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Objektbeskrivning

Bostadsmarknaden är en växande marknad och omsatte 68 miljarder kronor under 2005. Även 
i Umeå har rekordpriserna på bostäder skapat ett gynnsamt klimat för säljarna. Denna effekt 
har  medfört  att  tjänster  som  homestaging  utvecklats  med  syfte  att  bland  annat  öka 
försäljningspriset  ytterligare.  Homestaging  som  innebär  att  en  bostad  inreds  och  stylas 
tillfälligt  för att  exponeras på ett  så fördelaktigt  sätt  som möjligt  inför en försäljning,  har 
funnits sedan 70- talet i USA, och nu också i Europa och Sverige. Under det senaste året har 
fenomenet fått medial uppmärksamhet genom TV- program och reportage i tidningar. Det är 
framförallt  inredningsföretag i  storstäder såsom Stockholm som ägnar sig åt  homestaging, 
medan  tjänsten  ännu  inte  utvecklats  på  Umeåmarknaden,  trots  framgångsexempel. 
Anledningen till  att  homestaging inte har utvecklats  på en marknad som Umeå, medförde 
nyfikenhet  om  hur  nya  tjänster  utvecklas,  samt  hur  homestaging  skulle  kunna  utveckla 
marknaden för bostäder, vilket gav upphov till vår ställda problemformulering:

På vilket  sätt kan homestaging bidra till  en utveckling av den tjänst en fastighetsmäklare  
erbjuder, samt vilken potential finns det för en etablering av tjänsten på en marknad som 
Umeå?

Frågeställningen medför syftet  med studien som är att skapa förståelse för huruvida en ny 
tjänst  som homestaging  kan  utveckla  en  redan  etablerad  tjänst  som fastighetsförmedling. 
Detta  medför  en  undersökning  om  hur  homestaging  har  introducerats  och  mottagits  av 
aktörerna på bostadsmarknaden i Umeå, samt dess attityder till tjänsten. Slutligen ämnar vi 
beskriva de faktorer som påverkar utvecklingen av tjänsten. Vårt huvudsakliga perspektiv är 
därmed att undersöka homestagings potential som en utveckling av mäklartjänsten.

För att angripa vår problemställning och uppfylla syftet har vi valt att utgå från det deduktiva 
angreppssättet, vilket speglar utgången från befintlig teori som därigenom skapar underlag för 
vår empiriska studie. Författarnas egna tolkningar har sedan skildrats för att utveckla ny teori. 
Vi har valt att låta vetenskapliga artiklar och litteratur inom tjänsteutveckling, marknadsföring 
och organisationsteori utgöra den teoretiska referensramen. I och med den kvalitativa ansatsen 
har  ett  antal  intervjuer  genomförts  med  personer  besittande  olika  erfarenheter  och  skilda 
infallsvinklar inom ämnet. För att besvara vår frågeställning anser vi homestaging ha potential 
att i framtiden utveckla mäklarbranschen med rätta förutsättningar, vilka är:

• Att  mäklarföretaget  är  medvetet  om  och  kan  hantera  tjänstens  karaktär  och 
opåtaglighet för att kunna implementera den i företagets befintliga verksamhet. 

• Att  marknadsföra  begreppet  med  rätt  verktyg  och  genom  exempelvis 
auktorisering skapa en legitimitet och acceptans kring tjänsten.

• Samarbeten mellan mäklare, inredare och utbildningar för fastighetsmäklare som 
ett  sätt  att  lära av varandra och skapa förutsättningar för att  kunna erbjuda en 
tjänst som motsvarar kundernas förväntningar och krav samt håller en kvalitet i 
processens alla delar.

• Slutligen anser vi  även att  det bör arbetas för att  lagstiftningen som begränsar 
mäklarnas möjligheter att erbjuda kringtjänster ska luckras upp. 
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1. Välkommen till visning

1.1 Problembakgrund

Enligt statistiska centralbyrån, omsatte den svenska bostadsmarknaden 2005 över 68 miljarder 
kronor där genomsnittspriset för en bostadsrätt uppgick till 770 000 kronor. Två år senare har 
genomsnittspriset ökat till 1 165 000 kronor, och enligt Mäklarstatistik verkar trenden hålla i 
sig trots stigande räntor på bostadslån. För att öka värdet på bostäderna ytterligare försöker 
mäklare och säljare hitta nya strategier. Att styla en bostad, en så kallad homestaging inför en 
visning kan vara en sådan strategi. Enligt Dyberg (2004) är homestaging ett verktyg som kan 
generera ett mervärde genom att locka kunden till ett objekt samt skapa en ”vill ha känsla”.

Doherty  (2003)  redogör  för  begreppet  homestaging  som  myntades  på  70-talet  av  Barb 
Schwarz från USA. Begreppet innebär att en bostad stylas inför en försäljning med syfte att 
generera ett högre pris, vilket både mäklare och säljare har tillägnat sig. Papa (2005) är en av 
många som ställt sig kritisk till homestaging och har debatterat huruvida tjänsten påverkar 
priset vid en bostadsförsäljning. Anledningen är att det inte genomförts någon vetenskaplig 
forskning inom ämnet. Dyberg (2004) hävdar däremot att andra undersökningar gjorts där det 
påvisats att homestaging kan resultera i en försäljningsökning på mellan tio och 20 procent i 
jämförelse med mäklarens utgångspris. 

Under 2000-talet har homestaging expanderat i Sverige då Media såsom TV- produktioner 
och tidningar har anammat begreppet. Intresset och insikten att homestaging kan medverka till 
ett ökat försäljningspris är också något som svenska folket har sett värdet i. Det har lett till att 
efterfrågan på tjänsten har ökat samt att privatpersoner, förutom den obligatoriska städningen, 
själva stylar sitt hem innan visning. Hjälp och tips anträffas idag via Internet, böcker och TV- 
program för den intresserade (Dyberg 2004).

