
Så Enkelt Inreder Du 
Som Ett Proffs 



Ett underbart hem som har dekorerats av en 
professionell inredare.  

Två fladdermusfåtöljer av Cuero Design  



Inredningsprinciperna som 
funnits sedan urminnes tider 

Lär dig dem så har du nyckeln till ett 
garanterat vackert hem 

Har du någonsin sett en bild på ett rum och känt 
att något saknas utan att kunna sätta fingret på 
vad det är? Det har jag med, tills jag lärde mig det  
du kommer lära dig nu. 

När du har läst detta kommer du alltid förstå 
precis vad som saknas för att göra rummet 
vackrare. 

Studerar du vackra slott och herrgårdar kommer 
du snabbt att märka att det finns några 
återkommande inredningsprinciper som man har 
följt sedan urminnes tider. 

På landet eller i staden, i hus eller lägenhet.  
Modernt, traditionellt, minimalistiskt eller 
shabby chic.  

Oavsett var eller hur du bor kommer du märka en 
omedelbar förbättring om du tar till dessa 
principer. 

Balans - Det här är jätteviktigt att du får till 
ordentligt 

Ögat älskar verkligen balans och symmetri. Detta 
ligger djupt inrotat i oss människor. 

Att skapa jämvikt i design handlar dels om form, 
men även färg, mönster och material.  

Det finns olika sorters balans. 



Symmetrisk balans är den enklaste att uppnå och 
innebär att två sidor speglar varandra. Men det 
kan bli lite monotont.  

Asymmetrisk balans handlar i stället om sidor 
som inte är exakt likadana men där objekten 
väger upp varandra genom färg, form, storlek och 
material.  

En tvåsitsig soffa kan här ersättas av två fåtöljer 
på motsatt sida. Den stora fördelen med 
asymmetrisk balansering är att rummet upplevs 
som mer spännande, med dubbelt så mycket att 
utforska.  

Ett bra exempel på asymmetrisk balans. Den 
höga dörren på höger sida hade varit i obalans 

om det inte vore för spegeln som placerats 
ovanpå eldplatsen. Det skapar harmoni i 

rummet. 



Den tredje sortens balans är den radiala 
balansen. Här handlar det om att knyta ihop 
balansen på djupet, med en jämvikt mellan det 
som först möter betraktaren och rummets mest 
avlägsna del. Försök placera större objekt bakom 
de mindre objekten.  

Utgå från rummets centrala del, exempelvis 
matbordet. 

Här balanseras växten upp på djupet av den 
större och högre fåtöljen som i sin tur 

balanseras på djupet av den ännu större 
eldplatsen. 

Fokaliseringspunkter 

Med fokaliseringspunkter menar man det som 
visuellt sticker ut och direkt drar till sig blickar. 
Det kan exempelvis handla om en tavla, en 
kakelugn, eller visuellt tilltalande möbler.  

Kort sagt handlar det om att förankra rummet. I 
regel räcker det gott och väl med en 
fokaliseringspunkt per rum.  



När flera punkter blir lika viktiga tenderar 
rummet att ge ett spretigt intryck. 

 

När man kommer in i den här matsalen dras 
ögat direkt till det vackra matbordet. Men om 

du fortsätter observera rummet lägger du 
märke till fler inredningsdetaljer. Detta är ett 

bra exempel på en fokaliseringspunkt. 

Rytm 

Precis som musik behöver design ha rytm. Det 
kan dels ta sig uttryck genom jämna intervaller, 
men också genom repetition av färg och mönster. 
Att på ett balanserat sätt återknyta färger är ett 
tacksamt knep för få till en bra rytm. 

Enkelhet 

Överkomplicera inte. Ditt hem bör vara en plats 
där du finner lugn och ro. I grund och botten 
handlar det om att avgöra vad som är viktigt för 



rummet och vad som är oviktigt. Detaljer som inte 
lyfter helhetsupplevelsen är onödiga. 

