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Sammanfattning 

 

Bostadsmarknaden har verkligen hettat till den senaste tiden och vad passar väl bättre då 

än att satsa just på att sälja sin lägenhet på bästa sätt.  Fenomenet homestaging har blivit 

en allt större trend i Sverige, varför relevansen låg i att undersöka dess innebörd samt 

effekt ute på en verklig bostadsmarknad. Homestaging innebär att man gör i ordning en 

lägenhet inför en försäljning för att visa dess potential och attraktivitet. Utifrån den teori 

som valts kan lägenheter på samma sätt som vilken annan produkt som helst 

varumärkesanpassas med en image, en identitet, och ett värde. Detta för att identifieras 

med sin blivande köpares personlighet. Uppsatsen resulterade i att fenomenet 

homestaging har en positiv effekt på lägenheters försäljningspris med ca: 15 % utifrån de 

tolv lägenhetsobservationer som gjorts i Stockholms innerstad, där homestagade objekt 

jämförts med identiska vanliga försäljningar.  
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en överblick över det tilltänkta ämnesvalet. 

Bakgrunden utgör basen för problemdiskussionen och formuleringen av arbetets syfte.  

 

1.1 Bakgrund 
Trenderna inom fastighetsbranschen är många. Ute på marknaden finns det för mycket 

pengar och för få objekt. Det har en väsentlig påverkan på branschen och skapar 

konsekvenser för marknadens aktörer. Eller så kan man se det som fördelar, att utnyttja 

kundernas köpkraft, för det kanske är på den vägen som just homestaging kommit till. 

Vilka köper, vilka säljer och varför, hur kommer marknaden att utvecklas? 1

 

Bostadsmarknaden i Stockholm har verkligen hettat till den senaste tiden, och det har 

blivit rekorddyrt att köpa bostadsrätter. Det är nu bevisat, enligt statistik från den 

europeiska mäklarorganisationen Cepi, att Stockholms bostadsrätter hör till Europas 

dyraste2. En bidragen orsak kan vara att Sverige har haft en bättre ekonomisk utveckling 

än många andra EU-länder i ett flertal år 3.  

 

Lars Kilander, VD för den svenska branschorganisationen Mäklarsamfundet, menar att 

detta beror på att då staden ligger vid vatten går det inte att expandera och priserna 

påverkas därefter. Samtidigt byter Stockholmarna bostad mer än någonsin menar Thomas 

Niedomsyl, doktorand vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala 

Universitet. Detta bidrar till de ökade priserna eftersom det finns fler intressenter på varje 

enskilt objekt. Genomsnittspriset per kvadratmeter ligger idag på4:  

 

• Östermalm 39 700 kronor (+13 procent på 12 månader) 

• Vasastan och Kungsholmen 37 200 kronor (+14 procent på 12 månader) 

• Södermalm 34 700 kronor (+16 procent på 12 månader) 

                                                 
1 Business Arena- Fastighetsbranschens ledande mötesplats, Clarion Hotell Stockholm 14/9 2005, 
seminarie ”Trender i Fastighetsbranschen”.  
2 Statistiken avser 2004 års priser för tvårumslägenheter belägna i ”medelklassområden” i huvudstäderna.  
3 Business Arena- Fastighetsbranschens ledande mötesplats, Clarion Hotell Stockholm 14/9 2005, 
seminarie ”Vårt Ekonomiska Läge 2005- hur står det egentligen till i Sverige?”.  
4 www.maklarstatistik.se (maj till juli 2005) 
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Det senaste året har begreppet homestaging letat sig in i vårt språk och allt fler svenskar 

hakar på trenden. Fenomenet kommer från USA där det funnits sedan 1970-talet, och har 

nu anammats även här i Sverige, då framför allt i storstäder såsom Stockholm och 

Göteborg.  

Allt fler bostadsrätter i Stockholms innerstad kostar över 45 000 kronor per 

kvadratmeter5. Kan ett skäl vara att lägenheterna stylats av proffs? 

 

 

1.2 Problem 
- om det är ett problem (explorativ undersökning) 

- varför det är ett problem (förklarande undersökning) 

- förslag till lösning av problemet (normativ undersökning) 

 

Än finns det inte särskilt många aktörer på marknaden som utför Homestaging (eller s.k. 

Hemstyling). Detta då det är ett relativt nytt begrepp i branschen som började komma till 

Sverige för något år sedan.  

 

Jag ska ta reda på om det är homestagingen som pressar upp priset eller om det är den 

redan överhettade bostadsmarknaden som åsamkar de skyhöga priserna själv.  

Jag avser i denna uppsats undersöka och svara på följande frågor:  

För att klargöra vad som innefattas av homestaging:  

• Vad är homestaging? 

 

För att distingera dess roll på marknaden:  

• Hur ter det sig generellt inom fastighetsbranschen? 

 

För att se om det har någon påvisbar effekt: 

• Finns det någon påvisbar effekt på försäljningspriset och varför?  

 

 

                                                 
5 10 procent av alla sålda lägenheter i Stockholm enligt Mäklarsamfundets halvårsrapport.  
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1.3 Syfte 
Jag ska klargöra vad homestaging innebär, hur marknaden ser på det, och dess effekter. 

Vem det är som utför homestaging och vem/vad som lämpar sig för det. Om det skiljer 

sig åt beroende på geografi, vad skulle i så fall orsaken vara och vad kan de påverkande 

faktorerna vara. Det sammanställda syftet med undersökningen är att ta reda på om 

utförandet av homestaging lönar sig inför en lägenhetsförsäljning eller inte. Jag ska 

utforska homestagings möjligheter att höja värdet på en lägenhet och undersöka hur 

dessa möjligheter tillämpas utifrån en fastighetsförmedlare. Om det kommer visa sig att 

homestaging påverkar priset vid en försäljning, kan det diskuteras kring om det är med 

det sagt att homestaging lönar sig. Det måste naturligtvis överstiga kostnaden för att få 

det utfört. Jag kommer att titta på hur marknaden ser ut i dagsläget samt hur den kan 

komma att se ut i framtiden i takt med att fenomenet är troligt att öka mer och mer då 

folk blir allt mer medvetna om design och utseende.  
 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att ske med hjälp av försäljningsstatistik inom Stockholm där jag sett till 

ett och samma nyckeltal på fastigheterna under en begränsad tidpunkt för att kunna skilja 

det från en eventuell generell marknadsuppgång på fastighetsmarknaden.  

