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Sammanfattning 
 

Homestaging är en tjänst som går ut på att designa en lägenhet innan försäljning för att i 

slutändan uppnå ett högre pris än om lägenheten inte skulle ha designats. Hela tjänsten bygger 

på att priset ska vara så pass mycket högre att säljaren ska ha tjänat på tjänsten efter att de 

betalat kostnaden för den. Det är en relativt ny tjänst i Sverige som växer i snabb takt. 

Tjänsten har sedan 70-talet funnits i utlandet som t.ex. USA där den är allmänt accepterad 

sedan länge. 

Tjänsten har dock ifrågasatts av många i  Sverige då effekterna av den är omöjliga att på ett 

rimligt sätt mäta i siffror. Hur ska man kunna avgöra hur mycket en  bostad har ökat i värde 

efter en renovering eftersom bostaden aldrig kan säljas två gånger under samma 

förutsättningar? Eftersom det inte går att mäta i siffror studerade vi fenomenet ur en annan 

synvinkel där vi via en enkät frågade de olika intressenterna vilka variabler de anser viktiga 

för att sedan ge de olika variablerna värden. De som svarade på enkäten hade då möjlighet att 

värdera de olika variablerna vilket gav  oss möjlighet att jämföra de olika 

intressentgruppernas uppfattningar om vad som var viktigt och vad som var mindre viktigt när 

de väljer bostad. 

Frågan huruvida denna tjänsten är lönsam eller inte har väckt intresse hos oss och vi har med 

vår frågeställning som grund letat i utvald litteratur efter svar. De teorier som vi valt att 

undersöka i ämnet berör köpbeteende och realoptioner. Vi ifrågasätter vem som egentligen 

tjänar på dessa affärer. Skapar detta mervärde för säljaren, köparen, mäklaren eller enbart 

homestagingföretagen? 

I vår analys kommer vi fram till att fastighetsmäklaren har ett stort intresse i att en lägenhet 

har genomgåtts av ett homestagingföretag eftersom deras intäkter från försäljning är 

provisionsbaserad. Homestagingföretagen får betalt för tjänsten och vill ha så mycket arbete 

som möjligt och tjänar på att fler och fler lägenheter stylas. Säljaren tar en risk genom att 

anlita ett homestagingföretag eftersom säljaren inte vet om försäljningspriset kommer öka så 

mycket att det täcker kostnaden för tjänsten. Kostnaden för tjänsten är dock relativt liten om 

ser till priser på lägenheter i storstadsregioner. Köparen blir den som i slutändan får betala för 

tjänsten och även det överskott som säljaren tjänar på att använda sig av tjänsten. Eftersom 

homestaging är en bransch i stark tillväxt kan man dock dra slutsatsen att köparna är villiga 

att betala denna premie där de i utbyte får en lägenhet de kan flytta in direkt i utan att själva 

behöva renovera sin nya bostad. 

 



 3

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning     5 
1.1 Bakgrund     5 

1.1.2 Branschpresentation Sverige    5 

1.1.3 Produktsituation     6 

1.2 Problemformulering     7 

1.3 Syfte      7 

1.4 Avgränsning     8 

 

2. Metod      9 
2.1 Vår metod för önskat resultat    9 

2.1.1 Intervjuer     9 

2.1.2 Enkäter      10 

 

3. Teori      12 
3.1 Val av teorier     12 

3.2 Konsumentbeteende     12 

3.3 Perception     14 

3.4 Real optioner     16 

3.4.1 Vad är en option?     16 

3.4.2 Vad är en realoption?    17 

3.4.3 Osäkerhet, utsatthet och risk    17 

3.4.4 Olika optionstyper     18 

 

4. Empiri      20 
4.1 Bakgrund     20 

4.1 Resultat av fastighetsmäklarnas enkät   21 

4.2 Resultat av spekulanternas enkät    21 

4.3 Resultat av homestagingföretagens enkät   21 

 



 4

5. Analys      31 
5.1 Homestaging kostar     31 
5.2 Homestaging ska skapa en ökad efterfrågan   31 
5.3 Går det att köpa bra smak?    32 

5.4 Realoptioner     32 

5.4.1 Waiting-to-invest     32 

5.4.2 Growth option     33 

5.4.3 Exit option     34 

5.5 Perception     34 

 

6. Slutdiskussion     35 

 

7. Referenser     37 
 



 5

1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till författarnas ämnesval. Här ges en 
förklaring till varför ämnet är intressant att studera, vilket i sin tur mynnar ut i en 
problemformulering.  
 

 

1.1 Bakgrund 
Fenomenet homestaging började användas i USA kring mitten av 70-talet. Barb Schwarz, som 

inofficiellt ses som grundaren av branschen, hade innan hon påbörjat sin 

fastighetsmäklarkarriär varit ägare av ett inredningsföretag och såg tidigt i sin karriär 

möjligheterna med att förbereda (med design och inredning) de bostäder hon hade för 

försäljning. Detta visade sig ge så bra resultat att hon utbildade alla sina säljare kring hur de 

enkelt skulle förbereda objekten innan försäljning. Barb kallade sin metod för ”Staging the 

home for sale” vilket var banbrytande för hela fastighetsmarknaden världen över. Staging är 

sen dess ett accepterat begrepp inom fastighetsmarknaden och Barb har sedan 1985 utbildat 

över 600.000 mäklare och inredare inom ämnet. Genom sin framgång övergick Barb helt till 

att undervisa inom ämnet och fick år 2004 patent på varumärket ”stage” i både USA och 

Kanada. Hon säljer i dagsläget kurser världen över inom området och är av den åsikt att det 

ska krävas ett utbildningscertifikat som erhålls genom utbildning för dem som är 

yrkesverksamma inom området. Certifikatet skulle ge branschen ett bättre rykte och samtidigt 

ge kunderna en större trygghet genom de kvalitetskrav som ställts på det certifierade. 

 

 
1.1.2 Branschpresentation Sverige 
Idag finns det ett 20-tal företag i Stockholm som är verksamma inom homestaging.  De allra 

flesta av dessa företag har bara timanställda och saknar fast anställd personal. Att bedöma 

branschens storlek genom deras omsättning har visat sig vara svårt då de flesta av företagen i 

Sverige är så pass nystartade att de inte hunnit göra något bokslut ännu.  