Harmoni 

Att skapa harmoni är att knyta ihop rummet. 
Genom möblemang och detaljer som arbetar 
tillsammans ges betraktaren ett rofyllt intryck. 
Använd gärna material och färger som skiljer sig 
åt, men ändå samspelar. Den här principen 
sammanfaller nämligen till stor del med den 
första – balans – ett allt för enhetligt rum 
uppfattas lätt som tråkigt, medan en lagom dos 
enhetlighet ger en sammanhängande upplevelse 
utan att göra det mindre intressant. 

Så väljer du de bästa 
inredningsobjekten 

Låt inte företagen lura dig 

Jag ska inte sticka under stolen med att jag äger 
och driver ett inredningsföretag, och att jag skulle 
bli väldigt förtjust om du valde att köpa en av 
mina produkter. Men det är inte målet med den 
här broschyren.  

Det jag nämner nedan gäller nämligen alla möbler 
och om den här guiden hjälper dig hitta det 
ultimata bordet, så är jag överlycklig, även om det 
inte kommer från oss. 

Jag använder dock mitt företag som exempel i 
många av punkterna nedan för att illustrera vad 
jag menar. 



”Det som är billigt är dyrt” 

På Cuero Design är vi kända för hur väl vi 
behandlar våra kunder och en stor anledning till 
det är att min fru och jag har tröttnat på hur 
dåligt vi själva blivit behandlade av företag 
genom åren. Var och varannan gång jag 
interagerat med ett företag känns det som att jag 
har blivit lurad på ett eller annat vis. 
Antingen lovar skyltarna i butiken att jag ska 
spara en massa pengar på att köpa deras billiga 
produkter. Och när jag väl handlat och kommit 
hem visar det sig att det där billiga bordet inte var 
särskilt stabilt, och att det kommer braka ihop 
närsomhelst. Därefter är det bara att ge sig ut på 
jakt efter ett nytt bord igen. 

Min fru har ett ordspråk som passar väldigt bra i 
dessa situationer: ”Det som är billigt är dyrt”. Det 
visar sig nämligen ofta att man spenderar mer 
pengar på billiga produkter än man hade gjort om 
man hade köpt något av hög kvalitet från första 
början. 

Kvalitet kostar mer 

Att bra kvalitet kostar mer är simpel ekonomi. För 
att göra en produkt mer hållbar måste du 
använda starkare material.  

Bättre material kostar givetvis mer pengar och då 
kommer produkten helt enkelt bli dyrare.  

Men då får du i regel tillbaka investeringen när 
produkten håller i flera år, så det är absolut värt 
det. 



IBLAND ÄR DET DYRA DYRT  

Ett annat sätt jag har blivit lurad av företag är när 
jag har köpt dyra saker, som inte hållit vad de 
lovat. Här är ett typiskt exempel på en gång jag 
blev lurad till att köpa någonting dyrt som gick 
sönder med en gång;  
Jag går in i en elektronikaffär och frågar efter en 
laddare till min mobiltelefon. En säljare dyker upp 
och jag förklarar för honom att jag vill köpa en 
laddare som inte går sönder för att jag är så trött på 
att alltid behöva byta laddare.  

”Det här är en riktigt bra laddare”, säger säljaren 
innan han fortsätter med något i stil med: ”Men om 
du är villig att lägga 
en extra slant kan du få den här superladdaren 
med 52 000 extra snabbladdarceller och härdad 
metall som är obrytbar. Laddaren är omringad av 
aluminium som gör den oförstörbar. Du kan i princip 
köra över den med en pansarvagn utan att den går 
sönder”.  

Laddaren är dyr, men jag hör min frus röst i mitt 
huvud: ”Det som är billigt är dyrt”.  

JAG TAR DEN!  

Jag åker hem med min nya laddare, kopplar in den 
och njuter av att se batterisymbolen bli grön i min 
telefon. Några dagar senare, efter att ha laddat 
telefonen flitigt, upptäcker jag att symbolen inte 
längre blir grön!  

