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Sammanfattning  
Homestyling är ett fenomen som blivit känt på kort tid, det är en tjänst som används vid en 
bostadsförsäljning. Homestyling innebär att en säljare tar kontakt med en inredare som stylar 
om bostaden inför en visning. Många mäklare använder sig av homestyling då det i vissa fall 
genererar i högre försäljningspriser. Metoden har visat sig vara en avgörande faktor vid en 
bostadsförsäljning. 
 
Syftet med studien är dels att undersöka och förklara vad homestyling är. Vidare är syftet att 
se om homestyling är ett konkurrensmedel som mäklarbranschen använder sig av vid 
försäljning.  
 
En kvalitativ metod tillämpas i uppsatsen där vi är ute efter att förstå helhetsförståelsen om 
homestyling. Fyra mäklare och en homestylingkonsult har intervjuats för underlag till 
uppsatsen. I intervjuerna har vi försökt ta reda på deras kunskap och erfarenhet, samt att få 
deras helhetssyn inom ämnet homestyling.  
 
I den teoretiska referensramen presenterar vi fyra olika teorier som vi anser har stor relevans i 
uppsatsen. De olika teorierna är kommunikationsteori med Shannon & Weavers 
kommunikationsmodell, marknadskommunikation med kommunikationsmixen, Kotlers 4 Pn 
och design management. Det är utifrån dessa teorier som vi gör kopplingen till empirin. Efter 
kopplingen mellan teori och empiri analyserar vi forskningsmaterialet. 
 
Det som har framkommit i uppsatsen är att alla respondenterna är positiva till homestyling, 
men de jobbar inte lika mycket med tjänsten. Om en säljare är intresserad av en homestyling 
så erbjuder mäklarna den vid behov. Däremot är det delade meningar i hur stor utsträckning 
de tycker att tjänsten ska användas. Vissa faktorer beaktas vid bedömningen om en 
homestyling ska göras eller inte. Ingen av respondenterna tror att tjänsten kommer att 
försvinna i framtiden, men det råder delade meningar om hur framtiden för homestyling ser ut 
på Örebromarknaden.   
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel ämnar vi att ge läsare en bakgrund samt en beskrivning och 
diskussion kring det problemområde uppsatsen bygger på. Därefter följer de frågeställningar 
uppsatsen ska svara på och ett mer detaljerat syfte. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 
uppsatsens avgränsning, målgrupp och disposition.  
 

1.1 Problemområde 
Homestyling är ett fenomen som har slagit igenom stort i Sverige de senaste åren. I USA har 
det funnits sedan 80-talet men har nu spridit sig till Europa och övriga kontinenter. 
Homestyling har visat sig vara en avgörande faktor vid framgångsrik bostadsförsäljning. 
Vidare innebär det en rådgivning inför någon förändring i lägenheter/hus för att lyfta fram de 
bästa egenskaperna i bostaden för att attrahera så många köpare som möjligt. Trenden 
framhäver bostädernas ytor och atmosfär på ett lockande sätt som en tom bostad inte gör. På 
detta sätt får betraktaren en känsla av bostadens proportioner. Syftet med homestyling är att 
lyfta fram rummens karaktär och möjligheter så att spekulanten får ett gott första intryck 
genom en attraktiv miljö. Homestyling är insikten om vilka åtgärder som ska vidtas för att 
skapa balans i bostadens energi. Den visar hur bostaden ska presenteras och arrangeras på 
bästa sätt inför en visning. Till en visning kommer olika människor med olika smak. Därför 
ska en homestyling inte bara göra bostaden vacker och tilltalande utan också välkomnande, 
ren och neutral. Detta görs även för att köparna ska se potential i objektet och få ett gott 
intryck.1 I Sverige har homestyling blivit allt vanligare och mer populärt på senare år. Allt fler 
mäklarföretag använder sig av tjänsten då de tror att homestyling ska hjälpa till att få ökade 
försäljningspriser på bostäderna. Vissa nämner också att homestyling i många fall inneburit 
att säljförloppet har blivit kortare.2   
  

1.2 Problembakgrund 
Det finns delade meningar om homestyling. Vissa anser att det är en trend som kommer att 
försvinna med tiden medan andra tror att det är ett nytt marknadsföringsmedel som är här för 
att stanna. Inom mäklarbranschen är det många som använder sig av detta då det i vissa fall 
genererar i högre försäljningspriser. Men vissa anser att homestyling är överdriven och att det 
inte är säkert om det har en stor inverkan på försäljningspriset, det är inte heller alltid lika 
gynnsamt.3 Då detta ämne är nytt i Sverige finns det inte mycket litteratur som skrivits om 
homestyling. Det är nu på senare år som många engagerat sig i ämnet och det har behandlats i 
olika böcker. Homestyling handlar mycket om design (färgsättning och ljussättning), 
inredning och funktion, men det är också ett visst redskap vid försäljning.4 Den viktiga frågan 
är ändå varför homestyling har blivit så känt på så kort tid och om den kommer att ha samma 
inverkan i framtiden?  
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.inne.se/Default.asp?ID=194 2006-11-15 
2 Nerikes Allehanda, Köp först – styla sen 2006-12-17. 
http://www.husmanhagberg.se/default.asp?pageId=12&statisk=0 2006-11-15. http://www.inne.se  2006-12-18.  
3 http://www.byggahus.se/kok/homestaging.htm 
4 http://www.inne.se 2006-12-18  
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1.3 Problemformulering 
- Vilken positiv och negativ inverkan har homestyling på mäklarbranschen? 
- Är homestyling ett bra redskap som är värt att satsa på vid en försäljning? 
- Hur ser framtiden ut för homestyling på Örebro marknaden? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka och förklara vad homestyling är. Vidare är syftet att se om 
homestyling är ett konkurrensmedel som mäklarbranschen använder sig av vid försäljning.  
 

1.5 Avgränsning 
Vi har tänkt utgå ifrån företaget Life & Living som arbetar med homestyling inom Örebro 
området och har därför också valt att avgränsa oss till Örebro området. Vidare har vi valt att 
intervjua fyra olika fastighetsbyråer i Örebro stad och de fyra företagen är således 
Fastighetskonsult, Husman Hagberg, Mäklarhuset Aga och Nethem.  
 
Homestyling är relativt nytt i Sverige, därför har vi valt att avgränsa oss och undersöka de tre 
åren då trenden har funnits i landet. 
 
Uppsatsen kommer att vara en kvalitativ studie där olika aktörer intervjuas för att ta reda på 
deras kunskap och erfarenhet, samt att få deras helhetssyn inom ämnet homestyling. 
 
Vi har valt att avgränsa oss och bara använda oss av några teorier. De teorier som kommer att 
behandlas i studien är kommunikationsteori med Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell, marknadskommunikation med kommunikationsmixen, 
marknadsförinsmixen och design management.    
 

1.6 Målgrupp 
Studien riktar sig till alla som har ett intresse av homestyling, men även till de studenter som 
läser företagsekonomi och då främst marknadsföring på universitetsnivå. Slutligen riktar sig 
studien även till dem som jobbar med homestyling och som kan ha någon hjälp av studien i 
sitt arbete.     
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1.7 Disposition  
För att underlätta för läsaren följer här en disposition över hur uppsatsen är uppbyggd.  
 

 

Kapitel 1: I Inledningen redogör vi för; 
problembakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering, syfte, avgränsningar samt 
målgrupp. 

     
Kapitel 2: Här redovisas tillvägagångssättet för 
vår undersökning med stöd av metodlitteratur. 

     
Kapitel 3: Beskriver vi den teoretiska 
referensram vi valt att utgå från i vår analys 
och slutsats. 

     
Kapitel 4: Här presenteras resultaten från 
intervjuerna. 

     
Kapitel 5: Utifrån vår teoretiska referensram 
analyserar vi den insamlade empirin. 

     
Kapitel 6: Slutligen presenterar vi våra resultat 
och slutsatser samt våra egna reflektioner 
kring uppsatsen.  
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2. Metod 
I detta avsnitt ämnar vi att presentera det tillvägagångssätt som använts vid studien. Genom 
att redogöra och diskutera kring valda samt alternativa metoder ges läsaren en möjlighet att 
bedöma innehållets hållbarhet och relevans.  
 

2.1 Ämnesval 
Det tar tid att välja ämne inför en uppsats och det är viktigt att det valda ämnesområdet 
intresserar författarna. Det är också viktigt att det finns ett problem och en bakgrund som kan 
definieras. Det bör dessutom vara genomförbart utifrån bakgrunden och dess problem och 
med hänsyn till bland annat den geografiska aspekten och den eventuella tidsbegränsning som 
råder.5  
 
Innan uppsatsen började hade vi läst kursen företaget och omvärlden som fördjupningskurs, 
men efter diskussion så kom vi båda fram till att det skulle vara intressant att skriva om 
homestyling. Då ämnet är så pass nytt i Sverige och då inte många har skrivit om det tidigare 
kändes det som en utmaning att skriva om det.    
 
Vi har valt att utgå från företaget Life & Living i studien, eftersom vi anser det vara ett 
intressant företag som erbjuder homestyling för privatpersoner och företag. Life & Living är 
verksamma i Örebroområdet och jobbar i dagens läge främst med mäklarbyrån Husman 
Hagberg som är den byrå som använder sig mest av homestyling i Örebro. Låter lite 
upprepning 
 

2.2 Tillvägagångssätt  
Vi började med att kontakta fastighetsbyrån Husman Hagberg då vi fick reda på att de 
använder sig av tjänsten homestyling. Gunn Högberg som är fastighetsmäklare och har en 
lång erfarenhet inom yrket valdes som respondent från företaget. Husman Hagberg har ett 
samarbete med företaget Life & Living som bland annat sysslar med homestyling. Life & 
Living drivs av Feng Shui och homestylingkonsulten Jessica Backlund som jobbar mycket 
med homestyling. Efter kontakt med Husman Hagberg ansåg vi Life & Living vara ett 
lämpligt företag för vår undersökning och därför valdes Backlund som respondent. Tre andra 
mäklarbyråer kontaktades för underlag till undersökningen. Ulf Claesson på 
Fastighetskonsult, Henrik Johansson på Mäklarhuset Aga och Mattias Kärki på Nethem 
valdes också som respondenter då de har någon sorts erfarenhet av homestyling.    
 

2.3 Forskningsansats 
Vi började undersökningen med att fundera över och bestämma oss för vad det är som ska 
undersökas och var problemet i ämnet ligger. Med ett definierat problem och uppfattningar 
om relationen mellan teorin och empirin, valdes sedan forskningsansatsen. Det finns två 
huvudansatser inom vetenskaplig forskning som benämns induktiv och deduktiv ansats, eller 
upptäckandets väg respektive bevisandets väg.6 Ibland används även en tredje alternativ 
ansats som kallas abduktion, där det är en kombination av det induktiva och det deduktiva 
sättet. Dessa olika angreppssätt utgör skillnaden mellan hur forskaren rör sig mellan teori och 
                                                 
5 Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 51 
6 Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 51 



 5 

empiri, dvs. hur problemet ska angripas på bästa sätt och närma sig och avbilda verkligheten.7 
Forskarens kunskapssyn och de forskningsproblem som behandlas i studien påverkar därför 
metodvalet.8 
 
Det deduktiva angreppssättet presenterar det vanligaste förhållandet mellan teori och empiri.9 
Vidare utgår det från redan befintliga teorier baserat på bland annat litteraturstudier som sedan 
ska prövas genom empiriska studier för att försöka avbilda verkligheten. Deduktion hör i 
regel samman med den objektiva verklighetsuppfattningen. En positivistisk kunskapssyn 
innebär därför oftast att forskaren går från teori till empiri.10 
 
Det induktiva angreppssättet är när forskaren utgår från empirin för att dra generella och 
teoretiska slutsatser. Undersökningen har ingen befintlig teori utan det är utifrån den 
insamlade informationen, som det formuleras en teori.11 Induktion hör i regel samman med 
den subjektiva verklighetsuppfattningen, varför en hermeneutisk kunskapssyn ofta innebär en 
process där ny teori skapas utifrån empiri.12 
 
En ansats som är lämplig att använda vid de fall då forskarna står inför en effekt och söker 
orsaksfaktorer, vilket ofta händer då det saknas entydiga samband är det abduktiva 
angreppssättet. För användning av en abduktiv ansats krävs det att författarna är väl insatta i 
det aktuella ämnet och att de har tidigare erfarenhet från liknande fall. 13 
 
Valet av angreppssätt blir utifrån vilken kunskapssyn vi har och hur den aktuella 
forskningsfrågan är ställd. Vi ämnar i denna uppsats att se till vad homestyling är och hur det 
tillämpas inom mäklarbranschen. Problem och frågeställningar har formulerats utifrån såväl 
kommunikations- som marknadsföringsvetenskapliga ämnesområdet. Insamlad data sätts mot 
teorier som rör profilering för att sedan följas av en analys. Då vi anser att teoribildningen är 
välutvecklad har vi inte för avsikt att utveckla någon ny teori utan vi testar endast den 
befintliga teorin som därmed fått ligga till grund för den empiriska studien som genomfördes. 
Vi har samlat in och tagit del av teoretiskt material från litterära källor. Den deduktiva 
ansatsen har praktiserats genom att vi har formulerat frågor utifrån teorin och sedan sökt svar 
på dessa genom intervjuer. 
 

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom vetenskapen finns det flera inriktningar. De två vanligaste är positivismen och 
hermeneutiken. Dessa två olika metodsynsätt avgör skillnaden mellan dem som vill förklara 
och dem som vill förstå.14 Positivister förespråkar avbildning av verkligheten, medan 
hermeneutiker förespråkar tolkningen av verkligheten. Med kunskapssyn menas den 
verklighets- och vetbarhetsuppfattning som en forskare har. Vetbarhetsuppfattningen syftar på 

                                                 
7 Davidsson, B & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. s. 23f 
8 Johansson - Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap��om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning.  s. 55 
9 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 20 
10Johansson - Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap��om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. s. 55ff 
11 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 21f. 
12 Johansson - Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap��om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. s. 55ff 
13 Wallén , G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. s. 48  
14 Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. s. 62 
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sättet att studera verkligheten, medan verklighetsuppfattningen syftar på sättet att uppfatta den 
verklighet som ska studeras.15 
 
Positivismen har sin grund i naturvetenskap och empiriska studier med ett tydligt normativt 
sätt att se på verkligheten. Vetenskapen anses neutral och värdefri då forskningen inte 
påverkas av forskarens personliga värdegrund så som politisk, religiös eller känslomässiga 
läggning utan förblir objektiv. Oavsett vem som utför studien så ska resultatet bli detsamma. 
Syftet är att det ska byggas säker kunskap som då anses vara positiv.16 Vidare bygger 
positivismen på logik och fakta som är prövbara och de ska kunna bygga teorier som kan 
användas som stöd för att testa hypoteser.17 Positivism är ofta sammankopplad med 
kvantitativa studier.18 
 
Hermeneutiken har en humanistisk inriktning. Hermeneutiken försöker skapa en helhetssyn 
till skillnad mot positivismen som ser saker bit för bit. Ordet hermeneutik betyder 
tolkningslära och utgångspunkten ligger i att försöka förstå människor och företeelser.19 Inom 
hermeneutiken söks inte exakta svar utan det är mer nyanser och variationer där relationer, 
individer och handlingar är centrala.20 Hermeneutiken är ofta sammankopplad med kvalitativa 
studier och en subjektiv syn. Den menar att kunskap aldrig kan vara absolut och att 
verkligheten bara kan tolkas, därmed kan vetskapen aldrig bli helt fri från värderingar.21 
 
Då vi genomför en kvalitativ studie kommer uppsatsen att ha en hermeneutisk syn. I studien 
kommer olika aktörer intervjuas för att ta reda på deras kunskap och erfarenhet, samt att få 
reda på deras helhetssyn inom ämnet homestyling. Eftersom homestyling handlar mycket om 
mänskliga relationer mellan olika aktörer tror vi inte att det går att mäta verkligheten på ett 
objektivt sätt. Alla tolkar verkligheten utifrån sin subjektiva syn, därför anser vi att det 
egentligen inte finns någon objektiv verklighet som positivisterna förespråkar. 
 

2.5 Kvantitativa och kvalitativa angreppssätt 
Vid forskning kan två olika metodiska angreppssätt användas, vilka är kvantitativa och 
kvalitativa. Dessa två metoder handlar om hur forskaren samlar, bearbetar, analyserar och 
tolkar data.22 Forskare bör noggrant överväga om kvalitativ metod, kvantitativ metod eller om 
båda i samspel med varandra passar bäst till den frågeställning som de har ställt och valt att 
besvara.23 Det kan vara en fördel att kombinera dessa två metoder, för att stärka varandras 
svagheter och genom det ge en bättre beskrivning av verkligheten.24 
 
Kvantitativ metod kännetecknas av att undersökaren intresserar sig för att det generella eller 
det genomsnittliga. Av ett stort antal undersökningsenheter samlas en mindre mängd 
information för att få ett bredare perspektiv av materialet. Informationsinsamlingen sker under 
strukturerade former och om en enkätundersökning används så måste alla 

                                                 
15 Johansson - Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap��om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. s. 10, 44 
16 Davidsson, B & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder.  s. 26ff 
17 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. s. 221 
18 Davidsson, B & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder.  s. 29 
19 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. s. 221ff 
20 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. s. 84-86  
21 Davidsson, B & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder.  s. 29 
22 Andersen, I. (1998). Den uppenbara verkligheten. s.24 
23 Widerberg, K. (2002). Kvalitativ Forskning i praktiken. s. 65 
24 Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 76 
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undersökningsenheter ställs inför identiska enkätfrågor med fasta svarsalternativ så att alla 
enheter får samma utgångspunkt. Detta för att få fram korrekt information som möjliggör en 
generalisering. Vid användning av kvantitativ metod ska forskaren observera på avstånd och 
inte själv vara en del i undersökningen, och metoden försöker undersökaren att fastställa en 
kvantitet, ett antal eller någon annan mängd som går att mäta.25 
 
I kvalitativ metod samlar forskaren in en stor mängd information från ett fåtal 
undersökningsenheter för att få en djupare förståelse för de studerade frågeställningarna. Här 
sker informationsinsamlingen i ostrukturerade former, som exempelvis i form av en 
djupintervju där det inte finns förberedda frågor och svar.26 Undersökningar av kvalitativ 
karaktär utgörs främst av ord, handlingar, text och symboler, där fokus läggs på den 
underliggande meningen och innebörden. Därför har helhetsförståelsen och sammanhanget 
större betydelse än de separata delarna.27 Det är också viktigt i den kvalitativa metoden att 
kunna ändra på upplägget under själva genomförandet av undersökningen.28  
 
En kvalitativ metod tillämpas i uppsatsen, där vi är ute efter att skapa en helhetsförståelse om 
homestyling. Informationsinsamlingen kommer att ske genom fallstudier och intervjuer. Vi 
kommer att genomföra olika intervjuer med olika personer för att få reda på hur stor roll 
homestyling har. Fortsättningsvis vill vi ta reda på vilken inverkan det har vid en försäljning. 
Vi kommer inte att använda oss av några enkätundersökningar där det är fasta svarsalternativ, 
eftersom vi anser att det då blir svårt att ställa motfrågor till respondenterna.  
 

2.6 Datainsamling 
Det finns olika sätt att samla in data till undersökningar. För att ta hänsyn till helheten behövs 
olika datainsamlingsmetoder, modeller och analyser som beskriver tillvägagångssättet i en 
undersökning. Valet av datainsamling är en viktig del för att författaren skall kunna svara på 
sin problemformulering. Författaren måste välja den teknik för informationsinsamling som på 
bästa sätt tillhandahåller önskad data som kan bearbetas och analyseras. Datainsamling kan 
vara av två olika slag, vilka är sekundärdata och primärdata. 29 
 

2.6.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är den data som redan har samlats in och som på något sätt redan dokumenterats 
av andra undersökare. Det är data som inte har samlats in för den aktuella undersökningen. 
Sekundärdata används ofta för att komplettera, berika samt validera primärdatan och vid 
användning av den är det viktigt att tänka på att den kan vara framtaget för annat syfte än det 
egna.30 Litteraturstudier faller under kategorin sekundärdata, vilket är ett viktigt moment i 
början av uppsatsperioden för att se vilken forskning som tidigare bedrivits inom området. 
Det ger forskaren en teoretisk referensram och läsaren bakgrundinformation, samtidigt som 
det visar vilket tankesätt författarna använt.31  
 

                                                 
25 Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 76 
26Johansson - Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap��om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. s. 72f 
27 Christensen, L. (2001). Marknadsundersökning – en handbok. s. 67  
28 Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s. 14 
29 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. s. 65 
30 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students.  s.188ff 
31 Svenning, C. (2000). Metodboken. s. 35ff 
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Den litteratur som kommer att användas i uppsatsen tillsammans med Internet och 
tidningsartiklar utgör undersökningens sekundärdata.  
 