Många företag på den Svenska marknaden drivs av personer som arbetar med något annat 

samtidigt. Dessa företag ser dock en ökad efterfrågan på tjänsten och räknar med att inom 

något år ägna sig på heltid åt sitt företag. De flesta företag har inga anställda utan bedrivs som 

enskilda firmor. 
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1.1.3 Produktsituation 
Homestaging är ett relativt nytt begrepp i Sverige men som de senaste åren genom särskilt 

media blivit ett alltmer känt begrepp på marknaden.  

Homestaging handlar om att visa de förutsättningar och möjligheter en bostad har och därmed 

göra den mer attraktiv vid försäljning. Risken som finns då säljaren själv ska styla sin bostad 

är att han gör det med sin egen personliga stil vilken mest sannolikt inte överensstämmer med 

de flesta av spekulanternas och det är här som homestagingföretagen kommer in i bilden. 

Stylisternas roll är att hjälpa sina kunder att kommunicera med sina köpare genom att skapa 

ett hem som attraherar köparnas behov. Det handlar om att skapa en bra atmosfär genom att 

framhäva bostadens fördelar och dölja bostadens nackdelar. Bostaden ska bli så neutral och 

säljande som möjligt till den målgrupp som den riktar sig. Kan säljaren attrahera rätt 

målgrupp kommer fler spekulanter på visningen vilket förhoppningsvis bidrar till budgivning 

och i slutändan högre försäljningspris. Hur mycket som behöver göras skiljer sig såklart från 

de olika bostäderna men det kan röra sig från allt mellan att måla, inreda med nya möbler, 

dekorera med blommor till att renovera hela kök och badrum.  Det primära målet att få 

spekulanterna att identifiera sig med bostaden och därmed vilja betala ett högre pris för att få 

köpa den. Många ifrågasätter idag huruvida det lönar sig med homestaging då de tar för givet 

att spekulanterna försöker hålla sig så neutrala som möjligt till personliga intryck då detta i 

det flesta fallen är den absolut största affären de gör i sina liv.  

Dock visar undersökningar i USA på att bostäder som stylats av homestagingföretag stiger 

med 5-10% och ofta mer därtill. 

Homestaging är lönsamt så länge det är en nyhet, menar Stellan Lundström, professor i 

fastighetsekonomi på KTH. Och som alltid är det de som är först ute som tjänar pengar. 

- Homestaging är en smart affärsidé som tog fart när prisracet drog igång, säger Stellan 

Lundström. Den kom när alla parametrar var som bäst för fastighetsmarknaden och 

mäklarna behövde lyfta fram de enskilda objekten för att snabbt få dem sålda. Det är nu 

medan homestagingen ännu är ett nytt fenomen som det går att göra pengar på det. 

Han tror att homestagingen är här för att stanna och att det kommer att bli norm. Det skapas 

en ny standard för hur bostäder ska se ut. Det är bara att titta på USA där det är en hel 

industri, menar han. Lönsamt kommer det i framtiden bara att vara för hemstylistfirmorna. 

- När alla hemstylar måste alla vara med i racet, men du får inte ut mer pengar för det. 

Hushållens ekonomi är begränsad och de kommer inte att lägga ner mer pengar på bostad, 

säger Stellan Lundström. (www.gp.se, 2005-10-08) 
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1.2 Problemformulering 
På senare år har de ökande bostadspriserna främst i storstäderna varit ett aktuellt ämne. Ett 

ökat intresse för bostadsaffärer har givit ett ökat antal fastighetsmäklare. Det har även dykit 

upp ett antal inredningsprogrma på TV som visar hur man kan renovera sin lägenhet själv 

eller hur en renovering kan förändra bostaden. På senare år har även homestagingföretag 

startats i Sverige. Detta fenomen har funnits i USA sedan början på 70-talet. Vi vill undersöka 

vilken uppfattning de olika inblandade i en bostadsförsäljning har om homestaging samt vad 

eller vilka tjänster de värdesätter som homestagingföretagen tillhandahåller. 

 

- Skapar homestaging ett mervärde och i så fall för vem? 

- Vad anser de olika intressenterna i bostadsaffär om homestaging? 

 

 

1.3 Syfte 
Vår avsikt är att undersöka effektiviteten i fenomenet homestaging. Vi vill jämföra de delar 

som spekulanter av bostäder anser sig värdesätta högt för att sedan jämföra dem med de delar 

av bostaden som homestagingföretag resp. mäklare värderar högst. Att renovera så mycket 

som möjligt i en bostad ligger såklart i homestagingföretagets intresse då det påverkar deras 

inkomst positivt, medan det enbart ligger i bostadsägarens intresse så länge renoveringen av 

bostaden skapat ett större mervärde (beredd att betala ett högre pris för lägenheten) för 

kunden än vad själva renoveringen kostat. Att bevisa att slutpriset är så pass mycket högre än 

vad det skulle ha blivit utan renovering, så att renoveringen lönat sig, ter sig tämligen 

omöjligt. 
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1.4 Avgränsningar 
För att det skulle bli möjligt att praktiskt genomföra undersökningen har vi varit tvungna att 

begränsa oss till Stockholms innerstad som bostadsmarknad och de preferenser som 

bostadsköpare har här. Det är troligt att vår slutsats och hela utformningen av undersökningen 

skulle ha sett annorlunda ut om vi vänt oss till en större marknad där preferenserna kan vara 

av helt annan karaktär. Denna begränsning känns dock högst naturlig, om vi förutsätter att vi 

håller oss inom Sveriges gränser, då fenomenet homestaging i dagsläget så gott som 

uteslutande endast existerar i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Då det nästan 

uteslutande i innerstan finns lägenheter och inga småhus(villor) är vår undersökning utformad 

för att behandla den typen av köp. Skulle vi även tagit hänsyn till småhus så skulle variablerna 

skilja och undersökningen skulle därför se annorlunda ut.  
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2. Metod 
 

I detta avsnitt ges en förklaring för hur insamlingen av teori och empiri skett samt en 

beskrivning av vald metod samt tillvägagångssätt för undersökning. 

 

 

2.1 Vår metod för önskat resultat 
Med metod menas det direkt praktiskt-vetenskapliga arbetet, såsom insamling av data, 

bearbetning av data, sammanställa datan etc.  

Då kunskapen och informationen kring fenomenet homestaging är ytterst bristfällig har vi valt 

en fallstudiebaserad modell där en enkätundersökning är vårt största underlag för analys. 

Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 

empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas 

och när det rör sig om komplexa fenomen. Fallstudiebaserad forskning kan ha flera syften, ett 

av dessa är att fallen fungerar som underlag för forskning. Fallen ger då empiriska data som 

sedan kan analyseras och tolkas (Gustavsson, B et al. 2003. Kunskapande metoder inom 

samhällsvetenskapen). 