 

 

2. Metod 
Metodavsnittet är tänkt till att beskriva de vetenskapliga angreppssätten, för att 

därigenom förklara vilken undersökningsansats som valts att arbeta utifrån, samt hur 

arbetet gått till med hänsyn till detta val. Därefter skildras rimlighet, validitet, reliabilitet, 

och hur en så hög tillförlitlighet som möjligt i undersökningen erhållits. Slutligen 

diskuteras tillvägagångssättet i uppsatsen, som följs av en kritisk analys av källorna i 

hopp om att uppnå syftet med arbetet utifrån en vetenskaplig hållbar grund.  
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2.1 Vetenskapssyn 
Nedan redogörs kortfattat för de två vanligen förekommande vetenskapliga 

huvudinriktningar, nämligen positivism och hermeneutik.  

 

Inom positivismen finns det oftast en vag hypotesformulering och någon typ av föraning 

om hur resultatet kommer att se ut. Konkreta antaganden eller frågeställningar testas. 

Syftet med undersökningen enligt denna ansats är att ge en stillbild eller en beskrivning 

av hur ett visst fenomen ser ut vid ett särskilt tillfälle. Den här typen av studie är i hög 

grad strukturerad och den information som söks är väl definierad. Vid en sådan här 

deskriptiv ansats är en kvantitativ metod mest passande. Fakta samlas in och relationerna 

mellan olika uppsättningar fakta studeras. (Bell, J. 2000, s.13).  

 

Konklusiva studier delas in i att vara kausala eller deskriptiva. Kausala studier tittar på 

sambandet mellan orsak och verkan. Till exempel kan det undersökas om rökning ger 

cancer. Detta genomförs på så sätt att variabler manipuleras i en kontrollerad miljö, och 

dessa studier är ofta av experimentell natur. (Malhotra, N. 2004, s.85-87). Deskriptiva 

studier används för att beskriva ett visst fenomen, (Aaker, 1998, s.75). Utifrån de data 

som samlats in via studien görs en beskrivning, som ofta kommer från 

enkätundersökningar eller via observationer. (Malhotra, N. 2004, s.76). 

 

Hermeneutiken ger däremot den mänskliga förståelsen utrymme. Vi människor har en 

empatisk förmåga, det vill säga att kunna förstå och leva oss in i andra människors 

känslor och upplevelser vilket i sig är en kunskapskälla inom hermeneutiken. Ordet 

hermeneutik kan översättas till tolkningslära eller tolkningskonst. Det innebär att en 

person, till exempel en forskare, förstår en annan persons handlingar. Den hermeneutiske 

forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse och söker 

insikt i problemet. Forskaren försöker ta reda på hur människor upplever sin värld. I 

dessa fall finns det få förkunskaper om problemet och ingen speciell kännedom över 

vilka behov som ligger bakom undersökningen. Undersökningsmetoden är flexibel, och 

därmed kvalitativ. I undersökningens början finns sällan några fördefinierade hypoteser 

och ingen kunskap om det förväntade resultatet kan heller ges. Det är tänkt till att ge en 

ökad förståelse och insikt för en frågeställning. En sådan explorativ metod används  
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vanligen som en förstudie för att få fram hypoteser för en efterföljande deskriptiv 

undersökning. (Aaker, 1998, s.73). Vid en explorativ ansats är den kvalitativa metoden, 

som inhämtas genom t ex intervjuer eller enkäter, mest lämplig, vilket passar 

observerbara fenomen. (Malhotra, N. 2004, s.76-77). 

 

Hermeneutik betyder tolkningslära. Forskaren bedriver vetenskap med hjälp av 

tolkningar som bygger på att vi människor förstår andra människor (Thurén, T. 1999, 

s.46). Den kritik som ofta riktas mot hermeneutiken, oftast från positivister, är att man 

inom hermeneutiken använder sina egna sinnen, sina egna upplevelser och sin egen 

förståelse. Man kan därmed inte påstå sig veta att ens egen tolkning är rätt. Mot denna 

bakgrund finns det anledning att ifrågasätta båda synsätten. Går det, som man inom 

positivismen eftersträvar, att nå en slutgiltig total sanning? Går det inom hermeneutiken 

att nå en sanning överhuvudtaget?  

 

 

2.2 Val av metod 
Då homestaging är ett relativt outforskat begrepp har jag till en början valt att använda 

mig utav ett hermeneutiskt angreppssätt. Detta för att få en djupare förståelse av 

fenomenet homestaging. Den kvalitativa metoden används därför i den förundersökning 

som skall genomföras, vilken senare kommer att utgöra grunden för huruvida 

huvudstudien skall komma att definieras och utföras.  

 

Syftet med uppsatsen är att se om homestaging påverkar lägenheters försäljningspris. 

Utifrån den information som framkommer ur förundersökningen, kommer det fortsatta 

arbetet fokuserar på att ta reda på hur mycket det påverkar ett lägenhetspris. Detta görs 

på ett positivistiskt angreppssätt eftersom frågan är uttryckligt definierad. Jag har alltså 

valt att bearbeta min huvudstudie utifrån ett positivistiskt synsätt med anledning av att 

min undersökning är kvantitativ.  
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2.3 Beskrivning av tillvägagångssätt 
Tyngdpunkten för informationsinsamlingen ligger i statistik och undersökningar från 

olika fastighetsförmedlingsbolag som tillämpar homestaging. Jag ska tydliggöra 

begreppet homestaging med hjälp av att intervjua diverse homestagingföretag. Min 

empiri innefattar en kort beskrivning över dessa företag och deras samarbete med 

fastighetsmäklare, hur det går till.  

 

På mina enkätstudier kommer jag att applicera halveringsmetoden. Detta innebär att två 

regressioner genomfördes för en korsvalidering och hälften av datan används för varje 

regression.  