Hemnet fastställer att över 80 procent av alla mäklare i storstäderna i Sverige använder sig av 
homestaging  i  någon  form  vid  försäljning,  och  enligt  sökmotorn  eniro  uppgår  antalet 
renodlade homestagingföretag i Stockholm till  33 stycken, medan antalet  inredningsfirmor 
som erbjuder homestaging som bitjänst är 222 stycken. Hemsidan mäklarstatistik.se hävdar att 
homestaging har i storstadsregionerna blivit en del av försäljningsprocessen när en fastighet 
säljs. I Umeå däremot, som anses vara en ”het” bostadsmarknad (Lindström 2007) existerar 
det i dagsläget inga verksamma företag som erbjuder homestaging som kärntjänst. Däremot 
finns det enligt eniro åtta inredningsfirmor varav endast tre av dessa erbjuder homestaging 
som bitjänst. Inte heller någon av de åtta mäklarfirmorna registrerade av Mäklarsamfundet i 
Umeå erbjuder tjänsten som en del av sin service vid en bostadsförsäljning, trots den mediala 
uppmärksamhet och genomslagskraft som homestaging fått i exempelvis Stockholm. Vad är 
orsaken till att homestaging inte har utvecklats på Umeåmarknaden? 

Frågan om vilka faktorer som påverkar att vissa tjänster utvecklas till succéer medan andra 
misslyckas kan vara svår att svara på eftersom att all forskning som utförts till största delen 
blivit belyst utifrån ett produkt- och inte ur ett tjänsteperspektiv. Detta trots att tjänster står för 
den större bidragande parten till ökad tillväxt i modern ekonomi (De Brentani 1991, s. 33). 
Enligt Ennew och Binks (1996, s. 9) är det inte möjligt att likställa utvecklingen av en tjänst 
med en produkt eftersom att utvecklingen av en tjänst involverar kunden i själva processen, 
vilken har en betydande roll. Alam (2002, s. 250) tillägger att andra faktorer som skiljer en 
tjänst från en produkt är opåtaglighet, att en tjänst konsumeras i samma stund som den säljs, 
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och att den är ej är standardiserbar. Cooper och Edget (1996, s. 26) hävdar att saknaden av 
teorikoppling till tjänsteutveckling samt hård konkurrens bland företagen gör att graden av 
misslyckande bland företag som utvecklar nya tjänster är stor. DiMaggio och Powell (1983, s. 
150) använder sig av den institutionella teorin isomorfism, för att förklara orsaken till varför 
företag undviker att särskilja sig från sina konkurrenter och istället väljer att erbjuda liknande 
tjänster.  Isomorfism  innebär  således  en  strävan  efter  likformighet  för  att  överleva  på 
marknaden. Detta  genom anpassning till  liknande beteenden som de aktörer runt omkring 
använder sig av.  Anledningen till att ett företag väljer att erbjuda liknande tjänster finns det 
inget entydigt svar på, men för att ett nytt beteende eller förändring ska kunna implementeras 
på ett framgångsrikt sätt hos de inblandade aktörerna krävs det en social acceptans och att 
tjänsten uppfattas som trovärdig. Beteendet måste med andra ord anses vara legitimt av de 
inblandade (Scott 2001, s. 59).

Vad är det som gör att ett begrepp anses legitimt, samt vilka strategier kan användas för att 
lyckas med att utveckla en ny tjänst och bli framgångsrik på marknaden? Alam och Perry 
(2002,  s.  515)  framställer  New service  development  (NSD)  som ett  verktyg  innefattande 
strategier för att utveckla och anpassa en ny tjänst till kundens egna önskningar på en redan 
existerande marknad.  Alam och Perry (2002, s.  529) för diskussionen vidare kring varför 
utveckling av nya tjänster är någonting positivt och hävdar att de företag som använder sig av 
en kundanpassad utveckling av tjänster  är  också de företag som kommer vara ledande på 
marknaden under 2000- talet.  

Hur skulle mäklartjänsten kunna utvecklas för att nå framgång? Förespråkare för homestaging 
menar att tjänsten har kommit att bli ett sätt att dels locka kunden till ett bostadsobjekt genom 
den ”vill ha känsla” ett stagat hem kan förmedla och dels blivit en strategi att kunna särskilja 
mäklarfirmorna åt (Dyberg 2004). Det finns dock personer som menar på motsatsen, vilka 
betvivlar tjänstens fördel i och med avsaknaden av konkreta underlag för dess effekt (Papa 
2005). Den begränsade forskning kring ämnet homestaging inom mäklarbranschen leder till 
vår problemformulering som lyder:

1. 2 Problemformulering

På vilket  sätt kan homestaging bidra till  en utveckling av den tjänst en fastighetsmäklare  
erbjuder, samt vilken potential finns det för en etablering av tjänsten på en marknad som 
Umeå?

1.3 Syfte

Syftet med vår studie är att skapa förståelse för huruvida en ny tjänst som homestaging kan 
användas för att utveckla en redan etablerad tjänst som fastighetsförmedling. Det kräver en 
beskrivning av hur homestaging hittills har introducerats och mottagits av mäklare, kunder 
och  inredare  på  marknaden  i  Umeå  samt  dess  attityder  till  tjänsten.  Slutligen  ämnar  vi 
beskriva de faktorer som påverkar tjänstens utveckling. Sammantaget innebär detta att vi kan 
utvärdera vilken potential homestaging har för att utveckla och bli en del av mäklartjänsten.

Vårt perspektiv är mäklarföretagets; vilken nytta kan dessa företag komma att ha av tjänsten 
homestaging?  För  att  kunna  uppfylla  vårt  syfte  behöver  vi  dock  insikt  i  vad  både 
mäklartjänsten och homgestagingtjänsten innebär. Vidare behöver vi även information från 
olika intressenter som (se mer i kapitel 4) som påverkar tjänstens utveckling; mäklare såväl 
som olika kundkategorier och de som arbetar med homestaging. 
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1. 4 Fastighetsmäklartjänsten 

En bakgrund om innebörden av fastighetsmäklartjänsten kommer att redogöras för nedan. 