 

I vår teoridel har vi beskrivit de teorier som vi anser lämpliga för vår undersökning. Vi 

beskriver hur en kund beter sig vid köp (köpbeteende), dvs. vilka variabler som påverkar 

kunden i köpprocessen, samt nödvändig teori kring optionstänkande.  

Med hjälp av denna teori anser vi oss ha tillräckligt med underlag för att analysera vårt 

resultat av undersökningen. 

 

 

2.1.1 Intervjuer 
För att kunna tillämpa sina teorier är intervjun ett viktigt instrument inom fallstudiebaserad 

forskning. Dessa kan ske på en mängd olika sätt, exempelvis genom personlig-, telefon- eller 

mailintervju.  

 

Vi har valt att använda oss av telefonintervju. Detta går ut på att man ställer frågor genom att 

ringa upp personen som man valt och ställa de frågor som ingår i enkäten. Det finns både för 

och nackdelar med denna metod. 
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Fördelen är att de personer som intervjuas får chans att ställa frågor tillbaka om något är 

oklart samt att tydligt förklara sig och motivera sina svar. Nackdelen är att de intervjuade 

omgående måste svara på frågorna vilket innebär en kort betänketid. En ytterligare anledning 

till att vi valt denna form är av praktisk karaktär. Det har varit mycket enkelt och 

tidsbesparande att ringa upp mäklare och homestagare då de sällan nås på sitt kontor utan är 

ute och arbetar på olika platser.   

 

 

2.1.2 Enkäter 
De frågor som vi har använt oss av på enkäten är exempel de vanligaste renoveringarna och 

ändringarna som man kan göra, enligt homestagarna vi frågat. Dessa frågor är återkommande 

begrepp när folk vill utföra renoveringar även enligt hantverkare. 

 

I intervjuerna med de tillfrågade förväntar vi oss att få svar på frågan hur viktiga de tycker de 

moment som vi nämner på vår enkät är.  Vi tror inte att mäklarnas svar stämmer helt överens 

med konsumenternas och homestaging företagens svar. Därför har vi sammanställt en 

enkätintervju även kallad gruppintervju. Denna metod gör att man snabbt och billigt kan få 

svar från många personer.(Dahmström, Karin. 2000. Från datainsamling till rapport-att göra 

en statistisk undersökning)  

 

Inför enkäten ställde vi oss frågan vad vi ville ha ut av den. Eftersom attributen folk 

efterfrågar vad gäller lägenheter är lika beslöt vi oss för att utforma en skala för att på så sätt 

enklare kunna utläsa skillnader. Viktigt var också korta och enkla frågeställningar eftersom de 

intervjuade inte fick så mycket betänketid. 

 

De fastighetsmäklare som valdes ut att deltaga arbetar på Christer Magnusson mäkleri i 

Stockholm och Erik Ohlsson Fastighetsförmedling. De homestagingföretag som valdes ut är 

slumpvis utvalda genom sökning på ordet homestaging på internet. De spekulanter som är 

med har alla varit på visningar och kan därför anses vara ute på marknaden. 

 

Det är viktigt att hela tiden vara medveten om att dessa frågor är ställda utan någon koppling 

till priset av lägenheten. Självklart skulle de flesta personer välja en lägenhet med renoverade 

kök och badrum men man vill helst inte betala för det, speciellt om man inte gillar designen. 
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Samtidigt resonerar säljaren så att han vill ha tillbaka sina investerade pengar om det är han 

som låtit renovera lägenheten. De tillfrågade har ombetts att snabbt svara på frågorna genom 

att ange något av de olika alternativ vi läst upp efter vi ställt frågan. 
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3. Teori 
 

Detta kapitel har för avsikt att ge läsaren den teoretiska kunskapen som är relevant för att 

förstå undersökningen. Läsaren ska få en uppfattning om konsumentens beteende och 

beslutsfattande vid konsumtionstillfället samt innebörden av realoptionsteorin. Teorierna ska 

ge läsaren en förståelse för hur vi kopplat teorin till verklighet. 

 

3.1 Val av teorier 
I denna undersökning ser vi bostaden som en säljbar produkt och utreder de möjligheter som 

finns att påverka den så att den blir så attraktiv som möjligt för köparna. För att läsaren ska 

förstå undersökningen kommer vi att redogöra för de, enligt oss mest väsentliga, teorier som 

berör undersökningen. 

 

3.2 Konsumentbeteende 
Vad som styr vem som ska köpa vilken produkt och varför just den konsumenten gör det är 

något som kan beskrivas genom en process som kallas för köpbeslutsprocessen. 

Konsumenternas inköp tenderar att styras av 4 faktorer som beskrivs enligt följande modell 

(Kotler 2002, Marketing: an introducion): 

 

 
 

I modellen ser vi att det finns fyra kategorier av faktorer som påverkar privatpersoners inlöp; 

kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. 
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Kulturella faktorer: Kulturen innebär de grundläggande värderingarna, uppfattningarna om 

världen och beteenden en samhällsmedlem lär sig från familjen och andra viktiga 

institutioner.  

 

Sociala faktorer: Individer i ett samhälle tillhör en social klass som är en relativt bestående 

och ordnad avdelning i samhället vars medlemmar delar samma värderingar, intressen och 

beteenden. De sociala faktorerna kan delas in i mindre grupper och där familjen kan ses som 

en grupp. Inom dessa små grupper har individen sedan en roll och en viss status. 

 

Personliga faktorer: Personliga faktorer som påverkar konsumentbeteendet är ålder, stadie i 

livet, den ekonomiska situationen, livsstil, personlighet samt självuppfattning. Med stadie i 

livet menas att människor förändrar sina köpvanor under sin livstid; barn köper mer leksaker, 

ungdomar mer musik och kanske mer alkohol, medan vuxna lägger pengar på hus och bilar. 

Med självuppfattning menas att en individs ägodelar avspeglar hans/hennes identitet.  