 

Genom observation och faktainsamling ska jag tolka varje enskilt lägenhetspris utifrån 

om objektet varit stylat eller inte på visningen. Därefter kan slutsatser dras kring 

homestagings effekt vid de aktuella försäljningarna. 

 

 

2.4 Kritisk granskning av metoden 
Reliabilitet och validitet är några av de krav som måste vara uppfyllda för att en 

undersökning ska vara tillförlitlighet och forskningsresultatet anses ha en vetenskaplig 

grund.  

 

Akribi (noggrannhet) är en grundförutsättning för ett vetenskapligt arbete. Om akribin 

inte tillämpas byggs hela arbetet på en ohållbar grund. Jag har försökt vara noga och 

konsekvent med typsnitt, former för citering, referensram, korrekturläsning, 

referenssystemets tillförlitlighet, god citeringsteknik och korrekta citat. Språkets form 

och argumentation är vägledare till hur jag kommit fram till mina tolkningar och därför 

ska den vara utformad på ett konsekvent sätt. Reliabiliteten anger i vilken utsträckning 

valda mätningar skulle ge konsistenta resultat om de upprepades. Detta innebär att 

reliabiliteten blir lägre om det finns risk för slumpmässiga fel som stör mätningarna. 

Reliabiliteten är alltså ett mått på i vilken utsträckning studien är fri från yttre störande 

faktorer som kan ge fel mätresultat. (Malhotra, N. 2004, s.267).   
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För att vara säker på att en studie är trovärdig finns det lite olika sätt att kolla detta på. Ett 

vanligt sätt är att låta en identisk population testas för samma sak två gånger, detta kallas 

för återtestning. Reliabiliteten på testet kan bli lågt om det visar sig att resultaten skiljer 

sig mycket åt. Dessvärre är detta test inte aktuellt i den här studien då lägenheter oftast 

säljs en gång, i alla fall med samma förutsättningar. Men däremot kan man använda sig 

utav halveringsmetoden. Det är ett annat alternativ för hur man kan kontrollera sin 

reliabilitet. Då tar man sina erhållna svar och delar upp dem i två slumpmässiga halvor 

och jämför dem. Desto mindre avvikelse som föreligger, ju bättre reliabilitet. 

Parallellmetoden är ytterliggare ett sätt att testa sin studies trovärdighet. Det går ut på att 

två skilda mätningar, vilka mäter samma sak, ger ett konsistent resultat. Innebörden av 

det blir då att mätningarnas reliabilitet är god. Vid enkätundersökningar används 

kontrollfrågor i slutet; frågor som efterfrågar samma sak som tidigare frågats i enkäten. 

Vid god reliabilitet ger dessa frågor identiska svar. (Ejvegård, R. 2003, s.71-72).  

 

Dataredovisning i en vetenskaplig studie måste vara omfattande då den ofta fungerar som 

ett led i argumentationen. Läsaren måste kunna jämföra tolkningarna som gjorts mot 

datamaterialet. Dessutom ökar förekomsten av data konkretionen och närheten till 

forskningsområdet. En viktig del av arbetet är att innehållsvaliditeten alltid eftersträvas. 

Validiteten är ett mått på om mätningen som genomförs återspeglar de verkliga 

skillnader som finns inom det område som studeras (Malhotra, N. 2004, s.269). Det är 

alltså ett mått på om studien verkligen mäter det som den är avsedd att mäta. En hög 

reliabilitet är nödvändigt men inte tillräckligt för att en studie skall anses ha hög validitet. 

Perfekt validitet är uppnådd då studien är fri från systematiska eller slumpmässiga fel. 

För att uppnå en så hög validitet som möjligt har jag valt att utgå från flera metoder för 

att samla information kring frågeställningen som utgör uppsatsens huvudsyfte; huruvida 

homestaging påverkar lägenheters försäljningspris. Data som senare används för att 

besvara detta har inhämtats från förberedande intervjuer, lägenhetsobservationer, samt en 

avslutande djupintervju. I och med de olika förutsättningar som omger verkliga 

lägenheter vid ett visningstillfälle riskerar studien att ändå att ha låg validitet. Det faktum 

att störande faktorer, som avgiftsskillnader, olika lägen, olika mäklarstrategier, inte 

verkar ha påverkat resultatet på ett konsistent sätt talar dock ändå för att validiteten är 

godtagbar.  
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Att undersöka autenticiteten på en källa som är hämtad från Internet eller i artiklar är inte 

alltid så enkelt. Med ett kritiskt sinneslag kan det vara bra att ta till sig den information 

man hittat. Reflexioner som kan vara värdefulla att ha i åtanke, för att verifiera en källas 

äkthet, är först och främst att ha fullständigt klart för sig att allting inte är sant bara för att 

det finns med på Internet eller i artiklar.  

 

 

3. Teori 
Teorierna är tänkta till att koppla samman centrala aspekter inom problemområdet. Då 

det finns väldigt lite forskning om hur homestaging påverkar en potentiell 

lägenhetsköpare, har jag låtit genomföra en förstudie, vars resultat kommer att knytas 

till teorier som kan relatera till homestaging. Homestaging skall göra att lägenheten 

förmedlar en känsla som passar den image som köparen vill identifiera sig med. Med 

hjälp av homestaging uppnår objektet en form av karaktär som skall passa köparen. För 

att analysera huruvida homestaging har någon påvisbar effekt eller inte, tänkte jag 

använda varumärkespersonlighet som grundteori i detta arbete. Det är nödvändigt att 

klarlägga om en lägenhet på fastighetsmarknaden kan likställas med ett varumärke i en 

annan konkurrenssituation för att kunna tillämpa teori och begrepp kring 

varumärkespersonlighet. För att kunna göra detta inleds därför teoriavsnittet med att 

definiera vad ett varumärke är, en begreppsförklaring som senare i uppsatsen kommer 

att hänföras en lägenhet. Efter detta fortsätter avsnittet med teori kring hur ett 

varumärke byggs upp och vad det har för värde. Sedan ges en presentation om 

varumärkespersonlighet och hur det kan påverka en konsuments beslut. Avsnittet om 

varumärkespersonlighet får sedan övergå i ett resonemang om varför vissa 

personligheter har mer framgång vad gäller att bli omtyckta än andra. Teoridelen tar sin 

startpunkt i varumärkningens grunder för att ge en allmän bild av området.  
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3.1 Varumärke 
För att citera Rooney’s definition: 

 

Branding is not a new idea, although the way companies use it is evolving. The 

applications for branding strategy will continue to change. As the marketplace becomes 

more global, new branding opportunities will develop. Consumer’s tastes and 

preferences will also change with the values and norms of the time. Brand owners and 

marketers, must continue to monitor these situations if they hope to be successful. 