2.6.2 Pr imärdata 
Den data som utredaren samlar in själv är primärdata. Denna kan inhämtas på många olika 
sätt, men de två vanligaste är genom enkätundersökning och intervju. Undersökaren kan välja 
att antingen använda sig av båda metoderna var för sig eller att kombinera dem.32 
 
En intervju kan genomföras på många olika sätt, men det är viktigt att ett väl utfört förarbete 
är genomfört för att få ut den information som eftersträvas. För att få ett bra förararbete krävs 
det att forskaren sätter sig in i ämnet och tidigare undersökningar som gjorts, samt studerat 
teori och dessutom tänkt igenom noga vilka upplysningar som är viktiga för undersökningen. 
Allt detta leder till en djupare och mer stimulerande intervju.33 I de flesta fall kännetecknas en 
intervju av låg grad av standardisering och strukturering. Strukturerade intervjuer bygger på 
en rad standardiserade och väl förberedda frågor, där intervjuaren i förväg har bestämt vilka 
frågor som kommer att ställas till samtliga respondenter.34 Respondenterna kan lämna mer 
information och djupare svar vid intervju och graden av strukturering betecknas av hur 
mycket frågorna begränsar svarsutrymmet.35 Forskaren kan också välja att utföra en 
semistrukturerad intervju där frågorna inte behöver komma i samma ordningsföljd och kan 
variera på huruvida dialogen flyter.36 Det är viktigt att forskaren har en klar uppfattning om 
vad det är som ska utforskas. Vid ostrukturerade eller djupgående intervjuer finns det inte 
förbestämda frågor, utan de är informella och lämnar en möjlighet för respondenten att prata 
fritt om forskningsområdet.37  
 
Vid en enkätstudie finns risken att forskaren inte får tillräckligt gedigen information och 
undersökningen blir då alltför ytlig. Detta gör att studien inte får det djupa spektra som det 
skulle kunna få genom en intervju. Därför blir intervjumetoden något att föredra om utredaren 
vill få djupare svarsalternativ av respondenterna.38  
 
Den primärdata som vi kommer att använda oss av är de intervjuer som har genomförts. Att 
använda sig av intervjuer som metod anser vi vara bra då vi med hjälp av våra frågor kan 
inhämta den information som önskas. Vi kan också se om informationen är relevant och om 
det som vi har avsett att undersöka verkligen undersökts. Dessutom får vi på detta sätt en 
bredare kunskap om ämnet.    
 

2.7 Intervjumetod 
Intervjuer är en ofta använd metod för att samla in aktuell information inom forskning, den 
består av en diskussion mellan två eller flera personer.39 En semistrukturerad intervju går till 
på så sätt att intervjuaren har förberett en lista med frågor som ska behandlas under intervjun. 
Forskaren är däremot inte låst till dessa frågor utan kan anpassa frågorna till situationen under 

                                                 
32 Holme, I. & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s.173 
33 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 91 
34 Davidsson, B & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. s. 73 
35 Birks, D & Malhotra, N. (1999). Marketing Research – an applied Approach, Pearson Education LTD.  s. 41 
36 Christensen, L. (2001). Marknadsundersökning – en handbok. s. 133 
37 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. s. 242ff 
38 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. s. 242ff 
39 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. s 242 
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intervjun och dess omständigheter och utveckling för att på så sätt nå en djupare förståelse. 
Ordningsföljden på frågorna kan variera och därför blir standardiseringsgraden lägre än vid en 
strukturerad intervju.40 
 
I denna undersökning har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer när vi intervjuade de 
fem olika respondenterna. Detta för att vi strävat efter en djupare förståelse av homestyling 
och hur det används, något som vore svårt att uppnå med intervjuer uppbyggda på frågor med 
fasta svarsalternativ.   
 
Ett antal intervjuer blev genomförda för att uppnå uppsatsens syfte. En intervjumall användes 
med väl uttänkta intervjufrågor som skulle ge ut så mycket information som möjligt från 
respondenterna. Intervjufrågorna blev utskickade till respondenterna så att de kunde ta del av 
dem före intervjun. De blev också informerade om undersökningens syfte och i vilket 
sammanhang studien genomförs i god tid innan intervjuerna ägde rum. Vi har varit noggranna 
i undersökningen med att respondenterna ska förstå vad det är dem ställer upp på. Därför har 
de blivit informerade både innan och i samband med intervjun om vad syftet med intervjun är. 
Respondenterna blev tillfrågade om de godkänner att deras namn visas i uppsatsen och det 
gjorde de.    

 
Själva intervjuerna ägde rum på respondenternas respektive företag. Varje intervju ägde rum i 
cirka 30-60 minuter. En bandspelare användes för att registrera intervjusvaren. 
Respondenterna blev tillfrågade innan om de motsatte sig att en bandspelare användes, men 
ingen av dem opponerade sig mot detta. Då vi använde oss av semistrukturerade intervjuer 
fick respondenterna vara fria i sina intervjusvar. De blev inte låsta vid de tänkta 
intervjufrågorna, utan en diskussion blev möjlig i och med möjligheten att kunna ställa 
följdfrågor. Efter intervjuerna valde vi att sammanställa det vi spelat in så fort som möjligt då 
informationen fortfarande fanns färskt i minnet. Efter att ha sammanställt intervjuerna 
skickade vi den till respondenterna för deras godkännande, innan informationen skrevs ner i 
uppsatsen.    
 

2.7.1 Intervjueffekter 
Vid en intervju är det viktigt att ta hänsyn till de intervjueffekter som kan uppstå. En intervju 
består av utbyten av synpunkter och bygger på samspel mellan människor. Vi som intervjuare 
måste därför hela tiden registrera och tolka det som sägs och det som inte sägs. Tonfall, 
ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck kan säga lika mycket som ord och därför är det 
viktigt att även notera dessa.41 På samma sätt måste vi vara medvetna om våra egna 
beteenden, ett höjt ögonbryn eller en missbelåten min kan få respondenten att ändra sig eller 
omformulera sitt svar.42 Detta är något som vi har haft i åtanke under intervjuerna så att 
respondenterna inte ska påverkas av vårt tonfall eller ordval. Vi ville att respondenterna skulle 
svara helt sanningsenligt och inte känna att de bör ha vissa acceptabla åsikter eller 
värderingar. Det är betydelsefullt att intervjuaren är medveten om att respondenternas svar 
med eller utan avsikt kan vinklas för att få företaget att framstå på ett gynnsammare sätt.43 
Detta är något som vi har tagit hänsyn till då vi genomfört intervjuer om ett ämne som ligger i 
tiden. Om respondenterna försökt vinkla svaren till företagets bästa så har vi inte låtit det 

                                                 
40 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. s 243f 
41 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 121 
42 Davidsson, B & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder.  s. 71 
43 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. s. 251 
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påverka uppsatsens resultat utan bara valt att ta med som är väsentligt för undersökningen. 
Det faktum att vi valde att informera respondenterna om intervjuernas olika ämnesområden 
ökar risken för att de förberett sig för att ge vinklade svar som är välmotiverade och förskönar 
verkligheten. När vi utformade intervjufrågorna var vi noga med att inte ställa några ledande 
frågor till respondenterna och innan vi skickade ut intervjufrågorna fick flera olika personer 
läsa igenom dem. Anledningen till att vi skickade ut intervjufrågorna till respondenterna innan 
var för att få ut så mycket relevant information och uttömmande svar som kunde knytas till 
uppsatsens syfte.      
 

2.8 Källkritik 
För att stärka trovärdigheten i uppsatsen så har vi noggrant utvärderat de olika källor som vi 
använt oss av. De respondenter som vi intervjuat har frivilligt valt att ställa upp på 
intervjuerna och de kan bero på att de antingen är positiva eller negativa till att diskutera 
begreppet homestyling. Respondenterna som vi intervjuat kan ha vinklat informationen så att 
det ska gynna deras företag, men det är något som vi har varit uppmärksamma på och som vi 
har försökt att bearbeta på bästa sätt.  
 
Det finns alltid risk för intervjueffekter vid användning av intervjuer som metod i en uppsats, 
men det är något som vi försökt att undvika. Vi har försökt att inte tolka resultaten fel genom 
att vi båda läst och lyssnat igenom intervjuerna. De svar vi har fått anser vi har varit relativt 
enkla att tyda och därför har inga större meningsskiljaktigheter uppstått och vi båda har varit 
överens om hur svaren ska tolkas. Vi valde att använda oss av en bandspelare vid 
intervjutillfällena vilket är en bra metod. Den minskar risken för misstolkningar av svaren. 
Nåt som kan minska intervjuernas reliabilitet är att bandspelaren kan ha en dålig effekt på 
respondenten och göra denna nervös och okoncentrerad. Den kan också påverka förhållandet 
mellan intervjuare och respondent då alla uttalanden registreras. Risken för tekniska missöden 
är också en nackdel vid användning av bandspelare. Vi anser dock att intervjufrågorna inte är 
av sådan karaktär att svaren på dessa kan vålla respondenten något personligt obehag i 
efterhand. Bandspelaren är bara ett verktyg, det är hanteringen av detta som skapar 
nervositet.44 Vi valde dock att använda oss av en bandspelare vid intervjutillfällena för att 
slippa anteckna under intervjun. Därmed kunde vi koncentrera oss på vad respondenten sade 
och skapa en diskussion med denna. Respondenten hade inga invändningar till användning av 
en bandspelare och vi tror inte att det hade någon påverkan på deras svar. Respondenterna 
verkade vara väl insatta i ämnet och svarade fritt efter de frågeställningar som blev ställda till 
dem.   
 

2.9 Utvärdering  
Eftersom det ofta är svårt för en undersökning att fånga verkligheten måste den vara giltig och 
tillförlitlig. Vid emiriska studier används två begrepp som är validitet (giltighet) och 
reliabilitet (tillförlitlighet). Kvantitativa och kvalitativa studier skiljer sig åt när det gäller 
reliabilitet, medan validitetskraven är samma för båda. Forskningsresultaten måste uppfylla 
båda kraven för att undersökningen ska ha ett vetenskapligt värde.45  
 

                                                 
44 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. s. 262 
45 Svenning, C. (2000). Metodboken. s. 59 
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2.9.1 Validitet 
Validitet är ett mätinstruments förmåga att visa om undersökningen mäter det den avser att 
mäta.46 Validitet delas in i två olika kategorier, inre validitet som är kopplingen mellan teori 
och empiri i själva projektet, och yttre validitet som är kopplingen satt i sin omvärld.47 Inre 
validitet handlar om att arbetet läggs upp på korrekt sätt, att rätt metod används samt att rätt 
frågor ställs. När de begrepp som använts vid insamlingen av det empiriska materialet kan 
härledas till de begrepp som framkommer i den redovisade litteraturen bör den inre validiteten 
vara hög. Då är det en sammankoppling mellan teori och empiri och den höga graden av 
validitet framkommer i analysavsnittet. Yttre validitet betyder att resultaten från 
undersökningen är tillämpbara i andra situationer än den undersökta, dvs. hur generaliserbara 
resultaten från undersökningen är.48 Då bedömningen av en undersökning oftast är mer eller 
mindre subjektiv kan det vara svårt att bestämma om en undersökningsmetod är giltig eller 
inte.49   
 
Vi valde att noga utforma vår intervjumall för att vår studie ska ha hög validitet. Utifrån de 
ämnesområden och det upplägg som presenterats i den teoretiska referensramen, utformade vi 
våra intervjufrågor för att trygga den yttre validiteten. Vi utformade frågorna så att vi kunde 
få svar på det som vi verkligen ville ta reda på, vilket också gav en bra återkoppling mot vårt 
problem och syfte. Detta utfördes för att skapa förutsättningar för en god inre validitet. Vi 
skickade våra intervjufrågor några dagar innan intervjun ägde rum till respondenterna för att 
uppnå en så hög validitet och reliabilitet. Respondenterna fick även ta del av 
sammanställningarna av intervjuerna då de skickades till dem för deras godkännande, för att 
stärka uppsatsens validitet och reliabilitet.  
 

2.9.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. Mätresultatet i 
reliabiliteten ska bli samma eller liknande oavsett vem som utför mätningen eller urvalet.50 
Det kan vara svårt i kvalitativa undersökningar att nå en hög grad av reliabilitet, eftersom 
resultaten bestäms av vem som intervjuas och vem som tolkar och analyserar svaren.51 
 
Strukturerade observationer och standardiserade intervjuer ger en god reliabilitet och 
tillförlitligheten vid intervjuer är beroende av intervjuarens förmåga. Däremot kan forskaren 
kontrollera reliabiliteten genom att en annan intervjuare är närvarande och registrerar 
intervjusvaren. Då blir det en överensstämmelse mellan registreringarna av svaren och det 
utgör ett mått på reliabiliteten. Genom den så kallade intervjueffekten kan tillförliten däremot 
reduceras vid intervjuer. Den innebär att intervjuaren på något sätt påverkar respondenten att 
svara efter önskade resultat.52 
 
För att stärka undersökningens reliabilitet har vi noga beskrivit hur vi har gått tillväga i 
undersökningen. Genom att intervjua mäklare på olika företag får vi en högre reliabilitet och 
ett bredare underlag att basera våra analyser och våra slutsatser på. Vidare anser vi att 

                                                 
46Johansson - Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap��om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. s. 161 
47 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. s. 38  
48 Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. s. 183 
49 Saunders, M & Lewis, P & Thornhill, A. (2000). Research Methods for Business Students. s. 101 
50 Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 43 
51 Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. s. 40 
52 Davidsson, B & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. s. 101f 
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intervjuerna har en hög reliabilitet då respondenterna fick ta del av intervjufrågorna redan 
innan intervjun ägde rum. Slutligen anser vi att våra resultat är tillförlitliga för denna 
undersökning då vi har jämfört teorin med empirin för att sedan analysera materialet och 
därefter dra våra slutsatser.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel börjar vi med att kort berätta vilka teorier som kommer att behandlas och 
varför vi har valt dessa. Sedan presenteras och diskuteras teorierna och modellen som 
kommer att användas inom området homestyling. Det ges också en förklaring av de för 
studien relevanta och valda teorierna och modellerna. De olika teorierna är 
kommunikationsteorin med kommunikationsmodellen, marknadskommunikation med 
kommunikationsmixen, Kotlers marknadsföringsmix och slutligen design management.   
 

3.1 Val av teori 
För att uppnå uppsatsens syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av ett antal 
teorier som vi anser har en stor relevans för uppsatsen. Alla teorier som används i uppsatsen 
är viktiga för att beskriva fenomenet homestyling. De kompletterar varandra vilket gör att 
läsaren får en helhetsförståelse för homestyling. Det är med hjälp av dessa teorier som vi 
sedan kan göra kopplingen till empirin.   
 
Kommunikation används i alla sammanhang. En människa kan kommunicera på en mängd 
olika sätt, ibland behövs inga ord utan två människor kan kommunicera bara genom 
kroppsspråket. Kommunikationsteori innebär att det finns en sändare och en mottagare, och 
mellan dessa färdas det ett budskap. Den första kommunikationsmodellen som användes 
konstruerades av Claude Shannon och Warren Weaver.  
 
Marknadskommunikation syftar på den kommunikation som används på marknaden. 
Kommunikationsmixen innehåller olika sätt för ett företag att kommunicera på marknaden 
med andra företag och kunder genom personlig försäljning, reklam, sales promotion, public 
relations och direkt marknadsföring.  
 
Philip Kotler har lagt ihop 4 Pn som är viktiga komponenter inom marknadsföring. Dessa kan 
användas som konkurrensmedel gentemot andra företag på marknaden. Produkt, pris, plats 
och påverkan är alla element som ingår under kategorin de 4 Pn.  
 
Design är ett begrepp som används flitigt inom homestyling. Design management är hur 
företag designar efter ett visst mönster för att skapa ljus och harmoni på arbetsplatsen eller 
inom vissa platser. Människor påverkas av olika element såsom ljus, färg och mönster därför 
används design i en psykologisk form för att skapa en växande charm för mottagaren.   
 

3.2 Kommunikationsteori 
Ordet kommunikation kommer från latinets ”communis”  som betyder ”gemensam” och ordet 
”communicare”  betyder att göra tillsammans. Fram till mitten av 1900-talet syftade 
pluralformen av kommunikation ”kommunikationer”  på persontransporter. På senare år har 
ordet efter påverkan från engelskan kommit att syfta på informationsbyte mellan människor. 53 
I all mänsklig kommunikation är både en sändare och en mottagare inblandad. Mellan de båda 
sker en överföring av information. Informationsöverföringen förutsätter alltid något slags 
teckensystem som är gemensamt för sändare och mottagare. Det gör det möjligt för dem att 

                                                 
53 Mårtenson, R. (1984). Marknadskommunikation. s. 12 
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referera till samma objekt och sakförhållande och därmed förstå varandra, dvs. 
”communicare” .54  
 
Kommunikation kan antingen vara envägs- eller tvåvägskommunikation. Den kan också vara 
både verbal och icke-verbal. 2/3 av kommunikationen mellan en säljare och en potentiell kund 
är oftast icke-verbal. Det finns fyra olika kategorier i en icke-verbal kommunikation, som 
består av en människas utrymme, kroppsspråk, beröring och rösten. En person har ett 
privatutrymme i form av en privat-bubbla på ca 60 cm i alla riktningar runt kroppen som är 
det privata utrymmet. Kroppsspråket kan ibland tala sitt tydliga språk och där spelar ansiktets 
minspel, händernas rörelser och kroppens hållning roll. Beröring kan lätt uppfattas på olika 
sätt av olika personer, men det pekar ändå på en viss intimitet och om det går till överdrift kan 
det få negativa effekter i kommunikationen. Slutligen nämns även röstens karaktär, som är 
sättet en person talar som kan göra att mottagaren i konversationen koncentrerar sig på hur 
något sägs i stället för vad det är som sägs.55  
 
Den första kommunikationsmodellen skapades på 1940-talet av Claude Shannon och Warren 
Weaver där fokus låg på informationsöverföring. De försökte förstå varför kommunikationen 
mellan de amerikanska militära enheterna ibland inte fungerade på ett tillfredställande sätt. 
Budskapet i kommunikationen gick antingen förlorat eller förvrängdes vilket gjorde att det 
kunde få allvarliga konsekvenser för de stridande förbanden. Männen trodde i början att det 
var några allvarliga fel på den tekniska utrustningen och att det fanns en teknisk förklaring till 
varför det var brister i kommunikationen mellan enheterna, men kom snabbt fram till att så 
inte var fallet. De kom istället på att det var den mänskliga faktorn som var en stor anledning 
till bristerna i kommunikationsprocessen. Deras arbete visade att bristen på i förväg 
överenskomna, gemensamma koder och redundant information gör att det uppstår onödiga 
svårigheter hos mottagaren vid avkodning av det sända meddelandet.56    
 

 
 

Figur 1: Kommunikationsmodellen 
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsmodell 2006-12-13  

 
 
Vid den talspråkliga kommunikationen finns en allmän modell av kommunikationsprocessen 
som tar upp de grundelement som ingår i all kommunikation. Där finns källan till 
meddelandet eller budskapet. Sedan finns det en sändare där det ursprungliga meddelandet 
omvandlas så att det färdas genom kanalen i form av en signal. Kanalen överför signalen i tid 
och rum och som träffas av störningar utifrån. Mottagaren tar emot den överförda signalen 
som återomvandlas till det ursprungliga budskapet. Slutligen når meddelandet målet som det 

