e-post, nyhetsbrev, bloggar, webbsidor med 
affiliates m.m. Det finns mycket skrivet om detta av andra 
så jag tar inte upp det här.

Här tar jag i stället upp en speciell metod som utvecklats 
inom fastighetsbranschen som visat sig vara lyckad. Det är 
ett verktyg som utvecklats inom fastighetsbolaget Vasakro-
nan. Dels har Vasakronan under många år legat i topp när 
man mäter NKI=Nöjd Kund Index dels har de kontinuerliga 
goda kontakterna med bolagets kunder resulterat i att Va-
sakronan i dag är ett av de mest framgångsrika fastighets-
bolagen i Skandinavien.

Jag beskriver denna metod eftersom jag anser det vara en 
av de allra effektivaste för att bygga långsiktiga kundrelatio-
ner och den är en av de allra bästa för att få in spännande 
och lönsamma följduppdrag från tidigare uppdragsgivare.

Man tar helt enkelt kontakt med sina uppdragsgivare med 
jämna mellanrum för att genomföra en s.k. ”måldialog”. En 
måldialog är ett samtal och en diskussion där båda parter 
informerar den andra parten om det egna företagets pla-
ner, man diskuterar vad i det samarbete som man hade 
tidigare som var bra och om det fanns något som inte var 
bra – vad kan man göra bättre? 

En måldialog brukar ta ca 1-2 timmar och det är viktigt att 
man sätter av denna tid. Argument som att ”jag vet ändå 
vad uppdragsgivaren tycker” eller ”vi brukar alltid tala om 
detta” är de mest vanliga undanflykterna för att man inte vill 
genomföra dessa samtal. 
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Om du någon gång genomfört eller varit med om ett ut-
vecklingssamtal så känner du säkert att detta är väldigt likt. 
I stället för ett samtal mellan chef och anställd är detta ett 
samtal mellan leverantör och kund. Och bortförklaringarna 
varför man inte kan eller hinner genomföra ett utvecklings-
samtal eller en måldialog är också väldigt likartade. 

I ett av de företag där jag varit VD budgeterade vi antalet 
måldialoger som man skulle genomföra under ett år och 
detta följdes noggrant upp varje kvartal.

Det är följande sex frågor som man tar upp i en måldialog:

1. Hur ser uppdragsgivaren på samarbetet 
med dig?

2. Hur ser kundens situation/planering ut på 
kort/lång sikt?

3. Vilka förväntningar har kunden på dig kort/
långsiktigt? 

Och du informerar kunden om:

4. Din syn på samarbetet med kunden.

5. Din situation/planering på kort/lång sikt.

6. Hur båda parter kan samverka för att nå 
ännu bättre resultat.

Frågorna ser enkla och självklara ut. Poängen är att man 
avsätter tid för att sätta sig ner och diskutera detta. Man 
skapar en långsiktig relation, man klarar upp eventuella 
problem och det leder ofta till merjobb.
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Och till slut åtta tips hur du håller en löpande kontakt med 
kunden som ger spännande och lönsamma följduppdrag:

1. Gör alla uppföljningar snabbt! När du i 
ett telefonsamtal, vid en lunch eller i ett 
mingel fått en fråga, ett tips om att ta reda 
på något – gör det snabbt! Gör det när 
frågan fortfarande känns aktuell för din 
kontaktperson. Hur många gånger har 
det inte hänt att inredare varit alltför am-
bitiösa med att ta reda på alla fakta innan 
man återkommer och då har den presum-
tiva uppdragsgivaren glömt hela saken 
eller löst sina problem på annat sätt. 

2. Gör det till en vana att alltid skicka kopior 
eller särtryck av intressanta artiklar, tips 
om kommande radio- eller TV-program, 
tips om kommande seminarier eller kon-
ferenser eller intressanta webbsidor som 
berör ditt och din kontaktpersons intres-
seområden. Har du själv skrivit en artikel 
så är det självklart att du skickar särtryck 
av denna till dina kontakter.

3. Skapa ditt eget nyhetsbrev som du sän-
der ut till dina kontakter. Det kan vara ett 
brev per post eller ett e-postmeddelande. 
Jag får regelbundet ett stort vykort som 
ett nyhetsbrev, ungefär i A4-format, av 
en arkitekt. Bilden är för det mesta vack-
er och fantasifull och har en originell och 
fyndig anknytning till de uppdrag som han 
berättar om i sitt nyhetsbrev. 
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4. Tala om resultat, inte tjänster!  Man har 
så lätt att berätta om de skisser, ritningar 
eller presentationer som man kan göra. 
Det är ju resultatet för kunden som räk-
nas. Hur mycket kan kunden öka sina in-
täkter genom dina idéer? Hur mycket kan 
kunden spara i investering eller driftkost-
nader, genom att du föreslår på ett visst 
sätt? 

5. Var inte rädd för att avsluta ett samtal 
med en obesvarad fråga. Försök inte vara 
duktig genom att lösa alla problem på en 
gång. En obesvarad fråga ger anledning 
för dig att återkomma: ”Jag har funderat 
en del på det vi pratade om i går och har 
följande fundering…!”

6. Det händer ofta att kunderna direkt till en 
inredare uttrycker att han är nöjd med det 
jobb som har utförts. Men det är sällan 
som han på eget initiativ för dessa posi-
tiva ord vidare. När kunden beskriver att 
han är nöjd skall man inte vara rädd för 
att rakt på sak fråga: ”Får jag använda det 
du nu sa till andra presumtiva kunder och 
hänvisa till dig?” De allra flesta kommer 
att säga ”ja” till ett sådant förfarande och 
t.o.m. känna sig stolta. Jag brukar an-
teckna sådana positiva uttalanden bakpå 
deras visitkort som jag är noga med att 
spara.

7. Pruta aldrig! Med det menar jag att om 
du har erbjudit att utföra en viss tjänst för 
ett pris och kunden förklarar att det är för 
dyrt. Erbjud dig då inte att göra samma 
sak för ett lägre pris.
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8. Håll god kontakt med andra intressen-
ter inom ditt intresseområde. Jag känner 
många enmanskonsulter som får sina 
flesta jobb genom att hålla god kontakt 
med de hantverkare som utför bygg- eller 
inredningsjobben. Man ger och får tips.

Råd 27: Din hemsida

En egen hemsida är en viktig del av marknadsföringen av 
dina inredningstjänster. Det gäller att skapa trafik till den 
och att den ger dig värdefulla marknadskontakter. Det kos-
tar inte särskilt mycket att skapa en bra hemsida och du 
behöver inte vara dataexpert. Men det kan ta mycket tid att 
fylla sidan med intressant innehåll och att underhålla den, 
så använd den tiden på bästa möjliga sätt. 

Det är rätt lätt numera att skaffa sig en egen hemsida med 
alla de användarvänliga program som finns. Se till att din 
hemsida innehåller värdefull information, att den är sökmo-
toroptimerad och att du skapar trafik till din hemsida. Detta 
är ingen bok om hur du gör hemsidor så jag går inte här in 
på hur detta går till. 

Du kan på nätet hitta massor av information om detta. Det 
finns gurus som på sina hemsidor lär ut grunderna gratis 
för att du ska bli intresserad och gå vidare och köpa deras 
kurser eller system. Du kan lära dig väldigt mycket bara 
genom att plocka upp alla gratistips och naturligtvis ännu 
mer om du vill betala för ytterligare information.

På hemsidan kan du kontinuerligt berätta för omvärlden 
om vad du åstadkommit. Det ger personerna i ditt nätverk 
en chans att följa med i din intressanta utveckling. Du kom-
mer att få många hejarop av kompisar, kolleger och andra. 
Använd dig t.ex. av Wordpress. Det är ett bra program. 
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Jag har gjort alla mina hemsidor med Wordpress. Du hittar 
programmet på www.wordpress.com och där finns instruk-
tioner hur du kommer igång och det finns forum där du kan 
ställa vilka frågor du vill, hur lite du än kan när du börjar. 
Det finns hjälpsamma människor som villigt delar med sig 
av sina erfarenheter och goda råd.