 

Psykologiska faktorer: Motivation, uppfattning, inlärning och värderingar/attityder är alla 

exempel på psykologiska faktorer. Olika motiv finns till varför individer handlar vissa 

produkter. En motiverad person handlar utifrån hans/henns uppfattning av en situation. När 

individer handlar lär de sig något, vilket kommer att påverka deras beteende nästa gång de gör 

inköp. Genom att handla och lära sig saker påverkas en individs värderingar och attityd, vilka 

i sin tur påverkar konsumentbeteendet. 
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3.3 Perception 
Med perception menas hjärnans insamlande av information och bearbetningen av dessa 

intryck och stimulis.  Människan omges konstant av mängder med olika former av energi som 

har stor påverkan på hur vi agerar i olika situationer. Allt eftersom dessa intryck tas in 

bearbetas de av våra nervceller i sinnesorganen. Dessa intryck kan komma som ljud, ljus, lukt 

osv. Detta händelseförlopp kan visualiseras på ett bra sätt genom följande modell (Karlsson. L 

2001, Psykologins grunder): 

 
Händelseförloppet inleds med att individen påverkas av stimuli. Därefter tas informationen 

emot av sinnesorganen där ljusenergi tas emot av ögonen, ljudenergi av öronen osv. Innan de 

når hjärnan så passerar de genom en funktion i hjärnstammen, det retikulära 

aktiveringssystemet (RAS). Detta system har som funktion att sortera bort ointressant 

information som inte behöver nå hjärnan. Vad som avgörs som viktig information eller inte 

skiljer sig mellan individer då personliga faktorer som intressen, behov och 

stimulansintensitet styr urvalet. På så vis avgörs vilka sensoriska impulser som når hjärnan 

och vilka som inte gör det(Karlsson. L 2001, Psykologins grunder).  

Nu är man medveten om vad som händer vilket leder till att kroppen aktiverar minnet för 

igenkännandet, känslor väcks. I hjärnan beslutas sedan om lämplig åtgärd ex. någon kastar en 

boll, du duckar.  

 

Forskare har studerat hur känsliga och mottagliga våra sinnen är och har delat in dessa i två 

grader av känslighet. 

 

1. Den absoluta tröskeln: Med detta menas den minsta möjliga stimulansenergi som påverkar 

och registreras av våra sinnen. I praktiken leder detta till att ju lägre absolut tröskel individen 

har desto mer känslig är han/hon för intryck. 
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2. Differenströskel: Även små skillnader i stimuli kan ibland vara mycket betydelsefulla. Med 

differenströskel menas den minsta skillnaden mellan två stimulis som kan uppfattas (robert 

Schwartz(2003): Perception).  

 

Den absolut mest intressanta perceptionen i marknadsföringssammanhang är dock något som 

kallas sublimal perception. Med sublimal perception menas att stimulus är så pass svaga eller 

tillfälliga att de påverkar oss utan att vi är medvetna om det. Detta beror på att de ligger under 

vår perceptionella tröskel. Detta leder till att vi kan påverkas av reklam utan att veta om det 

och på så vis kontrolleras och manipuleras omedvetet. Effektiviteten hos en sådan utformad 

reklam är något som såklart alla reklammakare strävar efter och som kommer bli mer och mer 

intressant i framtiden (Robert Schwartz, 2003, Perception).  
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3.4 Real optioner 
 

En verksamhetsökning kräver investeringsbeslut som genomsyras av osäkerhet. Chefer vet att 

eftersom markanden förändras måste de aktivt styra investeringar genom att ändra 

efterföljande planer. Chefer vet också att de finansiella standardverktygen inte fungerar för 

detta ändamål.  

Faktum är att många strategiskt viktiga investeringar ofta faller pga av dessa ”trubbiga” 

verktyg. Därför är det vanligt att analyserare manipulerar resultatet för att korrigera för deras 

”good feeling” om något projekt. Det gör att många chefer fattar beslut på alldeles för 

optimistiska grunder. 

 

3.4.1 Vad är en option? 
En option är rättigheten, men inte skyldigheten, att genomföra en transaktion i framtiden. 

Optioner är värdefulla när det finns osäkerhet. Exempelvis ger ett köpoptionskontrakt 

rättigheten för innehavaren att köpa en aktie till ett i förväg fastslaget pris vid ett specifikt 

datum. Optionen kommer endast att lösas in om lösenpriset är lägre än aktiepriset.     

 

”Realoptions-tänket” har tre komponenter som är till stor användning för chefer: 

• Optioner är betingade beslut: en option är möjligheten att fatta ett beslut efter man ser 

hur utfallet blev. Om man på ”lösendagen” ser att det gick bra fattar man ett beslut, 

och om det gick mindre bra fattar man ett annat. Detta betyder att avkastningen inte är 

linjär, utan påverkas av beslutet. Detta till skillnad från vanliga (fasta) beslut där man 

fattar samma beslut oavsett hur det går. 

• Optionsvärdering är förenligt med finansmarknadsvärdering: realoptionstekniken 

använder finansmarknadens inputs och koncept för att värdera komplexa avkastningar 

från alla typer av reala tillgångar. Detta ger ett rättvist resultat (jämför äpplen med 

äpplen). 

• Optionstänket kan användas för att aktivt designa och leda strategiska investeringar: 

hur kan jag reducera min utsatthet för risk? Hur kan jag öka avkastningen om det blir 

en bra ”outcome”. Första steget är att identifiera och värdera optionen i en strategisk 

investering. Andra steget är att omdesigna investeringar för att passa optionen bättre. 

Det sista steget är att aktivt leda investeringen genom den skapade optionen. 
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3.4.2 Vad är en realoption? 
En realoption kan betraktas som en förlängning av en finansiell option till en option på reala 

(icke-finansiella) tillgångar. Medan finansiella optioner har ett detaljerat kontrakt, är 

realoptioner inbäddade i strategiska investeringar som måste identifieras och specificeras. 

 

Realoptionsapproachen kan hjälpa utformningen av den strategiska visionen 

Realoptionsapproachen utökar de strategiska alternativen, vilket underlättar för cheferna att 

identifiera och värdera möjligheterna att investera i såväl den finansiella marknaden som 

produktmarknaden. 

Realoptionsapproachen skapar också två förbindelser mellan projektanalyser av strategiska 

investeringar och den företagsstrategiska visionen. Detta kan ses i två perspektiv: 

• Uppifrån – ned: realoptionsapproachen trycker på dessa frågor: Vilka värdeskapande 

möjligheter är unika för detta företag? Vilken mängd och typ av risk måste bäras för 

att skapa detta värde?  

• Nerifrån – upp: realoptionsapproachen tillhandahåller ramverket för att sammanbinda 

projektets värde och risk samt strukturen för att påverka företagets nettoexponering av 

risk. Detta perspektiv åskådliggör även hur osäkerhet påverkar projektets värde, vilket 

utgör värdefullt material för företagets ledning. 