(Rooney, 1995, s. 55) 

 

Ordet branding syftar till att göra något mer värdefullt och enligt Gad (2000, s.21) har 

det alltid varit dess syfte. I den moderna ekonomilitteraturen skiljs det ofta mellan de 

engelska orden trademark och brand, som är två delar av det svenska begreppet 

varumärke. Ett ”trademark” kan registreras och ägas av ett företag eller en privatperson 

och är relativt lätt att kontrollera. Det kan ses som rättigheten till, eller den juridiska 

delen av ett varumärke. (Gad, 2000, s.21). Ett ”brand” däremot är svårare att kontrollera 

och för att förse den med en klar identitet måste dess egenskaper förstås. Om brand är 

tillräckligt starkt kan trademark ändras utan att det påverkar varumärkets ställning på 

marknaden. Enligt Kotler (1997, s.443) definieras ordet som:  

 

A brand is a name, term, sign, symbol or design, or a combination of them, intended to 

identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them 

from those of competitors. 

 

Jag kommer att utgå ifrån Kotlers definition av engelska ordet ”brand” genom hela 

arbetet, och använda det som en beskrivning av varumärke. Dock kommer jag att 

använda mig utav engelska begrepp då jag ej anser att det är etablerat i det svenska 

språket och saknar svensk motsvarighet. 

 

 
 
 
 

 12



Företagsekonomiska institutionen  2006-01-18 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Kandidatuppsats 10 poäng 
HT 2005 

 

3.1.1Värdet av ett varumärke 

Ett framgångsrikt varumärke upplevs då en produkt är så stark att köparen eller 

användaren upplever hur varan har unika extra värden som väl tillfredställer och möter 

dennes behov (Tuominen, P. 1995, s.6). Upplevelsen av varumärket är alltså viktigt för 

att det skall vara framgångsrikt. Ett starkt varumärke har ett högt varumärkesvärde 

(Aaker, D A. 1996, s.7). Varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, 

associationer kopplade till varumärket samt övriga unika varumärkestillgångar är alla 

faktorer som påverkar varumärkesvärdet. Tillgångarna i ett varumärkesvärde påverkar 

köparens trygghet och säkerhet i olika köpbeslut. Både upplevd kvalitet och associationer 

kopplade till ett varumärke kan öka kundens tillfredställelse i samband med användandet 

av varan (Aaker, D A. 1991, s16). 

 

Varumärkesvärde är den effekt kunskapen om varumärket ifråga har på en kundgrupps 

reaktion i samband med att varumärket marknadsförs (Keller, K L. 1998, s.45). 

Kunskapen om ett varumärke, som ligger till grund för varumärkesvärdet, kan delas upp i 

två huvuddelar; varumärkeskännedom och varumärkesimage. 

Varumärkeskännedom bygger i sin tur på igenkännande och erinran, två begrepp som är 

kopplade till tidigare direkta erfarenheter av produkten eller produktkategorin. 

Varumärkesimage är istället den uppfattning köparen har av varumärket ifråga utifrån de 

associationer som finns i hans/hennes minne (Keller, K L. 1998, s.49). Dessa 

associationer innehåller information om vad varumärket betyder för konsumenten och 

behöver inte nödvändigtvis vara produktrelaterade. Alltså behöver en produkts märke 

inte bara representera fysiska produkter utan också känslor och associationer som 

signaleras. Känslan kompletterar produktens ”personlighet” och minskar avståndet till 

konsumenten. I det här fallet, är syftet att hemstylingen skapar en ”vill ha” känsla hos 

spekulanten, och detta med hjälp av sinnesnärvaron. Objektet ska helt enkelt vara 

tilltalande för köparen. Enligt Murray och O`Driscoll (1996, s.292) väljer kunden oftast 

utifrån image och inte pris. Icke produktrelaterade attribut kan påverka köpbeteendet när 

en kund skall köpa en produkt utan att attributet har någon inverkan på produkten i sig. 

Icke produktrelaterade attribut visar sig genom hur produkten marknadsförs. Det kan 

handla om vilken färg produkten har, hur den paketeras, vem som säljer produkten, vem 

som förknippas med varan samt i vilka sammanhang den säljs (Keller, K L. 1998, s.95).  
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Ett sådant icke produktrelaterat attribut är varumärkespersonlighet, något som den här 

studien utgår från i sin teoretiska diskussion.  

 

Det krävs en hel del erfarenhet för att hålla på med homestaging. Varumärket måste 

hållas levande. Med information om kunderna och kunskap från marknaden tilltalar man 

den målgruppen det handlar om i varje specifikt fall. Detta då målgruppen varierar 

beroende på var lägenheten ligger geografiskt sett, hur stor den är, antal rum, stilen på 

byggnaden, etc.  

 

 

3.1.2 Varumärkets identitet och personlighet  

Personlighet kan definieras som distinkta och karaktäristiska mönster av tankar, känslor 

och beteenden som beskriver en individs personliga stil och hur denne interagerar med 

sin fysiska och sociala omgivning. När vi ombeds beskriva en person gör vi det ofta 

utifrån olika karaktärsdrag. Vi använder adjektiv som intelligent, utåtriktad, plikttrogen 

osv.  

 

Keller (1998, s.97) beskriver hur varumärken, precis som människor, kan få 

personligheter. Meningen med ett varumärke är att ge produkten en identitet och kunden 

en signal om produktens fördelar och nytta (Murray och O` Driscoll, 1996, s.291). Ett 

varumärke kan karaktäriseras som modernt, gammeldags, livligt eller exotiskt. 