Samarbeta med andra hemsideägare som vänder sig till 
liknande besökare som du gör. Skriv så bra innehåll på din 
hemsida så att andra bloggare och hemsideägare gärna 
länkar till din sida. Det ger både besökare och det gör att 
din sida rankas högre av sökmotorerna.

Berätta om din hemsida när du är ute och talar, på ditt brev-
papper, på ditt visitkort, i din broschyr, när du kontaktar en 
tidning, dina nyhetsbrev och när du skriver på andras blog-
gar.

Blogga på egen blogg, skriv och diskutera på andras blog-
gar och på befintliga diskussionsforum eller starta ditt eget 
nyhetsbrev som du skickar ut som vanlig post eller som 
e-post med jämna mellanrum.

Svara eller leta reda på ett svar när du hittar frågor på olika 
forum eller bloggar. Då blir du betraktad som experten och 
du kommer dessutom att få kontakt med likasinnade som 
du kan byta erfarenheter med.

På hemsidan kan du visa hur det såg ut innan du gjorde 
en inredningsinsats och hur det blev när det blev färdigt. 
Visa tackbrev och tack som du fått via mejl. Visa foton från 
eventuella invigningar av någon inredning som du varit en-
gagerad i. Försök att visa resultat som du åstadkommit och 
även hur arbetet gått till. 

Samla allt i din dator och lämpliga delar på din hemsida så 
att du kan visa exempel när du träffar presumtiva kunder. 
Har du en IPad så blir det ännu enklare och behändigare 
att på dina kundmöten visa de projekt som du har på din 
hemsida. 
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Här kommer en lista med 15 praktiska tips för din hemsida 
som fungerar bl.a. för inredare

1. Ge lösningar på problem som dina besökare kan 
antas ha. De allra flesta besökare är inte ute efter 
att beställa något eller köpa något. De söker infor-
mation och svar på frågor. Se till att de får sådana 
svar och det finns svar på frågor på de flesta av din 
hemsidas undersidor. Jag har en sådan hemsida. 
Gå in på www.tipsom.se så ser du att den bygger 
på att ge en massa information på frågor som be-
sökarna kan ha. I detta fall handlar det om folk som 
vill bygga om sitt kök eller badrum.

2. Gör det lätt för besökaren att orientera sig på 
hemsidan. Om besökaren inte vet hur han skall 
hitta den information som han är ute efter så är det 
du som är den stora förloraren. Jag har försökt att 
göra det så enkelt som möjligt att hitta på en annan 
av mina hemsidor www.webbkurser.com

3. Gör den enkel. Tänk på att surfare besöker i med-
eltal en hemsida under några sekunder. De gör 
bara några få klick inne på den hemsida som de 
besöker. Det gäller alltså att du kan väcka ett så-
dant intresse för det du erbjuder på den korta tiden 
att besökaren agerar på det sätt som du önskar. 
Att göra det enkelt har varit syftet med ytterligare 
en annan av mina hemsidor www.hyra-antibes.com 

4. Gör så att besökarna agerar. Informera om hur 
besökarna kan ta nästa steg, hur de kan få ännu 
mer information, hur de gör för att ladda ner värde-
full information, hur de gör för att kontanta dig etc. 
Gör hemsidan interaktiv genom frågor och svar, un-
dersökningar m.m.
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5. Få besökarna att komma tillbaka till din hemsi-
da. Uppdatera din hemsida kontinuerligt med ny-
heter, nya artiklar, vad är nytt, vad är ”inne” just nu, 
har du utvecklat någon ny tjänst, anställt någon ny 
medarbetare, vunnit något pris eller kammat hem 
något nytt prestigeuppdrag? 

6. Använd länkar – både externa och interna. Ett av 
de bästa exemplen på interna länkar är Wikipedia. 
Gå in på vilken sida som helst och du kommer att 
hitta massor med internlänkar. 

7. Använd nyckelord på din hemsida som eventuella 
besökare söker på. Lär dig var man placerar dessa 
nyckelord på hemsidan, i namnet på hemsidan, i 
rubriken på sidan, i början av nya stycken osv. 
Förslag på nyckelord får du på Google Adwords 
sökordshjälpmedel.

8. Ta fram din specialitet på din hemsida. Annars 
kommer du att få det svårt i konkurrensen. Du kan-
ske specialiserar dig på lyxiga bostäder eller du 
kanbske har gjort inredningen av flera skolor. Skriv 
om det på din hemsida.

9. Beskriv samtidigt din bredd, att du åtar dig olika 
sorters uppdrag, t.ex. att upprätta lokalprogram, att 
göra speciella utredningar, skisser på i tidiga pro-
jektskeden, samordning av olika projektörer, fram-
tagande av upphandlingsunderlag etc.
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10. Skapa trovärdighet. Publicera bilder och fakta om 
genomförda projekt. Ta med rekommendationer 
och referenser. Det skall dessutom vara lätt att hitta 
din kontorsadress på din hemsida. Det skapar ock-
så en naturlig seriositet.

11. Bilder på inredares hemsidor är viktiga. Små bilder 
som visar stora rum fungerar inte. Däremot kan lite 
större bilder av små detaljer vara oerhört effektiva. 
Kom ihåg att en väl vald bild kan säga mer än 1000 
ord. 

12. Gör hemsidan behaglig att titta på. Se till att bak-
grund, logga och bilder inte stjäl intresset från den 
viktiga och huvudsakliga informationen som du vill 
få fram.

13. Sprid informationen om din hemsida utanför nä-
tet. Informera om den på ditt visitkort, i dina e-post-
meddelanden, på trycksaker, när du håller föredrag, 
ja, på alla sätt.

14. Mät antalet besökare till hemsidan, antalet besö-
kare som agerar aktivt, antalet besökare som stäl-
ler frågor, lämnar sin egen mailadress, hur de kom-
mer till din hemsida eller är aktiva på annat sätt. 
Analysera och vidta åtgärder för att trafiken skall 
öka hela tiden.

15. Om du anlitar en webbdesigner för de delar av 
hemsidan som du inte behärskar eller vill syssla 
med bör du se till att experten bygger upp och 
skapar stommen till din hemsida på ett sådant 
sätt att du själv därefter kontinuerligt kan gå in och 
uppdatera och fylla på med aktuell information.
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Råd 28: Ytterligare åtta sätt – alldeles gratis

Det finns massor av bra IT-hjälpmedel

Ditt budskap är mycket viktigare än hur mycket pengar du 
spenderar på att sprida ditt budskap. Din reklam och mark-
nadsföring behöver inte vara dyr. Använd bra IT-hjälpme-
del: 

•	 blogga 

•	 andra sociala medier 

•	 Microsoft Publisher 

•	 färdiga mallar på Microsoft Office för nyhetsbrev 

•	 färdiga mallar för broschyrer 

•	 mallar för visitkort 

•	 mallar för reklamblad 

•	 Power Point och liknande för presentationer

•	 Färdiga mallar för pressreleaser. 

Du har säkert tillgång till alla dessa redan. Du kan fram-
ställa allt ditt material själv med din egen design och du 
behöver inte betala för att låta andra göra detta. 

Du kan spendera hur mycket pengar som helst på mark-
nadsföring och reklam, om du vill, men du behöver absolut 
inte göra det.
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Börja med ditt visitkort - men på ett smart sätt

Naturligtvis ska du ha ett visitkort. Men det är alltför många 
som glömmer möjligheten att på sitt visitkort ge lite infor-
mation om sin verksamhet. På kortet kan det t.ex. stå hur 
man kan beställa ditt nyhetsbrev. Eller du kan skriva en 
kort mening om din specialitet, t.ex. ”specialist på att ge-
nomföra inredningsprojekt med en snål budget” eller något 
liknande. I dag är det oerhört billigt att trycka upp egna spe-
cialdesignade visitkort eller du kan skapa och printa dina 
visitkort på din egen dator.

Försök att vara annorlunda. Du har väl själv hajat till när du 
får ett visitkort som är gjort t.ex. av väldigt tunt trä, av metall 
eller något annat material än det traditionella papperet.

Utnyttja alla tillfällen att sprida ditt visitkort. Om du skickar 
en bok, en artikel, en faktura eller vad som helst – se till att 
du alltid fäster ditt visitkort på det du skickar.