                                                 
54 Nordenstreng, K. (1977). Kommunikationsteori. s. 61 
55 Mårtenson, R. (1984). Marknadskommunikation. s. 12ff 
56 Shannon, C. (1998). The mathemathical theory of communication. s. 74ff 
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är avsett för.57 Harold Lasswell lanserade de fem W:na som beskriver kommunikationen efter 
följande mönster. ”Who (sändare) said What (budskap) to Whom (mottagare) in Which 
medium (kanal) with What effect (effekt).” 58 I kommunikationsprocessen ingår också en 
återföring, ett meddelande från mottagaren till avsändaren (eller från mottagaren till 
sändaren), som går i motsatt riktning i förhållande till den egentliga 
kommunikationsprocessen. Däremot går det inte i en diskussionssituation att skilja den 
egentliga kommunikationsprocessen från återföringen, eftersom avsändaren och mottagaren 
oavbrutet byter roller.59    
 

3.3 Marknadskommunikation  
Kommunikation som sker på marknaden kallas idag för marknadskommunikation. Den 
handlar främst om företag som engagerar sig i olika aktiviteter för att direkt eller indirekt 
påverka sin marknad och sina kunder. Detta för att försäljningen av företagets produkter och 
tjänster ska öka. Marknadskommunikation fungerar som bäst då ett företag tilltalar sin 
målgrupps sinnen, under förutsättningen att deras produkter och tjänster tillfredställer 
kundernas behov. Därför sker den inte bara till företagets nuvarande kunder utan även till 
mellanhänder, blivande konsumenter, myndigheter m.m.60 
 
Marknadskommunikation marknadsför både ett företag och dess erbjudanden därför kan den 
ses som en managementprocess där organisationer för en dialog med intressenter. Det är 
viktigt att inte bara erbjudandena som har en stor påverkan på kunderna marknadsförs, utan 
även organisationen som ligger bakom produkterna och tjänsterna. Företag kan påverka dess 
rykte genom marknadskommunikation, vilket i sin tur kan bidra till långsiktiga relationer 
mellan kunder och företag.61  
 
Marknadskommunikation är som sagt en dialog mellan företaget och kunderna. Den tar plats 
innan försäljningen, vid försäljningen, vid konsumtion och efter försäljning. Företaget ska inte 
bara bry sig om hur de får tag på kunderna utan även hur kunderna får tag på dem. Varje 
kontakt som kunden har med varumärket har ett avtryck som antingen styrker eller försvagar 
dess syn på företaget.62  
 
Kommunikationsprocessen består bland annat av att företaget ska: 

• Identifiera målgruppen 
• Bestämma dess målsättning med kommunikationen 
• Skapa dess budskap  
• Välja kommunikationskanaler  
• Bestämma vilka media som ska användas och hur mycket 
• Mäta resultatet  
• Organisera och styra den integrerade marknadsföringskommunikationsprocessen.63  

 
Målet med kommunikationen är att få mottagaren att tycka något, känna något eller ändra 
beteende. Företaget önskar sig då en kognitiv, affektiv eller beteendemässig respons av 

                                                 
57 Nordenstreng, K. (1977). Kommunikationsteori. s. 120 
58 Mårtenson, R. (1984). Marknadskommunikation. s 15 
59 Nordenstreng, K. (1977). Kommunikationsteori. s. 120 
60 Mårtenson, R. (1984). Marknadskommunikation. s. 12f 
61 Fill, C. (1999).  Marketing communications – context, contents and strategies. s. 13f 
62 Schnoor, P. (2006). Sammanfattning av Philip Kotler – Marketing management. s. 121f 
63 Schnoor, P. (2006). Sammanfattning av Philip Kotler – Marketing management. s. 121f 
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mottagaren. Mottagaren kan i sin tur reagera på olika sätt enligt de nivåer som finns. Den 
kognitiva nivån innebär att mottagaren reagerar med uppmärksamhet, kunskap och förståelse. 
I den affektiva nivån intresserar sig mottagaren för budskapet, får lust att och tycker om något. 
Slutligen i den beteendemässiga nivån så kan mottagaren göra något, köpa något, provköpa 
och ändra beteende. Dessa mönster är viktiga när höginvolveringsprodukter är inblandade. 
Vid låginvolveradeprodukter är det en process där kunden lär, gör och därefter känner något.64         
 

3.3.1 Kommunikationsmix 
Ett företags kommunikationsmix berör företagets specifika marknadskommunikation som är 
en mix i fem delar. Det är viktigt att ledningen på företaget förstår de olika 
kommunikationsverktygen var och en för sig samt hur de integrerar med varandra. 65 
 
De fem delarna är: 

• Personlig försäljning, presentationer av produkterna. 
• Reklam betalda annonser, trycksaker mm. 
• Sales promotion säljstimulerande åtgärder riktade mot kunder eller konsumenter. 
• Public relations icke betald info i media om produkter t ex produktnytt. 
• Direkt marknadsföring icke personlig presentation som kunden kan agera direkt på.66 

 
Personlig försäljning består av att ett företags anställda säljer produkter eller tjänster till 
företagets nuvarande eller framtida kunder och samtidigt ser till att bygga långsiktiga 
relationer med dem.67 Metoden är unik genom att den ger möjlighet till dialog, det är ofta 
viktigare att lyssna än att tala och den ger dessutom en chans till omedelbar feedback. 
Däremot är kontrollen lägre eftersom försäljaren är fri att tolka och lägga in egna värderingar i 
det budskap som företaget vill förmedla, vilket ibland kan leda till att kunden får en felaktig 
bild av företaget och dess produkter. Begreppet personlig försäljning har fått kritik riktat mot 
sig att den skulle vara säljinriktad istället för kundfokuserad.68

�

 
Reklam innebär att informationen ska vända sig till någon och att det ska väcka någons 
uppmärksamhet. Den är enkelriktad, där informationen går från säljaren till marknaden. 
Reklamen är en identifierbar sändare som i betald form utför en presentation via massmedia i 
syfte att främja försäljningen av varor eller tjänster. Eftersom den sällan ger någon feed-back 
är det svårt att veta om reklamen är bra eller dålig.69 Dess övergripande syfte är att till låg 
kostnad nå rätt personer med ett kontrollerat budskap. Reklamen är i de flesta fall säljstödande 
på antingen kort eller lång sikt och den kan istället för att leda till omedelbar försäljning, 
bygga upp kunskaper om och attityder till ett varumärke eller ett företag. Fortsättningsvis ska 
reklamen både informera om nya produkter och bygga upp varumärken och den ska 
differentiera produkterna på ett kommunikativt lättförståligt sätt för kunden. Den ska också 
utformas på så sätt att risken för felaktiga köp inte inträffar.70  
 
Sales promotion eller försäljningsfrämjande åtgärder som det heter på svenska, definieras 
som marknadsföringsaktiviteter som används under en viss tidsperiod, plats eller kundgrupp. 

                                                 
64 Schnoor, P. (2006). Sammanfattning av Philip Kotler – Marketing management. s. 121f 
65 Fill, C. (1999).  Marketing communications – context, contents and strategies. s. 6 
66 Fill, C. (1999).  Marketing communications – context, contents and strategies. s. 6 
67 Armstrong, G. & Kotler, P. (2003). Marketing – an introduction. s. 470  
68 Fill, C. (1999).  Marketing communications – context, contents and strategies. s. 7 
69 Mårtenson, R. (1984). Marknadskommunikation. s 27ff 
70 Fill, C. (1999).  Marketing communications – context, contents and strategies. s. 7 
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Genom att erbjuda ytterligare fördelar uppmuntrar dessa aktiviteter till en direkt respons från 
konsumenter.71 Många marknadsföringstekniker tillämpas i metoden för att öka värdet på ett 
erbjudande och samtidigt öka försäljningen. Försäljningsfrämjande åtgärder är också åtgärder 
ett företag gör för att påskynda ett köp, ofta direkt till kunden, men även till egen säljkår.72 
Metoden har många fördelar som att den erbjuder möjlighet till differentiering och till 
konsumentinteraktion. Den ger även möjligheter till att koppla samman de 
försäljningsfrämjande åtgärderna med reklam och PR-aktiviteter och att den utjämnar 
efterfrågan.73 En nackdel med metoden är däremot att den inte bygger på långsiktiga 
relationer med kunderna.74    
 
Public relations (PR) innebär att ett företag använder sig av en tredjepartsmedia i deras 
marknadsföring och därför är metoden en opersonlig form av kommunikation. Genom dessa 
medier får företaget ytterligare ett sätt att kommunicera, inte bara med kunderna utan även 
med andra intressenter som t.ex. aktieägare.75 PR har som syfte att bygga goda relationer med 
företagets intressenter. Metoden bygger på att kunderna får information i form av nyheter 
snarare än en försäljningsinriktad kommunikation, vilket i sin tur leder till att kunderna läser 
informationen med andra ögon. PR används mer flitigt nu för tiden eftersom den når kunderna 
genom allt de läser, hör eller ser och att den kommer från källor som de värderar och har 
förtroende för sen tidigare. Kommunikationsteoretiker anser att media idag sätter en standard 
för vad som är värt uppmärksamhet. Kundernas motivation och intresse för ett meddelande 
höjs då en nyhetsorganisation (tidning) anser att ett märke, produkt, tjänst, affär eller företag 
är värt att rapportera om. 76 
 
Direkt marknadsföring är en direkt kommunikation med kunder och den är ofta ett måste då 
personlig försäljning blir för dyr. Syftet är att uppnå en direkt respons hos kunderna och 
försöka uppmuntra till en långvarig relation. För att företag ska få direkt kontakt med 
kunderna kan de bland annat använda sig av brev, telefon, fax och e-post samt andra verktyg. 
En nackdel med metoden är att kunderna kan känna intrång i privatlivet för att personlig 
information används i direkt marknadsföringen. Därför är det viktigt att den här typen av 
aktiviteter minimeras till antalet och att de används på ett bra sätt.77   
 

3.4 Marknadsföringsmixen – de fyra Pn 

Marknadsföringsmixen är alla de kontrollerbara och taktiska verktyg som marknadsföraren 
kan använda i sitt arbete med att påverka marknaden. Det är dessa som marknadsföraren 
använder som konkurrensmedel för att få önskad respons av marknaden. Marknadsföringsmix 
är en modell som går ut på att kombinera de 4P:na på bästa sätt för att rikta in sig mot en 
bestämd marknad eller målgrupp och få optimalt utbyte av gjorda marknadsföringsinsatser. 
Det är också en modell för att beskriva mixen av konkurrensmedel på en 
konsumentmarknad.78 
 

                                                 
71 Fill, C. (1999).  Marketing communications – context, contents and strategies. s. 7 
72 Armstrong, G. & Kotler, P. (2003). Marketing – an introduction. s. 476 
73 Fill, C. (1999).  Marketing communications – context, contents and strategies. s. 7 
74 Armstrong, G. & Kotler, P. (2003). Marketing – an introduction. s. 476 
75 Fill, C. (1999).  Marketing communications – context, contents and strategies. s. 8 
76 Armstrong, G. Kotler, P. (2003). Marketing – an introduction. s. 470f 
77 Armstrong, G. & Kotler, P. (2003). Marketing – an introduction. s. 470f 
78 Armstrong, G. Kotler, P. Saunders, J. Wong, V.  (2001). Principles of marketing. s. 97 
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3.4.1 Produkt 
Produkten är själva kärnan i ett företags erbjudande till marknaden. Planeringsfasen börjar 
med att hitta en produkt som kan uppfylla kundernas behov och önskemål. Kunderna i sin tur 
värderar den produkten utifrån dess egenskaper och kvalitet, servicen och priset. En produkt 
kan vara allt som erbjuds på marknaden som uppfyller kundernas behov och önskemål. Det 
kan handla om fysiska varor, tjänster, upplevelser, händelser, personer, platser, organisationer, 
information och idéer.79 Ett företags målsättning är att göra sin produkt så konkurrenskraftigt 
som möjligt och för detta krävs en produkt som på något sätt skiljer sig från konkurrenternas 
produkter.80  
 
Det finns fem nivåer av en produkt som tillför mervärde:  

• Den första nivån tar upp produktens kärnfördelar, det kan t.ex. handla om att ett hotell 
erbjuder kunderna vila och sömn.  

• På den andra nivån ska de kärnfördelarna göras om till en produkt, då handlar det om 
att hotellet erbjuder en säng eller ett badrum.  

• Den tredje nivån innebär att marknadsföringspersonalen förbereder den förväntade 
produkten, att kunden får de egenskaper som han förväntar sig när han köper 
produkten.  

• Det är på den fjärde nivån som det presenteras en förbättrad och differentierad produkt 
som ska överträffa kundernas förväntningar och göra att företaget differentiera sig 
gentemot konkurrenterna.  

• På den sista nivån finns produkten färdig med alla förbättringar och 
differentieringsmöjligheter som förutspås behövas i framtiden.81      

 

3.4.2 Pris 
Pris är det konkurrensmedel som lättas går att ändra på, därför läggs stort fokus på det och 
även då det är snabbast att jämföra med konkurrenterna.82 Priset handlar inte bara om vinst 
utan det säger också något om varumärkets position. Prissättningen kan ske på olika sätt. I 
mindre företag är det vanligt att chefen bestämmer priset på en vara och i de större företagen 
är det oftast produktlinjecheferna som bestämmer prissättningen. Vid lansering av en ny 
produkt måste företaget bestämma sig för hur de vill positionera varan på marknaden vad 
gäller pris och kvalité. Det finns många olika prisstrategier. Handlar det om en produkt som 
erbjuder hög kvalité och där målet är att ta marknadsandelar från konkurrenterna så är det inte 
alltid nödvändigt att sätta ett högt pris på den varan. Företaget måste istället sätta priset 
beroende på vilket värde produkten ger och konsumenternas uppfattning om produktens 
värde. Det finns sex olika steg som ett företag ska överväga när de ska bestämma prissättning 
på en vara.  
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81 Schnoor, P. (2006). Sammanfattning av Philip Kotler – Marketing management. s. 84 
82 Agndal, H & Axelsson, B. (2005). Professionell marknadsföring. s. 175f 
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De sex stegen inkluderar:  
• Målsättningen  
• Efterfrågan  
• Den beräknade kostnadsnivån  
• Konkurrenternas priser 
• Kostnader och erbjudande 
• Val av det slutgiltiga priset.83   
 

3.4.3 Plats 
Plats som också ingår som ett konkurrensmedel inom de 4 Pn , omfattar de aktiviteter som 
medverkar till att göra en produkt fysiskt tillgänglig för kunden. Dess funktioner bestäms av 
ett antal specialiserade aktörer, bland annat grossister och detaljister. De fyller en sorts 
sortimentsfunktion. Genom att företaget samlar på sig varor från flera leverantörer så 
underlättar det för tillverkarna att nå fram till kunderna och göra det möjligt för kunderna att 
få tillgång till ett bredare sortiment. Tillgängligheten delas upp i antingen kvantitet och 
kvalitet. Med kvantitet menas det antal ställer där varan eller tjänsten finns tillgänglig. Med 
kvalitet avser det hur produktpaketet ser ut. För en varudistribution gäller det att dess kvalitet 
beror på den mängd mjukvara som görs tillgänglig tillsammans med den fysiska produkten. 
Det här kan handla om skilda leveranstider beroende på vilken typ av distributiv lösning som 
föreligger.84    
 

3.4.4 Påverkan 
Det fjärde och sista P:et står för påverkan och avser alla aktiviteter som används av ett företag 
för att kommunicera med omgivningen och med marknaden.85 När ett företag ska påverka 
sina kunder så måste de vara medvetna om alla sätt kunden kommer i kontakt med företaget. 
Det gäller också för organisationen att ha en samlad image för hela företaget. För att företaget 
ska nå ut till sina kunder och lyckas påverka dem måste de nå ut till de rätta kunderna med det 
rätta budskapet vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Lyckas de med detta så påverkar de 
marknaden till deras fördel.86   
  

3.5 Design 
I Sverige kom design management i början att handla om konstanterna i företagets visuella 
utsida, dess miljö och kommunikation. Denna snäva tolkning av begreppet är en 
missuppfattning. För att tolka begreppet korrekt innebär det att systematisera alla företagets 
designaktiviteter (i synnerhet då produkterna) inom ett och samma designkoncept för maximal 
tydlighet och slagkraft på marknaden. Svensk trendkänslighet har givetvis både goda och 
dåliga sidor. I Sverige finns det en öppenhet och vilja att ta till sig nya idéer och strömningar 
och det är en del av det svenska undret. En av nackdelarna är att många hoppar på tågen utan 
att veta vad det egentligen handlar om. När ett begrepp som design management blir aktuellt 
tolkar alla det på sina egna sätt och många missuppfattningar bildas. Men det stora problemet 
med ”moden” är förstås att de till slut blir omoderna87 och Lars Peder Hedberg, erfaren 
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84 Agndal, H & Axelsson, B. (2005). Professionell marknadsföring. s. 179 
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designstrateg och entreprenör88 tror att begreppet design management är på väg att drabbas av 
det ödet.89   
 

3.5.1 Design management 
Ordet design har flera olika meningar och associationer. Design kan referera till utkomsten av 
en aktivitet – en design, som menas en idé eller en plan från vilket ett objekt kan tillverkas. 
Begreppet design har blivit synonymt med stil, mode, kvalité och status som t.ex. vid 
märkesjeans. Det är processen som startar med en idé beskriven i ett utkast, slutar med en 
produkt eller med synliga material för manufakturering eller planering.90 
 
Inom design inkluderas det arbete från människor med en stor breddgrad av disciplin – grafik, 
inredning, industriell och ingenjörs – och det är en kreativ och visuell resurs som genererar 
idéer för nya produkter och service. Design kan hjälpa med att skapa ett företags egenart och 
tillverka en apparat med psykologisk form som kan ha en omedelbar tilltagande charm för 
köparen.91 Många företag har insett att designfunktionerna är så centrala för företagets 
övergripande strategi och att de innehåller ett kunnande som kan spela en avgörande roll i 
produktutvecklingen och produktstrategin och som medverkar vid marknadsstrategin.92 
  
De som praktiserar marknadsföring spenderar en hel del tid på att jobba med design. För att 
de ska lyckas väl så är det viktigt att de förstår meningen av design i ett företags sammanhang 
och hur design kan bidra till att uppnå deras marknadsföringsmässiga mål. Nu för tiden så 
finns det professionella design specialister inom grafik, produkt, inredning och mode. En 
grafik designer har en god känsla av tvådimensionells form av rymd och färg medan en 
ingenjörs designer har en riktning mot vetenskapliga och matematiska problem lösningar. 
Inredare är skickliga i deras arbete då de använder sig av rymd, ljus, färg textiler och skalor 
och har en förmåga att använda sig av en byggnads hela atmosfär. De har också en förståelse 
för kundernas önskemål när det gäller belysning, material och produkter. Att skapa en 
atmosfär genom att använda sig av färg, ljus, textiler, mönster och rymd är viktiga element för 
en inredare i sitt arbete. 93  
 
Processen av en idéutveckling, resuméutveckling och begreppsutveckling är ofta interaktivt. 
Det börjar med att en idé utvecklas, en informationssökning av marknaden är gjord, idén 
ändras och en resumé av projektet görs följt av en utveckling och testning av designbegreppet. 
Vilket leder till ytterligare förfiningar av iden, resumén och begreppet.94  
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Design processen kan delas upp i fyra olika delar:  
• Det är själva kontraktet eller kontakten, där inredaren får en information om vad som 

ska göras och får en insikt i det företaget eller kunden som ska hjälpas.  
• Sedan är det själva planeringsfasen där inredaren gör en preliminär lista på vad som 

ska göras, där hänsyn tas till vilka visioner kunden har.  
• När det är färdigt ska inredaren börja göra en mer detaljerad lista på vad som ska 

göras, här ska olika möbler och material i kombinerade färger väljas för att användas.  
• Slutligen är det fasen där själva arbetet sätts i gång.95      