Varumärkespersonlighet reflekterar hur människor känner för ett varumärke snarare än 

vad de tycker att varumärket är för något eller vad det gör. Ett varumärke med rätt 

personlighet kan resultera i att kunden känner att varumärket är relevant och dennes ”typ 

av produkt”. Han skriver vidare att kunden kan bli villig att utveckla relationen 

eller ”vänskapen” till produkten om den har rätt karaktär, alltså homestagad ”rätt”, och 

således köpa lägenheten.  

 

Harley- Davidsonägare ser HD som en stor del av deras liv och identitet. Harley- 

Davidson är för dessa mycket mer än en motorcykel, den står för en upplevelse, en attityd, 

en livsstil och ett fordon som utrycker vem föraren är (Aaker, A D. 1996, s.138). 

Varumärkespersonlighet speglar således en relation där karaktärsdragen som köparen har  
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eller efterfrågar återfinns hos den produkt som skall säljas. Personligheten hos ett 

varumärke är dessutom utmärkande och varaktig, precis som hos människan (Aaker, A D. 

1996, s.142). Varumärkespersonlighet har visat sig vara en naturlig faktor inom 

konsumentmarknadsföring.  

 

Man kan också se på varumärke som namn på t ex länder, städer, tv- kanaler och 

konstnärer (Lagergren, H. 1998, s.52). Ett varumärke har enligt teorin en identitet. Enligt 

Lagergren kan denna varumärkesidentitet delas in i tre delar (s.146);  

 

- ”Corporate Identity” som signalerar vad varumärket står för, vilken historia som 

finns, namn, ägare, produkter osv. 

- ”Corporate Profile” som står för de kärnvärden som varumärket önskas representera 

och stå för. 

- ”Corporate Image” som är hur omvärlden uppfattar ett visst varumärke.  

 

För att det här ska gå att relatera till det berörda ämnet ifråga, nämligen homestaging, 

väljer jag att överföra varumärkets egenskaper på min produkt; en lägenhet som är ute till 

försäljning. Detta trots att Lagergrens definition hanterar företaget som varumärke.  

 

Med varumärkesidentitet menas de associationer som företaget försöker skapa och 

upprätthålla på marknaden. Varumärkets identitet tillhandahåller märkets riktning, 

värderingar och mål, det som varumärket egentligen står för. Det centrala för ett 

varumärkes strategiska vision är att ha en tydlig identitet (Aaker, A D. 1996, s.68-97): 

 

Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to 

create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a 

promise to customers from the organisational members. 

 

Varumärkets identitet består av semiotiska tecken som bildas när en produkt kopplas till 

det meddelande företaget sänder ut. Enligt Svengrens mening, (1995, s.100), bidrar 

design till att ge produkten en tydligare identitet. Detta görs genom att differentiera dem, 

samt att länka dem till vissa företag eller varumärken. Uggla (2001, s.83) menar att  
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identiteten kretsar kring fyra perspektiv:  

 

• Produkt - Produktperspektivet lägger stor vikt på den enskilda varan och är en dålig 

strategi då de flesta produkterna har en kort livscykel. Varje gång nya produkter 

tillkommer förändras varumärkesidentiteten och varumärket förblir inte enhetlig och 

stabil. 

 

• Organisation - Organisationsperspektivet lägger stor vikt på organisationskulturen och 

är ofta en svår genomförbar men samtidigt intressant strategi. Till exempel präglas 

Harley Davidson av en lätt igenkännbar motorcykelkultur. 

 

• Personlighet - Som en person kan ett företag upplevas ha olika personligheter, drag eller 

egenskaper så som impulsiv, trovärdig, rolig med mera. Varumärkesidentitet är likt en 

persons sätt att visa en identitet som är rikare och intressantare. Enligt Aaker (1996) kan 

personligheten skapa ett starkt märke, bland annat genom att konsumenten tar till sig 

varumärket och överför dess personlighet till sig själv. En märkes personlighet kan hjälpa 

att bygga en relation mellan företaget och konsumenten och kommunicera värden eller 

attribut hos produkten.  

 

• Symbol - Symbolen används ofta som ett ankare kring vilket andra associationer hängs 

upp. Ett varumärke innehåller olika drag som alla symboliserar särskilda värden och 

föder associationer till konsumenten. Företagets uppgift blir att sammankoppla 

varumärket med sådana symboler och tecken som meddelar önskade associationer till 

konsumenten.  

 

Kunskap om varumärkespersonlighet kan hjälpa till att förklara hur en konsument agerar 

i en beslutsprocess. I vissa fall baseras köpbeslutet på köparens önskade image som kan 

uppnås genom den stylade lägenheten snarare än den image han/hon faktiskt har (Keller, 

K L. 1998, s. 99). Den image som då kan komma att uppstå hos köparen kan vara väldigt 

viktig då den visar vem personen i fråga är i jämförelse med andra människor, vilket kan 

vara väl så viktigt då man i alla olika sammanhang bedöms inför den sociala gruppen  
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(Aaker, D A. 1996, s. 156). Vilken identitet och vilken profil lägenheten slutligen har 

påverkar hur omvärlden ser på lägenheten. En lägenhet kan på så sätt liknas med ett 

varumärke och utrymme för att påverka dess ställning på marknaden finns på samma sätt 

som när en annan produkt ska säljas.  

 

 

4. Resultat 
I denna del ska jag redogöra för de svar som kommit fram under för- och huvudstudien. 

Först redogör förstudien för homestagingens innebörd, och sedan beaktas det svaret i 

den fortsatta huvudstudie som slutligen presenterar homestagingens egentliga inverkan. 

Huvudstudiens slutgiltiga siffror är framräknade från de angivna försäljningspriserna.  

 

 

4.1 Förstudie 
För att få en förståelse över vad det outforskade begreppet homestaging innebär har jag 

hört mig för med branschkunnigt folk, såsom homestagare, fastighetsmäklare, och läst 

artiklar som skrivits om homestaging. Detta för att sedan kunna jämföra objekt där det 

förekommer homestaging med objekt där det inte förekommer.  