Samla andras visitkort. När någon kommenterar vad du 
gjort med positiva ord kan du fråga om du får använda den 
personen som referens. Om du inte känner personen sär-
skilt väl kan du helt enkelt be att få ett visitkort och på det 
antecknar du på baksidan vad personen tyckte om det du 
åstadkommit. Var tydlig med att fråga om du får använda 
personen som referens. 

En enkel sida

Vilket reklammaterial bör du ha? Välj enkla sätt att infor-
mera om din verksamhet som inte kostar mycket. Det kan 
vara en enkel sida med intressant information om dig och 
din verksamhet, det kan vara ett vykort med en jättefin bild 
på ena sidan och information om vad du håller på med på 
den andra sidan. På nästa sida kommer några exempel på 
vad du kan skriva om.
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•	 Genomförda inredningsprojekt som du varit enga-
gerad i eller ansvarat för

•	 Inredningsproblem som du varit med om att lösa 
eller löst själv

•	 Resultat som du uppnått inom inredning

•	 Råd hur man gör för att lyckas med något speciellt 
inom inredning

•	 Tips om inredning

•	 Uppnådda mål inom inredning

•	 Vad du lärt dig nyligen på en konferens eller på en 
utlandsresa

•	 Varningar för risker som en felaktig inredning kan 
innebära

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev som återkommer med visst mellanrum är en 
effektiv metod att sprida information eftersom upprepning 
är viktigt om dina kontakter ska komma ihåg vad du håller 
på med. Så gott som inga beställningar av inredningstjäns-
ter görs vid en första kontakt. Det gäller att behålla en god 
kontakt och följa upp den kontinuerligt. Nyhetsbrevet kan 
vara ett pappersblad som du skickar ut i ett kuvert eller det 
kan vara digitalt. Med ett nyhetsbrev på nätet spar du mas-
sor av besvär och naturligtvis portokostnader.

Ett originellt vykort är ett annat effektivt sätt att hålla konti-
nuerlig kontakt med ditt nätverk. Berätta om vad som hän-
der inom ditt specialområde, vad du åstadkommit, vilka 
arbetsgrupper du är med i osv. Ett fantasieggande vykort 
låter mottagaren gärna ligga framme för att visa det för an-
dra. 
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Om du ger ut ett nyhetsbrev är det större chans att motta-
garen behåller brevet en längre tid om det innehåller

•	 Intressanta nyheter

•	 Annorlunda och originella inredningslösningar som 
du och andra åstadkommit

•	 En kalender med kommande events inom inred-
ningsområdet

Nätverka

Nätverka! Bygg hela tiden ut och underhåll ditt professio-
nella nätverk. Genom ett väl fungerande nätverk kan du få 
andra att jaga upp tips om ev. nya inredningsuppdrag, du 
kan få andra att rekommendera dig och du kan få andra att 
kommunicera till omvärlden om dina inredningstjänster. Du 
kan dessutom genom ditt nätverk få bra rådgivare och klo-
ka personer som du kan ”bolla” olika inredningsidéer med.

Var noga med att samla namn och adresser till alla som du 
hjälpt eller andra kontakter som kan påverka din väg till ditt 
drömjobb som inredare. Jag samlar mina under ”Kontak-
ter” i min dator och där är det väl förberett för att dela upp 
kontakterna i grupper så att du kan kontakta personer inom 
olika grupper på olika sätt.

Ska du delta på mässor?

Det finns många inredningsmässor. Att ställa ut på mässor 
är relativt dyrt och förutsätter att du planerar väl med förbe-
redelser och uppföljning av de kontakter som du skapar på 
mässan. Om du inte anser att du har råd eller tycker att det 
är värt pengarna att satsa på att delta aktivt på en mässa 
kan det var väl så effektivt att du finns där, väl utrustad med 
visitkort och en enkel broschyr om din verksamhet. 
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Mingla inte bara på mässor. Delta på möten i skolor när 
man diskuterar karriärmöjligheter och möten i föreningar 
där man diskuterar inredning eller andra ämne som berör 
eller berörs av inredning. Var så aktiv som möjligt på flera 
ställen med att visa att du är specialist inom ditt inrednings-
område.

Inbjud intresserade att se vad du gjort

Om du har ett kontor som du är stolt över och som du 
vill visa upp för presumtiva uppdragsgivare så kan du på 
kontoret ordna seminarier, work shops, demonstrationer, 
diskussioner av produkter eller tidigare genomförda inred-
ningsprojekt.

Ett annat sätt är att bjuda in intresserade till en miljö som 
du skapat eller varit med om att skapa som inredare. Det 
ger en naturlig anledning för dig att berätta om hur du job-
bar, vilka problem som fanns när du satte igång med upp-
draget, hur du löste de problemen och hur användarnas 
reaktioner varit hittills. Du kan kanske visa på att du gjort 
en totalt ny inredning av ett kontor och allt genomfördes på 
en helg när personalen var borta. När de kom tillbaka efter 
helgen var allt klart. Du kan kanske presentera någon per-
sonalundersökning som visar hur nöjda de anställda blev 
med den nya inredningen.
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Steg X: Att ta betalt som inredare

Råd 29: 14 sätt att ta betalt

Jag har tidigare i denna bok berättat om att du som inre-
dare kan jobba på några olika sätt. Som inredare kan du 
vara 

•	 en oberoende konsult som gör ett inredningsförslag 
utan att vara engagerad i några inköp av produkter

•	 en inredare som både gör inredningsförslaget och 
anlitas för att göra inköp av samtliga eller några av 
inredningsprodukterna

•	 en inredare som jobbar på uppdrag av en leveran-
tör eller säljare  av inredningsprodukter eller av en 
som bygger eller mäklar hus, lägenheter eller lik-
nande.

I det första fallet ersätts du av uppdragsgivaren.

I det andra fallet kan du också ersättas med ett arvode från 
uppdragsgivaren men det är inte ovanligt att du i dessa fall 
även får ersättning från annat håll än den som ska använ-
da sig av inredningen. Det kan vara i form av royalties från 
fabrikanter och leverantörer. Det är viktigt att du, av etiska 
skäl, informerar beställaren om det är så att du föreslår en 
lösning som medför att du får ersättning från annat håll. Din 
roll är ju i denna typ av uppdrag att i första hand ta vara på 
beställarens intressen.

I det tredje fallet betalas du av leverantören och kostnaden 
för detta bakas in i det produktpris som kunden får betala.

De allra flesta tycker att det är obekvämt att diskutera pri-
ser och ta betalt för det inredningsuppdrag som man utför. 
Här kommer några tips hur man kan underlätta denna dis-
kussion:
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Det finns en hel rad olika sätt att få ersättning för det arbe-
te du utför. Här följer 14 olika sätt och du kan naturligtvis 
kombinera flera olika sätt. Det gäller att du är flexibel i dina 
diskussioner med kunden. Jag beskriver metoderna med 
utgångspunkt från att inredaren tar betalt från användaren 
som är hans uppdragsgivare men samtliga metoder går 
naturligtvis att använda även i de fall inredaren får betalt av 
olika former av leverantörer. 

1. Löpande räkning, dvs. ett visst arvode per tim-
me eller per dag. Utöver detta arvode tillkommer kostna-
derna för de utlägg som du gör. Utläggen kan avse kopie-
ring, resekostnader, traktamente, modellbygge etc. Vidare 
tillkommer moms, mervärdesskatt, f.n. 25 %, uppe på allt-
sammans. Denna metod är speciellt vanlig i ett projekts 
tidiga skeden då det är svårt att definiera vad jobbet verkli-
gen innebär.

Om projektet pågår under lång tid kan det bli aktuellt med 
att indexreglera timkostnaden. Det finns ett speciellt index-
system som är utarbetat för användning vid konsultupp-
drag. Indextalen räknas fram av STD, Svensk Teknik och 
Design. Indextalen kan användas för reglering av timarvo-
de, dagarvode och fast arvode.