För att bli legitimerad fastighetsmäklare krävs en tvåårig högskoleutbildning som i dagsläget 
finns på tre platser i Sverige. Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad 
hos fastighetsmäklarnämnden som är en statlig myndighet. Fastighetsförmedling innebär:

” Att en mäklare har fått i uppdrag att finna och sammanföra parter som vill sälja eller köpa  
respektive hyra ut eller hyra ett objekt. Om en mäklare anlitas bara för enstaka moment i en 
överlåtelse  (t.ex.  att  utforma  köpehandlingarna)  är  det  inte  fråga  om  förmedling.”  
(Fastighetsmäklarnämnden 2007)

I uppdraget ingår en rad olika moment före eller i samband med förmedlingen. Det som alltid 
ingår är att kontrollera vem som äger objektet, och undersöka vilka inteckningar, servitut eller 
andra  rättigheter  som  fastigheten  belastas  av.  Mäklaren  upprättar  alltid  som  en  del  av 
uppdraget  en  objektsbeskrivning  och  beräkningar  av  boendekostnader  för  köpare.  Vid 
förmedlingen  ingår  också  normalt  ett  så  kallat  intag,  när  mäklaren  besöker  objektet  och 
samlar information. I uppdraget ingår vanligtvis marknadsföring av objektet, visningar och att 
intresseanmälningar  och  bud  tas  emot.  Det  ingår  också  oftast  att  mäklaren  upprättar 
köpehandlingar,  sköter  kontraktsskrivningar  och  hjälper  till  att  söka  lagfart. 
(Fastighetsmäklarnämnden 2007)

Oavsett i vilket ärende mäklaren anlitats ska denne agera som en opartisk mellanhand mellan 
köpare och säljare och ska tillvarata båda parters intressen. Enligt fastighetsmäklarlagen 1995: 
400, 12 § gäller följande:

”Fastighetsmäklaren  skall  utföra  sitt  uppdrag  omsorgsfullt  och  i  allt  iaktta  god 
fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse”.  
(Regeringskansliets rättsdatabaser 2007)

En fastighetsmäklare får heller inte bedriva så kallad ”förtroenderubbandeverksamhet”. Vilket 
innebär att mäklaren inte får bedriva påtryckningar på kunden att exempelvis köpa en viss 
försäkring  för  att  det  skulle  gynna  ett  samarbete  för  exempelvis  en  mäklare  och  ett 
försäkringsbolag. Enligt 1995:400, 14 § andra meningen i fastighetsmäklarlagen står det:

”Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet  
för honom som mäklare.” (Regeringskansliets rättsdatabaser 2007)

Detta anses otydligt om vilka verksamheter det är som kan anses som förtroenderubbande och 
diskussioner förs om huruvida det går att förenkla för fastighetsmäklaren så att de även kan 
förmedla  andra  typer  av tjänster.  Det  som idag kan betraktas  som förtroenderubbande  är 
egendomsförvaltning, finansrådgivning, eller städtjänster (Wörmann 2006). I denna rapport 
som Mäklarsamfundet (2007) utgivit diskuteras även utvecklingen i Danmark som har lett till 
att lagstiftningen idag tillåter mer stödtjänster och tätare samarbeten med andra aktörer. 

De  flesta  mäklare  erbjuder  någon  form  av  försäkring  och  för  att  det  inte  ska  vara  att 
betraktade  som  förtroenderubbandeverksamhet  skall  mäklaren  vara  en  anknuten 
försäkringsförmedlare  enligt  1  kap  10  §  i  lagen  om  försäkringsförmedling 
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(Fastighetsmäklarnämnden  2007).  Mäklarsamfundet  har  utifrån  lagen  utarbetat  en 
doldafelförsäkring som de flesta byråer som är anslutna till förbundet använder sig av.

För  att  ta  reda  på  hur  utbredd  efterfrågan  av  kringtjänster  är  hos  kunderna  utfördes  en 
undersökning av Temo på uppdrag av Mäklarsamfundet där det förra året framkom att 93 
procent av det svenska folket hade intresse av att fastighetsmäklaren skulle förmedla en eller 
flera  kringtjänster  för  att  kunna  spara  tid  och  slippa  anlita  flera  aktörer  kring  sin 
fastighetsaffär. Däremot var andelen i undersökningen som var intresserade av kringtjänster 
rörande inredning låg, endast 2 procent var mycket intresserade av att mäklaren skulle kunna 
erbjuda denna typ av förmedling. Störst intresse fanns hos de tillfrågade om förmedling av 
besiktning av bostaden (Almering, 2006 synnovate undersökning).

1.5 Homestaging 

För att ge läsaren en grundförståelse om vad begreppet homestaging innebär följer nedan en  
introduktion till tjänsten.

Begreppet homestaging grundades av Barb Schwarz från USA under 1970- talet då tjänsten 
fick genomslagskraft. I Sverige och Europa däremot har begreppet inte slagit igenom förrän 
på 2000-talet. Däremot har tjänsten existerat en längre tid utan att någon egentligen har satt en 
definition på begreppet. Idag beskrivs tjänsten som ett sätt att ställa i ordning en bostad inför 
en försäljning.  Det kan vidare utvecklas med att  huset  städas,  saker plockas bort,  möbler 
flyttas eller tillförs samt att ommålning eller lättare renovering genomförs. Det är med andra 
ord förmågan att organisera möbler och andra prydnadssaker i harmoni med arkitekturen av 
huset,  stugan  eller  lägenheten  så  att  bostaden  exponeras  från  sin  mest  fördelaktiga  sida 
(Williams 2006, s. 1-3).

Schwarz (1996) hävdar att en bostad kan stiga med i genomsnitt 6,9 procent vid en jämförelse 
med bostäder där det inte genomförts någon stagning. Mäklarsamfundets vd Lars Kilander 
menar  att  priset  brukar  höjas  med  ungefär  10  procent,  och  att  det  kan  bli  en  högre 
procentsiffra om det är ett slitet objekt som stagas (Dyberg 2004).

Privatpersoner som ska sälja sin bostad blir alltmer medveten om vikten av att exponera sin 
bostad  på  rätt  sätt,  även  om  hemblindheten  kan  ta  över.  Fördelen  med  att  anlita  en 
professionell inredare är därför att denne ser bostaden på ett objektivt sätt. Små skavanker och 
möbler som skulle passa bättre att ta bort är exempel på saker som en utomstående kan se med 
”nya ögon”. Första intrycket är viktigt eftersom avgörandet om att bostaden antingen ger ett 
bra eller ett dåligt intryck formas med en gång. En köpare kan dessutom ha varit på fler än en 
visning under samma dag vilket innebär att en jämförelse mellan bostäderna kan äga rum. 
Tanken med tjänsten är att locka den utvalda målgruppen till bostadsobjektet genom att spela 
på fantasier om hur dess framtida bostad kommer att gestalta sig. Helt enkelt skapa ett ”vill ha 
begär” hos köparen, så att köpet går igenom fortast möjligt till ett så fördelaktigt pris som 
möjligt för säljare och mäklare (Schwarz 2007).