 
Många företag önskar rusa igenom den här processen för att spara tid för marknadsföringen. I 
många fall har det en avgörande resultat på projektet. Projekten misslyckas för att den tidiga 
begreppsutvecklingen och testningen har förbisetts vilket resulterar i ett måste för dyra 
ändringar senare i produktionsprocessen eller ett misslyckande på marknaden. Det är både tids 
och penningsparande att göra ändringarna och testningarna tidigt i processen istället för 
senare i produktionen. Idéerna som frambingas kommer inte fram bara ut i det blå utan är 
alltid stimulerat av något i designerns erfarenhet eller en avbildning som är startpunkten för 
designern att jobba med problemet.96   

 
När designers närmar sig ett problem så är de frågande till varje aspekt. De utvecklar hela 
tiden nya idéer och har en strävan efter att ta risker med lösningar. Det här kan däremot skapa 
problem när de jobbar med andra människor som t.ex. är mer konservativa. De jobbar inte 
bara med en intellektuell eller abstrakt ”know-how” bana utan även ett initiativtagande är ett 
måste och att de har ett visuell och sensuell förmåga till ”know-how”. Designers använder sig 
av en kombination av intuition, överenskommelse och nuvarande kunskap för att forma 
designlösningar. Även om designers är medveten om det eller inte så har dennes hjärna tre 
olika sfärer av aktivitet som är uppfinningsrikt, konstnärligt och logiskt eller rationellt. I den 
uppfinningsrika sfären så använder sig designern av den undermedvetna delen för att 
framkalla lösningar till problem som kan uppkomma. Den konstnärliga delen är svårare att 
definiera och det har mer med en känsla av stil och känslighet. Den rationella delen är 
designers förmåga att analysera den uppfinningsrika och konstnärliga delarna och sedan fatta 
beslut.97  
 
En effektiv design management måste vara lyhörd till den kunddesign relation som uppstår 
och den personliga kemin som finns mellan designern och de professionella marknadsförarna. 
Den personliga kemin är en del av kreativiteten av design processen. Design relationer delas 
in i långsiktiga nära relationer och kortsiktiga avlägsna relationer. Långsiktiga relationer har 
den fördelen att en säkerhet, förtroende och en överenskommelse existerar. Stimulerande lång 
siktiga relationer kräver en investering av personlig tidsåtgång och försök. Vid de kortsiktiga 
relationerna ska designkonsulten lära in, bearbeta samt förmedla kunskapen till 
marknadsförarna på en kort tid. Detta är väldigt svårt att göra då designkonsulten får svårt att 
skapa en visuell identitet som sedan ska förmedlas ut av marknadsföraren. 98   

 
 

                                                 
95 Bruce, M & Cooper, R. (1997). Marketing and design management. s. 12 
96 Bruce, M & Cooper, R. (1997). Marketing and design management. s 30ff 
97 Bruce, M & Cooper, R. (1997). Marketing and design management. s. 13ff 
98 Bruce, M & Cooper, R. (1997). Marketing and design management. s 44f 
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4. Empir i 
Nedan berättar vi kort om begreppen homestyling/homestaging, sedan berättar vi vad 
homestyling är och om företaget Life & Living som jobbar med homestyling i Örebro 
området. Vidare redovisar vi en sammanställning över de intervjuer vi gjort med Jessica 
Backlund på Life & Living, Mattias Kärki på Nethem, Gunn Högberg på Husman Hagberg, 
Henrik Johansson på Mäklarhuset Aga och Ulf Claesson på Fastighetskonsult. Se bilaga 1 
och 2 för intervjumall.  
 

4.1 Homestyling/Homestaging 
När det talas om inredning så nämns oftast orden homestyling och homestaging. Vad det är 
för skillnad på de två begreppen är svårt att säga då det inte finns något vetenskapligt skrivet 
inom ämnet.  
 
Vissa påstår att homestaging handlar mer om Scenografi och tillfällig inredning som görs i 
samband med t.ex. en visning av en bostad och att homestyling handlar mer om något mer 
bestående som en inredning som görs för att behållas.99 Homestaging sägs alltså vara ett 
tillfälligt arrangemang som görs på en bostad inför en försäljning och homestyling ses som 
något långsiktigt där en bostad görs om på ett mer smakfullt eller modeinriktat sätt.100 I de 
flesta sammanhang sägs det att det inte är någon skillnad på homestyling och homestaging då 
begreppen används till samma tjänst.101 Då vi bestämde oss för att skriva om detta ämnet var 
vi inte bekanta med ordet homestaging och efter kontakt med homestylingkonsulten Backlund  
som använder sig av begreppet homestyling blev det naturligt att använda ordet homestyling i 
denna uppsats. 
 

4.1.1 Allmänt om homestyling  
Homestyling är ett uttryck som används när någon vill sälja sin bostad och väljer att styla om 
den. Oftast tar säljaren då hjälp av en homestylinginredare. Om en styling görs på en bostad 
utan att den ska säljas så heter det inte homestyling utan då är det en inredning eller 
renovering på bostaden. Tack vare de positiva resultaten har fenomenet homestyling spridit 
sig som en löpeld.102 Homestyling hjälper en säljare att öka värdet på sin bostad. När en 
bostad ska säljas så ska inte bara själva objektet säljas utan också en känsla – ett hem. Det är 
utifrån bostadens förutsättningar som homestyling lyfter fram de bästa sidorna och skapar den 
rätta atmosfären. Det är viktigt att det första intrycket hos köparen blir positivt och genom att 
visa bostaden på ett attraktivt sätt så påverkas köparen och försäljningen i en positiv 
riktning.103 Alla personliga föremål plockas undan så att spekulanterna inte blir distraherade 
av bröllopsfoton, husdjur eller någons hobby. Inredning ska vara personlig men inte privat. 
Spekulanten som kommer på en visning, hinner oftast bara vara inne några minuter i 
bostaden. Därför gäller det att under denna tid visa det bästa av bostadsytan. Rummen ska ha 
en balansgång, de ska inte vara allt för luftiga och de ska heller inte vara allt för kala och 
tråkiga. Tomma bostäder är svårsålda, därför behövs möbler för fantasiflödet och för att göra 
det lättare att få en känsla för rummens storlek. Homestyling visar hur bostaden verkligen ser 

                                                 
99 http://www.koll.alcro.se/page/%7B24D1264E-9F3F-48D8-9AA4-03EC6E684C7E%7D.htm 2006-12-20 
100 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_11736687.asp 2006-12-20 
101 http://www.livinginsymmetri.se/index.php?id=2&grp=2 2006-12-20 
102 Brolin, S. Hallbäck, R. Hoffman, J. (2006). Homestylinghandboken. s. 8f 
103 www.lifeliving.se 2006-11-30 
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ut och köparen får tips och idéer om hur hemmet kan möbleras utan att behöva störas av alla 
privata tillhörigheter.104 Homestyling leder till att fler intressenter kommer på visningar och 
det ökar chanserna för en snabb affär och ett högre försäljningspris.105  
 

4.2 Life & Living 
Life & Living drivs av Jessica Backlund som är en certifierad Feng Shui konsult vid Nordic 
School of Feng Shui, med inriktning mot nordisk kultur och formtänkande. Företaget erbjuder 
bland annat homestyling och feng shui-konsultationer för privata hem, företag och offentliga 
miljöer. Life & Living hjälper en säljare med allt från en rådgivning till praktiskt utförande.106  
 
Life & Living erbjuder två olika nivåer av homestyling som säljarna kan välja mellan:  
Nivå 1 innebär en konsultation med en genomgång av bostaden. Säljaren får en skriftlig 
redovisning och en prioriteringslista på vad som kan göras om i bostaden och ge den en mer 
positiv känsla. En sådan rådgivning kostar 3000 kr, inkl. moms och då får säljaren utföra det 
praktiska arbetet själv. Nivå 2 innebär också en genomgång av bostaden, men här möbleras 
bostaden om och kompletteras med inredningsdetaljer samt dekoreras med blommor, frukt, 
kryddväxter och levande ljus. Första besöket blir kostnadsfritt och sedan lämnas en offert till 
säljaren på hur mycket hela processen kommer att kosta.107  
 

4.3 Intervju med Jessica Backlund – Feng Shui och homestylingkonsult på 
Life & Living 2006-11-28 
 
Vad är  homestyling? 
 
Jessica Backlund har jobbat med homestyling i 1½ år. Enligt henne innebär homestyling att 
hon inför en försäljning ordningsställer bostaden för att visa bostadens potential. Hon 
använder sig av befintligt material och med enkla medel försöker hon lyfta fram de bästa 
kvalitéerna med bostaden för att ge potentiella köpare möjlighet att verkligen se funktionerna 
med huset.  
 
Vad är  skillnaden mellan homestaging och homestyling? 
 
Det vet hon inte riktigt. Hon berättar att de flesta som jobbar med homestyling använder sig 
av båda uttrycken. Hon har fått förklaringen av en inredare att homestaging skulle vara att 
inreda en tom bostad, att de gör kopplingen mellan scen och stage, att de inreder något som är 
tomt. Medan homestyling är när någon jobbar med något som redan är möblerat, de stylar om. 
Som hon ser det så används uttrycket lite slarvigt idag. Det är samma tjänster fast olika 
personer använder olika begrepp.  
 
Används homestyling bara vid bostäder  som ska säljas? 
 
När något som inte ska säljas så säger hon att hon fått ett inredningsuppdrag. Homestyling är 
alltid förknippat med försäljning, i alla fall för hennes del.  

                                                 
104 Brolin, S. Hallbäck, R. Hoffman, J. (2006). Homestylinghandboken. s. 8f 
105 www.lifeliving.se 2006-11-30 
106 www.lifeliving.se 2006-11-30 
107 www.lifeliving.se 2006-11-30 
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Hur går  Ni tillväga när  en kund vill använda sig av homestyling? 
 
Oftast så får hon en kontakt via en mäklare, med kunduppgifter och att denna är intresserad av 
tjänsten. Hon tar sedan kontakt med kunden per telefon och bokar tid för hembesök. Efter 
hembesöket lämnar hon alltid en skriftlig offert på jobbet och priset. Utifrån offerten kan 
säljaren välja att köpa hela tjänsten, delar av den, eller att han gör lite själv. 
 
Hur pass medvetna är  era kunder om tjänsten homestyling? 
 
Det tycker hon är svårt att svara på för att det nästan alltid är mäklaren som rekommenderar 
tjänsten till kunden. Hon tror att säljarna vet att homestyling finns, men att det inget är något 
naturligt inslag när de ska sälja bostaden, utan de går istället på mäklarens rekommendationer. 
Om mäklaren erbjuder och rekommenderar tjänsten så nappar de flesta. Kunderna tar än så 
länge inte kontakt med henne på egen hand, utan det är genom mäklarna som hon jobbar med 
som hon får kontakt med dem. Mäklarna som hon samarbetar med har gått ut med att de 
erbjuder homestyling som en del av deras koncept. Det är en del av deras 
försäljningsargument och de bjuder ofta kunden på rådgivning.  Backlund tror att Husman 
Hagberg har till största delen förstått värdet av homestyling, att de tjänar på tjänsten, kunden 
gör det och även köparen. Hon säger att Husman Hagberg tror att köparen har lättare att se 
potentialen med objektet tack vare homestyling. Köparen kan annars gå miste om ett bra 
objekt om det är stökigt och rörigt inrett.  
 
Vad är  det viktigaste argumentet för  att använda sig av homestyling? 
 
Enligt Backlund är det att kunden har chansen att visa upp sin bostad på bästa sätt när de ska 
sälja. De har också chansen att få en snabb affär och ett högre pris. Varken mäklarna eller hon 
själv kan garantera detta, men hon tycker att kunden i alla fall har gjort vad han kunnat för att 
få till en bra affär. Hon refererar till när någon ska sälja en bil, så städar och putsar säljaren 
bilen för att den ska vara så fin som möjligt. Sedan säger hon att säljaren kan göra jobbet själv 
eller välja att ta hjälp av någon. Många tar hjälp för att de blir hemmablinda och de har då 
väldigt svårt att veta vad de ska lägga fokus på, vad det är som ska tas bort, vad som ska 
tillföras och vad de kan göra om.   
 
Vad är  viktigt att tänka på vid en inredning (färgsättning, ljussättning, design, funktion 
och trend)? 
 
För Backlund är ljussättning är ett av dem viktigaste sakerna att tänka på, för att en mörk 
bostad uppfattas oftast negativt av besökaren. Hon jobbar mycket med ljussättning och 
försöker i första hand få in så mycket dagsljus som möjligt, det kan t.ex. handla om att plocka 
ner gardiner. Sedan kommer också färgsättning in i bilden, för att hon tycker att mörka färger 
drar automatiskt ner ljussättningen i bostaden. Att måla om är inte det första som hon gör, 
men upplever hon att det behövs göras så gör hon det. Därför blir färgsättning och ljussättning 
det viktigaste att tänka på vid en homestyling. För henne kommer trender och design längre 
ner på listan, hon jobbar helst med befintligt material och plockar undan det som hon inte ska 
ha och behåller det som hon tror att hon kan använda. Sedan tillsätter hon också textiler och 
inredningsdetaljer. Det viktigaste då är att utgå från vad det är för hus som hon jobbar med, 
om det är det ett funkishus eller ett sekelskifteshus. Backlund brukar säga att varje hus har sin 
själ, det är därför viktigt att hitta den och jobba med den. Hon tycker att det kan bli väldigt fel 
om hon försöker tillföra något nytt och trendigt i ett väldigt gammalt hus, det harmonierar då 
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inte med varandra. Homestyling handlar för henne om att skapa en stil som så många som 
möjligt ska tycka om och känna sig hemma i. Hon plockar därför bort saker så att det inte är 
personifierat och så att köparen inte känner att han går in i någon annans hem. Utan när 
köparen kommer in så ska han få en bra positiv känsla och kunna tänka in sina egna saker i 
bostaden och att han skulle kunna bo där. 
 
Vilka föremål är  viktiga vid homestyling och vilka är  det inte? 
 
Backlund tycker att det är svårt att svara på vilka föremål som är viktiga förutom själva 
belysningen. Hon anser att det viktigaste är att få en bra helhet på hela bostaden så att alla rum 
hänger samman med t.ex. färger. Det är även viktigt att varje rum får en funktion. Hon jobbar 
därför mycket med ljussättning så att kunden får rätt stämning. Levande ljus är något som hon 
använder sig mycket av, där hon arrangerar blockljus på brickor. Hon jobbar även med 
textiler, gardiner, överkast, kuddar mm som hon byter ut. Backlund försöker att få det lugnt 
och harmoniskt med få färger som matchar ihop. 
 
Hur får  Ni era idéer  och inspiration till stylingen?  
 
Backlund hämtar inspiration från inredningsprogram på tv, inredningstidningar och olika 
mässor som hon besöker. Hon berättar att eftersom de är flera som samarbetar får de också 
inspiration och nya idéer från varandra vilket hon tycker är bra. Det är alltid ett hembesök 
som Backlund gör så att hon får en uppfattning om vad det är som behöver göras. På så sätt 
kan hon förbereda sig och införskaffa det material som behövs. Det händer också att hon i 
bland får idéer på plats när hon jobbar och hon säger att hon kanske får tänka om och 
komplettera med nytt/annat material. 
 
Utgår  Ni från en bestämd mall eller  testar  Ni nya lösningar  som kan vara r isktagande i 
eran styling? 
 
Backlund och hennes kollegor testar nya lösningar i bland. Det är utvecklande både för dem 
och för deras verksamhet. De lär sig ju hela tiden menar Backlund. Hon anser att det 
viktigaste är att inte göra för extrema ingrepp som kostar en massa extra pengar för kunden, 
för att det sällan lönar sig. Backlund utgår inte från någon mall utan ser varje objekt som en 
ny utmaning. Sedan vet hon att vissa saker fungerar på de flesta objekt som t ex. ljusa 
överdrag och ljusa gardiner. Sånt finns alltid med i hennes packning berättar hon. 
 
Hur  mycket kostar  det att homestyla en bostad? 
 
Enligt Backlund kostar det från 3000 och uppåt. Hon berättar att själva rådgivningen kostar 
3000 sedan beror det på hur mycket kunden vill göra om. Det kan handla om en enklare 
variant eller en helrenovering. Det hon gör då är att åka hem till kunden och gå igenom 
bostaden för att sedan ge kunden en detaljerad lista på vad kunden själv kan göra inför 
visningen. Detta är det billigaste erbjudandet. En homestyling kan sedan kosta upp till 40 000 
kr, däremot är det inte så vanligt. Men i sådana fall är det en stor lägenhet som görs om helt. 
De flesta stylingar ligger mellan 10 000 - 20 000 kr. Handlar det om en tom bostad där 
målning och hantverkare behövs så kan priset dra iväg. Backlund har en enklare timpeng och i 
den ingår utlån av material från hennes eget lager. Utöver det ökar priset om kunden vill hyra 
in möbler från Mio Möbler inför en visning, eller om hon behöver ta in hantverkare för att 
måla, men då ges en offert till kunden på det. Slutligen ingår det alltid att hon kommer ut vid 
två visningstillfällen då hon tänder ljus, lägger blommor och frukt. 
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Hur  lång tid tar  det att inreda en bostad? 
 
För Backlund kan det ta alltifrån en dag till en vecka, en så kallad mellan styling som är 
vanligast för henne brukar ta en till två dagar. Ska hon däremot göra ett helt hus som är tomt 
får kunden räkna med 5- 7 dagar. 

 
Höjer  homestyling värdet på en bostad vid en eventuell försäljning? 
 
Backlund säger att det påstås göra det och att det finns vissa undersökningar som visar att det 
gör det. Hon brukar däremot säga till kunder att hon inte kan garantera att en homestyling 
höjer värdet. Det handlar om att ta hänsyn till en hel del saker som t.ex. geografiskt läge. Det 
ligger ett ansvar på både henne och mälaren att inte föreslå en dyr styling på en bostad som 
ligger utanför stan. För att hon anser att det aldrig lönar sig då läget är viktigare än stylingen. 
Stylar hon däremot lägenheter och hus i centrala Örebro så lönar det sig nästan alltid. Det blir 
då en budgivning vilket ger ett högre pris och snabbare affär. 
 
Är det lönsamt för  säljaren att använda sig av homestyling vid en försäljning? 
 
Backlund tror att om säljaren t.ex. lägger ut 50 000 kr kan det finnas en risk att värdet på 
bostaden inte ökar i lika hög utsträckning och att detta har med läget att göra. Ska hon föreslå 
en så dyr stylning ska det handla om en bostad som ligger väldigt centralt och som hon ser en 
väldigt hög potential i. Bostaden kanske är nedgången och står tom. Det kan också röra sig 
om en bostad där ett äldre par bott och som har en stil som inte alls tilltalar barnfamiljer. Om 
hon och mäklaren ser att det finns en stor potential med bostaden så kan en sådan styling 
föreslås. Hon säger att det alltid är en bedömningsfråga, men hon har inte varit med om att en 
sådan styling gjorts och att säljare inte fått tillbaka de pengar som den lagt ut. 
 
Vilken slags reklam gör  Ni för  tjänsten homestyling? 
 
Hon har haft annonser i Nerikes Allehanda och Örebroarn, men har inte upplevt att hon fått 
någon respons på dem. Därför jobbar hon enbart genom två mäklare idag. Hon måste gå 
genom mäklarna för att få uppdrag, men hoppas att det kommer att bli så att privatpersoner 
kommer att kontakta henne direkt i framtiden. Hon säger att det då kanske krävs att hon måste 
annonsera för att folk ska veta var hon finns. Hon berättar att hon också samarbetar med en 
annan kvinna som också är egenföretagare (Hem i harmoni). Enligt henne går det inte att 
jobba med homestyling ensam utan att samarbeta med någon. Detta för att det är så pass tungt 
och det är många moment i det. Hon har också två personer som hon tar in vid behov och dem 
betalar hon timlön till. 

 
Hur tror  Ni att homestyling påverkat fastighetsbranschen? 
 