2. Fast pris för design innebär att du får betalt med 
en klumpsumma för ditt arbete. Denna form brukar man 
använda då uppdraget går att precisera relativt väl. Många 
inredare och arkitekter är rädda för denna metod. Jag är 
det inte! Jag förklarar att eftersom jag haft ett antal likarta-
de uppdrag tidigare så kan jag göra en så god uppskattning 
av tidsåtgången att jag kan ge ett fast pris. Det förutsätter 
att uppdragsgivaren går med på att man definierar ett an-
tal mycket tydliga etapper i projektet. Det kan exempelvis 
innebära att man presenterar en första skiss, därefter en 
bearbetad skiss och till slut ett genomarbetat förslag.
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Många beställare gillar det här sättet att arbeta. Beställa-
ren tar ingen risk och ser genom detta även ett sätt att hålla 
styr på sin egen organisation så att inte diskussionerna om 
olika alternativ pågår för evigt. Om man har möjlighet att 
ge ett fast pris så ger det en professionell image vilket ofta 
leder till följduppdrag – som komiskt nog ofta genomförs på 
löpande räkning.

3. Löpande räkning med tak. Metoden innebär att 
du får betalt per timme eller per dag upp till ett på förhand 
överenskommet takpris. Detta är en alltför vanlig form och 
samtidigt för dig som inredare den sämsta. Du kan förlora 
men har inget att vinna. 

4. Löpande räkning med budgetpris. Detta är en 
vanlig metod. Den uppkommer oftast genom att uppdrags-
givaren begär ett s.k. budgetpris. Risken med denna me-
tod är att inredaren uppfattar termen ”budgetpris” som en 
ungefärlig kostnadsuppskattning medan uppdragsgivaren 
uppfattar det som en budget för hela projektet. Om man 
använder sig av denna metod är det viktigt att båda parter 
är tydliga med vad man menar med begreppet budgetpris. 

5. Procent av investeringen. I Sverige betraktar vi 
denna metod som gammalmodig. Den innebär ett konstigt 
incitament – ju dyrare inredaren gör sin lösning desto mer 
får han betalt. I Sydeuropa används denna metod flitigt. 
Det är inte ovanligt att arkitektarvodet är 4 %, konstruktö-
rens arvode är 3 %, VVS-konsultens 2 % och el-konsultens 
arvode 1 % av den totala byggkostnaden. En motsvarande 
standardprocentsats för inredare finns inte eftersom insat-
sens intensitet varierar så kraftigt.
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6. Arvode per kvadratmeter lokalyta. Detta är en 
alltför grov metod att använda och jag avråder dig från att 
använda den. Ett litet utrymme kan innebära en massa 
jobb och därmed kosta mycket och med ett större utrymme 
kan det vara tvärtom. Det är ofta så oklart vad det aktuella 
jobbet innebär att detta sätt att kalkylera blir alltför grovt 
och felaktigt.

7. Lön plus procentuellt påslag. Metoden innebär 
att inredaren informerar beställaren om vilken lön han el-
ler hon har och på lönen per timme läggs ett procentuellt 
påslag. Även denna metod anses vara förlegad. Det är en 
kvarleva från den tid då Byggnadsstyrelsen fanns och satte 
många normer inom byggandet i Sverige. 

8. Incitament eller bonus av olika slag. Det finns 
många olika sådana metoder och här är uppfinningsrike-
domen stor. Ett sätt kan vara att om projektets slutkostnad 
hamnar under uppsatt budget så delar inredaren skillna-
den med uppdragsgivaren. På motsvarande sätt, om slut-
kostnaden överstiger budget, så står man gemensamt för 
förlusten i förutbestämda proportioner som man kommit 
överens om innan man satte igång.   

9. ”Success fee” kan användas i de fall där resultatet 
av projektet är direkt mätbart. Det kan t.ex. handla om en 
förändring av en inredning för bättre arbetsmiljö eller för 
bättre funktionalitet. Om dessa effekter går att mäta så kan 
arvodet bestå av ett ordinärt arvode plus ett extra arvode 
om mätresultaten visar att man nått över ett visst värde.
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10. Inköpsarvode. Detta sätt att ta betalt är vanligt för 
inredare. En inredare kan åta sig att både göra en design 
och genomföra inköpen av allt inredningsmaterial, möbler, 
mattor etc. För detta utgår ett speciellt arvode. Det bety-
der att inredaren kan debitera ett timarvode för sin design 
och därefter ett timarvode för inköpsverksamheten eller en 
procentsats på inköpt material. Inom byggverksamhet talar 
man ibland om ”Construction Management” och den tan-
ken överflyttad till inredning innebär att inredaren tar in ett 
antal konkurrerande anbud på olika delar av inredningen, 
t.ex. möbler, speciellt ritad inredning, golvläggning, arma-
tur etc. Inredaren presenterar de inkomna anbuden för be-
ställaren som fattar delbeslut om inköp av varje del för sig.  

11. Fast pris för allt innebär att inredaren debiterar ett 
fast pris för såväl design som inköp av alla inredningsdelar.

12. Inredaren behåller rabatten. En näraliggande me-
tod är att en inredare åtar sig att genomföra ett helt projekt. 
Inredaren projekterar och upphandlar. Den rabatt som han 
eller hon förhandlar sig till hos leverantörerna behåller han 
själv och kunden får betala fullt pris. Det finns inredare som 
arbetar på detta sätt och därmed erbjuder att timarvodet för 
designarbetet är lika med noll.

13. ”Back room selling”. En bra metod för inredare 
att marknadsföra sig är att hålla föredrag och delta aktivt 
i seminarier av olika slag. Det berör jag på annat ställe i 
denna bok. Detta kan då kombineras med att den inredare 
som håller föredraget i samband med sin presentation säl-
jer böcker som han själv eller någon annan skrivit, säljer 
sitt föredrag på DVD eller CD eller säljer ett kompendium 
på innehållet i föredraget.
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14. ”Inredare att hyra”. När det uppstår en vakans 
på ett inredningsföretag kan en inredare hoppa in och för 
ett tim- eller månadsarvode fungera som vikarie tills man 
lyckats ordna en permanent lösning.

Den främsta anledningen att jag gjort denna 14-lista är 
egentligen bara att du ska kunna vara flexibel i diskussio-
nerna med kunden. Några av metoderna skapar dessutom 
en relation mellan kund och inredare där båda kan bli vin-
nare. 

Råd 30: Räkna fram rätt pris så här

Gör inte misstaget att ge ett anbud eller en offert på ditt in-
redningsjobb för snabbt. Många uppdragsgivare vill redan 
vid första mötet med en inredare få en prisuppfattning. Om 
du gör misstaget att redan då ge ett pris så löper du stor 
risk att du får leva med det genom hela projektet. En siffra 
har en tendens att etsa sig fast mycket hårdare än alla de 
förutsättningar, villkor och brasklappar som du kanske be-
skriver i samband med att du ger ditt pris.

Försök i stället att lära känna både uppdragsgivaren och 
projektet så bra det går innan du ger ett pris. Det bästa sät-
tet tycker jag är att föreslå en begränsad första etapp som 
du och uppdragsgivaren är överens om att du sätter igång 
på löpande räkning, dvs. att du får betalt för nedlagd tid 
och eventuella utlägg. Denna första etapp gör att du lär dig 
så mycket om hur uppdragsgivaren fungerar och tillräckligt 
mycket om projektet så att du kan ge ett väl genomtänkt 
pris för det fortsatta arbetet. Var tydlig med om det pris du 
då ger är att betrakta som ett fast pris eller ett budgetpris.

Jag har varit med om flera projekt med nya uppdragsgivare 
där de, i början när vi inte känner varandra, begär ett fast 
pris. Jag har då föreslagit att vi sätter igång med en första 
begränsad och väl definierad etapp som ersätts på löpan-
de räkning. 
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Under genomförandet av denna första etapp skapas ett så-
dant förtroende mellan uppdragsgivaren och mig att hela 
jobbet sedan bedrivs vidare på löpande räkning utan några 
problem.

Det som styr kostnaden för ett inredningsprojekt är natur-
ligtvis vad som ingår och vad uppdragsgivaren förväntar 
sig av inredaren. Jag presenterar därför här en checklista 
på vad som är tänkbart inom ett inredningsprojekt. Listan 
är medvetet gjord som en bruttolista som du kan ha som 
underlag för att du själv tillsammans med din uppdragsgi-
vare ska kunna definiera vad som kan/bör ingå.