Det  arvode  ett  inredningsföretag  tar  ut  för  en  homestaging  får  generellt  sett  ses  som 
avdragsgill  försäljningsavgift  vid  kapitalvinstberäkningen  om  utgifterna  exempelvis  avser 
konsultation, fotografering, ommöblering eller lån/hyra av möbler och annan inredning under 
visningen. Utgifter som har anknytning till det egna boendet får dock inte förekomma, och det 
krävs  att  den  skatteskyldige  har  belägg  för  de  utgifter  som  redovisas  för  att  anses  vara 
avdragsgillt (Skatteverket 2007).
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Definitionen  homestaging  är  tvetydig,  Strömqvist  (2006)  beskriver  homestaging  som 
tillfälliga  arrangemang  att  göra  ett  hem  mera  smakfullt  ur  ett  kortsiktigt  perspektiv  i 
jämförelse med homestyling som anses vara mer permanent och en långsiktig process. 

Williams (2006, s. 1-3) fastställer homestaging vara ett begrepp återfinnande i sammanhang 
rörande  bostadsmarknaden.  Vidare  innebärande  att  en  bostad  stylas  inför  en  försäljning. 
Tanken är att de bästa sidorna av lägenheten, villan eller stugan ska exponeras och därmed 
också skapa en fördelaktig känsla hos köparen.  Bostaden i  sig är  det  som ska framhävas 
medan det personliga i hemmet ska tonas ned. För mycket möbler ska plockas bort men ett 
tomt hem är inte heller det optimala. 

Vi har valt att definiera homestaging som en både kort- och långsiktig process. En process där 
antingen  kunden  anlitar  en  inredare  som  stagar  bostaden  inför  en  försäljning  genom 
exempelvis möblemang, textiler, lättare renovering, växter och ljussättning, eller utför dessa 
åtgärder på egen hand. Strömqvist (2006) har försökt försvenska begreppen homestaging och 
homestyling genom att översätta dem båda till hemstajling. Vi kommer däremot att använda 
oss  av  begreppet  homestaging  som  vi  definierar  ha  samma  betydelse  som  begreppet 
homestyling. 

Sverker  Thorslund är  bostadsexpert  på  Konsumentverket  och  en  av  kritikerna  till 
homestaging, eftersom köparna enligt honom får betala mer för en tjänst som egentligen inte 
ger dem någonting eftersom möblerna som används för stagningen ändå inte ingår i köpet. 
Konsumentverket befarar att tjänsten kan bidra till en så kallad bostadsbubbla, då priserna 
trissas  upp  till  orimliga  nivåer  som de  inte  skulle  ha  gjort  om en  bostad  inte  skulle  ha 
genomgått en stagning. Thorslund menar att köparna kan vilseledas om objektet framställas i 
bättre dager än vad det i själva verket är, och att homestaging inte får används för att dölja 
skavanker som köparen har rätt att uppmärksammas om. En annan aspekt är att säljarna anser 
att  de  kommer  att  få  ut  mer  pengar  för  bostaden  än  vad den  egentligen  är  värd  om en 
homestaging genomförs (Näslund 2005).

Mäklarsamfundets VD Lars Kilander hävdar i en artikel i Svenska dagbladet att homestaging i 
framtiden kommer att bli en normal åtgärd vid en bostadsförsäljning men att köparna börjar 
lära sig knepen. Ett fel som många gör är att röja för mycket så att det känns ödsligt eller att 
dölja fel, det får inte skapa en misstänksamhet bland köparna, då har det förlorat sin funktion, 
menar  han.  I  samma  artikel  uttalar  sig  Stellan  Lundström  bostadsforskare  vid  Kungliga 
tekniska  högskolan  om  att  fenomenet  uppenbarligen  ger  en  effekt  nu  när  det  är  nytt 
(Söderström 2005, s.8). 
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2. ”En sund grund att stå på”

I detta kapitel skildrar vi våra kunskapsteoretiska utgångspunkter som vår studie bygger på.  
Vi inleder med att beskriva vår förförståelse och förväntningar inför uppsatsarbetet, för att  
därefter delge läsaren vår kunskapssyn och angreppssätt. Dessa aspekter speglar hur vi tagit  
oss  an problemställning och syfte  samt hur  vi  sedan analyserar  vårt  empiriska  material.  
Något som också beskrivs i kapitlet är hur vi gått till väga vid sökning av litteratur att basera 
det nästkommande teorikapitlet på, samt reflektioner kring källkritik.

2.1 Hannas och Emmas förförståelse

Innan en forskare börjar studera ett ämne har denne en så kallad förförståelse, som bygger på 
teorier,  synsätt  och  erfarenheter  som  han  eller  hon  tillförskansat  sig  under  sin  livstid. 
Beroende  på  vilken  miljö  vi  vuxit  upp  i,  vår  sociala  bakgrund  och  erfarenheter  genom 
utbildning, bildas vår referensram för att  förstå olika fenomen (Johansson- Lindfors 1993, 
s.25). Hur vi sedan tolkar dessa fenomen påverkas av de förutfattade meningar vi bildat oss 
och våra förväntningar (Widerberg 2002, s.  26). Genom vår utbildning grundas kunskaper 
som  bildar  en  del  av  vår  förförståelse.  Forskare  med  olika  ämneskunskaper  ser  oftast 
företeelser  på  olika  sätt,  och  kan  komma  med  olika  lösningar  beroende  på  vilka 
bakgrundskunskaper de besitter (Solvang 1997, s. 151). Förstahandsförförståelse innebär våra 
personliga  upplevelser  och  erfarenheter.  Andrahandsförförståelse  är  det  vi  lär  oss  genom 
föreläsningar, böcker och vetenskapliga artiklar. Att utveckla vår teoretiska förförståelse är en 
viktig fas i den process det innebär att bilda ny kunskap. Detta kan också ha inverkan på hur 
utformningen  av  strategier  för  studien  formas,  och  tillsammans  med  kunskapssynen  och 
forskningsansatsen  påverkar  det  hur  forskaren  kommer  att  betrakta  den  empiriska 
verkligheten (Johansson- Lindfors 1993, s. 76). Nedan beskriver vi de teoretiska och praktiska 
karaktärerna av vår förförståelse samt våra förväntningar.