I Örebro tror hon inte att det har påverkat så mycket då fastighetsmäklarna inte gärna talar om 
att en bostad blivit homestylad. Eftersom homestyling inte är så känt ännu så tror hon att 
spekulanten oftast blir misstänksam och tänker att det säkert blir ett högre pris när de får höra 
ordet homestyling. Kunden kan då känna sig lite lurad. Däremot tror hon att det här håller på 
att ändra sig, och hon upplever att den mäklaren som hon jobbar mest med inte har några 
problem att tala om att bostaden har blivit homestylad. Det är på grund av att homestyling inte 
är så känt som hon tror att det inte har påverkat fastighetsbranschen så mycket i Örebro ännu 
och hon jobbar jätte mycket med att försöka förklara för köparna att det inte handlar om att 
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försöka lura någon. En homestyling får absolut inte göras för att dölja eller täcka över fel och 
brister med lägenheten. Hon säger att hon hela tiden får förklara att alla tjänar på en 
homestyling. Både den som ska sälja, den som ska köpa och även mäklaren. Säljaren och 
mäklaren tjänar på när priset går upp, men även köparen då han får en möjlighet att se vad det 
är dem köper. Backlund tror att homestyling är mer populärt i Stockholm och att det nog är få 
bostäder som inte blir homestylade där. I Örebro tror hon inte att det är lika populärt då 
homestyling började rulla igång i våras här i stan. Hon tror att det är på gång, men att det tar 
tid. Hon säger att det ska sätta sig och folk ska vänja sig, men att det kommer att komma.   

 
I  hur  stor  utsträckning tror  Ni att homestyling används i Örebro? 
 
Backlund säger att hon vet att Husman Hagberg använder sig av det i stor utsträckning (70-
75%), men de andra mäklarna tror hon använder sig av det betydligt mindre. Hon berättar att 
det är mycket arbete med att försöka få mäklarna att förstå hur de ska lägga fram förslaget om 
homestyling för kunden. Väldigt många mäklare är rädda för att kunden ska ta illa upp om de 
nämner homestyling. Backlund säger däremot att det är skillnad på hur säljaren har sitt hus 
inrett när han bor där och hur han har det när han ska sälja. Det finns därför saker som är 
viktiga att tänka på vid en försäljning och det måste både hon och mäklaren kunna tala om för 
kunden. Det handlar inte om att kundens personlighet eller att han har dålig smak, utan att om 
han ska sälja sin bostad så tjänar han att tänka på ett annat sätt. Det handlar om att kunna 
lägga fram det på ett bra sätt så att kunden inte tar illa upp och att det inte blir några problem 
hos mäklarna. Hon tror också att de flesta människor är intresserade av att få ut så mycket 
som möjligt av sin bostad.  
 
De flesta bostäder som hon stylat om ligger ganska centralt i stan, men att hon har många 
rådgivningar utanför stan också. Backlund tycker att en rådgivning kan alla säljare ta till sig 
och tjäna på var den än bor, då den får enkla tips och råd. De stora stylingarna som hon har 
gjort har varit inne i stan. 

 
Anser Ni att homestyling är  en trend som kommer att avta med tiden? 
 
Nej det tror hon inte. Hon säger att det är en trend eftersom det blivit så populärt så fort. Hon 
fortsätter att berätta att med tanke på att hon jobbar som Feng Shui konsult också så vet hon 
att människor påverkas av miljön runt omkring en. Hon säger att olika färger och ljus 
påverkar en människa därför handlar inte homestyling bara om att tjäna pengar utan det 
fungerar också. Därför tror hon inte att det kommer att avta utan att fler och fler kommer att 
förstå hur viktigt det är att visa sin bostad på ett bra sätt för att sälja den, och att det är väldigt 
avgörande. Backlund säger att det bara tar några sekunder innan en köpare hinner bestämma 
sig och det gör dem redan i hallen. Får spekulanterna en dålig känsla när de kommer in så har 
det en avgörande effekt på spekulanternas intryck av bostaden.   
 
Hur  tror  Ni att framtiden kommer att se ut för  Homestyling på Örebro marknaden? 
 
Backlund tror att det ser ljust ut och att det bara kommer att gå uppåt. Hon talar om att då 
räntorna är på väg upp kan detta gynna homestyling fenomenet lite grann. Tidigare har det 
varit så oerhört lätt att sälja trots att vissa objekt inte har sett så bra ut tack vare att räntorna 
varit så låga berättar hon. Om räntorna går upp lite är det ännu viktigare med homestyling, att 
visa upp en bra bostad i konkurrensen med andra som ska sälja.  
 



 28 

4.4 Intervju med Mattias Kärki – Fastighetsmäklare på Nethem   2006-11-28 
 
Vad är  Homestyling? 
 
Enligt Kärki är homestyling alla förändringar inför en visning. Vid stora förändringar tar 
Nethem hjälp av C & C interiör som gör jobbet.  
 
Hur går  Ni till väga när  en kund vill använda sig av homestyling?  
 
Nethem har tre olika paket där de erbjuder homestyling till kunden. Om de inte anser att 
kunden är i behov av en homestyling så rekommenderas det inte. Det är alltid kunden själv 
som i slutändan bestämmer sig om de vill använda sig av homestyling. 
 
Vad anser  Ni om Homestyling? 
 
Kärki tycker det bara är positivt och ser inget med tjänsten förutom att det kostar mer. Han 
brukar inte tala om för köparen att de använt sig av en homestyling om de inte frågar, men de 
flesta brukar fråga och då säger han att en homestyling gjorts. Är det en nybyggd villa som är 
hel tom så förstår köparen att någon som varit där och stylat berättar han. Vidare säger Kärki 
att en homestyling inte får användas för att dölja större fel med bostaden.  
 
Hur  pass medvetna är  Era kunder(säljarna) om tjänsten homestyling?  
 
Det är väldigt olika säger Kärki. Däremot tror han att många är medvetna om tjänsten då det 
visas mycket på tv.  
  
Vilken roll spelar  homestyling för  Er  bransch, negativt-positivt? 
 
Enligt Kärki är homestyling bra och han ser bara positivt på det. Han säger att när ett hem är 
vackert så säljs det också ganska så fort, det snabbar på processen. Han tycker att homestyling 
är som allting annat, ska en bil säljas så piffar säljaren upp den. Det enda negativa han kan se 
med tjänsten är att det kostar mer. 
 
Höjer  homestyling värdet på en bostad vid en eventuell försäljning? 
 
Det är svårt att säga rent konkret säger Kärki i och med att han aldrig säljer samma lägenhet 
två gånger. Det skulle krävas ett test för att se om det verkligen gör det, men han kan tänka sig 
att det gör det i dem fall då det finns fler jämförbara objekt som är ungefär lika och att 
köparen väljer den bostaden som ser bättre ut framför den andra. Han säger att priset kanske 
blir högre då och att han har hört att homestyling ska höja värdet på bostaden med 10 %. 
Vidare berättar han att han inte vet hur vetenskapligt det är då han inte har stött på någon 
statistik på detta. 
 
Är  det lönsamt för  säljaren att använda sig av homestyling vid försäljning? 

  
Kärki tror att det lönar sig i längden, men han tror att det kan gå åt fel håll också. Han jämför 
homestyling med renoveringsprojekt som görs för att sedan säljas dyrare som han också ser 
som en typ av homestyling. Han tror att det kan förekomma fall där homestyling inte alltid 
gör så att säljaren går med så stora vinster. Däremot tror han inte att säljaren kan gå back om 
han gör små förändringar som inte kostar så mycket som tex. att byta plats på möbler eller att 
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hyra in möbler mm. Börjar han däremot göra om badrum och kök så kanske det inte alltid är 
lönsamt. Kärki berättar att de aldrig bygger eller målar om, utan i de fall de använder sig av 
homestyling så hyr de in möbler och ändrar om lite.  
  
I  hur  stor  utsträckning tror  Ni att homestyling används i Örebro? 
 
Kärki berättar att Nethem använder sig av hometyling och så tror han att det finns andra som 
också gör det. Han tror att alla mäklare säger till säljaren om vad han ska göra inför en 
visning, men han vet inte hur många som anlitar företag som homestylar. 
 
Hur  stor  andel av Era bostäder  homestylas? 
 
På Nethem ger de alltid en lista på vad kunden bör tänka på inför en visning. Men stora 
uppdrag som kräver en homestyling är ungefär 10 %. 
 
Vad är  det Ni tittar  på inuti en bostad vid värder ing? 
 
För Kärki är det främst all fast inredning som ingår i köpet. Kök och badrum är de två största 
utgifterna så det är det han sätter mest värde på, men även väggar och golv. Sedan är även 
husets läge viktigt för Kärki. 
 
Är färger  och inredning viktiga i Er  värder ing av bostaden? 
 
Kärki berättar att det inte är det för att han anser att det är så små belopp i sammanhanget. 
Han tror att kvinnor oftast reagerar på färger och tapeter och inte män, därför tittar han inte på 
det så mycket. Ser han att det är bra kvalité på tapeter så har det ett visst värde, men det är inte 
så påtagligt tycker han.   
 
Anser Ni att homestyling är  ett konkurrensmedel gentemot andra fastighetsmäklare 
som inte använder sig av den tjänsten? 
 
Absolut säger Kärki! Om Nethem kan erbjuda det och inte någon annan så är det klart att 
företaget trycker på det, men de gör ingen reklam för det. På deras hemsida står det att 
företaget erbjuder tjänsten och på så sätt får kunden reda på det. Däremot säger Kärki att de 
inte går ut med att Nethem är lika med Homestyling. 
 
Vilken/vilka skillnader  är  det vid en visning av en bostad som har  stylats och en som inte 
stylats ur  ett kommunikationsperspektiv? 
 
För Kärki är det ingen direkt skillnad. När folk kommer på en visning får de känna sig fria att 
gå runt och har de några frågor så ställer de dem berättar han. Tanken med homestyling är att 
köparna ska se hur bostaden kan se ut, men det är inte så att mäklaren påpekar någonting om 
inredningen för det hör ju inte till lägenheten tycker Kärki.  
 
Vilka reaktioner  får  Ni från spekulanter  vid en homestylad/ icke homestylad bostad vid 
en visning? 
 
Kärki berättar att de är mindre negativt. Folk som är på en visning vill alltid hitta negativa 
saker för att andra ska höra det och bli oroliga. Han har inte mött några negativa reaktioner 
när spekulanterna har fått höra att bostaden har blivit homestylad.   
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Vilket värde tror  Ni att homestyling har  för  de tre par terna, säljare, köpare och 
mellanled? 
 
För honom som mäklare går det snabbare tror han. Säljaren får mer betalt i längden och för 
köparen blir det dyrare. Självklart är det dåligt, men köparen får däremot bra idéer av 
homestyling tycker han.    
 
Vilka delar  av kommunikationsmixen (personlig försäljning, reklam, public relations, 
direkt marknadsför ing och sales promotion) använder Ni er  av vid en försäljning? 
 
Eftersom det är en komplex tjänst och det inte är alla som kan genomföra homestyling så 
frågas det mycket om det berättar Kärki. Då folk vill ha mycket information så blir det att 
mäklaren har en viss relation till både säljarna och köparna.  
 
Hur har  försäljningstiden påverkats av de tillfällen då Ni använt Er  av homestyling? 
 
Kärkis uppfattning är att det går snabbare. Däremot tycker han att det är svårt att säga hur 
mycket snabbare det går.  
 
Brukar  Ni rekommendera Homestyling till säljarna?  
 
Kärki rekommenderar homestyling vid de fall där han tycker att det behövs. Det är främst när 
lägenheter och villor i stan ska homestylas. Han har en rikstäckande tjänst så därför säljer han 
mycket på landet också, men där förekommer homestyling nästan aldrig berättar han. Det 
kostar alldeles för mycket och därför säger han att tyvärr så riktar homestyling sig till 
stadsbor.  
 
Tror  du att Homestyling används mer i Stockholm? 
 
Ja det tror han. Av de som han har pratat med så har han hört att det används mer i Stockholm 
 

4.5 Intervju med Gunn Högberg – Fastighetsmäklare på Husman Hagberg 
2006-11-29 
 
Vad är  Homestyling för  Er? 
 
För Högberg är homestyling ett bra arbetsverktyg som hjälper till att göra en lyckad affär för 
både köpare och säljare. Det hjälper till att visa fram finare hem på Internet och för att locka 
fler kunder. Kunderna ser mer utav bostäderna när säljarna har fått röja upp lite berättar hon 
och därför går homestyling för det mesta ut på att röja och plocka undan. 
 
 
Hur  går  Ni till väga när  en kund vill använda sig av homestyling? 
 
På Husman Hagberg erbjuder de tjänsten i deras koncept vilket innebär att alla får en 
rådgivning. Oftast blir det så att när säljarna fått rådgivningen blir de mer intresserade då de 
ser att det blir bra. Sedan är det upp till dem själva hur mycket de vill använda sig av det. De 
tar bort personliga saker som familjekort för att kunderna inte ska bli distraherade av vem som 



 31 

bor där och det ska inte spela roll vem som bor där utan fokus ska vara på bostaden berättar 
Högberg. 
 
Vad anser  Ni om Homestyling? 
 
Högberg anser att den typen av Homestyling som visas på tv där de börjar måla över tapeter 
och byta golv är överdriven. Däremot tycker hon att den typ av homestyling som hon jobbar 
med, då de bara plockar bort saker och möblerar upp det så att det ser trivsammare ut är 
positivt. 
 
Hur  pass medvetna är  Era kunder om tjänsten homestyling? 
 
Högberg berättar att det är olika. En del frågar efter det innan hon hinner nämna det själv och 
en del undrar vad det är för dumheter. Men det är oftast dem som undrar vad det är för 
dumheter som blir de med stor entusiasm i slutändan. De följer listan till punkt och pricka och 
ställer ljusen exakt där det ska stå säger hon. Högberg tycker att eftersom det visats mycket 
om homestyling på tv så är de som tittar på tv medvetna om tjänsten. Men de kan ibland tro 
att de ska riva hela huset och slänga alla deras grejer. Det som Husman Hagberg gör är att de 
plockar bort mycket, men att säljarna får behålla sina saker. Ursprungsstylingen är att de utgår 
från säljarnas saker, men att det blir mer undanröjt. 
 
Vilken roll spelar  Homestyling för  Er  bransch, negativt/positivt?   
 
Högberg berättar att det leder till ökade priser, men också att kunderna har lättare att se 
möjligheterna med bostaden. Är det för mycket föremål i en bostad så kan köparen blir 
distraherad när den kliver in och inte ser bostadens potential. Därför ser hon inget negativt 
med tjänsten då de inte döljer något med homestyling och allting syns. 
 
Höjer  homestyling värdet på en bostad vid en eventuell försäljning? 
 
Högberg anser att det gör det om bostaden är det riktigt rörig och säljaren väljer att plocka 
undan. För att hon tror att kunder påverkas av en bostad som är väldigt rörig. Hon berättar att 
det är som när någon ska sälja en bil, då är det fullt naturligt att den städas. Om köparen ser en 
bil som är smutsig och där det ligger McDonalds förpackningar och cigarett fimpar i så är det 
inte många som vill köpa den. På samma sätt är det med en bostad tycker Högberg. 
 
Vilket värde tror  Ni att homestyling har  för  de tre par terna, säljare, köpare och 
mellanled?  
 
För de köpare som kan se möjligheter i en salig röra så kanske homestyling är negativt då de 
hade tjänat på att köpa en ostylad lägenhet. Men det är inte många som kan se möjligheter i 
kaos säger Högberg.  
 
Är  det lönsamt för  säljaren att använda sig av homestyling vid försäljning?  
 
I det stora hela tycker hon att homestyling ger ett bättre intryck. Rådgivningen kostar inte så 
mycket, men sen är det en del som väljer att komplettera upp med fler saker och då kostar det 
mer. Det här görs däremot upp med stylingsfirman och det är inte dem inblandade i berättar 
Högberg. 
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I  hur  stor  utsträckning tror  Ni att homestyling används i Örebro? 
 
Högberg tror inte det är så många som använder sig av homestyling, men att det blir allt 
vanligare. Det tycker hon kan ses i storstäderna där homestyling nästan alltid används.  
 
Vad är  det Ni tittar  på inuti en bostad vid värder ing? 
 
Högberg tittar inte på möblering vid sin värdering, utan hon tittar mer på bostaden för att se i 
vilket skick det är i. Hon undersöker om det luktar mögel eller om det ser ut som det regnat in. 
Hon tittar också på hur listorna sitter och hur golvet ser ut mm. Är det sedan väldigt stökigt så 
talar hon om för säljaren att han tjänar på att städa undan.  
 
Är färger  och inredning viktiga i Er  värder ing av bostaden? 
 
Högberg tycker att det är bättre om det är ljust och trendigt överallt när spekulanterna kommer 
in. Även om tapetfärger inte påverkar värdet, så kan det påverka slutkunderna en del säger 
hon. Med hjälp av belysning så går det att trolla lite med det.   
 
Anser Ni att homestyling är  ett konkurrensmedel gentemot andra fastighetsmäklare 
som inte använder sig av den tjänsten? 
 
Det vet hon inte riktigt. Däremot säger Högberg att allt som mäklaren använder sig av 
gentemot kunderna är ett konkurrensmedel. Det är många som säger att Husman Hagberg har 
så fina bostäder och att de därför nästan bara går på deras visningar. Men Högberg tycker att 
de egentligen har samma bostäder som alla andra förutom att de ger goda råd till säljarna. 
Företaget tänker även på att inte ta bilder som inte ser bra ut och att alla bostäder ska vara som 
deras egna. Högberg tänker att det är hennes hem som hon representerar och hon vill därför 
göra det bästa av köpet. 
 
Vilka reaktioner  får  Ni från spekulanter  vid en homestylad/icke homestylad bostad vid 
en visning? 
 
Högberg berättar att spekulanterna ibland kan kommentera att det är ljust och fint i bostaden 
och fråga då om det är stylat. Då berättar hon naturligtvis att en homestyling gjorts. Däremot 
tror hon att spekulanter börjar vänja sig vid att det är mysigt med ljus och frukter mm vid en 
visning.   
 
Hur  har  försäljningstiden påverkats av de tillfällen då Ni använt Er  av homestyling?  
 
Högberg tycker att det oftast går rätt så fort att sälja vid en homestyling, speciellt när det är 
fina bostäder. Hon säger att läget har stor betydelse i försäljningen. Bostäder som ligger i 
centrala lägen går fort att sälja, men är det t.ex. ett hus i Hjortkvarn som är stylat så gör det 
inte det.    
Vilka delar  av kommunikationsmixen (personlig försäljning, reklam, public relations, 
direkt marknadsför ing och sales promotion) använder Ni er  av vid en försäljning? 
 
Husman Hagberg marknadsför sig genom Internet och dagspress. Sedan har de ibland 
annonser bakom bussarna. Högberg berättar att de finns lite överallt och att de i helgen ska 
iväg till Mariebergs köpcentrum där de kommer att berätta och visa alla deras bostäder.  
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Hur stor  andel av Era bostäder  Homestylas?  
 
På Husman Hagberg erbjuds alla säljare en rådgivning, men det finns en del som redan är 
medvetna om vad som behövs göras och som inte behöver rådgivningen. Högberg berättar att 
ungefär 95% använder sig av rådgivningen och att 10% vill ha mer än bara rådgivning. 
 

4.6 Intervju med Henrik Johansson – Fastighetsmäklare på Mäklarhuset Aga 
2006-11-29 
 
Vad är  Homestyling för  Er? 
 
Enligt Johansson är homestyling när en säljare fixar sitt hem inför försäljning. Det innebär 
oftast att någon kommer utifrån och stylar om hemmet, men även när säljaren själv städar 
hemmet är det en sorts homestyling anser han.  
 
Hur går  Ni till väga när  en kund vill använda sig av homestyling?  
 
När Mäklarhuset Aga anser att en homestyling behövs kontaktar de det inredningsföretaget 
som de arbetar med och då träffas kunden och inredningsföretaget sens emellan. (Jobbar med 
hem i harmoni)  
 
Vad anser  Ni om Homestyling? 
 
Johansson tycker att homestyling är något bra och att han inte ser något konstigt med det. Han 
menar att när säljaren ska sälja sitt hem vill han ju ha så mycket betalt för den som möjligt 
och då vore det konstigt om han också inte skulle göra så den så att den ser så bra ut som 
möjligt. Ska en bil sälja så ses det till att bilen är tvättad och ren inför försäljningen och på 
samma sätt fungerar det med en bostad. Johansson poängterar att det inte handlar om att lura 
någon utan att visa den utifrån den bästa sidan. 
 