Grovt sett så är det tre punkter som avgör vilket pris du kan 
ge på ett tänkt uppdrag:

1. Vad ska ingå i uppdraget

2. Behöver du anlita andra för att kunna genomföra 
uppdraget

3. Tidplan

Här kommer lite mer detaljerade checklistor så att du inte 
glömmer något.

Vilka insatser skall ingå i ditt uppdrag som inredare:
•	 Framtagande av ritningar och presentationsmate-

rial
•	 Projektledning
•	 Samordning
•	 Tidplanering
•	 Besiktningar
•	 Förhandling med leverantörer
•	 Godkännande och attest av fakturor från leveran-

törer
•	 Uppföljning efter att inredningen har tagits i anspråk
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Vilka handlingar ska du ta fram:
•	 Planritningar
•	 Möbleringsritning
•	 Belysningsritning
•	 Sektionsritningar
•	 Förslag på ytbehandlingar
•	 Specifikation på dörrar och fönster
•	 Beskrivningar
•	 Protokoll från samordningsmöten
•	 Förfrågningsunderlag
•	 Upphandling och inköp
•	 Manual för skötsel och underhåll
•	 Genomförandeplan 
•	 Tidplan

Finns det några speciella faktorer att ta hänsyn till i just 
detta uppdrag?

•	 Arbetsflöden
•	 Hänsyn till eventuell personalökning
•	 Detaljstudier av individuella arbetsplatser
•	 Ytor för besökare
•	 Utrustning
•	 Förvaring
•	 Belysning
•	 Akustik
•	 Audiovisuell utrustning
•	 Säkerhet
•	 Handikappanpassning
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Övriga synpunkter att ta hänsyn till när du räknar fram ditt 
pris:

•	 Försök göra en bedömning av vilken kvalitet som 
uppdragsgivaren förväntar sig

•	 Hur är tidplanen, tuff eller rimlig?

•	 Speciella bestämmelser att ta hänsyn till i det aktu-
ella projektet

•	 Tar uppdragsgivaren in konkurrerande anbud från 
andra inredare?

•	 Finns det andra fördelar med att ta du åtar dig det-
ta uppdrag? Lär du dig ett nytt område? Ger detta 
uppdrag möjligheter att komma in på andra spän-
nande uppdrag?

•	 Uppdragsgivarens beslutsförmåga. Kan du förvän-
ta dig att du får de beslut som behövs i tid för att 
projektet ska kunna löpa på utan hinder

Det är bra att använda sig av en checklista av den typ som 
presenteras här ovanför. Det minskar risken för att du själv 
glömmer någon viktig del. Den kan tjäna som en beskriv-
ning för uppdragsgivaren vad som ingår i uppdraget och 
den kan utgöra ett underlag för en diskussion om upp-
dragsgivaren vill pruta på ditt arvode. Då kan du använda 
checklistan för att på ett tydligt sätt visa vad du måste ta 
bort om du ska kunna genomföra jobbet för ett lägre pris.

Råd 31: Prisförhandla framgångsrikt

Jag ska nu försöka mig på att vara lite tankeläsare:

Du är en ambitiös inredare. Du är intresserad av ditt jobb 
och du tycker att det är jättekul att jobba – det är nästan 
som att ha sin hobby som yrke. Men du tycker inte om att 
förhandla om priser med uppdragsgivarna. De tittar bara 
på priset. De förstår dig inte och förresten har du aldrig fått 
någon utbildning i prisförhandling. 
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Jag tror att denna beskrivning stämmer för de allra flesta 
som sysslar med inredning. Jag skall i detta kapitel förklara 
ett sätt att diskutera ekonomin på ett sätt som är utvecklan-
de för dig och det jobb du sysslar med. Det är stimulerande 
sätt och framför allt framgångsrikt!

Jag börjar med att ta fram några anledningar till att så 
många inredare inte får de arvoden som de skulle vilja och 
är värda:

o Man är dålig på att beskriva de tjänster som ingår i 
det man erbjuder.

o Man blir betraktad som en i mängden. Många kan 
erbjuda samma tjänster och man uppfattas inte 
som unik.

o Man sänker sitt eget pris så fort kunden säger att 
det är för dyrt utan att ta bort något innehåll i sitt 
erbjudande.

o Man ger bort mycket av sin tid gratis.

o Man går in med ett lågt pris i början för att man är 
okänd och senare kan man inte höja priset när rela-
tionen etablerats under en längre tid.

o Man anser inte att den marknad som man själv job-
bar inom tål högre priser. Man upplever ett ständigt 
priskrig.

o Kunden säger att de kan få samma tjänster utför-
da av andra för ett lägre pris. Eller genom att han 
lärt sig behärska ett enkelt CAD-program på nätet 
så anser han att han kan göra hela projekteringen 
själv. 

o Man inser inte att man är en expert på något som 
är värdefullt.
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Jag har t.o.m. hört följande argument: ”Nej, vi hade ju så 
trevligt och de bjöd på en jättegod lunch, så jag känner inte 
att jag kan ta betalt!”

Det är en investering – inte kostnad!

Här kommer mitt tydliga råd! Se inte på arvodet för dina 
inredartjänster som en kostnad för uppdragsgivaren. Det 
är en investering! Uppdragsgivaren är inte ute efter lägsta 
pris. De är ute efter att lösa sitt problem på bästa sätt.

Lägg alltså inte energi på att förklara för dig själv och dina 
kolleger hur svår just din marknad är, hur aggressiva dina 
konkurrenter är och hur materialleverantörer och husför-
säljare erbjuder konsulttjänster utan kostnad för att få sälja 
sina produkter.

Lägg i stället din energi på att beskriva på vilket sätt du är 
unik.

Är du inte unik på något sätt så lägg din energi på att bli det! 
Det är på detta sätt jag tycker att prisförhandlingar leder till 
ett konstruktivt utvecklingsarbete. Det gäller inte att sälja 
inredningstjänster till varje pris. Det gäller att utveckla sin 
egen kompetens så att man blir unik och annorlunda och 
att kunna beskriva detta så att uppdragsgivarna förstår – 
och därmed vill betala rätt pris! Hur du kan arbeta med att 
bli unik har jag berört i råd 3.  

Lär dig att ta fram, formulera och kvantifiera de positiva 
värden som dina insatser skapar för uppdragsgivaren. Hur 
många fler kunder kan din uppdragsgivare ta emot i sina 
lokaler efter att ditt inredningsförslag är genomfört? Hur 
mycket kan kostnaderna sänkas? Hur mycket kan sjuk-
frånvaron sänkas? Detta är oftast väldigt svårt att beräk-
na eller skaffa sig en uppfattning om. Men det är en nyttig 
tankeövning som inte så sällan påverkar hur du verkligen 
utformar ditt inredningsförslag. Genom att tänka i dessa 
banor blir du mer kvalitetsmedveten rent professionellt!
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Lär dig även att beskriva innehållet i vad du levererar. Det 
kan t.ex. låta så här: ”I mitt pris ingår att jag tar fram och 
presenterar tre olika alternativ så att vi gemensamt kan 
ta ställning till den bästa lösningen. Jag ställer upp på det 
antal sammanträden som behövs vilket jag i detta fall har 
beräknat till fem stycken och jag kommer att leverera slu-
trapporten i fem ex. och göra en föredragning av den för en 
större grupp om så önskas.” 

När kunden frågar vad ett uppdrag kostar kan man myck-
et väl komma med motfrågor t.ex. ”Vilka kvalitetsvärden 
förväntar du dig av ett uppdrag av den här typen? Är det 
väsentligt att tidplanen hålls? Är information och samråd 
med berörda under projektets gång viktigt? Finns det något 
kostnadstak på projektet?” Beroende på uppdragsgivarens 
svar kan ditt svar på prisfrågan bli lite mer kvalificerad, t. 
ex: ”Om jag garanterar att hela uppdraget är klart före se-
mestern och att vi inom projektets ram åtar oss att informe-
ra alla berörda grupper, låt oss säga, vid max. tre informa-
tionstillfällen, så åtar vi oss att genomföra uppdraget för x 
kronor.”  