2.1.1 Teoretisk karaktär

Vår förförståelse inför denna undersökning grundar sig till största del på vår utbildning. Vi 
har  båda  läst  Service  Managementprogrammet  som  ges  av  Handelshögskolan  vid  Umeå 
Universitet. Programmet har genomgående haft en inriktning mot tjänstesektorn, vilket gör att 
våra  kunskaper  inom  detta  område  är  goda.  Tidigare  under  terminen  har  vi  läst 
marknadsföring på C-nivå, som innefattade en kurs i tjänstemarknadsföring samt en kurs i 
internationell  marknadsföring. Dessa kurser, framförallt  kursen i tjänstemarknadsföring har 
haft en betydande roll för vår studie, detta har påverkat våra val av ämne, litteratur, och det 
synsätt som präglat dessa val. Under kursens gång berörde vi en del av de teorier som vi 
använt oss av i denna studie. Detta kan medföra att vi i annat fall skulle kunna ha valt att 
vinkla studien i en annan riktning om vi inte redan hade haft kännedom om dessa sedan innan. 
I vår utbildning ingår även en kurs i design och miljö som vi genomförde under hösten 2006. I 
kursen ingick färg och form lära, och vi fick möjlighet att träffa verksamma inom grafisk 
design, inredningsarkitektur, färgteknik, akustik, ergonomi, samt marknadsföring. Föreläsarna 
hade utifrån sina specialkunskaper  i  uppgift  att  med fokus på inredning och miljö  ge oss 
kunskaper i vad design kan ha för betydelse för kunden samt hur vi på olika sätt kan utnyttja 
en  lokal  på  bästa  sätt.  Dessa  specialkunskaper  har  vi  med oss  i  vårt  sätt  att  tänka kring 
tjänsteutveckling och kan påverka vår uppfattning om exempelvis homestagings betydelse vid 
en husförsäljning.
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2.1.2 Praktisk karaktär

Ytterligare faktorer som påverkat vår förförståelse är våra yrkeserfarenheter. Emma har i åtta 
år arbetat i en butik som säljer kosmetika samt håller i sminkkurser. Utöver detta har hon även 
ett  eget företag tillsammans med en kollega inom samma bransch. Hanna har sedan 1999 
arbetat på ett  multinationellt  klädföretag, både som säljare och som Visuell Merchandiser, 
vilket  innebär  att  ha  ansvaret  för  exponering  och  skyltning  i  en  butik,  arbete  med 
kampanjuppföljning,  samt  hålla  i  kurser  i  varuexponering och varuhantering för  de andra 
medarbetarna. Dessa erfarenheter har påverkat vår syn på exempelvis exponering som en del 
av en verksamhet.  Även vår  syn på marknadsföring har  påverkats genom de strategier  vi 
arbetat med i vårt  arbete. Vi påverkas också av våra erfarenheter vid sidan av arbete och 
studier. Vi har båda ett stort intresse för inredning, vilket gör att vi under en längre tid följt 
trender inom exempelvis homestaging som fenomen, läst artiklar i tidskrifter och även sett de 
tv-program som visats på tv.

2.1.3 Våra förväntningar

Innan studien hade vi en bild av ämnet utifrån vår förförståelse och tyckte oss vara ganska väl 
insatta. Vi hade båda bekanta som sålt och köpt bostad och vi hade som vi tidigare nämnt läst 
mycket om homestaging, även i lokaltidningar, vilket bildade uppfattningen om att det var en 
ganska vanligt utförd tjänst, även i ”lilla Umeå”. Det vi upptäckte till vår förvåning var att 
förekomsten av homestaging inte alls hade den efterfrågan som vi till en början antagit. I vår 
första kontakt med Maria som är den enda inredare i Umeå som öppet erbjuder tjänsten fick 
vi veta att det handlar om en ganska liten marknad; med cirka 30 stycken uppdrag under 2006. 
Vi kom snart till insikten att vår frågeställning behövde ändras. Det intressanta låg inte i vilket 
mervärde tjänsten skapar i dagsläget, eftersom det inte fanns några utbredda samarbeten att 
studera, utan snarare varför homestaging inte utvecklats i samma takt som i storstäderna, samt 
vilka  möjligheter  till  utveckling  tjänsten  har  i  en  stad  som  Umeå.  Utifrån  detta  ville  vi 
undersöka vad begreppet innebär, samt processen med hur det går till när en ny tjänst som 
homestaging  introduceras  på  marknaden  och  på  vilket  sätt  den  tas  emot,  attityder  hos 
inblandade  aktörer,  såsom  kunder,  potentiella  kunder,  mäklare  och  personer  som  är 
verksamma inom ämnet inredning. Vi ville även skapa förståelse för hur en ny tjänst som 
homestaging  kan  utveckla  en  redan  etablerad  tjänst  som  fastighetsförmedling,  och  vilka 
faktorer som påverkar utvecklingen av tjänsten.

2.2 Hanna och Emmas kunskapssyn 

Vilken typ  av kunskap som anses vara  vetenskaplig  kunskap är en fråga som Johansson- 
Lindfors (1993, s 10-11) ställer sig. Vetenskapsteorin kan beskrivas handla om hur kunskap 
kan och bör produceras. Kunskapssyn kan beskrivas som den verklighetsuppfattning samt den 
vetbarhetsuppfattning som varje forskare har. Med verklighetsuppfattning menas sättet som 
forskaren uppfattar det som ska undersökas, medan vetbarhetsuppfattning kan framställas som 
sättet att  studera denna verklighet på.  Hermeneutiken och positivismen är två exempel  på 
kunskapssyner där både verklighetsuppfattningen och vetbarhetsuppfattningen skiljer sig åt 

Positivism hänger ihop med den kvantitativa forskningen och står för att  producera säker, 
även benämnt giltig kunskap. Målet med denna syn är att forskaren ska nå objektivitet och 
generaliserbar kunskap. Ordet ”positiv” betyder just säker kunskap. Att tolka, översätta och 
förtydliga, klargöra och utsäga är ord som beskriver hermeneutiken betydelse. 
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Hermeneutik  är  läran  hur  grundantaganden  eller  förutsättningar  som  är  avgörande  i  den 
analyserande delen av studien tolkas.  Kvalitativ  forskning går oftast  hand i  hand med ett 
hermeneutiskt synsätt  då forskaren har som mål att se helheten med problemet utifrån sin 
egna subjektiva förförståelse (Widerberg 2002, s. 24-26). Johansson- Lindfors (1993, s. 46) 
menar att  hermeneutiken speglar  ett  holistiskt  synsätt  vilket  gör  att  varje  del  bör ses  och 
förstås i sitt sammanhang. 