Nämner Ni själva till kunden att Ni erbjuder  tjänsten homestyling? 
 
På Mäklarhuset Aga rekommenderar de en homestyling vid behov men säger att det är många 
som redan har det snyggt och då behövs det inte. I de flesta fall är det mäklaren som föreslår 
tjänsten men det förekommer ibland att kunden själv talar om att de är intresserade av 
tjänsten.  
 
Hur  pass medvetna är  Era kunder (säljarna) om tjänsten homestyling?  
 
I och med alla tv program som går om homestyling så är kunderna relativt medvetna om 
tjänsten säger Johansson. Han berättar att de yngre oftast är väl medvetna om tjänsten men att 
de äldre inte är lika bekanta med den. Vidare berättar han att det i sådana fall kan vara lite 
känsligt när han ska sälja in homestyling då de äldre kan tycka att deras hem är fint som det 
är. Då gäller det för honom att lägga fram det på rätt sätt så att han inte trampar någon på 
tårna.  
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Vilken roll spelar  Homestyling för  Er  bransch, negativt/positivt?  
 
Johansson säger att homestyling ibland uppfattats som något negativt då det målats upp som 
att mäklarna vill lura kunderna med tjänsten. Han tycker inte att så är fallet, utan ser 
homestyling som något positivt då det innebär att säljaren får ut ett högre pris för sin bostad. 
För köparen kan det innebära att han får en bostad som är renoverad och då slipper göra det 
själv. Enligt Johansson så köper köparen med ögat, och tycker köparen om lägenheten och att 
det ser fint ut är ju det en vinst i sig.  
 
Höjer  homestyling värdet på en bostad vid en eventuell försäljning? 
 
Johansson säger att han inte kan säga att homestyling alltid höjer värdet på en bostad. Har 
säljaren redan fint hemma så innebär det inte att han genom homestyling höjer värdet ännu 
mer. Det är oftast i de bostäder där det bor äldre människor och det är saker överallt som en 
klar skillnad märks. I de fallen höjer homestyling absolut värdet på bostaden berättar 
Johansson.  
 
Vilket värde tror  Ni att homestyling har  för  de tre par terna, säljare, köpare och 
mellanled?  
 
I de fall då t.ex. äldre bott i en bostad och hunnit samla på sig mycket saker så tjänar säljaren 
på det. För köparen blir det dyrare, men som sagt så köper han med ögat och ser han en fin 
lägenhet så kanske han är villig att betala mer för den säger Johansson. För mäklaren beror det 
på vad han har för typ av affär. Det beror på om denne går på fast provision, rörlig provision 
eller om mäklaren betalar för stylingen själv. Mäklaren kan både vinna och förlora på en 
homestyling berättar Johansson. 
 
Är det lönsamt för  säljaren att använda sig av homestyling vid försäljning? 
 
Johansson talar om att det beror på vilken sorts homestyling och prisklass som det handlar 
om. En homestyling kan kosta allt från 3 000 kr upp till 50 000 kr. Han påpekar återigen att 
om det är ett äldre par som har mycket saker så är det definitivt lönsamt med homestyling. 
Men han skulle inte rekommendera en lägenhet som är värd 300 000 kr att genomföra en 
homestyling för 30 000 kr. Vidare talar han om att tomma lägenheter är bra att homestyla då 
det lönar sig. 
 
I  hur  stor  utsträckning tror  Ni att homestyling används i Örebro? 
 
Johansson tror inte att homestyling används i så stor utsträckning i Örebro, men han tror att 
det blir mer och mer vanligt. Han är medveten om att Husman Hagberg använder sig mycket 
av tjänsten. 
 
Tar  det lång tid och krävs det mycket jobb för  att göra en homestyling? 
 
Det blir alltid en förskjutning i arbetet då kort ska tas till bilderna på Internet och för att få 
ordning inför en visningen säger han, men det tycker han det är värt. 
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Vad är  det Ni tittar  på inuti en bostad vid värder ing? 
 
Johansson säger att han som mäklare tittat på allt i en bostad. Då han för tillfället endast säljer 
hus så tittar han först och främst på husens läge och sedan på vilket skick de är i och om stora 
renoveringar behöver göras. Sedan tittar han även på möbleringen. Han skiljer mellan en 
bankvärdering och försäljningsvärdering. När han genomför en bankvärdering tittar han bl.a. 
på hur lånen ska läggas upp men när han gör en försäljningsvärdering talar han om för kunden 
hur mycket han tycker att huset är värt, och där kan inredningen ha en viss betydelse.  
 
Är färger  och inredning viktiga i Er  värder ing av bostaden? 
 
Johansson anser att det är viktigt till en viss del men att det finns andra faktorer som är 
viktigare. 
 
Anser  Ni att homestyling är  ett konkurrensmedel gentemot andra fastighetsmäklare 
som inte använder sig av den tjänsten? 
 
Då alla de stora fastighetsbyråer erbjuder homestyling så ser Johansson det inte som något 
speciellt. Det som skiljer mäklarna åt är hur mycket de marknadsför tjänsten, och olika 
mäklare marknadsför det olika mycket. Vidare säger Johansson att om mäklaren använder sig 
av olika kampanjer så blir ju det ett konkurrensmedel gentemot andra firmor. Men han ser det 
inte som ett konkurrensmedel om folk hör att något bolag använder sig av tjänsten, detta i och 
med att alla stora bolag erbjuder det.  
 
Vilken/vilka skillnader  är  det vid en visning av en bostad som har  stylats och en som inte 
stylats ur  ett kommunikationsperspektiv? 
 
Det är inga skillnader på en stylad och en ostylad visning berättar Johansson. De lyfter aldrig 
fram att bostaden är stylad om spekulanterna inte frågar om det. Han menar att det är som att 
säga att till spekulanterna att säljaren har städat innan de kom, vilket inte är väsentligt anser 
han.   
 
Vilka reaktioner  får  Ni från spekulanter  vid en homestylad/icke homestylad bostad vid 
en visning? 
 
Det beror på hur bostaden sett ut innan den stylats säger Johansson. ”Skulle det vara så att 
man skulle ha två likadana bostäder och den ena är stylad och den andra jätte skitig så skulle 
folk få helt olika intryck.” 108 Är bostaden väldigt ofräsch kan spekulanterna distraheras så att 
de missar det som är positivt med bostaden och inte ser bostaden på samma sätt som de hade 
gjort annars. Johansson poängterar att det samtidigt är viktigt att spekulanterna väljer att köpa 
ett hus som de tycker om och ser sig trivas i, och att de inte köper ett hus för att det stylats. 
Vidare berättar han att vissa tror att mäklarna tar mer betalt för stylade hus vilket gör att de 
blir avskräckta när de kommer till ett hus som är stylat. 
 
 
 
 
 

                                                 
108 Intervju Henrik Johansson, Mäklarhuset Aga 2006-11-29 
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Hur har  försäljningstiden påverkats av de tillfällen då Ni använt Er  av homestyling? 
 
Under senare år har efterfrågan på bostäder varit hög och 95 % av bostäderna har sålts direkt. 
Därför är det inte homestyling som påverkat försäljningen utan det avgörande faktorn har 
varit priset säger Johansson. 
 
Vilka delar  av kommunikationsmixen (personlig försäljning, reklam, public relations, 
direkt marknadsför ing och sales promotion) använder Ni er  av vid en försäljning? 
 
På Mäklarhuset Aga använder de sig inte av direkt reklam så mycket och inte heller 
förlappning. Däremot gör de reklam genom Internet och de lägger även ut annonser i 
tidningar. Efter att de sålt en bostad har de efterlappning i bostadsområdet, vilket innebär att 
de går ut med lappar där de meddelar att de sålt en bostad i området. De använder sig även av 
bankfönster. Förutom detta får folk som går på deras visningar, visningsmaterial som de kan 
ta del av. Mäklarhuset Aga gör heller ingen tv eller radio reklam. 
 
Hur stor  andel av Era bostäder  Homestylas?  
 
Johansson säger att det är olika från mäklare till mäklare. De är sju mäklare på Mäklarhuset 
Aga och alla jobbar självständigt. Men Johansson säger att det är ungefär 7 % av deras 
bostäder som homestylas. Han tror att det kanske kan öka i framtiden i och med att många av 
de äldre mäklarna byts ut mot de yngre och då kanske de använder sig mer av homestyling.  
 

4.7 Intervju med Ulf Claesson – Fastighetsmäklare på Fastighetskonsult 
2006-11-29 
 
Vad är  Homestyling för  Er? 
 
Claesson säger att homestyling är när en bostad fixas inför försäljning. Han säger att det inte 
är så vanligt i Örebro. Vidare berättar han att de har en firma som heter skillnad AB som gjort 
några inredningsuppdrag åt dem.   
 
Hur  går  Ni till väga när  en kund vill använda sig av homestyling?  
 
De få gånger det förekommit har de kontaktat Skillnad som genomfört arbetet. Men som han 
tidigare nämnt så anser han det inte vara speciellt vanligt i Örebro utan menar att det används 
mer i Stockholm. 
 
Vad anser  Ni om Homestyling? 
 
Claesson anser att homestyling är positivt eftersom han anser att alla hus och lägenheter är 
övermöblerade. Han menar att om ett par bott i en bostad i många år, så har de hunnit plocka 
på sig en hel del. Vidare säger han att det är viktigt att det är rymligt i hallen då det är det 
första spekulanterna ser när de går in i ett hem. Om det då ligger massa skor där och det är 
svårt att komma in ger det ett trångt intryck vilket inte uppskattas. 
 
Något som Claesson anser kan vara negativt med homestyling är att det blir opersonligt och 
han tycker att om det görs för kraftigt så blir det som att gå in i en möbelaffär. Han tycker att 
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foton ska tas bort då det kan hända att en spekulant känner igen dem på kortet, men han 
fortsätter med att säga att det händer väldigt sällan. Han berättar också om ett fall då en 
konkurrerande firma i stan hade använt sig av doftljus och att han då fått höra av en spekulant 
att de var rädda för att säljarna ville dölja mögellukt. Claesson tycker att doft ljus kan vara 
jätte trevligt, men kanske inte vid en styling. I sådana fall kan spekulanter tro att mäklaren vill 
dölja något och försöker leda blicken åt ett annat håll. 
 
Hur pass medvetna är  Era kunder om tjänsten homestyling?  
 
Han tror att köparna har hört talas om det mer än säljarna. Han tror inte att homestyling är en 
efterfrågad tjänst. Han berättar att de kan bjuda på det om säljarna vill, men han tror att folk 
hellre skulle vilja ha en städning om de fick det gratis.  
 
Vilken roll spelar  Homestyling för  Er  bransch, negativt/positivt?   
 
Claesson tror att det är positivt att folk får städat upp i sina bostäder och att det går att se 
huset/lägenheten, men att det inte får vara så att homestylingen tar överhanden och allting blir 
stylat. Då blir det som mode är idag, det blir en modell på allting och det är inte roligt anser 
Claesson. Han tycker att spekulanter kan gå på olika visningar och se samma möbler, 
eftersom att det oftast lånas samma möbler vid homestylingar. Då förlorar det sitt värde. Men 
den sortens styling har inte han upplevt här i Örebro. Däremot vet han att det finns stylingar 
där det handlar om små saker och där stylisten kan ta med sig alla sina saker i en kartong. Ska 
stylisten ta med sig möbler så kan det vara jobbigt då det krävs mycket jobb.  
 
 Höjer  homestyling värdet på en bostad vid en eventuell försäljning? 
 
Claesson anser att homestyling höjer värdet då det gör att köparen ser fler möjligheter.  
 
Vilket värde tror  Ni att homestyling har  för  de tre par terna, säljare, köpare och 
mellanled?  
 
För honom som mäklare innebär det mer jobb med att organisera arbetet och även en utgift 
om han ska betala det säger Claesson. Sedan kan det innebära mer pengar för huset och då 
tjänar både mäklare och säljare på det. Om en bostad stylas så blir det lättare för köparen att 
se hur en lägenhet ser ut än om det skulle vara övermöblerat. Han säger att en del har en 
förmåga att kunna möblera ett hus direkt på en ritning och en del har inte den förmågan att 
kunna möblera ett hus. Därför är det positivt för alla parter, men att det inte får överbetonas 
tycker han. 
 
Är det lönsamt för  säljaren att använda sig av homestyling vid försäljning? 
 
Claesson säger att om det handlar om den stora stylingen där inredaren gör om väldigt 
mycket, så tror han inte att det är lönsamt. Däremot om det handlar om en bostad med väldigt 
trasiga tapeter så kan det löna sig att dra upp en billig tapet som är ren och hel säger han. 
Detta förbättrar helhetsintrycket av bostaden menar han.  
 
I  hur  stor  utsträckning tror  Ni att homestyling används i Örebro? 
 
Claesson säger att homestyling används väldigt lite i Örebro. Han tror att homestyling har nått 
sin topp om inte någon av tv-kanalerna drar igång med något ytterligare homestyling 



 38 

program. Han berättar om en incident för ett år sedan i Stockholm då en lägenhet stylats 
iordninggjorts och sedan sålts för tusentals kronor. Sedan hade en annan lägenhet i samma hus 
med samma storlek och planlösning som inte stylats och renoverats sålts för mer än den 
stylade lägenheten. Detta förklarades med att det var många som hade blivit intresserade av 
den stylade lägenheten, men endast en kunnat köpa den. När dessa sedan såg den ostylade 
lägenheten såg de möjligheterna med den och kunde då göra den till sin egen från grunden 
med egna färger och inredning. Därför var det många som lagt bud på den lägenheten. 
Claesson talar om att det ibland är så att folk inte har något färgsinne och vill ha hjälp, då är 
det bra att de kan få hjälpen som kommer med homestyling. Han berättar även att det i vissa 
kretsar där folk har väldigt mycket pengar anses vara fint att få sitt hus stylat.  
 
Vad är  det Ni tittar  på inuti en bostad vid värder ing? 
 
Claesson berättar att de tittar på sådant som kostar mycket pengar. Idag är det uppvärmningen 
och även driftkostnader som är kostsamt. Det bästa husköp som en köpare kan göra enligt 
Claesson är att köpa ett hus där köket och badrummet är renoverat inom en femårsperiod för 
då har köparen ett hus som är relativt modernt till ett bra pris. Han lägger inte stor vikt på 
tapeter då han anser att det är ointressant. Däremot kollar han på golvet och är det 
heltäckningsmatta så är det inte bra. Är det däremot parkettgolv eller laminat golv så är det 
bra. En annan sak som påverkar värdet är möjligheten att använda bostaden. Då har antalet 
rum en viss betydelse säger Claesson. 
 
Är färger  och inredning viktiga i Er  värder ing av bostaden? 
 
Tapeter får inte vara trasiga och det är bra om det är ljust i bostaden då det är ljust som är inne 
nu berättar Claesson. Vidare säger han att om en bostad ska ha mörka färger så ska det vara 
årets mörka färger som ska väljas och inte 1980 års mörka modell. 
 
Anser  Ni att homestyling är  ett konkurrensmedel gentemot andra fastighetsmäklare 
som inte använder sig av den tjänsten? 
 
Claesson tror att alla fastighetsmäklare har möjlighet att erbjuda den tjänsten så han ser det 
inte som ett konkurrensmedel. ”Skulle jag köra en helsida annons på söndag och tala om att 
från och med måndag så bjuder vi på homestyling så har de andra mäklarna en annons på 
torsdagen.” 109 
 
Vilken/vilka skillnader  är  det vid en visning av en bostad som har  stylats och en som inte 
stylats ur  ett kommunikationsperspektiv? 
 
Claesson tror att mäklaren ska akta sig för att tala om för mycket att bostaden är stylad då 
kunden kan undra hur bostaden ser ut när den inte är stylad och det kan skrämma iväg 
kunden. Spekulanterna kan även tro att en stylad bostad blir mycket dyrare.  
 
Vilka reaktioner  får  Ni från spekulanter  vid en homestylad/icke homestylad bostad vid 
en visning? 
 
Claesson berättat att om en bostad skulle stylas så pass mycket att det inte längre är personligt 
kan det säkert komma negativa reaktioner från spekulanterna. Eftersom han aldrig haft en 

                                                 
109 Intervju Ulf Claesson, Fastighetskonsult 2006-11-29 
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svårt stylad bostad så har det inte förekommit. Men han tycker främst att homestyling är ett tv 
fenomen. 
 
Vilka delar  av kommunikationsmixen (personlig försäljning, reklam, public relations, 
direkt marknadsför ing och sales promotion) använder Ni er  av vid en försäljning? 
 
Det som är störst idag är Internet säger Claesson. Lägger han ut ett hus på Internet så får han 
svar direkt i princip. På en attraktiv lägenhet får han in flera hundra svar på ett dygn berättar 
han. Egentligen säger han att han skulle kunna låta bli att annonsera i Nerikes allehanda, men 
i den tittar de äldre. Han använder sig av tidningen för utan den får han inte in nya bostäder. 
Sedan kan det vara så att någon läser i tidningen om en visning och sedan går och kollar lite 
närmare på den på nätet där det även finns fler bilder säger han. På Fastighetskonsult har de 
även börjat annonsera i Örebroarn eftersom Nerikes allehanda kostar pengar och Örebroarn 
går gratis till alla, även till dem som inte vill ha reklam. Dessutom är den billigare att 
annonsera i och kommer ut till alla målgrupper. Fastighetskonsult har gjort en del tv reklam 
och även bio reklam men de har aldrig gjort radio reklam. Fastighetskonsult har även reklam 
på Nerikes allehandas hemsida säger Claesson 
 
Hur har  försäljningstiden påverkats av de tillfällen då Ni använt Er  av homestyling? 
 
Claesson tror inte försäljningstiden påverkas av homestyling. 
 
Hur stor  andel av Era bostäder  Homestylas?  
 
Claesson säger att det är väldigt sällan de använder sig av homestyling. Han säger att hos dem 
är det promille bostäder som homestylas. Men sen kan det vara så att säljaren själv städar 
huset innan visningen och det är ju en sorts homestyling i sig, men den form då någon 
kommer och gör jobbet och får betalt för det gör de inte ofta. 
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5. Analys  
Nedan följer vår analys utifrån de intervjuer som redovisats i föregående kapitel samt de 
teorier som har presenterats i den teoretiska referensramen. För att underlätta för läsaren 
har vi valt att utgå från samma struktur i analysen som vi har i vår teoretiska referensram. 
 

5.1 Kommunikationsteori 
Nordenstreng skriver att det måste vara en kommunikation mellan sändaren och mottagaren. 
För Backlunds del så kommunicerar hon med sina kunder både genom att muntligt tala om för 
dem vad som behöver göras i bostaden inför visningen och att hon lämnar ut en skriftlig offert 
på det. För henne gäller det att tala om för kunden att huset ska se annorlunda ut på visningen 
för att köparen ska få ett så gott intryck som möjligt. Där finns det viktiga saker att tänka på 
som kunden måste veta. Det gäller därför att mäklaren lägger fram förslaget om homestyling 
på ett bra sätt så att kunden inte tar illa vid sig. Att nämna en homestyling för kunden ska inte 
ses som något personligt och kunden ska inte tro att denne har dålig smak, utan de bör tänka 
efter ett visst mönster vid en försäljning för att få ut så mycket som möjligt vid köpet. 
Kommunikationen mellan Backlund och säljaren sker utan så stora missförstånd då hon både 
talar om muntligt och skriftligt till kunden på vad det är för arbete som behöver göras.  
 
Mårtenson tar upp fyra olika kategorier i en icke-verbal kommunikation. Rösten är en av de 
fyra delarna. Sättet på vilket en person talar kan störa mottagaren i konversationen så att 
denne koncentrerar sig på hur något sägs än på vad det är som sägs. Kärki påpekar inget 
speciellt i sin konversation med spekulanterna om inredningen eftersom att han inte tycker att 
det hör till lägenheten. Johansson tycker inte heller att det är någon skillnad ur 
kommunikationsperspektiv på en stylad och ostylad bostad. Att bostaden är stylad lyfts aldrig 
upp.  
 