 

3.4.3 Osäkerhet, utsatthet och risk 
Osäkerhet är den externa omvärldens slumpmässighet. Ledningen kan således inte påverka 

den. Osäkerhet är även en input i realoptionsanalysen. Ett företags utsatthet för osäkerhet – 

känsligheten för företagets cash flow – är beroende av många faktorer, bland annat typ av 

företag, kostnadsstruktur samt kontrakten för input/output. Efter att ha analyserat omvärldens 

osäkerhet, kan ledningen påverka tillgångarnas utsatthet genom att investera. Den negativa 

ekonomiska konsekvensen av ett företags utsatthet är risk.    
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3.4.4 Olika optionstyper 
 

Waiting-to-invest options: en realoptionsanalys integrerar möjliga framtida 

försäljningsutgångar och kvantifierar avkastningen mellan ökade vinster från direkt expansion 

med förluster som kan undvikas genom att vänta och ”lösa upp” osäkerheten. Analysen 

identifierar den bästa strategin, och visar i detta fallet att värdet att vänta överstiger värdet av 

omedelbar expansion. 

 

Growth options: en traditionell analys visar ofta att kostnaderna kommer att överstiga de 

förväntade vinsterna. En realoptionsanalys visar däremot att investeringen skall genomföras 

eftersom den skapar tillväxtoptioner. Detta innebär optioner att genomföra ”follow-on” 

projekt om den initiala investeringen lyckades. 

 

Flexibility options: alternativen är att antingen bygga en eller två fabriker. En traditionell 

analys hade föreslagit att det hade blivit billigare att endast bygga en fabrik, medan en 

realoptionsanalys hade visat att det hade skapats ett högre värde genom att bygga två fabriker. 

Därigenom kan man switcha produktionen mellan fabrikerna om det skulle behövas. En 

traditionell analys hade missat hur ”switchoptionen” genererar värde i osäkra miljöer. 

 

Exit options: frågan lyder om ett företag skall bygga en ny fabrik. En traditionell analys hade 

visat att projektet inte skulle genomföras. En realoptionsanalys hade värderat ”optionen att 

överge projektet” om företaget mottar negativ information om marknadsförhållanden. Genom 

att inkludera optionen att överge projektet, ökar projektets värde och investeringen kan 

genomföras. 

 

Learning options: frågan här handlar om vilken av tre filmer som ett filmbolag skall ge mest 

resurser. De tre filmerna visas därför i begränsad upplaga i utvalda städer. Traditionella 

analyser hade missat hur varje steg i investeringen skapar bättre information om varje films 

totala vinster samt optionen att göra nästa investeringsbeslut. Realoptionsanalysen värderar de 

betingade besluten och visar hur man skall strukturera varje steg för att erhålla högre värde.   
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Budskapet till investerare lyder således 

• Hur skall osäkerhet och dess effekter värderas över tiden? 

• Hur skall kunskapsområdet om finansmarknaden integreras med intern beslutsfattning 

och värdering? 

• Hur man skall använda realoptionstekniken, särskilt i relation till osäkerheten och 

betingade beslutsmöjligheter. 

• Hur man bäst skall leda strategiska möjligheter för att på bästa sätt tillvarata optionens 

inneboende värden.    
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4. Empiri 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultaten av den undersökning vi gjort i form av 

en enkät. Vi har valt att redovisa resultaten i diagram för att läsaren på bästa sätt ska kunna 

se skillnader i svar från de tillfrågade grupperna. Efter varje fråga har vi valt att skriva 

kommentarer som vi ansett vara beskrivande för de enskilda gruppernas åsikt kring frågan. 

 
4.1 Bakgrund 
 

Intervjuerna med de mäklare, spekulanter och homestagare gav oss en fingervisning om vad 

de tycker är viktigt inför försäljningen av en lägenhet. 20 stycken av varje kategori 

intervjuades. Av mäklarna var 12 stycken män och 8 kvinnor. Av de 20 spekulanter vi 

tillfrågade var 13 stycken kvinnor och 7 män. Av de homestagare som intervjuades var 14 

stycken kvinnor samt 6 stycken män. 

De frågor som ställdes till alla var hur mycket olika faktorer spelade roll inför en försäljning 

när det gäller att få ut absolut högsta möjliga pris. Självklart finns det variationer inom varje 

fråga t.ex. spelar belysningen mindre roll i en takvåning eftersom desto högre upp lägenheten 

ligger desto mer naturligt ljusflöde har den men överlag var det dessa tio faktorer som enligt 

homestagarna och hantverkare är vanligast att förändra. 

De mäklare som vi intervjuat är i olika åldrar. 

Eftersom fenomenet homestaging är så pass nytt kan det tänkas att de äldre mäklarna behöver 

lite mer tid för att anpassa sig och utnyttja homestaging. De har arbetat en längre tid utan det 

och säkert upplevt att det har gått bra utan. Många av de nya mäklarna har kanske redan under 

sin utbildning kommit i kontakt med begreppet. 

Det finns 5 stycken olika alternativ till varje svar och dessa har vi poängsatt efter följande 

system: 

Alternativ Poäng 

Avgörande 4 

Viktigt 3 

Varken eller 2 

Mindre viktigt 1 

Oviktigt 0 
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4.2 Resultat av fastighetsmäklarnas enkät 
Totalt kan mäklare som håller med om att dessa faktorer spelar en avgörande roll i 

försäljningen alltså lämna 80 poäng. Med viktigt menas att det påverkar försäljningen i den 

riktningen att priset blir högre. 

 

4.3 Resultat av spekulanternas enkät 
Vi ställde samma frågor till 20 spekulanter som vi intervjuat i samband med visningar. 

Eftersom de var på visningar så utgår vi från att de representerar en del av 

konsumentmarkanden, 

 

4.4 Resultat av homestagarnas enkät 
Även 20 homestagare fick frågan hur viktiga vissa moment är för att få ut högsta möjliga pris. 

Vissa av dessa har även hjälpt till att välja ut de frågor som ingick i undersökningen. 

 

Nedan kommer varje ställd fråga att redovisas samt hur stor den totala poängen blev och 

snittpoängen. Ju högre poängen är desto viktigare tycker de tillfrågade att det momentet är. 
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Fråga 1.  

Hur viktigt är det att bostaden genomgåtts av en professionell homestagare? 
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Fastighetsmäklare: En del av fastighetsmäklarna menar att det är ett helt koncept av delar 

som innebär just homestaging och att det därför inte går att skilja ut enskilda moment från det. 