Att komma fram till ett sanningsenligt resultat ser vi som ouppnåeligt då vi begrundar vad 
sanning är. Även om vi individer i vissa situationer anses uppfatta fenomen ur ett objektivt 
synsätt är vår helhetssyn på människan att denne påverkas av miljöer och andra människor. 
Resultatet  som  genereras  bör  därför  behandlas  i  sin  kontext  och  inte  generaliseras.  Vår 
kunskapssyn kan benämnas  hermeneutisk  då  vi  har  för  avsikt  att  sträva  efter  en  djupare 
förståelse för det som undersöks. Vi har velat fånga enskilda personers erfarenheter och skilda 
infallsvinklar. Förutfattade meningar och fördomar är svåra att bortse från då vi båda har en 
förförståelse för problemet. 

2.3 Angreppssätt

Hur forskaren ska närma sig den empiriska verkligheten beror på valet av angreppssätt och 
vetenskapssyn.  Olika  typer  av  angreppssätt  brukar  benämnas  induktion,  deduktion,  breda 
studier  samt  aktionsforskning.  Det  brukar  också  göras  en  skillnad  mellan  kvalitativa  och 
kvantitativa angreppssätt. Som regel innebär det oftast att en hermeneutisk kunskapssyn har 
en utgångspunkt  i  empirin  och en positivistiskt  inriktad forskare  går  från teori  till  empiri 
(Johansson- Lindfors 1993, s.  54-55). För den hermeneutiska forskaren kan det dock vara 
svårt att uteslutande närma sig den empiriska verkligheten utan teoretisk grund (och även för 
positivisten att helt basera sina modeller enbart på existerande teori). Detta eftersom vi har 
med oss en mer eller mindre medvetenhet i form av teoriperspektiv som styr hur vi samlar in 
våra data Vi har därför valt att utgå från ett deduktivt synsätt och gå från teori via empiri för 
att sedan utveckla ytterligare teori. Kritik som riktas mot detta alternativ är dock att forskaren 
inte  skulle  vara  tillräckligt  mottaglig  för  den  verklighet  som finns  i  empirin  och  att  det 
teoretiska  perspektivet  och  den  kunskap  som  redan  genererats  styr  för  mycket  av 
undersökningen. (Johansson- Lindfors 1993, s. 59-60).

Figur 1. Angreppssätt.  Johansson- Lindfors (1993, s. 60), Eneroth (1984, s. 16), bearbetad 
modell
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Vårt angreppssätt bygger på modellen ovan. Problemet vi fann intresseväckande kommer att 
angripas utifrån ett växlande synsätt. Problemställningen har sin utgångspunkt i en företeelse 
vi stött på i dagens moderna samhälle. På så sätt skulle det kunna bli en ren induktiv studie, 
men vi kan inte bortse från den teori som redan finns tillgänglig inom tjänsteforskningen, 
samt inom marknadsföring och tjänsteutveckling. Studien kan därför inte endast bygga på ett 
induktivt  synsätt  (Johansson-  Lindfors  1993,  s.  59).  Utifrån  detta  har  vi  valt  en teoretisk 
utgångspunkt i framförallt teorier om tjänsteutveckling och läst in oss på de teorier vi inte 
hade kännedom om sedan innan. Teorin har därefter legat till grund för hur vi utformat vår 
empiriska undersökning, vilket resulterade i form av intervjuer med de olika intressegrupper 
som  finns  inom  homestaging  och  mäklartjänsten.  Intervjuerna  ska  efter  vår  tolkning 
analyseras  utifrån  teorin  och  därefter  är  det  vår  förhoppning  att  studien  kan  leda  till  ny 
kunskap genom att utveckla teori.

Vi anser att det är viktigt att vara på sin vakt när det kommer till den roll teorin har för en 
undersökning och är medvetna om att det finns en risk för att teorin kan styra utformningen av 
den empiriska studien på ett ensidigt sätt. För att motverka detta har vi valt att belysa vårt 
ämne ur ett flertal teoretiska perspektiv. Vi har förutom tjänsteutveckling skildrat strategier i 
marknadsföring, hur en tjänst kan adopteras samt isomorfism, inom organisationsteorin, för 
att kunna utveckla en vidare förståelse kring ämnet.

2.4 Litteratursökning

Den Litteratur vi har samlat in inför detta arbete för att öka förståelsen kring vårt problem 
kommer från de databaser som finns tillgängliga på Umeå Universitetsbibliotek, framförallt 
Business Source Premier, och  Emerald.  Vi har också sökt efter artiklar i  mediearkivet som 
behandlar  debatten  kring  ämnet  homestaging.  De  sökord vi  använt  oss  av  och som givit 
underlag  är  framförallt  new  services,  New  Service  Development,  service  development,  
servicescape, isomorfism, marketing mix, och adoptionprocess. Vid vårt urval av källor har vi 
försökt att se till att de varit aktuella för studien samt att de är aktuella i tid. En viktig källa till 
att  hitta  relevant  litteratur  har  varit  att  studera  källförteckningen  i  annan litteratur  eller  i 
artiklar som vi funnit relevanta.  

Det är viktigt  att  studera ursprunget av en källa och det bör undvikas att  använda sig av 
såkallade andrahandskällor, som kan leda till feltolkningar av den ursprungliga författarens 
ståndpunkt (Johansson Lindfors 1993, s 88-89). Så långt det är möjligt har vi sökt reda på 
originalkällan till teorierna vid några få tillfällen har vi dock inte lyckats. Bitners teori kring 
den utökade marknadsmixen har vi inte kunnat ta del av utan istället använt oss av  Service 
Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm (Zeithaml et al. 2006). Det framkom 
dock att Bitner är medförfattare av denna bok vilket vi ansåg avgjorde att källan trots allt 
kunde användas. Vi har också vid ett par tillfällen varit tvungna att använda andrahandskällan 
där vi bedömt det inte ha allt för stor betydelse detta har vi då noterat i källhänvisningen. 