Shannon och Weaver tar upp att budskapet ska nå fram till mottagaren för att 
informationsöverföringen inte ska misslyckas. Samtliga mäklare säger att homestyling inte 
handlar om att försöka lura någon utan att visa husets potential. Ingen av mäklarna nämner att 
en homestyling gjorts om inte spekulanten själv frågar, detta av olika anledningar. Johansson 
säger att det inte är relevant att tala om för spekulanterna att en homestyling gjorts då det är 
som att säga till dem att säljaren städat innan visningen. Kärki berättar att spekulanterna oftast 
ser att någon varit där och stylat om det är en nybyggd villa som är obebodd. Däremot har han 
inte stött på några negativa reaktioner när han har talat om för spekulanterna att en 
homestyling har gjorts och att de flesta inte ser en stylad bostad som något negativt. Claesson 
tycker att mäklaren ska vara försiktig och inte tala om för mycket att en bostad har blivit 
homestylad, dels för att det kan skrämma iväg kunderna och dels för de då tror att priset ska 
bli dyrare. 
 
På Nethem lämnar de alltid ut en lista till kunderna på vad som ska göras inför visningen. 
Kärki säger att han tror att alla mäklare informerar säljaren om vad som är viktigt att tänka på 
inför en visning. Johansson tror att de äldre är mer konservativa och kan ta det personligt när 
mäklaren rekommenderar en homestyling. De yngre däremot är mer trendiga och ser det som 
något modernt och har det lättare att ta det till sig. Eftersom olika människor har olika 
uppfattningar om tjänsten är det viktigt att lägga fram det på ett bra sätt så att ingen tar det 
negativt. Nordenstreng skriver att överföringen av information mellan sändare och mottagare 
måste referera till samma objekt så att de har lättare att förstå varandra och inga missförstånd 
uppstår. Husman Hagberg tänker på att inte ta bilder på bostaden som inte ser bra ut, utan de 
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vill att alla bostäder ska vara som deras egna. Det här har tydligen lett till att det har fått jätte 
bra responsen av kunder som alltid kommenterar att de alltid har fina objekt och därför bara 
går på deras visningar. Det här kan ha en anledning till att deras kunder får en rådgivning på 
hur bostaden ska se ut innan visningen och för att de lägger ut tilltalande bilder på hemsidan 
och i tidningarna. Johansson säger också att folk köper med ögat och då är det nog viktigt att 
bostaden är snygg för att köparen ska bli intresserad och ge ett högre pris för den. Alla tre 
mäklarna tänker på att med hjälp av homestyling visa en fin bild utåt mot kunderna. 
Budskapet med homestyling blir då att locka till sig fler köpare. De tänker på köparens 
mottagande av budskapet och att han ska få en positiv bild av objekten. Därför anser de att 
homestyling hjälper att förmedla en snyggare bild av objekten och att köparen då blir mer 
ivrig att köpa objekten.   
 

5.2 Marknadskommunikation 
Fill säger att målet med kommunikation är att få mottagaren att tycka något, känna något eller 
att ändra ett beteende. Genom homestyling får spekulanterna ett annat intryck av bostaden och 
homestyling kan ge en positiv känsla av bostaden som förmedlas till spekulanterna vilket kan 
leda till att spekulanten väljer att köpa bostaden. I ett fall med en ostylad bostad kan det vara 
så att samma känsla inte uppnås och utfallet blir annorlunda.   
 
Ett enkelt sätt att komma i kontakt med ett mäklarföretag är genom Internet. De flesta 
mäklarföretag har en hemsida som de använder sig av. Samtliga företag som vi kommit i 
kontakt med använder sig alla av sin hemsida för att visa sina bostäder och göra reklam. Vissa 
mäklare nämner homestyling på sina hemsidor och andra gör det inte. Men alla har de kontakt 
med ett inredningsföretag som de kontaktar vid behov. Däremot gör alla inte reklam för det 
lika mycket. Husman Hagberg sysslar mycket med reklam av olika slag. De använder sig av 
diverse dagspress och dessutom har de gjort reklam bakom bussar. De använder sig också av 
vad Armstrong och Kotler kallar för försäljningsfrämjande åtgärder i form av olika kampanjer 
då de åker till olika köpcentrum och visar sina bostäder på plats. Det här är ett sätt för dem att 
öka försäljningen. De försöker hela tiden synas i olika sammanhang så att fler blir medvetna 
om att de finns. På hemsidan har de fina bilder på sina bostäder så att folk ska få ett gott 
intryck av dem. På Husman Hagberg ser de alla sina bostäder som sina egna hem och vill 
därför göra det på bästa möjliga sätt.  
  
Jessica Backlund kommer i kontakt med sina kunder genom de olika mäklare som hon 
samarbetar med. När säljarna vill använda sig av tjänsten kontaktar mäklarna henne för att 
hon i sin tur ska få kontakt med säljaren. Fill säger att företag kan påverka dess rykte genom 
marknadskommunikation, vilket i sin tur kan bidra till långsiktiga relationer mellan kund och 
företag. Då Backlund idag inte själv har direkt kontakt med kunderna är det svårt för henne att 
ge det första intrycket av företaget. Det första intrycket av Life & Living som säljaren får ges 
av mäklaren. Hur mäklaren väljer att framlägga förslaget om en homestyling har stor 
betydelse för inredningsföretagen då det kan vara avgörande för en långsiktig eller kortsiktig 
relation. Om säljaren får ett gott intryck kan det innebära att han alltid tar kontakt med 
inredningsföretaget när han vill sälja en bostad. Fill säger att ett företag inte endast ska bry sig 
om hur de får tag på kunderna utan även hur kunderna får tag på dem. För Backlund som 
endast når sina kunder genom mäklarna och inte har någon direkt kontakt med kunderna kan 
det innebära att hon inte kommer i kontakt med många som faktiskt är intresserade av tjänsten 
men inte vet hur de kommer i kontakt med ett homestylingsföretag.   
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På Mäklarhuset Aga gör de också reklam genom Internet och tidningar. Mårtenson skriver att 
reklam ska vända sig till någon och väcka dess uppmärksamhet. Efter att Mäklarhuset Aga 
sålt en bostad delar de ut flygblad i det aktuella bostadsområdet för att meddela grannarna att 
de sålt en bostad i området och för att grannskapet ska få upp ögonen för just deras företag. 
Vidare får alla spekulanter på visningarna visningsmaterial som de kan ta del av. Ett annat sätt 
som de marknadsför sig på är genom att ha bilder i bankfönster. 
 
Ulf Claesson på fastighetskonsult talar om att det är genom Internet som de gör den mesta 
reklamen. På hemsidan lägger de ut sina bostäder så att folk kan gå in och se vad de har att 
erbjuda. Där kan de även välja att titta närmare på bostäderna och se varje rum var för sig. 
Claesson berättar att han genom Internet får svar väldigt snabbt och att han i princip inte 
skulle behöva använda sig av andra medier. För att nå ut till de äldre har han valt att 
annonsera ut i Nerikes Allehanda. För att kunna nå ut till de övriga läsarna har de valt att 
annonsera i Örebroarn. Den reklam som Fastighetskonsult gör genom olika medier kallar Fill 
för enkelriktad reklam. Han menar att om företaget genom tv, radio och tidningar sällan får 
feedback är det svårt att veta om reklamen är bra eller dålig. På Claesson värkar det som att 
han har en vilja att nå ut till alla målgrupper varav han väljer att använda sig av många olika 
medier.  
 
Vilka delar av kommunikationsmixen som Nethem använder sig av när de marknadsför sig på 
marknaden uppkom inte riktigt i intervjun med Kärki. Företaget gör ingen reklam för 
homestyling, de går inte ut med att företaget är lika med homestyling. Kunderna kan däremot 
få reda på att företaget erbjuder det genom deras hemsida, vilket kan ses som en viss reklam.   
 
Ingen av mäklarhusen nämner PR som kommunikationsmedel. Detta är något som 
förmodligen används då PR också är ett sätt att kommunicera med marknaden på ett mer 
subtilt sätt.   
 
Enligt Fill vill företagen genom medier få mottagaren att reagera. Detta kan ske på tre olika 
nivåer. Med homestyling kan den kognitiva nivån handla om att mottagaren som i detta fall är 
säljaren blir nyfiken när de hör ordet och vill veta mer om tjänsten. I den affektiva nivån kan 
säljaren få ett intresse av tjänsten och tänkas använda sig av den och slutligen i den beteende 
mässiga nivån väljer köparen antingen att använda sig av tjänsten eller på annat sätt dra nytta 
av det.  
 

5.3 Marknadsföringsmixen – 4 Pn 
Kotler skriver att marknadsföringsmixen är alla verktyg som marknadsförare använder sig av 
som konkurrensmedel för att få önskad respons av marknaden och för att påverka marknaden. 
Alla fyra mäklarhus som vi haft kontakt med har någon gång använt sig av någon form av 
homestyling, men det är Husman Hagberg som använder sig av tjänsten mest. På Husman 
Hagberg har de valt att erbjuda en gratis rådgivning till alla sina kunder. Det ingår i deras 
koncept och de ser det som ett konkurrensmedel gentemot andra mäklare. Backlund anser att 
de har förstått värdet med homestyling och därför använder de sig mycket av den tjänsten. 
Men huruvida homestyling är ett konkurrensmedel har de olika mäklarna delade meningar 
om. Högberg ser homestyling som ett konkurrensmedel gentemot andra mäklare då hon anser 
att allt som används gentemot kunderna är ett konkurrensmedel. Kärki på Nethem ser det 
också som ett konkurrensmedel då han menar att om någon erbjuder något som inte en annan 
erbjuder så är det något som de kan ta fördel av. Johansson på Mäklarhuset säger att eftersom 
alla de stora mäklarna idag erbjuder tjänsten så är det inget speciellt och därför inget 
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konkurrensmedel. Vidare talar han om att alla inte använder det lika mycket och att vissa 
kombinerar det med andra erbjudanden och att det då kan bli mer åtråvärt då det erbjuds i 
samband med annat. Även Claesson anser att i och med att tjänsten erbjuds av alla kan den 
inte ses som ett konkurrensmedel.   
 

5.3.1 Produkt 
Kotler anser att Produkt är kärnan i ett företags erbjudande till marknaden. Han menar att en 
produkt kan vara en fysisk vara, tjänst, upplevelse, händelse, personer, idéer mm. Backlunds 
företag erbjuder homestyling som produkt. Den erbjuds i form av olika nivåer. Antingen kan 
kunden köpa en konsultation med en genomgång av bostaden eller så kan de välja att få sin 
bostad stylad och att den kompletteras med några föremål. Backlunds produkt skulle även 
kunna ses som en idé då homestyling kan hjälpa spekulanterna att se möjligheter som de 
annars inte skulle se. 
 
Alla fyra mäklarföretag erbjuder homestyling till kunden om denna önskar det. Därför har 
samtliga mäklare kontakt med en inredare vid en efterfrågan av tjänsten. På Nethem har de tre 
olika erbjudanden i form av paket där homestyling ingår. Husman Hagberg som jobbar 
mycket med homestyling erbjuder en rådgivning till kunden inför en försäljning och sedan är 
det upp till kunden själv att bestämma sig för hur mycket de vill använda sig av tjänsten. 
Antingen kan de få en mer genomgående styling eller så kan de nöja sig med rådgivningen. 
Skulle de vilja ha en homestyling så tas främst personliga föremål bort. 95 % av deras kunder 
använder sig av rådgivningen och endast 10 % vill ha mer hjälp än så. 10 % av Nethems 
bostäder homestylas och endast 7 % av Mäklarhuset Aga. Claesson säger däremot att det bara 
är en promille av deras bostäder som använder sig av tjänsten. Det här visar att det ändå inte 
är så många som känner att de är i behov av en riktig homestyling, utan att de bara behöver 
hjälp med råd och tips på hur de ska plocka undan saker och ting inför en visning.  Kotler 
säger att ett företags målsättning är att göra sin produkt så konkurrenskraftigt som möjligt och 
att det för detta krävs att en produkt som på något sätt skiljer sig från konkurrenternas. Detta 
verkar Husman Hagberg ha tänkt på då de erbjuder en rådgivning i samband med 
försäljningen. Trots att samtliga mäklare erbjuder tjänsten homestyling är det endast Husman 
Hagberg som erbjuder en gratis rådgivning. Detta gör att de på detta sätt skiljer sig från de 
andra mäklarbyråer och differentierar sig.  
 

5.3.2 Pris 
Priset är det konkurrensmedel som Kotler anser vara lättast att ändra på samt lättast att 
jämföra med konkurrenterna. Den billigaste varianten av homestyling som Life & Living 
erbjuder består av en rådgivning som kostar 3 000 kr. Backlund som sätter priserna säger att 
priset ökar beroende på hur mycket kunden vill ändra i bostaden. Prissättning beror alltså på 
hur omfattande homestylingen är och på hur mycket tid det kommer att ta att utföra den. Den 
dyraste homestyling som företaget utfört hade en slutsumma på ca 40 000 kr, men vanligast är 
prisklassen mellan 10 000 – 20 000 kr. Något som Johansson nämner är att om en lägenhet är 
värd 300 000 kr så skulle han inte rekommendera säljaren till att göra en homestyling för 
30 000 kr. Det tyder på att mäklaren tycker att en mer omfattande homestyling endast ska 
användas vid de bostäder där det handlar om större summor. Priset kan alltså variera väldigt 
mycket inom homestyling då olika uppdrag kostar olika mycket. Detta bekräftar det Kotler 
säger om pris som konkurrensmedel. Han menar att pris är det konkurrensmedel som är lättast 
att ändra på och jämföra med konkurrenterna. Då både Backlund och mäklarna säger att en 
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homestyling oftast kostar mellan 10 000 – 20 000 kronor kan det tyda på att det kostar ungefär 
lika mycket hos de flesta homestylingsföretag.  
 
Samtliga mäklarna nämner att homestyling höjer priset vid en försäljning vilket genererar i 
mer pengar till säljaren. Däremot kanske det inte är lika positivt för köparen som kan få betala 
ett högre pris. Några av mäklarna anser ändå att eftersom köparna får se potentialen med 
bostaden så blir det positivt för dem. Köparen tjänar också på att han får en bostad som redan 
är renoverad och inte behöver renovera själv. Homestyling behöver inte alltid vara lönsamt 
för säljaren då det även kan leda till att han får mindre pengar än vad han lagt ut för stylingen. 
Han kan t.ex. göra en homestyling för 30 000, men husets värde går bara upp med 20 000 kr 
vid köpet, det innebär då har han förlorat 10 000 kr på tjänsten. Kotler skriver att vid lansering 
av en ny produkt ska företaget bestämma sig för hur de vill positionera sig vad gäller pris och 
kvalité. Claesson tycker att det är mer jobb och pengar vid en homestyling, speciellt om han 
som mäklare ska stå för kostnaderna, däremot kan det generera i mer pengar för både honom 
och säljaren. Det här är något som mäklaren hela tiden måste överväga om det verkligen är 
värt att använda sig av en homestyling eller om de själva går back på det. Claesson nämner 
också att han inte tror att det är lönsamt för säljaren att göra en stor styling, men att det ibland 
kan löna sig att lägga på en ny tapet för bostadens helhetsintryck. Har säljaren dessutom 
mycket pengar kan det vara fint i sådana kretsar att styla sitt hus. Även Johansson tycker att 
homestyling innebär mer jobb och att det dessutom förskjuter arbetet men han anser att det är 
värt jobbet.  
 

5.3.3 Plats 
Agndal och Axelsson menar att plats är den del inom de 4 Pn som medverkar till att göra en 
produkt fysiskt tillgänglig för kunden. Backlund och hennes företag jobbar bara inom Örebro 
området. Det geografiska läget är viktigt för en homestyling då det är svårt att kunna ta sig till 
en bostad som ligger utanför staden, och då det tillkommer andra kostnader som t.ex. 
resekostnader. Homestyling brukar enbart vara lönsamt att använda sig av på bostäder som 
ligger centralt i stan.  Det är främst i sådana fall som det ger mer pengar.  
 
Agndal och Axelsson skriver att en produkts tillgänglighet bestäms av ett antal specialiserade 
aktörer som t.ex. grossister och detaljister. Då homestyling är en tjänst och ingen vara har de 
ingen påverkan på homestylingens tillgänglighet. Det som är viktigt för dem är att de befinner 
sig centralt så att de snabbt och smidigt kan ta sig till olika bostäder. 
 
Alla mäklarna som blev intervjuade har kontor i Örebro och jobbar på Örebro marknaden. De 
jobbar rikstäckande och säljer även flertal hus ute på landet, men alla talar om att det är främst 
lägenheter och villor i stan som homestylas. Samtliga tror även att homestyling används mer i 
Stockholm och i andra storstäder, då marknaden där är större och mer populär. De talar även 
om att den typen av homestyling som visas på tv enbart används i Stockholm och inte i 
Örebro. Några av mäklarna tror att homestyling kommer att bli allt vanligare i Örebro i 
framtiden. Johansson tror att tjänsten kommer att öka i framtiden då många äldre mäklare byts 
ut mot de yngre och att de yngre är mer ivriga att använda sig av den tjänsten. Claesson tror 
däremot att homestyling har nått sin topp och inte kommer att vara lika populärt framöver.  
 

5.3.4 Påverkan 
Agndal och Axelsson säger att när ett företag ska påverka sina kunder så måste de vara 
medvetna om alla sätt kunden kommer i kontakt med företaget. Vidare säger de att för att ett 
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företag ska nå ut till sina kunder och lyckas påverka dem måste de nå ut till sina kunder med 
det rätta budskapet, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. För mäklarna kan detta innebära att det 
är viktigt att de lägger upp förslaget på en homestyling på ett rätt sätt. Det gäller att få säljaren 
att förstå tanken bakom homestyling och varför det bör användas.  
 
Backlund berättar att hon inte tror att fenomenet homestyling har hunnit påverka 
mäklarbranschen i Örebro så pass mycket. Det här syns på det faktum att mäklare inte gärna 
talar om att en bostad har blivit homestylad. Detta kan mycket väl stämma, dessutom för det 
faktum att Backlund fortfarande känner att det är ett jobb att förklara för köparna att det inte 
handlar om att lura någon när homestyling används. Det är nog fortfarande en lång väg kvar 
att få folk att acceptera att homestyling används och att det kan ha en positiv verkan på köpet. 
Claesson tror dessutom att kunderna hellre skulle vilja ha en städning istället för en 
homestyling ifall de fick den gratis.  
 
Det faktum att några av mäklarna nämner att det är många tv-program som har gjort om 
homestyling visar att många ändå är medvetna om fenomenet. Kärki tycker även att 
homestyling påverkat mäklarbranschen positivt då det snabbar på säljprocessen. Det här är 
inget som kan bevisas i den här uppsatsen, då det inte finns vetenskapliga böcker eller artiklar 
som styrker detta påstående. Däremot är det påpekat i olika tidningar och hemsidor som 
handlar om homestyling och de mäklare som har intervjuats verkar tro att det ändå gör det. 
Högberg tycker att den typen av homestyling som de jobbar med är positivt eftersom att de 
plockar undan så att det ser trivsammare ut, men detta kanske inte kunden alltid tycker. 
Johansson anser att en homestyling kan påverka mäklaren på olika sätt beroende på vilken typ 
av affär det rör sig om. Mäklaren kan både vinna och förlora på en homestyling, men är det så 
att mäklaren inte tjänar på det rekommenderas det inte.    
 
Högberg ser inte direkt något negativt med homestyling, däremot är den homestyling som 
visas på tv lite väl överdriven anser hon. Hon nämner att homestyling är positivt för de köpare 
som inte kan se möjligheter i kaos, men för de som kan göra det blir tjänsten negativ då de får 
betala för en tjänst de inte har något behov av. Homestyling är enligt Högberg mest 
användbart för säljaren som visar ett bättre intryck av sin bostad. Johansson anser också att 
tjänsten är positiv och tycker inte att det är några konstigheter i att en kund vill ha ut så 
mycket som möjligt av sitt köp och därför gör det snyggt också. Han tar även upp att köparen 
köper med ögat och ser denna då en snygg lägenhet så är den automatiskt villig att betala mer 
för den. Kotler skriver att påverkan är den del av marknadsföringsmixen som företag 
använder sig av för att kommunicera med sina kunder och påverka dem till sin fördel. 
Johansson menar att med hjälp av homestyling så påverkas köparen att betala mer för 
bostaden speciellt om den är snyggare. Claesson tycker att för dem personer som inte har 
färgsinne och vill ha hjälp med det så blir homestyling en hjälp för dem.     
 