Därför valde vi att ta med en formuleringen som då innefattar helheten vilket mäklarna tyckte 

var relativt viktigt. 

 

Spekulanter: De flesta konsumenter tycker att det är mindre viktigt. Någon som var positiv 

sade att det var bra att kunna se möjligheterna men de flesta var likgiltiga. 

 

Homestagingföretag: Det är ganska självklart att de i branschen förordar homestaging. 

Många tyckte dock att det inte var helt avgörande för hur försäljningen skulle gå men ändå 

viktigt. 
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Fråga 2. Hur viktig är doften i bostaden under visningen? 
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Fastighetsmäklare: Majoriteten tycker doften är viktig. Den gör onekligen ett fräscht intryck 

var det många som sade. 

 

Spekulanter: Många menar att luktar det konstigt så finns det en risk att något är trasigt eller 

inte helt i sin ordning. 

 

Homestagingföretag: Doften är något som är påtagligt direkt när spekulanterna kommer in i 

lägenheten och är starkt bidragande till deras första intryck. Därför tyckte de flesta att det var 

avgörande. 
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Fråga 3.  

Hur viktigt är det att personliga saker och övriga små dekorationer är borttagna 

vid visning? 
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Fastighetsmäklare: De flesta föredrog att de flesta lösa föremål är bortplockade. Detta gör att 

lägenheten ser större ut.  

 

Spekulanter: De flesta har således enkelt att bortse från sådana saker.  

 

Homestagingföretag: Någon sade att man kan göra jämförelsen med ett hotellrum. Där vill 

man inte att det ska verka som någon annan varit , likadant med en lägenhet. Personliga saker 

sätter en stark prägel på lägenheten, vilket alltså inte är eftersträvbart. 
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Fråga 4.  

Hur viktig är belysningen i bostaden under visningen? 
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Fastighetsmäklare: Det är viktigt för det gör att lägenheten ser större ut och en ljus lägenhet 

ser helt enkelt trevligare ut än en mörk svarade många. 

 

Spekulanter: Många tyckte det var viktigt då man har svårare att upptäcka fel och brister vid 

sämre belysning. Många verkar också söka efter en ljus lägenhet.  

 

Homestagingföretag: Med rätt belysning kan man få en lägenhet att se större ut, få 

fokusering på vissa områden samtidigt som man kan minska fokuseringen på andra områden. 

Detta bidrar till att många tycker att belysningen är avgörande. 
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Fråga 5  

Hur viktigt är det att stora renoveringar som kök och badrum nyligen är 

genomförda? 
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Fastighetsmäklare: Det driver upp genomsnittspriset tyckte de flesta. 

 

Spekulanter: Här fick vi mycket spridda svar. Många ville att dessa rum skulle vara 

renoverade men detta var förutsatt att designen föll konsumenterna i smaken samt att det inte 

får öka priset för mycket. Sedan var det många som bara tyckte att priset var intressant och 

dessa svarade ”oviktigt” på denna fråga. 

 

 

Homestagingföretag: Detta är inte särkilt viktigt tyckte de tillfrågade. En anledning skulle 

kunna vara att det enkelt att utmärka en stor skillnad genom att renovera något av dessa rum. 

Det är dock några av de dyrare renoveringar man kan göra. 
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Fråga 6. 

Hur viktigt är det att arbeten som målning/tapetsering nyligen är utförda? 
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Fastighetsmäklare: De flesta tycker det är mindre viktigt. 

 

Spekulanter: Detta är i sammanhanget små kostnader varför säkert många tyckte att det var 

oviktigt. 

 

Homestagingföretag: Det är ett enkelt och billigt sätt att fräscha till lägenheten tyckte många.  
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Fråga 7. 

Hur viktigt är det att golven är i gott skick? 
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Fastighetsmäklare: Många sade att det är ganska jobbigt att lägga nytt golv. Därför är det en 

fördel om det är fina golv från början. 

 

Spekulanter: Majoriteten föredrog att det var ganska viktigt. 

 

Homestagingföretag: Här va åsikterna ganska olika, men många menade att materialet var 

viktigt men skicket var egentligen inte avgörande eftersom golvet, i de flesta fallen, enkelt 

kan åtgärdas med slipning. 
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Fråga 8.  

Hur viktigt är det att bostaden är möblerad? 
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Fastighetsmäklare: De flesta föredrog att det var möblerat. 

 

Spekulanter: Många föredrog att det var omöblerat för då kunde de lättare se var de skulle 

placera sina egna möbler. 

 

Homestagingföretag: Avgörande tyckte de flesta. Med möbleringen får man chans att visa 

lägenhetens potential. Man tar fram det bästa hos varje enskild lägenhet. 
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Fråga 9. 

Hur viktig är fastighetens yttre skick, ålder, stil? 
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Fastighetsmäklare: Det spelar absolut in i priset. 

 

Spekulanter: Det spelar en stor roll för många. 

 

Homestagingföretag: De flesta svarade varken eller. Det är ett litet plus om fasaden faller i 

smaken men de tillfrågade var överens om att detta är en sådan liten del i sammanhanget att 

det inte påverkar särskilt mycket.  
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5. Analys 
Vid en lägenhetsaffär finns en rad olika faktorer som påverkar det slutliga försäljningspriset. 

Varje lägenhet är unik vilket gör det svårt att jämföra olika lägenheter med varandra eftersom 

de har olika förutsättningar. Andra faktorer som påverkar försäljningspriset är ränteläget, 

avgiften till bostadsrättsföreningen, vilken tid på året man säljer, mäklarens prestation osv. 

Många personer som går i tankarna att sälja sin bostad kan nog hålla med om att mäklarens 

prestation eller ränteläget kommer påverka det slutgiltiga försäljningspriset, men lika många 

är inte övertygade om att homestagingföretagens tjänster påverkar försäljningspriset, även en 

del fatighetsmäklare är osäkra. Homestagingföretagen menar att deras tjänster är en minst lika 

viktig variabel som de andra variablerna som påverkar priset. Genom homestaging kan man 

rikta sig till den målgrupp som är intresserade av objektet och är villiga att betala mest. 