2.5 Källkritik 

Heine Andersen (1994, s. 218) diskuterar huruvida samhällsvetenskaper ska präglas av ett 
kritiskt synsätt och att detta skulle strida mot de uppfattningar om vetenskapens bidrag som 
dominerat tidigare, men hävdar att analyser av samhällsfenomen är element i en pågående 
utveckling av samhället. Det är därmed av vikt att förhålla sig kritiskt till sekundära källor 
som andra genererat och som används som teoretisk referensram vilket vi så genomgående vi 
kan har strävat efter att vara. 
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Det är av betydelse att ett teoriområde som ska vara till grund för en empirisk studie inte är 
allt för avgränsat till ett visst vetenskapligt område, eftersom det är människan som studeras 
(Johansson- Lindfors 1993, s. 87-88). För att uppnå detta har vi försökt studera vårt problem 
utifrån fler områden än exempelvis marknadsföring och tjänsteutveckling och även skildrat 
andra områden såsom organisationsteori, för att söka svar på vår frågeställning. 

Det är också en risk som vi vill belysa att en källa kan misstolkas på vägen, exempelvis då 
engelska översatts av oss till en svensk tolkning. Vi har i den mån det är möjligt översatt ord 
vi inte förstått samt låtit varandra läsa tolkningen så att det överensstämmer. I teoriavsnittet 
har  vi  varit  noga  med att  granska källan och dess  trovärdighet  och endast  använt  oss  av 
vetenskapliga tidskrifter som finns tillgängliga genom Universitetsbibliotekets databaser. När 
begreppet  homestaging studerats  har vi  använt  oss  av en del  internetsidor  och artiklar  på 
Internet, vilket vi är medvetna om kan ifrågasättas. Vi har dock låtit denna information endast 
vara  bakgrundinformation  för  att  sedan  undersöka  fenomenet  i  verkligheten  i  vårt 
empiriavsnitt. 

Aktualiteten av en källa är viktigt för att den ska kunna visa på ett trovärdigt resultat och 
studera den senaste forskningen, detta ska dock inte tolkas som att en källa inte skulle vara 
aktuell om den gjorts längre bak i tiden och ratas om den kan bidra med viktig information 
(Johansson- Lindfors 1993, s. 90). Det är framförallt originalkällor till vetenskapliga artiklar 
som kan tyckas vara för gamla, men dessa anser vi vara viktiga att redogöra för när vi skapat 
vår teoretiska referensram i studien i och med ökad trovärdighet. 

När insamlingen av teori ska avslutas är en fråga som är svår att besvara. Johansson- Lindfors 
(1993, s. 88) menar att den pågår i princip tills arbetet går i tryck. Det är lämpligt att avbryta 
sökningen när en slags mättnad uppnås, och att ytterligare litteratursökning endast leder till 
källor som redan uppmärksammats, vilket vi anser har gjorts.
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3. Tavlans ram

I detta teoriavsnitt belyser vi tjänstebegreppet, tjänstens karakteristika och delger vår syn på  
en tjänst. Det krävs även en djupare insikt i de olika delar ett företag består av för att kunna  
bringa klarhet i huruvida homestaging kan utveckla mäklartjänsten. Vi har valt att skildra  
tjänsteprocessen, servicekvalitet och marknadsföringens roll, för att därefter komma fram till  
den  tjänsteutvecklingsmodell  vi  kommer  att  utgå  ifrån.  Slutligen  diskuteras  faktorer  som  
skulle kunna påverka tjänsteutvecklingsprocessen. 

3.1 Tjänstebegreppet

En tjänst är vid en närmare inblick ett vitt och mångfacetterat begrepp. Grönroos (2002, s. 57) 
menar  att  tjänster  kan  innebära  allt  ifrån  en  hel  bransch,  som  exempelvis 
fastighetsmäklarbranschen  till  ett  litet  enmansföretag.  Svensk  Fastighetsförmedling  är  ett 
exempel på ett företag vilka erbjuder förmedling av bostäder över hela Sverige, vilket skiljer 
sig kraftigt från den lilla frisersalongen i en inlandskommun som också erbjuder tjänster. En 
tjänst kan innefatta allt ifrån personlig service till en fysisk produkt som genom att vara en 
lösning på ett problem för kunden transformeras till en tjänst. Det finns ett flertal definitioner 
som har  för  avsikt  att  beskriva  begreppet,  Grönroos  föreslog  (1990,  s.  27)  nedanstående 
definition.

”A service is an activity or series of activities of more or less intangible nature that normally,  
but not necessarily, take place in interactions between the customer and service employees  
and/or  physical  resources  or  goods  and/or  systems  of  the  service  provider,  which  are  
provided as solutions to customer problems”

2002 omarbetade han definitionen något för att anpassa den till dagens moderna samhälle och 
på svenska lyder den omarbetade versionen:

”En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 
vanligen men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och servicepersonal  
och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens system, och som utgör  
lösningar på kundens problem.”

Grönroos (1990, s. 27) menar att tjänster mer eller mindre involverar interaktioner mellan 
kunden  och  den  som  utför  tjänsten.  Det  finns  dock  undantag,  med  situationer  där 
interaktionen i princip uteblir. Det kan vara när exempelvis när en mäklare fått nycklarna till 
ett hus för att fota bilder att visa i annonser, eller en reparation av en bil inlämnad på en 
verkstad.  I  dessa  typer  av  situationer  uppstår  dock  en  mindre  interaktion,  när  nycklarna 
överlämnas eller när kunden erhåller en räkning. En annan definition av tjänstebegreppet ges 
av Vargo och Lusch (2004, s. 15) som beskriver tjänsten som:

”the application of specialized competences (skills and knowledge) through deeds, processes  
and performences for the benefit of another entity or the entity itself (selfservice)” 

Vargo och Lusch  fokuserar på kunskaper och kompetens som huvuddelen av tjänsten och 
menar också att det handlar om en process som personalen utför för att frambringa nytta, 
vilket även stödjer Grönroos version. 
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De framhåller också i sin artikel att fokuseringen måste flyttas från den som producerar en 
fysisk vara eller en tjänst till ett perspektiv där kundens behov och förväntningar tillfredställs. 
Vargo och Lush (1995, s. 243) tar också fasta på en definition av Gummesson som menar att 
det framförallt handlar om att en kund köper ett erbjudande som resulterar i en tjänst och inte 
enbart fysisk produkt. Erbjudandet är det som resulterar i den nytta som kunden eftersträvar 
och den traditionella uppdelningen mellan tjänster och fysiska produkter är för länge sedan 
utagerad. 