Om det gäller ett nytt uppdrag för en kund som man inte 
är känd hos sedan tidigare kan båda parter känna att det 
vore bra att börja med ett mycket begränsat uppdrag för att 
man skall kunna pröva sig fram och skaffa sig erfarenheter 
av hur samarbetet fungerar. Gör då aldrig detta i form av 
ett lägre timarvode för att du så gärna vill ha uppdraget. 
Börja i stället med att definiera en tydlig första etapp så att 
uppdragsgivaren har möjlighet att klippa av samarbetet om 
det inte fungerar. Jag utgår ifrån att du sköter den etappen 
på ett så seriöst och effektivt sätt att du får en fortsättning 
på uppdraget. 

I vissa lägen när en presumtiv kund kommer med argu-
mentet att han kan få motsvarande tjänster utförda för ett 
lägre arvode av en annan inredare kan man lyckas med en 
argumentering enligt följande: ”Okay, jag kan mycket väl 
ge två alternativa sätt att lösa problemet med olika priser. 
Jag kan göra så att jag enbart tar fram ett alternativ som vi 
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tittar på tillsammans och när vi har kommit överens om vis-
sa ändringar så ritar jag upp det. Det kostar då bara x kro-
nor. Eller arbetar jag som jag brukar. Jag tar fram tre olika 
alternativ. Jag gör en presentation av samtliga dessa alter-
nativ, gärna inför en större beslutgrupp. Jag presenterar då 
även för- och nackdelar med de olika alternativen och för-
hoppningsvis kan vi plocka de bästa ”russinen ur kakan” så 
att vi får fram den allra bästa lösningen. Mot bakgrund av 
tidigare erfarenheter rekommenderar jag det arbetssättet. 
Det sättet att arbeta kostar xx kronor”  I de allra flesta fall 
kommer uppdragsgivaren att med ett sådant klarläggande 
välja den bästa investeringen för sin egen del. 

Som framgår av ovanstående resonemang så är prisför-
handling mycket en fråga om pedagogik. Det är ofta in-
redare rätt bra på. Man lär sig att ta fram de väsentliga 
argumenten i det uppdrag som man erbjuder. Ser man 
prisförhandlingen på det sättet så blir det roligare och man 
känner sig betydligt säkrare. 

Några tips:

Sju avslutande tips när det gäller prisförhandlingar:

1. Diskutera inte kostnader. Det är en investering för 
uppdragsgivaren!

2. Det spelar inte så stor roll vad du säger om dina 
arvoden. Det spelar mycket större roll vad du säger 
om dig själv och på vilket sätt du är annorlunda och 
helst unik.

3. Kunderna är inte primärt ute efter lägsta pris. Det 
är ute efter att lösa sitt problem på bästa möjliga 
sätt. Agera som en läkare, ta reda på vad kundens 
problem verkligen är och försök lösa just det.
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4. Om kunden argumenterar mot att ditt pris är för 
högt, då är det i allmänhet ett tecken på att han vill 
anlita dig. Om han inte är intresserad av dina tjäns-
ter skulle han inte ens ställa frågan.

5. När uppdragsgivaren anser att ditt pris är för högt, 
då är det i allmänhet fråga om att du behöver infor-
mera kunden om vad som ingår i den service som 
du erbjuder. Och information är i allmänhet mycket 
roligare att ägna sig åt än prisdumpning.

6. Beskriv hur du är den ende som behärskar det ar-
bete som är aktuellt, du är den ende som utför det 
på ett visst sätt eller som kan visa på speciell erfa-
renhet som är värdefull i detta sammanhang.

7. På detta sätt kan du debitera rätt pris när du på ett 
seriöst sätt distanserar dig från andra när det gäller 
dina kunskaper, dina angreppsmetoder eller dina 
tidigare erfarenheter.

Många inredare är inkörda på ett enda sätt att ta betalt, 
t.ex. löpande räkning, i värsta fall, med tak. Och ofta möts 
inredaren av en professionell inköpare som har betydligt 
större erfarenhet av att prisförhandla än vad inredaren har.

Om du vet hur prissättning för inredartjänster fungerar och 
får rätt betalt då har du råd att satsa på dig själv och ut-
veckla dig och dina tjänster vidare. Du är då i en uppåt-
gående spiral. Om du, tvärtom, dumpar ditt pris för att få 
uppdrag, då måste du jobba många timmar för att få nå-
gon rimlig lönsamhet. Du måste kanske leverera en sämre 
tjänst vilket ger dig dåligt rykte. Vidare får du ingen tid och 
har inte råd att utveckla dig professionellt och du hamnar i 
den nedåtgående spiralen.
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Bonuskapitel: Dina leverantörer 

Råd 32: Samarbeta med leverantörerna så här

Som inredare kommer du att jobba tillsammans med 
många leverantörer och hantverkare. Slutresultatet av hela 
ditt jobb är i hög grad beroende av vilka du jobbar tillsam-
mans med och vilken relation du har byggt upp med dem. 

Mitt råd är att du försöker skapa en nära och god relation 
med ett litet team leverantörer och hantverkare som du job-
bar ihop med på projekt efter projekt. Du spar så mycket tid 
och eftersom det är din tid du säljer som inredare så spar 
du då pengar. Du har mycket större möjligheter att få den 
kvalitet som du efterfrågar. Du kan nå dem i stort sett när 
du vill, även på tider som normalt inte är arbetstider och 
chanserna är mycket större att de ställer upp för dig när det 
uppstår problem.

Jag känner flera inredare som har lärt sig den viktiga ba-
lansen att lösa problem och uppgifter tillsammans med sina 
leverantörer samtidigt som man har en tydlig affärsmässig 
relation. Det är du som inredare som ställer kraven och 
leverantörer och hantverkare levererar och utför sina delar 
på ett professionellt sätt. Att jobba på det sättet innebär så 
många fördelar för alla parter och naturligtvis allra mest för 
slutkunden.

Som inredare är du en opinionspåverkare. Du ger råd till 
dina kunder vilken inredning som de ska ha. Det är själv-
klart att du i material- och möbelleverantörernas ögon är in-
tressant. Så fort du gör det känt att du jobbar som inredare 
och att du har några större projekt på gång kommer du att 
bli uppvaktad av representanter av olika slag.
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Dessa representanter eller säljare kan ge dig mycket vär-
defull information och du kan lära dig mycket från dem. Be-
trakta dina möten med dessa som att du investerar din tid i 
din egen utveckling och kunskap och inte att du slösar bort 
din tid. Men se till att dessa träffar verkligen blir effektiva 
och leder till det du vill – att du får den information som du 
vill ha för att kunna bedöma om deras produkter eller tjäns-
ter är intressanta och om ni kan samarbeta i framtiden.

Naturligtvis ska du berätta om de projekt som du håller på 
med eller vilken typ av projekt som du har ambitionen att 
jobba med i framtiden. Tänk samtidigt på eventuella sekre-
tesskrav. Finns det något i dina projekt som uppdragsgi-
varen inte önskar ska komma ut eller är det så att du ska 
undvika att informera om vem din uppdragsgivare är för att 
han eller hon ska slippa bli direktkontaktad av försäljare.

Försök att styra dessa möten till tidpunkter på dagen då det 
stör din kreativa verksamhet minst. Ibland klan man känna 
att några möten med säljare och representanter tar upp 
hela dagen. Ett sätt är att försöka styra sådana möten till 
tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen. Då får du 
resten av dagen fri för kreativt arbete.

För att du ska kunna göra en bedömning av om en viss 
leverantör passar dig och dina projekt så bör du på ett sys-
tematiskt sätt kolla följande:

•	 Läs på så mycket som möjligt om leverantörens 
sortiment på hans hemsida och i kataloger innan 
du träffar honom.

•	 Begär referenser. Kan du se genomförda inred-
ningar och tala med leverantörens tidigare beställa-
re om deras erfarenheter?