 

5.1 Homestaging kostar 
 

Debatten kring homestaging handlar ofta om man kan sälja en lägenhet till ett högre pris efter 

den blvit stylad än om den inte blivit det. Vi kommer inte gå in på diskussionen om priset 

ökar eller inte och vår empiri har inte någon prisjämförelse eftersom alla lägenheter är unika 

och en jämförelse av den sorten blir inte relevant. Dessutom så tar företagen som 

tillhandahåller dessa tjänster självklart betalt och eftersom den kostnaden är svår att uppskatta 

går det heller inte att dra några slutsatser om det. En sak som med säkerhet kan fastställas är 

att dessa tjänster kostar. Enligt teorin om realoptioner så betyder det att avkastningen inte är 

linjär, utan påverkas av ett beslut om man ska använda sig av tjänsten eller inte. Frågan som 

en säljare ställs inför är alltså om det lönar sig att göra investeringen för att på så sätt öka 

priset som man kan få ut med så mycket att det överstiger kostnaden för tjänsten. Problemet i 

det aktuella fallet är att det är mycket svårt att veta vilken variabel som påverkat priset. 

 

5.2 Homestaging ska skapa en ökad efterfrågan 
Målet med homestaging är att skapa en ökad efterfrågan för lägenheten. Enligt 

undersökningen så skiljer sig spekulanternas inställning från mäklarnas och 

homestagingföretagens inställning till homestaging. För att kunna skapa en ökad efterfrågan 

med homestaging krävs att objektet ger något mer till köparen. Enligt teorin om 

konsumentbeteende finns en rad olika faktorer som påverkar konumentbeteendet de är 

kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. Det gäller för homestagingföretagen 
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att identifiera dessa faktorer för att på så sätt anpassa sin tjänst efter det med målet att 

maximera priset. För köparen gäller det att utvärdera om dessa genomförda tjänster ger 

tillräckligt mycket ökad nytta att betala mer för. För en rationell köpare som är positivt 

inställd till homestaging är egentligen det optimala att köpa en lägenhet som inte är 

genomgången av ett homestagingföretag och sedan anlita företaget efter köpet förutsatt att 

den totala kostnaden inte överstiger det förväntade försäljningspriset om säljaren skulle anlitat 

företaget. Vinningen i homestaging är att trycka på de olika faktorerna i konsumnetbeteendet 

som nämnts ovan för att på så sätt skapa en känsla och förmedla ett budskap till köparen. 

Budskapet kan vara att tilltala en identitet eller en livsstil. 

 

5.3 Går det att köpa bra smak? 
Det brukar sägas att bra smak inte går att köpa men det är precis det som 

homestagingföretagen vill sälja. De erbjuder sig att ge dig en komplett produkt i detta fall en 

lägenhet. Köparen får en lägenhet som utstrålar dennes preferenser eller åtminstone de 

preferenser hon vill förmedla till omgivningen att hon har. Lyckas homestagingföretagen så 

ska spekulanterna få en känsla av igenkännande när de går på visningen. Spekulanterna vill 

bli positivt överraskade och fångas känslomässigt av lägenheten för att på så sätt bortse från 

det rationella köpbeteendet.  

 

5.4 Realoptioner 
I följande avsnitt kommer vi att använda oss av teorin om realoptioner och tillämpa den på 

den undersökning som vi gjort. 

 

5.4.1 Waiting-to-invest options 
En person som ska sälja sin lägenhet ställs inför valet att anlita ett homestagingföretag för att 

på så sätt öka det slutliga priset på sin lägenhet. Genom en realoptionsanalys kan säljaren 

kalkylera och kavtifiera avkastningen mellan den ökade vinsten från att anlita 

homestagingföretaget eller avstå. Analysen ska identifiera den bästa strategin. Svårigheten är 

det som vi nämnt tidigare att det kan vara svårt att kvantifiera avkastningen på homestaging. 

Många spekulanter som svarat på våran undersökning visar att intresset för att betala mer för 

en homestagad lägenhet inte är så stort. Detta resultat kan dock ifrågasättas och det finns flera 

faktorer som säger emot resultatet. Eftersom branschen växer kraftigt i Sverige och fenomenet 

homestaging är stort utomlands borde det betyda att säljarna ser en ökad vinst genom att anlita 
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ett homestagingföretag. Många spekulanter kanske inte heller alltid är medvetna om vilka 

lägenheter som har blvit stylade. Dessutom så tror vi att det är många som blir fångade av hur 

en lägenhet ser ut och dessa känslomässiga effekter gör att de betalar ett högre pris än vad de 

tidigare tänkt. Vi är här inne på den tidigare teorin om köpbeteende. En stylad lägenhet där 

allt är fixat kan även ge intryck av att andra saker är helt i sin ordning t.ex. att 

bostadsrättförening är välskött. I dagens industri nätupplaga den 16 januari intervjuas en 

person som har som yrke att köpa lägenheter för att renovera och sedan sälja den dyrare. Han 

anlitar alltid homestagingföretag innan försäljning och bekräftar vår analys ovan. Han nämner 

också att homestaging ger mest mervärde när lägenheten är genomgående i mycket gott skick. 

Att låta ett homestagingföretag styla lägenhet med ”märkesmöbler” och dyra 

inredningsartiklar är således mer motiverat i en nyrenoverad lägenhet än en lägenhet där kök, 

badrum och andra renoveringar är gjorda för många år sedan. 

 

5.4.2 Growth option 
En realoptionsanalys visar att investeringar skall genomföras eftersom den skapar 

tillväxtoptioner. Detta innebär att genomföra ”follow-on” projekt om den initiala 

investeringen lyckades. Som nämndes i analysen ovan så fungerar homestaging effektivast 

om en lägenhet är genomgående i mycket gott skick. Många lägenheter idag renoveras i olika 

steg. Efter ett antal år är det dags att byta stammar i fastigheten och många passar då på att 

renovera sina badrum men inte de andra rummen. För att erhålla ett högre försäljningspris vid 

en försäljning och få ut så mycket som möjligt av homestaging säger denna option att man 

även bör genomföra ytterligare investeringar för att öka mervärdet. Det lönar sig alltså att 

fortsätta renovera lägenheten så att den får ett genomgående gott skick i likhet med den 

ursprungliga investeringen i detta fall badrummet. Återigen verkar det som att spekulanter 

inte anser att detta alltid är en nödvändighet. Varan som säljs blir dock en helt annan produkt 

och med tanke på att det finns företag som lever på att köpa lägenheter och göra just denna 

typ av renoveringar för att sedan sälja den dyrare som ser vi det som troligt att den ändå finns 

en efterfrågan från spekulanternas sida att köpa en lägenhet där det bara är att sätta nyckeln i 

dörren och flytta in. 
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5.4.3 Exit options 
Genom att inkludera optionen att överge projektet, ökar projektets värde och investeringen 

kan genomföras. Vi har ovan resonerat om det faktum att säljaren inte vet vad som kommer 

att bli det slutliga försäljningspriset vid försäljningen av sin lägenhet. Däremot kan säljaren 

alltid avslå en affär om han inte tycker att försäljningspriset motsvarar markandspriset. På så 

sätt behöver han inte gå med förlust genom att anlita ett homestagingföretag. Säljaren kan 

begära att lägenheten säljs senare och eftersom han dessutom betalar provision till mäklaren 

så behöver han inte heller göra det förrän bostaden säljs. En tradionell analys hade visat att det 

inte är lönsamt att anlita homestagingföretaget men en realoptionsanalys visar att det kan vara 

befogat om man kan överge projektet det vill säga bestämma sig för att inte sälja. Säljaren har 

i detta fall endast kostnaden till homestagingförtaget vilket kan anses som en blygsam kostnad 

med tanke på det mervärde det kan skapa. 