 

Resultatet av min kvalitativa förundersökning utmynnar i:  

Homestaging innebär att man förbereder en bostad inför en försäljning. Det är en process 

av organisering, ommöblering, ljussättning, uppdateringar av textilier och rekvisita som 

utförs av specialiserade heminredare, så kallade homestagares då det handlar om 

lägenheter som skall säljas. Deras uppgift är att tillfälligt inreda och göra om ditt hem så 

neutralt, luftigt och ljust som möjligt, med målet att locka fler köpare. Detta i syfte att 

sälja till ett så bra pris som möjligt, och även för att få köparen att se potentialen i 

objektet. Man vill framhäva bostadens egenskaper och inte dölja dem som vissa menar, 

och inte heller försöka få bostaden att se ut som ett mittenuppslag i en inredningstidning. 

Det handlar i sin enkelhet om att göra mysigt och snyggt hemma inför en försäljning av 

din bostad. Homestagingkonsulter tar med sig accessoarer, textilier, växter, konst, lampor 

för ljussättning, och vissa möbler, men det varierar förstås vad som behöver göras från  
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fall till fall. Singlar som flyttar ihop, småbarnsfamiljer och äldre par är målgrupper med 

helt olika önskemål. Ibland behövs det allt ifrån att städa, byta/ta bort möbler, gardiner, 

till att måla om. En del har möbler på ett eget lager, andra hyr de in från möbelföretag 

som de samarbetar med. Det man vill uppnå är en neutralisering av lägenheten så att den 

passar och når ut till ett bredare spektrum av spekulanter. Alla personliga tillhörigheter 

såsom foton, badrumsartiklar, mm. rensas bort. Det finns dock gränser för hur mycket 

säljaren ska investera. Helrenovering av kök och badrum inför en försäljning brukar inte 

rekommenderas då man sällan får igen dessa pengar. 

 

Uttrycket homestaging myntades av mäklaren och inredaren Barb Schwarz för mer än 

trettio år sedan. Hon såg hur viktigt det var att bostaden visades i ett presentabelt skick 

och detta gjorde henne till en mycket framgångsrik mäklare. Hon blev snart tillfrågad att 

lära ut sina strategier till andra mäklare och som vi vet har homestaging blivit allt 

vanligare. Barb Schwarz erbjuder nu den enda utbildning som ger certifiering inom 

branschen6.  

 

Priset för att få ett sådant jobb utfört ligger för en privat kund på mellan 3 000-50 000 

kronor beroende på lägenhetens storlek, samt på hur mycket rådgivning man önskar. 

Desto mer inhyrda och lånade saker som tas in ju högre blir notan. De flesta företag 

tillämpar olika prisnivåer, ofta kallade lilla, mellan, eller stora paketet.  

 

Skatteverkets bedömning att ge avdragsrätt för homestaging beslutades sommaren 2005 

och grundar sig på inkomstskattelagen. Säljare som anlitar ett homestagingföretag kan 

dra av hela eller delar av kostnaden från kapitalvinstberäkningen vid försäljningen. Som 

försäljningsutgift räknas ommöblering men inte städning, hyra men inte köp av möbler 

och inredning, tillfällig magasinering av bohag men inte flytthjälp. Rådgivning och 

fotografering brukar vara avdragsgillt. Målning, tapetsering, golvslipning och annat 

underhåll räknas inte som försäljningsutgifter utan som förbättringsutgifter. Sådana 

kostnader är avdragsgilla så länge bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid 

förvärvet och ägaren har spenderat minst 5 000 kronor under ett kalenderår7.  

 
6 www.stagedhomes.com  
7 Ur Skatteverkets ställningstagande från 3 juni, 2005.  
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Att fler mäklare nu erbjuder homestaging gratis kan vara ett tecken på att det lönar sig. 

Mäklare har ofta differentierade arvoden. En lägenhet med ett beräknat marknadsvärde 

på en miljon som säljs för 1,3 miljoner efter homestagingen kan bli en bra affär för 

mäklaren om vederbörande tar ut tre procent av försäljningssumman upp till 

marknadspriset men tio procent på allting därutöver.  

 

 

4.2 Huvudstudie 
Utifrån definitionen på homestaging som framgick i förstudien, ska jag nu jämföra de 

objekt som jag har tittat på. Det består av sex par lägenheter som är identiska där faktorer 

som kan ha en påverkande effekt tagits hänsyn till. Dessa faktorer kan vara yta, förening 

och dess ekonomi, ålder på huset, läge, innehav av balkong/kakelugn, etc. som får 

lägenheten att skifta i värde. Homestaging har utförts på en av lägenheterna i varje par 

medan det på den andra lägenheten i varje par inte har förekommit homestaging, i ett av 

fallen var lägenheten tom. För att se om homestaging har någon påvisbar effekt har jag 

låtit göra ett vanligt plot-diagram för att man klart och tydligt ska kunna se om det finns 

några divergenser, men först har jag spaltat upp de 12 lägenheterna parvis med deras 

respektive försäljningspris, och uträknat kvadratmeterpris för att se hur de skiljer sig åt.  

 

 

 

För att vidare testa om de sålda objektens kvadratmeterpriser var beroende av 

homestagingen eller inte lät jag sätta priset mot om det var homestagat = ja eller inte 

homestagat = nej.  