5.4 Design management 
När Backlund jobbar med homestyling så är ljussättningen den viktigaste faktorn för henne i 
sin design. Det här är på grund av att ljussättningen lyfter upp en bostad som annars uppfattas 
negativt om det är mörk belysning. Hon berättar att hon använder sig av värmeljus för att det 
ger mycket belysning. Hon ser också till att bostaden får in så mycket dagsljus som möjligt. 
Den andra viktigaste egenskapen i hennes jobb som homestylingkonsult är färgsättningen. 
Även här är det på grund av att hon anser att mörka färger drar ner ljussättningen. För henne 
gäller det att få till en helhet och att alla rummen hänger samman. Det ska både vara en 
funktion i rummen och att färgerna går in i varandra. Bruce nämner att en inredare är skicklig 
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i sitt arbete på så sätt att de använder sig av ljus och färg för att maximera en bostads hela 
atmosfär vilket Backlund gör. Trender och design är de minst viktigaste egenskaperna i 
Backlunds arbete. Många förknippar nog homestyling med trender och design, och visst är det 
egenskaper som används inom det arbetsområdet, men det är inte lika viktiga egenskaper för 
Backlund i hennes arbete. När Lorentz berättar om design management så skriver han att det 
lätt kan bli missuppfattningar speciellt när alla tolkar ett begrepp olika och på sina egna sätt. 
Missuppfattningar kan nog lätt inträffas kring begreppet homestyling, men enligt Backlund 
handlar homestyling om att tänka på vad det är för slags hus som ska homestylas och vad som 
passar in i det huset. Bruce skriver att textiler och material är viktiga produkter för en 
inredare, men hon nämner att ljus och färg är minst lika viktiga faktorer i design processen. 
Inredningsdetaljer och textiler är viktiga faktorer för Backlund i hennes styling, men det är 
inte lika viktiga faktorer som själva ljussättningen. För henne handlar det om att få det lugnt 
och harmoniskt i bostaden med få färger som matchar varandra.  
 
Den design som Kärki på Nethem tittar på i sin värdering av en bostad är främst all fast 
inredning. De viktigaste rummen är bad och kök, men även golven och väggarna tittas på vid 
en värdering. När Högberg ska värdera en bostad så tittar hon på i vilket skick bostaden är i. 
Hon tittar t.ex. på golv, listor och om det luktar mögel. Sådant som färger och inredning är 
även här inte så viktigt, men att bostaden ser trevligare ut om det är ljust i den. Däremot 
påpekar hon att färger inte påverkar mäklarens värdering, men att färgen på tapeterna kan 
påverka slutkunderna. Claesson säger att uppvärmning och driftskostnader är viktiga aspekter 
i han värdering. Han tittar även på hur golvet ser ut och tycker inte att det är fräscht om det är 
en heltäckningsmatta. Det är dessutom viktigt att det är ljust i bostaden, Johansson tittar både 
på husets läge och vilket skick det är i. Han tittar också mycket på möbleringen och är den 
enda mäklaren som vi intervjuat som nämner detta. Det finns en skillnad i hans värdering 
beroende om han gör en bankvärdering eller en försäljningsvärdering. Vid en 
försäljningsvärdering har färg och inredning en betydelse. De mäklare vi har intervjuat tittar 
på olika saker i ett hus vid deras värdering. Ingen av mäklarna lägger stort fokus på färger och 
inredning vid en värdering av bostaden. Trots att sådant är viktiga element vid en 
homestyling. Alla kommenterar då att sånt oftast handlar om små belopp att ändra på därför 
har de inte stor påverkan vid en värdering. Men att det självklart ändras på vid en 
homestyling. Där blir ljusets funktion det viktigaste. Ljuset funktion är något som Bruce 
kommenterar är viktigt i en design process. Även att använda sig av en byggnads hela 
atmosfär, vilket mäklarna faktiskt gör, de tittar på alla funktioner som finns i huset.   
 
Om mäklarna känner att en homestyling behöver göras på bostaden. Så talar de om det för 
säljaren och de ger också säljaren tips och råd på vad den kan tänka på inför visningen. 
Processen från när mäklaren får kontakt med en säljare till att bostaden säljs kan delas upp i 
de fyra delarna som Bruce skriver att en designprocess har. Det börjar med själva kontakten 
eller kontraktet som mäklaren får i början med säljaren eller som inredaren får med säljaren. 
Sedan följer planeringsfasen där både mäklaren och inredaren ger säljaren råd och tips på vad 
han kan göra om i bostaden. Vill säljaren sedan ha mer hjälp än bara rådgivningen så kan 
inredaren hjälpa till med mer råd genom att ge säljaren en mer detaljerad lista på fler idéer på 
vad som kan göras i bostaden. Slutligen är fasen där homestyling sätts i verket, antingen om 
inredaren gör jobbet eller om säljaren väljer att göra jobbet själv.     
 
Bruce skriver att en designerns hjärna har tre olika sfärer av aktiviteter. I den uppfinningsrika 
sfären så försöker designern framkalla lösningar till problem som kan uppkomma. Designern 
utvecklar också hela tiden nya idéer och har ett risktagande för lösningar.  Backlund försöker 
alltid komma med idéer till sina kunder på vad som kan ändras i bostaden. Ibland så tar hon 
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risker och testar på nya lösningar vilket hon bara tycker är utvecklande. Bruce nämner också 
att idéerna som designern har framkallas av något i dennes erfarenhet och det blir starten för 
designern att jobba med problemet. För Backlunds del så är det vid hembesöket som hennes 
idéer frambringas och det är där som hon förbereder sig på vad för material som ska 
införskaffas. Backlund använder sig ofta av ljusa gardiner och ljusa överdrag då hon av 
erfarenhet vet att detta är saker som fungerar på de flesta objekt. Hennes inspiration hämtar 
hon bland annat från tv, inredningsprogram och inredningstidningar och mässor som hon 
besöker. Bruce skriver även att ett initiativ tagande är ett måste för en designer, speciellt då de 
jobbar med konservativa människor. Backlund har alltid ett initiativtagande då hon inte utgår 
från en bestämd mall i hennes arbete, hon ser även varje objekt som en ny utmaning för 
henne.   
 
Bruce tar både upp kortsiktiga och långsiktiga relationer som uppstår vid en design process. 
Vid homestyling bildas det inga långvariga relationer mellan inredaren eller säljaren då jobbet 
bara handlar om några dagar. Därför kan relationen mellan inredare och säljare kallas 
kortsiktig och avlägsen, men de båda parterna kommer varandra nära på så sätt att inredaren 
får se säljarens hem från en personlig synvinkel. De ska sedan omvandla den personliga 
atmosfären till en naturlig som ska locka så många människor som möjligt. Vid den korta 
tiden som inredare och säljare lär känna varandra så måste inredaren däremot försöka att 
övertyga säljaren att tycka om idéerna som presenteras och att säljaren tar till sig dem och gör 
något av dem. Vilket kan vara väldigt krävande för inredaren.   
 
Johansson tar upp att det är olika reaktioner från spekulanterna vid en stylad och en ostylad 
bostad. Är det en lägenhet som är smutsig på en visning så kan spekulanterna känna att den är 
ofräsch och då kan de inte se de positiva egenskaperna med lägenheten. Däremot tycker han 
inte att någon ska köpa en bostad för att den är stylad utan för att de tycker att den är fin. 
Bruce skriver att design används i psykologisk form där mottagaren ska få en ökande charm 
för tjänsten. Precis som Johansson berättar så påverkas köparna av homestyling och de får ett 
större intryck av bostaden då bostaden blir finare än vad den tidigare var.    
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6. Slutsats 
I uppsatsen sista kapitel redogör vi för de slutsatser och synpunkter som vi har kommit fram 
till genom tolkningar av tidigare redovisade teorier, intervjuer, och analys. 
 

6.1 Homestylings inverkan på mäklarbranschen 
Genom denna studie har vi kommit fram till att homestyling både har en positiv och negativ 
inverkan på mäklarbranschen. För säljaren kan valet att använda sig av homestyling bidra till 
att bostaden genererar i mer pengar, men det kan även vara ett risktagande då det inte alltid är 
lönsamt och inga garantier ges. Den positiva inverkan som köparen får med homestyling är att 
han får inspiration och nya idéer för inredning, yta och funktion. Med en homestylad bostad 
kan köparen få den rätta känslan som gör att han känner att han betalar det rätta priset för 
bostaden. Om köparen påverkas av stylingen så har han lättare att se möjligheterna med 
bostaden och därmed värdera bostaden på ett annat sätt. Det negativa med homestyling för 
köparen kan vara om han är intresserad av bostaden, men inte vill köpa den homestylad och 
då får betala ett högre pris för den. Det negativa för mäklaren är att han får genomgå mer 
förarbete inför en visning. Det positiva är att han tjänar på bostaden om den säljs till ett högre 
pris, men detta varierar beroende på vilken sorts avtal som gjorts mellan mäklaren och 
säljaren.  

Homestyling har inte funnits länge på Örebro marknaden, men ändå är mäklarna medvetna 
om tjänsten och erbjuder den vid behov. Däremot varierar det i hur stor utsträckning den 
används och hur den används. Hos vissa mäklare erbjuder tjänsten i deras koncept medan 
andra kan bistå med tjänsten vid efterfrågan. Här skiljer det mellan mäklarna beroende på hur 
stor de tror att efterfrågan är. Synen på homestyling är olika mellan mäklarna. Vissa anser att 
homestyling är ett konkurrensmedel gentemot konkurrenterna då allt som används mot 
kunden är ett konkurrensmedel. Andra ser inte tjänsten som ett konkurrensmedel då alla 
mäklare kan vid efterfrågan erbjuda tjänsten.   

 

6.2 Homestyling som redskap vid en försäljning 
Både Backlund och mäklarna anser att homestyling är något positivt, men det råder skilda 
meningar i hur stor utsträckning det ska användas. Det finns många faktorer som beaktas vid 
bedömningen om homestyling ska användas vid en försäljning eller inte. Där spelar husets 
läge, värdet på huset och vilka ägarna är stor roll. Om bostaden ligger centralt i stan så 
rekommenderas en homestyling, men om bostaden ligger utanför stadskärnan så är det inte 
lika lönsamt vid försäljningen. Beroende på bostadens värde så rekommenderas en 
homestyling inom en rimlig prisklass så att stylingen blir lönsam. Om inte dessa faktorer 
beaktas så kan homestyling ha en motsatt verkan på slutsumman.     
 
Programmen som visas om homestyling handlar oftast om omfattande renoveringar där 
mycket pengar läggs ut på bostaden. På grund av detta tror många att en homestyling är 
kostsam och kräver stor arbetskraft, men det går med enkla knep skapa en mer inbjudande 
känsla som får spekulanter mer intresserade av bostaden. Som några av mäklarna och 
Backlund nämner så behöver inte homestyling innebära stora förändringar eller stora utgifter. 
Om säljarna betraktar homestyling på samma sätt som Backlund så blir det ett praktiskt 
redskap att använda sig av vid en bostadsförsäljning. Om säljaren inte ser homestyling som 
något nödvändigt så blir fenomenet inget som används vid en försäljning. Då mäklarna bara 
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erbjuder tjänsten vid behov, är det upp till säljaren att avgöra om det ska användas som ett 
redskap eller inte.  
 

6.3 Framtiden för homestyling på Örebromarknaden 
Hur framtiden ser ut för homestyling på Örebromarknaden råder det delade meningar om. 
Claesson anser att homestyling nått sin topp och att det inte kommer att vara lika populärt i 
framtiden. Han menar att homestyling är mer ett Stockholmsfenomen då marknaden är större 
där. Backlund tror inte att homestyling kommer att avta i framtiden utan att fler kommer att 
förstå hur viktigt det är att ge ett första intryck av bostaden i och med att det bara tar några 
sekunder för spekulanten att få sig en uppfattning om bostaden. Backlund tror att människor 
kommer att bli medvetna om hur miljön runt omkring påverkar människan. Därför blir 
homestyling ännu viktigare i framtiden. Hon nämner även att bostadsräntorna är på väg upp 
och att det kommer att påverka homestyling positivt. Kärki tror att det är många mäklare som 
använder sig av homestyling i Örebro, däremot vet han inte i hur stor utsträckning. Högberg 
tror att homestyling kommer att blir mer populärt i framtiden då det redan har spritt sig i 
storstäderna. Även Johansson säger att han tror att homestyling kommer att bli mer vanligt i 
framtiden. Han anser att i och med att de äldre mäklarna går i pension och de yngre tar sig in 
på arbetsmarknaden kommer detta innebära att homestyling kommer att användas i större 
utsträckning. Detta då homestyling är ett nytt och modernt fenomen har de yngre en mer 
positiv inställning till tjänsten bedömer han.   
 
Om fler mäklarbyråer börjar använda sig av homestyling på samma sätt som Husman 
Hagberg gör finns det en chans att tjänsten blir ett naturligt inslag vid en visning. Det kan då 
bli så att alla bostäder som visas på hemsidorna är homestylade så att det lockar fler 
spekulanter till visningarna. Bostäderna som visas på visningarna blir då riktigt inbjudande för 
spekulanterna och människor kan välja att gå på visningar för att få inspiration till sina egna 
hem. Visningar kan komma att ses som en inspirationskälla, där intressenter kan få syn på nya 
sätt att inreda.   
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7. Egna reflektioner  
Innan studien påbörjades hade vi inte så djupa kunskaper om homestyling. Vi har under 
uppsatsen gång fått djupare kunskaper om ämnet och bildat oss en uppfattning om tjänsten. 
Det är inte i alla situationer som vi tycker att homestyling bör användas, men i de flesta fall 
anser vi att det är något positivt som de flesta kan använda sig av. Människor i allmänhet har 
ett intresse för fina föremål. Därför är det inte konstigt att homestyling blivit så populärt på så 
kort tid anser vi. Många föredrar nog att gå på en visning där bostaden är fin och har ett 
inbjudande intryck. Även om personen inte köper bostaden så får han inspiration och nya 
idéer på grund av stylingen. Det första intrycket som spekulanter får av en bostad är väldigt 
viktigt då han på några sekunder hinner få en uppfattning om hela bostaden. Vi tycker att med 
hjälp av homestyling så får spekulanterna en positiv uppfattning av bostaden vilket är den 
största fördelen med tjänsten.             

För de människor som inte har lätt för att inreda eller har något intresse av det kan 
homestyling vara en rejäl hjälp och inspiration vid en visning.  Självklart tycker vi att det är 
bra att köparen får se potentialen med bostaden vid en homestyling, men däremot tycker vi att 
det är dåligt för dem köpare som är mer intresserade av bostaden och som vill köpa en 
ostylad. I och med att bostaden då är homestylad så får de betala mer pengar för köpet, pengar 
som de istället skulle kunna lägga ut på bostaden efter köpet och inreda den efter sina egna 
önskemål.  

Vissa anser att med hjälp av homestyling försöker säljaren visa en förskönad bild av 
verkligheten. Men detta tycker vi inte är något negativt då vi undrar varför det inte ska vara 
tillåten att visa något från den bästa möjliga sidan. Att visa något från den bästa sidan behöver 
inte betyda att köparen får en felaktig eller falsk bild av bostaden. Med hjälp av homestyling 
framhäver säljaren det positiva med bostaden så att spekulanten blir medveten om de fördelar 
bostaden har så att detta inte förbises. Detta tycker vi är något naturligt som länge används i 
andra säljsituationer därför förstår vi inte varför det inte ska kunna användas på 
bostadsmarknaden. Att mäklarna inte talar om för spekulanterna att en homestyling gjorts kan 
bero på att fenomenet fortfarande är nytt i Sverige. Många har inte riktigt förstått syftet med 
tjänsten. I framtiden då homestyling blir mer känt i småstäder så tror vi att det kan bli ett 
naturligt inslag i bostadsköp.  

Vi tror att homestyling inte kommer att avta i framtiden, utan att tjänsten kommer att växa i 
takt med hur staden växer. Vi anser att det finns en risk att homestyling blir uttjatat och att 
folk tröttnar på det om det visas för mycket på tv. I övrigt tror vi att om inte media skapar en 
dålig bild av homestyling kommer nog de flesta att ha en positiv inställning gentemot 
fenomenet.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Intervjufrågor  – Backlund, Homestylingkonsult 
Vi är två studenter vid Örebro Universitet som skriver C- uppsats inom ämnet 
marknadsföring. Uppsatsen kommer att behandla ämnet Homestyling.    
 

• Vad är homestyling? 
 

• Vad är skillnaden mellan homestaging och homestyling? 
 

• Hur går Ni tillväga när en kund vill använda sig av homestyling? 
 

• Hur pass medvetna är Era kunder om tjänsten homestyling?   
 

• Vad är det viktigaste argumentet för att använda sig av homestyling? 
 

• Vad är viktigt att tänka på vid en inredning? (färgsättning, ljussättning, design, 
funktion och trender) 

 
• Vilka föremål är viktiga för en homestylad bostad och vilka är det inte? 

 
• Hur får Ni era idéer och inspiration till stylingen? 

 
• Utgår Ni från en bestämd mall eller testar Ni nya lösningar som kan vara risktagande i 

eran styling? 
 

• Hur mycket kostar det att använda sig av en homestyling? 
 

• Hur lång tid tar det att inreda en bostad?  
 

• Höjer homestyling värdet på en bostad vid en eventuell försäljning? 
 

• Är det lönsamt för säljaren att använda sig av homestyling vid en försäljning? 
 

• Vilken slags reklam gör Ni för tjänsten homestyling? 
 

• Hur tror Ni att homestyling påverkat fastighetsbranschen? 
 
• Är homestyling mer populärt i Stockholm än i Örebro? 

 
• I hur stor utsträckning tror Ni att homestyling används i Örebro?  

 
• Anser Ni att homestyling är en trend som kommer att avta med tiden? 

 
• Hur tror Ni att framtiden kommer att se ut för Homestyling på Örebro marknaden 

 
Tack för Er medverkan! 



 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Intervjufrågor  – Fastighetsmäklare  
Vi är två studenter vid Örebro Universitet som skriver C- uppsats inom ämnet 
marknadsföring. Uppsatsen kommer att behandla ämnet Homestyling.    
 

• Vad är homestyling för Er? 
 

• Hur går Ni tillväga när en kund vill använda sig av homestyling? 
 

• Nämner Ni själva till kunden att Ni erbjuder tjänsten homestyling eller låter Ni kunden 
fråga efter det? 

 
• Vad anser Ni om homestyling, negativt – positivt? 

 
• Hur pass medvetna är Era kunder om tjänsten homestyling?   

 
• Vilken roll spelar homestyling för Er bransch, negativt – positivt?  

 
• Höjer homestyling värdet på en bostad vid en eventuell försäljning? 

 
• Vilket värde tror Ni att homestyling har för de tre parterna, säljare, kund och 

mellanled? 
 

• Är det lönsamt för säljaren att använda sig av homestyling vid försäljning? 
 

• I hur stor utsträckning tror Ni att homestyling används i Örebro?  
 

• Vad är det Ni tittar på inuti en bostad vid värdering? 
 

• Är färger och inredning viktiga i Er värdering av bostaden? 
 

• Anser Ni att homestyling är ett konkurrensmedel gentemot andra fastighetsmäklare 
som inte använder sig av den tjänsten? 

 
• Vilken/vilka skillnader är det vid en visning av en bostad som har använt sig av 

homestyling och en som inte har det ur ett kommunikationsperspektiv? 
 

• Vilka reaktioner får Ni av spekulanter vid en homestylad/icke homestylad bostad vid 
en visning? 

 
• Vilka delar av kommunikationsmixen (Personlig försäljning, reklam, public relations, 

direkt marknadsföring och sales promotion) använder Ni er av vid en försäljning? 
 

• Hur har försäljningstiden påverkats av de tillfällen Ni använt Er av homestyling? 
 

• Hur stor andel av Era bostäder homestylas?  
Tack för Er medverkan! 