 

 

5.5 Perception 
Med perception menas hjärnans insamlande av information och bearbetning av dessa intryck 

och stimuli. Människan omges konstant av mängder med olika forrmer av energi som har stor 

påverkan på hur vi agerar i olika situationer. En viktig del i homestaging är att skapa en 

atmosfär som ger ett positivt intryck gentemot spekulanter. I en markandsekonomi är det 

naturligt att försöka framställa sin produkt ur bästa möjliga synvinkel för att locka fler köpare. 

Det är känt sen tidigare att företag i de flesta branscher har olika strategier för att locka till sig 

fler köpare. Vid bostadsförsäljningar handlar det om relativt stora summor vilket innebär att 

det borde vara en självklarhet att även vid en bostadsförsäljning anlita ett proffs för att få ut 

ett så högt försäljningspris som möjligt.Målet är att göra om lägenhet så att den upplevs som 

en annorlunda produkt än den ursprungliga för att på så sätt tilltala en målgrupp som är villig 

att betala mer. 
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6. Slutdiskussion 
 

Skapar homestaging ett mervärde och i så fall för vem? 
Denna fråga har vi försökt besvara med hjälp av etablerade teorier inom området realoptioner 

och köpbeteende. Efter att vi gått igenom en mängd litteratur fastnade vi för de delar vi valt 

att ha med i teoriavsnittet. 

 

Frågan om homestaging skapar ett mervärde för de olika intressenterna är svår att svara på 

eftersom intressenterna har olika preferenser och olika uppfattning om vad som skapar 

mervärde. Det är även skillnad på vad de olika intressenterna ser som mervärde, t.ex. för 

säljaren är mervärde rent ekonomisk medan köparens mervärde ligger i hans uppfattning av 

lägenheten och det arbete som ev. måste läggas ner rent renoveringsmässigt för att skapa 

bostaden som den önskar. Vissa köpare värdesätter att kunna flytta in i en ny lägenhet dag ett 

och inte behöva renovera lägenheten under den första tiden medan andra vill skapa sin egen 

utformning av sin nya bostad. 

 

Vår undersökning visar att köpare generellt sett är mindre positiva till homestaging än 

fastighetsmäklare och homestagingföretag. Som vi skrev tidigare kan nog detta förklaras med 

att alla köpare försöker vara så rationella som möjligt när de går på visningar, då de vill göra 

en så bra affär som möjligt och helst inte låta sig påverkas känslomässigt. Fastighetsmäklare 

säljer sina objekt med en provisionbaserad ersättning och alla insatser för att öka 

försäljningsvärdet välkomnas av förståliga skäl. Homestagingföretagen har detta som yrke 

och vill självklart hjälpa säljare inför en försäljning. 

Varken fastighetsmäklare eller homestagingföretagen tar alltså någon risk eftersom mäklaren 

med all sannolikihet inte säljer bostaden till ett lägre och pris och homestagingföretagen får 

betalt efter utfört arbete. 

Säljaren är den som står för hela risken, om kostnaden för att anlita homestagingföretaget inte 

överstiger det ökade försäljningspriset. 

I Sverige är homestaging en snabbt växande marknad och i utlandet har den funnits sedan 

länge och är allmänt accepterad. Denna framfart för branschen skulle kunna vara en 

indikation på att säljaren faktiskt oftast får ett mervärde och ser tjänsten som lönsam. Det bör 

dock beaktas att det ofta går många år mellan varje bostadsbyte så det är i dagsläget svårt att, 

på den Svenska marknaden, se om personer som använt sig av tjänsten kommer att använda 
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sig av den igen eller inte. Med detta menar vi att det skulle kunna vara ”nyhetens behag” som 

lockar till homestaging och sedan får tiden avgöra om tjänsten i  längden är hållbar eller inte. 

 

Vi  har nu klargjort att det är säljaren som står för risken men vill även framhålla att risken i 

sammanhanget, med tanke på de stora belopp som lägenhetsaffärer i dagsläget omsätter, 

procentuellt sett är ganska liten. 

Vi har tidigare gjort jämförelser med teorin inom optioner och konstaterat att säljaren kan 

begränsa sin risk ytterligare genom sin möjlighet att avbryta affär dvs. inte sälja. Vissa 

homestagingföretag har även som erbjudande att knyta sitt pris på tjänsten till det faktiska 

slutpriset i form av provision. Säljaren har då möjlighet att påverka vad de anser att deras 

tjänst är värd och på egen hand bedöma vad sin lägenhet är värd för att sedan bedöma ett pris 

på deras tjänst.  

Avslutningsvis vill vi klargöra att säljaren står för hela risken även om den har olika 

möjligheter att minska ner den. Dom givna vinnarna efter denna diskussion är således mäklare 

och homestagingföretag. Ur en köpares synvinkel drar vi slutsatsen att det skapar ett mervärde 

(även om slutpriset blivit så pass högt att säljaren ansetts vinna på affären) då han fritt väljer 

att betala det belopp som han anser det vara värt. Huruvida säljaren får ett mervärde eller inte 

är det enda som är osäkert och eftersom det är svårt att mäta tjänstens effekt får tiden avgöra 

hur väl homestagingföretagen lyckas övertyga om sin lönsamhet eller inte. 

 

Vad anser de olika intressenterna i en bostadsaffär om homestaging? 
Fastighetsmäklare och homestagingföretag är mycket positiva till homestaging, resonemanget 

kring detta förs ovan. Köpare är mer negativt inställda till homestaging men en stark tillväxt i 

branschen homestaging gör att man kan anta att även köpare är villiga att betala mer och då är 

mer positiva än vad de egentligen tror. 
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