 

Storlek kvm Slutpris i SEK 

homestagad 

Pris/kvm 

homestagad 

Slutpris i SEK 

vanlig 

Pris/kvm       

vanlig 

27 1 100 000 40 740 980 000 36 296 

33 1 350 000 40 909 1 100 000 33 333 

34 1 350 000 39 706 1 280 000 37 647 

39 1 610 000 41 282 1 300 000 33 333 

39 1 400 000 35 897 1 235 000 31 666 

74 2 450 000 33 108 2 150 000 29 054 
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För att gå 
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Följaktligen

 

 

Här skildra

uppgift är a

inledande k

att besvara

Resultaten 

 

 

45 000 
44 000 
43 000 
42 000 
41 000 
40 000 
39 000 
38 000 
37 000 
36 000 
35 000 
34 000 
33 000 
32 000 
31000 
30 000 
29 000 
28 000 
27 000 
26 000 
25 000 
      Ja                           nej 

                                  

värdena för ja och nej är lika med varandra, finns det ingen signifikativ 

m kan ses grupperna emellan. Men nu var det så att medelvärdet under ja = 

31 642/6) och nej = 33 555kr (201 329/6). Detta visar att homestaging har 

band med ett positivt utslag på priset i det här testet.  

vidare och se hur stor effekten är av fenomenet homestaging räknar jag ut 

en som priset stiger med. Detta görs genom att ta medelvärdet på de 

e objekten multiplicerat med 100, och sedan divideras det med medelvärdet 

da objekten, således;  

00) / 33 555 = 115 = 15 %  

 får vi att en homestagad lägenhet vid försäljning höjer priset med 15 %.  

5. Analys 
s hur för- respektive huvudstudiens tillvägagångssätt varit. Förstudiens 

tt besvarar de första frågor som ställdes i början av denna uppsats i det 

apitlet, det vill säga, ordets definition och innebörd. Huvudstudiens syfte är 

 huvudfrågan, nämligen homestagings effekt på lägenheters försäljningspris. 

från förstudien ger oss den rätta definitionen på själva begreppet  

20



Företagsekonomiska institutionen  2006-01-18 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
Kandidatuppsats 10 poäng 
HT 2005 

 

homestaging, och det är det som jag syftar till i den efterföljande huvudstudien. Denna 

har bestått av verkliga försäljningar hos ett antal olika fastighetsmäklarbyråer.  

 

 

5.1 Förstudie 
För att klargöra vad begreppet homestaging innefattas av har jag låtit göra en förstudie. 

Detta då det finns väldigt lite sammanställt om homestaging i Sverige. Den är av 

explorativ karaktär och utgör första delen av arbetet. Mycket av informationen är hämtad 

via intervjuer/samtal med diverse fastighetsmäklare, samt homestagingföretag. Detta har 

fördelen av att resultera i ett fritt informationsflöde (Malhotra, N. 2004, s. 150) som ger 

fasetterade svar på såväl hur och varför respondenten uppfattar ett fenomen på ett visst 

sätt. Vidare finns även utrymme för följdfrågor som fördjupar och utvecklar svaren.  

 

 

5.2 Huvudstudie 
Huvudstudien är tänkt till att besvara syftet med uppsatsen. Jag vill se hur mycket 

homestagingen påverkar priset vid en försäljning av en lägenhet. Följaktligen blir 

lägenheter målpopulationen i studien. När påverkan av en faktor skall visas är det 

önskvärt med ett så homogent urval som möjligt för att minimera antalet externa faktorer 

som kan störa den studerade variabeln. För att få en så sann bild av verkligheten som 

möjligt har jag valt att jämföra identiska lägenheter där det ända som skiljer dem åt har 

varit våningsplan. Lägenheterna ska ha liknande förutsättningar, och rikta sig till samma 

målgrupp. Vid en lägenhetsförsäljning finns det flera olika faktorer som spelar in i 

försäljningspriset. Den aktuella marknadens räntor och konjunktur, objektets läge, och 

ekonomin i föreningen, vilket i sin tur avspeglar sig på avgiften, är alla faktorer som inte 

går att påverka för enskilda objekt. Men för att kunna bortse från det har det varit en 

förutsättning att de jämförda objekten ska vara i samma bostadsrättsförening så att 

avgifterna är desamma, samma antal rum, kvadratmeter, samt disponering. Det har inte 

varit lätt att hitta allt för många likadana lägenheter som säljs hyfsat nära varandra i tiden 

då jag vill undvika en eventuell marknadsmässig och yttre påverkan. Då det än så länge 

är relativt få som använder sig utav homestaging har det varit väldigt svårt att begränsa  
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sig till en stadsdel och bara en typ av lägenhet, exempelvis tvåor. Därför har jag inte 

kunnat göra alla de avgränsningar som jag hade tänkt, utan har helt enkelt fått lov att 

jämföra lägenheter så fort det dykt upp två exakt lika i samma hus. Eftersom det är en 

verklig fastighetsmarknad som studeras är detta företeelser som försvårar studien men 

som man samtidigt måste räkna med.  I åtanke finns de faktorer som bortses i denna 

studie men som kan ha en påvisbar effekt, nämligen skillnader mellan olika stadsdelar, 

större och mindre gator, unika lägen invid vatten och grönområden, nedre bottenvåningen.  

 

 

5.2.1 Undersökningens form  

Statistiska undersökningar avser i princip att ge information om en mängd element. 

Denna mängd brukar kallas population, och populationens individer behöver inte alltid 

vara människor, utan kan också vara till exempel lägenheter till försäljning. Om man 

skulle studera alla lägenheter som finns till försäljning heter det en totalundersökning. 

Alternativt kan en stickprovsundersökning göras där man begränsar sig till ett urval ur 

populationen som i detta fall, närmare bestämt lägenheter som har gjorts om med hjälp av 

homestaging före försäljning.  

 

 

5.2.2 Genomförandet 

Inom deskriptiva studier används ofta observationer som metod för att se hur ett beteende 

hos människor, saker eller händelser följer av ett visst fenomen som forskaren är 

intresserad av. Observationerna kan både ske i naturlig eller artificiell miljö (Malhotra, N. 

2004, s.186). Eftersom jag valt att titta på hur mycket homestaging påverkar slutpriset av 

en lägenhet så har jag besökt de visningar där det funnits en homestagad bostad och en 

annan av samma sort ogjord. För att sedan få reda på dess slutliga pris då detta sällan är 

detsamma som det begärda priset har jag varit i kontakt med de bostadsrättsföringar där 

lägenheterna sålts. Att genomföra samtliga observationer inom en rimlig tidsram, i det 

här fallet två veckor, var viktigt för att marknaden och marknadsförutsättningar skulle 

vara så lika som möjligt.  
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När köpen var gjorda och jag hade fått reda på vad de berörda lägenheterna såldes för var 

uppgiften att sätta dessa i relation till varandra för att komma fram till ett svar. Först 

delade jag upp lägenheterna i de som hade stylats respektive de som inte hade stylats. Jag 

satte in lägenheterna i ett diagram för att se huruvida en signifikant skillnad skulle uppstå 

eller inte mellan de homestagade och de ej homestagade. Uppstår det en skillnad tyder 

det på att homestaging har en påverkande effekt.  