”Vad i ...?” Jag tittar noggrant på laddaren och 
upptäcker till min förskräckelse att DEN HAR GÅTT 
SÖNDER!  

Det här är inte första gången jag har blivit såld en 
”premium- produkt” som visar sig vara allt annat 
än premium i slutändan. Och när den här 
historien med mobiltelefonen ägde rum myntade 



jag mitt eget ordspråk; ”Det som är billigt är dyrt. 
Men ibland är det dyra dyrt också.”  

Du kan förlita dig på varumärken – till viss del  
Om du köper saker från varumärken som är 
erkända för sin goda kvalitet är chansen väldigt 
god att det du köper är något rejält och att din 
produkt kommer att hålla länge.  

Men var försiktig, för ibland kan företagen som 
äger varumärken lockas till att tjäna snabba 
pengar genom att förklä en lågkvalitativ produkt 
med märket. Ett bra exempel på detta är de 
många klädmärken som blev kända för sin 
fantastiska kvalitet under sent 1900-tal. Deras 
föregångare offrade väldigt mycket för att bygga 
upp varumärkena, medan ledningen idag är ute 
efter feta bonusar som de tar ut genom att sälja 
plagg med så tunna lager bomull som möjligt, till 
priser som tidigare gett nästan oförstörbara 
plagg.  

Det finns även företag som tar extra betalt för sitt 
varumärke utan att de ens någonsin har tillverkat 
kvalitet. Passa dig för detta. Det må verka svårt, 
men det är inte omöjligt om du även använder 
nästa metod för att undvika att bli lurad.  

Made in “Det Spelar Ingen Roll Var Det Har 
Tillverkats” 

I Italien tror man att italiensk kvalitet är bäst i 
världen och här i Sverige antar man att 
svensktillverkat är överlägset. Det faktum att 
något har tillverkats inom ett visst geografiskt 
område betyder inte på något sätt att det håller 
högre kvalitet. Alla tillverkare som säger detta till 
dig försöker bara lura dig till att köpa deras 
produkter. 

Det finns inget som hindrar en svensk tillverkare 
av möbler att tumma på kvaliteten och använda 



mindre kvalitativt material, sämre skruvar, lata 
sig med sömmarna och tillhandahålla undermålig 
kundservice. Jag har själv erfarit detta efter 
många års misslyckade samarbeten med svenska 
tillverkare av diverse olika produkter. 
Äkta kvalitet kommer från ett ständigt sökande 
efter perfektion, med konstanta förbättringar år 
efter år. 

Nu råkar det vara så att vi tillverkar de flesta av 
våra möbler i Sverige, men det gör vi inte för att 
kunna säga ”Made in Sweden”, utan för att det 
här i Sverige finns väldigt skickliga hantverkare 
och tillverkare. Alla är inte bäst men vi har efter 
många års arbete lyckats hitta de bästa. 

Dessutom bor vi nära produktionen och kan se 
över den regelbundet. Tack vare att vi producerar i 
Sverige har vi en jättebra relation med de som 
jobbar dag ut och dag in med att tillverka våra 
möbler. De känner oss och vi känner dem. Vi 
brukar också ofta kontrollera kvaliteten på 
stolarna och lädret personligen innan vi 
godkänner dem – något som vi kan göra tack vare 
att produktionen ligger här. 

Det finns också en fördel i att ha produktionen 
nära dig som är kund, så att vi inte behöver frakta 
våra saker så långt, men det är en annan historia. 

Men om jag skulle ha bott i Tyskland eller 
Storbritannien och vi hade haft all produktion där 
istället hade det inte betytt att kvaliteten på våra 
stolar automatiskt hade varit sämre. 

Vi är bäst för att vi är bäst, inte för att vi är 
härifrån. 