•	 Besök tillverkningen om det finns möjlighet till det. 
Det är lärorikt och du kommer få en förståelse för 
hela processen som du kan informera dina upp-
dragsgivare om.
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•	 Gör en bedömning om den aktuella leverantören 
passar för den typ av uppdragsgivare som du har 
eller strävar efter att få. Rör det sig om lyx eller låg-
pris?

•	 I vilken mån kan den aktuella leverantören tillmö-
tesgå specialbeställningar och önskvärda ändring-
ar av befintliga produkter?

•	 Var noga med kvaliteten. Om du rekommenderar 
produkter till dina uppdragsgivare som inte motsva-
rar rimliga kvalitetskrav kommer du få skulden för 
detta.

•	 Om du bedömer att en aktuell leverantör är intres-
sant, bygg upp en bra och förtroendefull relation 
med en kontaktperson.

Varför är det så viktigt att bygga upp ett litet team av le-
verantörer och hantverkare som du kan jobba tillsam-
mans med i projekt efter projekt? Som jag ser det är det 
en väsentlig del av det som uppdragsgivaren köper av dig 
som inredare. Din uppdragsgivare kan säkert själv gå in 
på nätet och hitta både produkter och hantverkare för ett 
engångsprojekt. Men det ligger ett stort värde i att du kan 
erbjuda ett team som fungerar professionellt och effektivt 
ihop – framför allt när det uppstår problem. Och det gör det 
tyvärr i många projekt.

Vad står i lagen?

Om du åtar dig att beställa och göra inköp av inrednings-
produkter för din beställares räkning i samband med ett 
inredningsuppdrag är det viktigt att du känner till vad lagen 
säger om det skulle bli så att din beställare och du själv inte 
är nöjda med produkten. Den kan t.ex. levereras för sent 
eller vara felaktig på något sätt. Det är viktigt att du kan 
informera din uppdragsgivare om vad som gäller. 
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Man kan säga att en uppdragsgivare ”köper trygghet” när 
han anlitar en inredare. Det ska bli en bra och funktionell 
inredning och den ska genomföras utan några problem. Då 
är det viktigt att du känner till vad som står i Konsument-
köplagen om detta.

Här kommer ett utdrag från Konsumentverkets hemsida 
www.konsumentverket.se. Utdraget har anpassats till din 
roll som inredare.

I Konsumentköplagen står vilka rättigheter du har som kon-
sument när du köper en vara av en näringsidkare. I lagen 
hittar du bland annat vilka regler som gäller om du inte är 
nöjd med varan och vad du då kan kräva av säljaren.
Konsumentköplagen gäller bl.a.:

•	 köp av inredningsprodukter,

•	 byte av inredningsprodukter,

•	 beställning inredningsprodukter som ska tillverkas, 
till exempel en specialbyggd möbel.

 

Om du har beställt en inredningsprodukt och den kom-
mer för sent - vad ska du då göra?
Om exempelvis din beställda möbel inte levereras på den 
bestämda dagen kan du:

•	 hålla inne betalning,

•	 kräva att säljaren fullgör sitt åtagande och levererar 
varan,

•	 häva köpet om förseningen är av stor betydelse för 
dig eller

•	 få skadestånd.
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Avbeställning

Du har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har leve-
rerats till dig. Säljaren kan då inte kräva att du ska fullgöra 
köpet och betala för varan. Han har däremot rätt att kräva 
ersättning av dig för kostnader han har haft i samband med 
beställningen, till exempel fraktkostnader eller om han re-
dan hunnit göra en speciell tillverkning eller anpassning av 
den beställda varan.

Om det skulle vara något fel?
Om det är något fel på din inredningsprodukt, t.ex. en sof-
fa, kan du:

•	 kräva att du får soffan reparerad.

•	 kräva att du får en annan, likvärdig, soffa.

•	 kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta till fe-
let.

•	 häva köpet om felet är av stor betydelse för dig, 
vilket betyder att du får pengarna tillbaka.

•	 hålla inne så mycket av betalningen som krävs för 
att få säkerhet för ditt krav.

Säljaren har dock rätt att i första hand erbjuda dig att re-
parera soffan eller att han skickar en annan likvärdig soffa. 

Skadestånd
Du kan dessutom kräva skadestånd i vissa fall. Du har rätt 
till ersättning för alla utgifter och förluster som du drabbas 
av på grund av fel på det du beställt. Du kan också få er-
sättning för skada på annan egendom som tillhör dig eller 
din familj, exempelvis om en köpt diskmaskin läcker vatten 
och skadar golvet.
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När är en inredningsprodukt, som du har beställt, fel-
aktig?

Låt oss säga att du beställt en mikrovågsugn som du fått 
levererad. Den är felaktig om:

•	 den inte stämmer överens med vad du har avtalat 
om med säljaren. Detta kan exempelvis handla om 
att du fått ett annat märke än det du beställt, den 
har inte samma kapacitet som du beställt eller den 
har en sämre kvalitet på annat sätt.

•	 bruksanvisning saknas. Detta gäller framför allt vit-
varor och andra apparater.
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Om du inte har kommit överens med säljaren om annat är 
din beställda inredningsvara också felaktig om:

•	 den inte kan användas till det som var avsikten, 
som till exempel ett arbetsbord som skall vara höj- 
och sänkbart inom vissa höjdmått men detta funge-
rar bara till viss del.

•	 den inte har de egenskaper som säljaren hänvisade 
till då du köpte varan. Den är t.ex. inte miljömärkt 
på det sätt som du har blivit informerad om att den 
ska vara.

•	 den inte är förpackad på det sätt som behövs för att 
bevara eller skydda den.

Varan är dessutom felaktig om:

•	 säljaren inte har upplyst dig om detaljer om varan 
som du borde ha blivit informerad om.

•	 den avviker i något avseende från vad du borde ha 
kunnat förutsätta.

•	 den är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta 
med hänsyn till varans pris, även om den har sålts 
i ”befintligt skick”. 

Sexmånadersregeln

För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet 
är ursprungligt, det vill säga att det fanns när du köpte varan 
eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex 
månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren 
ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta 
ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, 
till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller 
om du kan anses ha vanvårdat varan. Efter sex månader 
är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.
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Rättsligt fel
Varan har ett rättsligt fel om någon annan än säljaren äger 
varan eller har panträtt i den och du som köpare inte har 
fått reda på detta.

 

Hur ska du göra för att få dina rättigheter tillgodosed-
da?
Först av allt måste du reklamera den felaktiga varan hos 
säljaren inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Det be-
tyder att du muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att 
du inte vill ha varan. Du måste förklara varför du anser att 
varan är felaktig. Reklamerar du varan inom två månader 
efter det att du upptäckt felet är du alltid i rätt tid. Efter tre 
år har du förlorat din rätt att reklamera, under förutsättning 
att du inte har en garanti som säger något annat. Det finns 
leverantörer som ger upp till 25 års garanti på material- och 
produktionsfel på t.ex. sängar. 
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Slutord: Framtiden

Så kan du gå vidare som inredare

När du satsar på en karriär som inredare så går du in i en 
process som innebär ett ständigt lärande. Det är en av de 
stora fördelarna med detta jobb. Det blir sällan tråkigt. Och 
du bör se till att du hela tiden utvecklas. 

Om du kommer att avancera och få framgång beror mycket 
på din egen vilja att fortbilda dig. Du själv är den som har 
ansvaret för att du utvecklar dig inom ditt yrke, antingen du 
jobbar ensam eller på ett större företag. Många företag re-
sonerar så att om du tar ansvar för att du själv utvecklas så 
kommer företaget tillhandahålla de kurser och verktyg som 
du behöver för detta. Gör upp din egen utvecklingsplan och 
gör en lista på de kurser eller seminarier som du vill vara 
med på. Var noga med att välja de mest effektiva.

Här har du några olika sätt att fortsätta att utvecklas som 
inredare:

1. Låt mig börja med att upprepa något som jag tagit 
upp tidigare i denna bok. Se till att du tar tillräckligt 
betalt för dina tjänster så att du har råd och tid att 
utveckla dig som inredare.  