 

För att sedan reda ut hur stor den påverkande effekten är krävs att man tittar på 

lägenheterna parvis, de som var jämförbara, och ser hur stor skillnaden är. När man fått 

fram ett procenttal för varje par kan det lätt räknas fram ett medelprocentvärde för alla 

som då skulle resultera i ett genomsnitt hur mycket homestaging faktiskt påverkar.  

 

Enligt teorin för varumärkespersonlighet överensstämmer personligheten hos ett 

varumärke väl med hur konsumenten av varumärket uppfattas eller vill bli uppfattad. Ett 

varumärke kan själv stå för status, en förhöjd image eller en privilegierad livsstil så att 

värdet av att inneha varumärket har ett eget värde i sig. Utifrån det arbete som gjorts 

finner jag att köp av lägenheter faller väl under detta resonemang. Genom att medvetet 

kommunicera en image som är anpassade till sin målgrupp uppnår lägenheterna i regel 

bra försäljningsresultat. Homestaging är en del i denna kommunikation som målar upp en 

bild av vilken köpare som passar att bo i lägenheten. På samma sätt går ett ”vanligare” 

köp till ute på marknaden, det riktar sig till en grupp konsumenter. Exempelvis läskande 

och uppfriskande Coca-Cola, ett par moderna nydesignade jeans, nya fräscha parfymen, 

alla dessa exempel marknadsförs mot sin potentiella kund. I båda fallen handlar det om 

att skapa en känsla för produkten hos köparen som denne kan identifiera sig med. Därför 

anses teorin passa bra för en analys om varför homestaging har effekt på 

lägenhetsförsäljningspriset.  
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6. Slutsatser 
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I den statistiska presentation ovan påvisas att homestaging fungerar som en prishöjande 

faktor på en verklig lägenhetsmarknad. Att det höjer priset på lägenheten är det ingen 

tvekan om. Då är frågan bara hur mycket påverkas försäljningspriset? Det är svårt att ge 

något exakt mått på det eftersom det varierar från fall till fall, kanske också på hur pass 

mycket hemstylad den är. Men det ligger på mellan 5-24 procents ökat pris.  

Dock ska det hållas i åtanke att det är ett relativt litet test och därmed kanske inte 

representativt i alla situationer. 

 

Ett varumärke kan tillskrivas en personlighet som framkommit i min teoridel. Den 

personligheten kan upplevas som mer eller mindre attraktiv för konsumenter. De köpare 

som objektet tilltalar, kommer känna att just denna lägenhet stylats eller är gjord ”för 

dem”. Därmed kommer de att intressera sig för varan, lägenheten. Via en medveten  
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kommunikativ image har lägenheterna anpassats för sin målgrupp som i regel gett oss ett 

bättre försäljningsresultat. Detta visar att det faller väl in under mitt tidigare resonemang 

kring varumärkespersonifiering. Homestaging är en del i denna kommunikation som 

målar upp en bild av vilken köpare som passar att leva i bostaden. I alla fall vad köparen 

önskar att passa in i, då det inte alltid behöver överensstämma med vad dess faktiska 

image är. Att lägenheten marknadsförs likt andra produkter som är till försäljning har 

diskuterats i tidigare kapitel. En sak som däremot skiljer detta från nästintill all annan 

marknadsföring är att det sker på en så kort tid som möjligt. När andra varumärken vill 

skapa en image och personlighet sker detta under en väldigt lång tid för att så småningom 

hitta rätt målgrupp. Inom homestaging gäller det att få det gjort inför första visningen av 

objektet och förhoppningsvis ska detta leda till en försäljning så snart som möjligt. Desto 

fortare försäljningen sker och till ett så högt pris som möjligt, ju bättre har 

homestagingen marknadsfört lägenheten och lyckats.  

 

Ett annat argument som talar väldigt mycket för att det skulle påverka lägenhetspriser 

positivt är skatteverkets ställningstagande i frågan om homestagings rätt till avdrag på en 

eventuell kapitalvinst vid försäljning. Skatteverket är ett statligt verk, som ofta har 

restriktiv praxis vad gäller avdragsrätt. Eftersom de beslutat att tillåta avdragsrätten tyder 

det på att även de ser det som en direkt värdehöjande verksamhet, för att förvärva och 

bibehålla kapitalinkomster.  

 

För att summera ihop arbetet och resultatet, lät jag tala med en insatt fastighetsmäklare 

samt en branschaktiv homestagingkonsult, för att få deras syn på detta och kommentar 

till utslaget. Mäklaren menar att: Eftersom marknadsföring har en stor inverkan på hur 

varumärkespersonlighet formas, betyder presentationen av objektet mycket för 

spekulantens upplevelse och därmed värdering av lägenheten. Det är därför viktigt att 

mötet med lägenheten lever upp till de förväntningar som spekulanten har inför visningen, 

och gärna lite till!! Han tyckte det kunde liknas med hur det är att välja partner eller 

anställa en ny medarbetare. Precis som i de fallen har lägenhetens personliga och yttre 

egenskaper påverkan på hur attraktiv den upplevs av spekulanter. Det är väl en 

självklarhet att alla vill visa sig från sin bästa sida.  
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Homestagingkonsulten tyckte att aforismen ”köpare tycker det är häftigare att flytta in i 

en lägenhet med en champagne i kylen istället för en kladdig ostsmörgås” stämde bra in. 

Det är lättare att sälja ett fint hem helt enkelt. Deras gemensamma generella bild av 

homestaging är i sin helhet mycket positivt. Det kan dock tilläggas att de är båda parter 

som enligt denna uppsats tjänar på detta fenomen, så konstigt vore det väl annars.  
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