Så nästa gång du handlar möbler, försök se förbi 
ursprungslandet och fråga varför tillverkaren är 



bättre än konkurrenterna. Om de säger något i stil 
med; ”Det du precis läste om vår produktion i 
Sverige”, ja, då kan du lita på att det kanske finns 
en fördel med att de har sin produktion här. Men 
säger de bara ”för svenskproducerat är bäst”, så 
kanske du ska fundera lite mer innan du handlar 
och kanske slänga ett öga på den där kinesiska 
produkten också. 

Lär dig känna igen kvalitet 
För att inte bli lurad gäller det att känna igen 
kvalitet på egen hand. Om du ska köpa en fåtölj, 
lär dig då identifiera vad som gör en fåtölj bättre 
än en annan. Du bör kunna känna skillnaden 
mellan gediget, hållbart tyg eller läder och sämre 
material som snabbt slits ned och både förlorar 
sin skönhet och funktion. 

Om du köper saker från varumärken som är 
erkända för sin goda kvalitet är chansen väldigt 
god att det du köper är något rejält och att din 
produkt kommer att hålla länge. 
Men var försiktig, företag förändras ibland med 
tiden och ett varumärke som tidigare var starkt 
sammankopplat med kvalitet kan under en ny 
ledning jaga kortsiktiga vinster genom att förklä 
en lågkvalitativ produkt med märket. 

Dålig service = Dåligt företag 

När ett företag erbjuder fantastiska garantier, 
eller alltid är tålmodiga när de hjälper dig lösa 
dina problem som du har med produkten – ja, då 
är det ganska troligt att de säljer saker som 
håller. 

Företaget vill ju trots allt göra så bra saker som 
möjligt för att undvika att du ringer dem och ber 
om hjälp allt för ofta. Och skulle du mot förmodan 



behöva hjälp, vill de inte förstöra sitt rykte som 
ett företag med exceptionell service. 

Se till helheten 

Om du lär dig kännetecken för kvalitet, kikar på 
varumärket och deras service har du 
förutsättningarna för att lyckas. 

På Cuero Design gör vi exempelvis alltid vårt 
yttersta för att leva upp till de absolut högsta 
nivåerna av kvalitet. 

Vi jobbar med de bästa materialen, erbjuder 
fantastisk service, både direkt till konsumenter 
som ringer oss, men också genom att vi jobbar 
med återförsäljare som vi känner kan 
representera oss och ger lika bra service själva. 

Om du mot förmodan skulle ha problem med våra 
produkter så byter vi ut dem utan att fråga. 

Skulle du höra av dig och säga att du har problem 
med någon av våra återförsäljare – något som 
inte sker ofta, eftersom vi väljer dem med stor 
omsorg – så kontaktar vi dem och hjälper dig 
reda ut problemet med dem. Skulle du höra av dig 
till oss och be oss om hjälp med att köpa en 
produkt som vi inte ens tillverkar – ja, då hjälper 
vi dig med det också.  

Det är ett exempel på kundservice av allra 
högsta klass och det är det du ska leta efter, 
oavsett vad du ska köpa. 

Vårt företag är ett familjeföretag i andra 
generationen och vi kan inte tumma på något av 
de här eftersom det skulle förstöra vårt namn och 
allt vi står för. 



Vårt företag lever upp till ett tredje ordspråk som 
min fru och jag har skapat tillsammans:  

”Det som kostar mer ska visa sig vara billigare i 
längden”. 

Nu har du grunderna du behöver för att 
skapa ett oerhört vackert rum 

Nu när du har lärt dig inredningsprinciperna och 
hur man söker bra kvalitet kan du kalla dig en 
inredare.  

Från och med idag kommer du att se världen med 
andra ögon. Varje gång du kommer in i en ny miljö 
kommer du att fundera på hur väl inredningen 
stämmer överens med det du lärt dig idag.  

Många av de här principerna fungerar till och med 
i andra sammanhang såsom när du studerar 
konst eller arkitektur.  

Jag hoppas att du har njutit av att läsa den här 
guiden och även om du förmodligen redan vet 
mycket av det som står här hoppas jag att du kan 
ta med dig något bra tips. 

Lycka till med dina framtida inredningsprojekt! 
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