2. Du lär dig alltid nytt genom att jobba med inredning. 
Genom nya annorlunda uppdrag och genom att 
träffa nya uppdragsgivare och nya samarbetspart-
ners kommer du hela tiden att utvecklas. Jag har 
drivit en konsultgrupp under många år och vi såg 
till att vi hela tiden utvecklades i vår profession. Vi 
diskuterade ofta en 80/20-regel. Med det menade 
vi att idealet är att skaffa in sådana uppdrag som 
till ca 80 % bestod av sådan kunskap och sådan 
erfarenheter som vi behärskade väl och att ca 20 % 
var nytt för oss.  
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3. Jag har tillhört några olika konsultföretag i min kar-
riär. Risken finns med den typen av företag att en-
skilda konsulter kan hoppa av och starta eget. De 
har skapat så goda kontakter med uppdragsgivarna 
att de är relativt säkra på att få uppdrag i framtiden. 
Det bästa sättet att motverka detta fann vi var att 
hela tiden se till att man utvecklades inom företaget. 
Vi såg till att vi åt lunch tillsammans varje måndag, 
ibland hade vi speciella frukostmöten och ofta blev 
det en fredagsöl tillsammans. Då kunde informera 
varandra om pågående eller nya uppdrag.   

4. Man kan bilda ett s.k. utvecklingsråd eller referens-
grupp. Folk kan vara lite ovilliga att engagera sig 
som styrelsemedlemmar eftersom det innebär ett 
juridiskt ansvar och att en styrelse sällan har tid att 
ägna sig tillräckligt åt utvecklingsfrågor. Ett utveck-
lingsråd däremot  har som främsta uppgift att ut-
veckla kunskapen inom företaget genom diskussio-
ner, seminarier och att man ger varandra värdefulla 
tips. 

5. Omge dig med kreativa och idérika personer. Jag 
känner mig bortskämd med detta. Jag har under 
största delen av mitt yrkesliv haft förmånen att job-
ba med sådana plus att vi sedan under luncher 
och kaffepauser kunnat diskutera spännande frå-
gor som ligger nära vårt jobb. Att jobba ensam kan 
ju vara lockande ur kortsiktig ekonomisk synpunkt 
men glöm då inte bort att sörja för din egen utveck-
ling på ett bra sätt. Om du är nybörjare som inre-
dare ska du se till att du inte sitter ensam. Jobba 
tillsammans med andra så mycket som möjligt. Det 
är då man lär sig mest.

6. När du engagerar en utomstående specialist i nå-
got projekt bör du se till att alla på kontoret får till-
fälle att träffa den personen på t.ex. en gemensam 
lunch och diskussion.
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7. Utnyttja eventuella klagomål från kunder för att lära 
dig mer. Dina uppdragsgivare är förmodligen intel-
ligenta människor och det kanske finns någon kon-
kret anledning till att de klagar. Passa på att ta detta 
som konstruktiv kritik.

8. Lär dig av dina leverantörer och de hantverkare du 
jobbar ihop med. De flesta har mycket att lära ut 
och många värdefulla erfarenheter att berätta om. 
De allra flesta tycker dessutom att det är kul att få 
berätta om vad de håller på med. Ta alla dessa 
chanser.

9. Häng med i utvecklingen inom ditt inredningsom-
råde genom att då och då gå på väl utvalda kurser 
och seminarier. Det kan handla om att du lär dig 
mer inom själva inredningsområdet men du kan 
också behöva förnya dina kunskaper inom affärs-
verksamhet, upphandling, marknadsföring etc. Välj 
noga eftersom utbudet är stort. Försök få referenser 
från andra som har deltagit tidigare eftersom kost-
naden för denna typ av utbildning är relativt hög. 
Jag tänker då inte bara på kursavgifter, eventuella 
reskostnader och liknande. Du avsätter din egen tid 
och den är ju värdefull eftersom du som inredare 
säljer dina timmar.

10. Utnyttja kurser och utbildning som sker över nätet. 
Du behöver inte alltid åka iväg på en kurs och beta-
la reskostnader och eventuellt uppehälle. Nu finns 
tillgång till massor av utbildning på distans. Du kan 
sitta på kontoret eller hemma i din bostad och få 
stort utbyte av ny kunskap.

11. Ett sätt att hänga med är att se till att du får dagliga 
nyheter genom Google Alerts. Det är bara att mata 
in lämpliga sökord, t.ex. ”inredning”, ”inredare” och 
”inredning bygg” så får du nyheterna som e-post 
varje dag.
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12. Jag har under många år varit ansvarig för ett fler-
tal s.k. ”Hjärntruster”. Det är grupper som består av 
6-10 personer som kan utveckla varandra men som 
inte är rädda för att de konkurrerar med varandra. 
Man träffas ungefär en gång per månad några tim-
mar under eftermiddagen eller kvällen. Man tar upp 
ett intressant ämne som intresserar alla och man 
diskuterar den situation som alla står i just för till-
fället.

13. Gå med i branschföreningar och klubbar som är en-
gagerade i dina frågor. 

14. Läs mycket, både böcker och tidsskrifter. Inom in-
redning finns det så mycket inspiration att hämta 
den vägen så det gäller att ta många tillfällen att 
utvecklas på det sättet.

15. Lyssna på CD-skivor som är nyttiga. Jag sitter 
många timmar i bil per vecka och att lyssna på in-
formation på det sättet är ett effektivt sätt att utnyttja 
tiden när man kör. 

Tack för ditt intresse att läsa denna bok. Jag hoppas att du 
kommer att ha nytta av många av de råd och tips som jag 
har samlat. Plocka ut de som passar dig bäst och satsa 
helhjärtat på att genomföra några av dem. 

Jag är dels intresserad av att höra hur det går och jag är 
även intresserad av alla former av synpunkter på innehållet 
i denna bok. Det spelar ingen roll om dina kommentarer är 
kritiska eller konstruktiva. Allt är välkommet!

Hör gärna av dig till holger.wastlund@gmail.com

Lycka till med din karriär som inredare

Holger Wästlund 
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Du är välkommen till mina ”Snabba webbkurser” som 
är gratis

•	 Ta en snabbkurs på 10-15 minuter eller i din egen 
takt

•	 Helt gratis för dig

•	 Ta kursen från din dator, läsplatta eller smartphone

•	 Lämna kursen när du vill och återkom hur många 
gånger som helst

•	 Många gillar att lära sig något nytt varje dag. Välj 
då att ta ett kursavsnitt om dagen

•	 Printa ut kursens innehåll eller använd vårt kur-
sinnehåll på din hemsida med en länk till http://
webb-kurs.se

Samtliga kurser bygger på fackböcker med högsta betyg 
på Adlibris och Bokus

Välj den kurs på http://webbkurser.com som passar dig 
och ha kul när du lär dig!

Några exempel på tillgängliga webbkurser:

•	 40 sätt att skaffa kunder

•	 Allt om nyhetsbrev, e-brev och tipsbrev

•	 Sociala medier för din marknadsföring

•	 Lär dig innehållsmarknadsföring

•	 En färdig affärsplan att utgå ifrån

•	 Få besökarna på hemsidan att agera

•	 Gratis marknadsföring – många olika sätt

•	 Marknadsför dig på sociala medier så här
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Slutligen är du också välkommen att ladda ner de 
tipsbrev gratis som är intressanta för dig 

Gå in på http://www.tipsom.se/ladda-ner-ett-gratis-tips-
brev/

Här några exempel på tipsbrev som du kan ladda ner gra-
tis med en klick

 

•	 Tipsbrev: Bli författare

•	 Tipsbrev: Jobba med events

•	 Tipsbrev: Jobba med trädgård

•	 Tipsbrev: Starta och driv en kaffebar

•	 Tipsbrev: Starta boutique

•	 Tipsbrev: Bli festfixare

•	 Tipsbrev: Jobba hemifrån

•	 Tipsbrev: Bli konsult

•	 Tipsbrev: Bli managementkonsult

•	 Tipsbrev: Jabba med rekrytering

•	 Tipsbrev: Bli stand up artist

•	 Tipsbrev: Starta städfirma

•	 Tipsbrev: Bli framgångsrik talare

•	 Tipsbrev: Hyr ut din semesterbostad
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