Enligt Zeithaml, et al. (2006, s. 21) är utgångspunkten också att tjänster handlar om processer 
och prestationer och inkluderar även de aktiviteter som inte resulterar i en fysisk produkt eller 
konstruktion,  som konsumeras  vid samma tidpunkt som den produceras.  Detta  medför  en 
nytta  (i  form av exempelvis,  bekvämlighet,  nöje,  hälsa),  samt  är  ogripbar  för  dess  första 
nyttjare.  I många definitioner konstateras också att  en tjänst inte resulterar till  ett  ägande, 
vilket också stämmer eftersom det i många fall handlar om upplevelser, eller exempelvis en 
transport vid en resa. Det finns dock ett flertal tillfällen när också tjänster leder till att kunden 
äger något i slutändan (Grönroos 2002, s. 61). Vid exempelvis nyttjandet av en mäklare för att 
kunna köpa en bostad, har kunden när tjänsten tagit slut ett hus vilket i allra högsta grad kan 
definieras som ett ägande. 

Sammanfattningsvis kan tjänstebegreppet tyckas vara svårt att definiera i en enda mening och 
kanske är det heller inte meningen att begreppet måste förklara en bransch med så varierande 
innehåll. Grönroos (2002, s. 61) menar att det kan vara omöjligt och kanske också överflödigt 
att fortsätta den diskussion som pågått forskare emellan under 1960- och 1980 talet om vilken 
definition  som  bäst  kan  förklara  alla  de  olika  tjänsternas  kännetecken  och  gemensamma 
egenskaper. Vi anser att efter den utveckling som skett det senaste fem till tio åren när många 
traditionella tjänster nästan helt ersatts av elektroniska och webbaserade alternativ är det svårt 
att med en generell benämning förklara tjänsten som fenomen. Idag kan kunden själv utföra 
exempelvis banktjänster, beställning av flygbiljetter, och även se bilder och filmsekvenser på 
hus och lägenheter när en köpare ska välja en ny bostad. Kunden kan nästan uteslutande se 
alla objekt som finns ute i hela Sverige på Internet och många beslut fattas i hemmet utan vare 
sig kontakt med mäklare eller annan påverkan som andra kunder på en visning.

Det som i stället är viktigt att fokusera på i vårt arbete med tjänsteutveckling är vilka olika 
karaktärsdrag en tjänst kan innefatta inom mäklarbranschen och den funktion homestaging har 
i sammanhanget, vilken har betydelse i mötet med kunden. Detta eftersom det handlar om att 
kartlägga en hel process och dess olika skeden för att även kunna utveckla de brister som 
finns. Vi kommer vidare att klargöra innebörden av begreppet utifrån tjänsters egenskaper för 
att komma fram till den definition vi stödjer oss på i vår studie. 

3.2 Tjänsters karaktäristiska

I ett försök att definiera en tjänst är det lätt att beskriva begreppet som det som skiljer den från 
en fysisk produkt. Att dra några klara riktlinjer är dock svårt, eftersom begreppen i praktiken 
ofta smälter samman. Faktorer som återkommer i tjänstelitteraturen och som är viktiga vid 
tjänsteutveckling är;  intangibility, inseparability, heterogeneity, och perishability (Grönroos 
2002, s. 61).

Intangibility. En tjänst kan vara ogripbar, vilket kan medföra svårigheter för kunden när det 
gäller att utvärdera vad den innebär för nytta, både före och efter köpet. Så kan även vara 
fallet med många produkter men då finns en större möjlighet att prova en produkt innan ett 
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köp och på så sätt bilda sig en uppfattning om dess kvalitet och funktion När kunder själva 
beskriver tjänster används ord som ”upplevelse”, ”förtroende” och, ”trygghet”. Med andra ord 
kan denna upplevelse vara subjektiv och betyda olika för olika människor. Det finns dock ofta 
inslag  av  påtaglighet  i  exempelvis  maten  på  en  restaurang  eller  återigen  huset  vid  en 
bostadsförsäljning 

Inseperability. Tjänster konsumeras vanligtvis i samma stund som den säljs och är beroende 
av den personal  som levererar  den.  Kunden deltar  helt  eller  delvis  i  denna process,  med 
information eller genom handlingar. Detta resulterar i att ingen prestation blir den andra lik. 
Kunden medför också till att marknadsföra tjänsten genom att berätta om tjänsten för andra 
(Edvardsson  1996,  s.  64).  Eftersom  kunden  upplever  tjänsten  i  samma  stund  som  den 
produceras,  som exempelvis  en  homestyling-  rådgivning  inför  en  visning kan svårigheter 
uppkomma vid hantering av kvalitetskontroller i tjänstemötet. Detta för att det helt enkelt i de 
flesta fall inte går att i förväg kontrollera kvalitén på en tjänst som det går att göra med en 
redan producerad produkt. Det är då viktigt att kartlägga de synliga delar som har betydelse 
för hur kunden upplever tjänsten, det betyder att kvalitetskontroll och marknadsföring måste 
genomföras samtidigt som tjänsten produceras och konsumeras, med andra ord tillsammans 
med kunden (Grönroos, 2002, s. 58-60).

Heterogenity.  Det  går  inte  att  standardisera  en  tjänst  på  samma sätt  som med  en  fysisk 
produkt, i och med att produkter kan produceras i tusentals exemplar och därefter lagras. På 
grund av den heterogenitet som präglar tjänstesektorn, men också det enskilda tjänstemötet är 
det svårt att utföra processen efter en mer eller mindre förutbestämd rutin som kan appliceras 
på varje utförd tjänst (Grönroos 1990, s. 30). En tjänst för en kund är oftast inte den samma 
som för  en annan kund vid ett  annat  tillfälle.  Det  sociala  samspelet  skiljer  sig  åt  liksom 
personalens sätt att utföra tjänsten, en frisör klipper sällan två personer exakt lika. Vi som 
kunder har också olika förutsättningar att exempelvis uppfatta en instruktion på en webbsida 
eller vid en uttagsautomat för kontanter (Grönroos 2002, s. 61). 

Perishability.  Eftersom en tjänst inte går att lagra gör det mer komplicerat att förutspå och 
planera framtida utbud. Om en produkt går sönder eller om en kund är missnöjd och ångrar 
sitt köp kan detta åtgärdas genom att varan returneras. Det är däremot en omöjlighet när det 
handlar  om en  tjänst  och  det  krävs  andra  strategier  för  att  hantera  dessa  situationer.  En 
produkt kan också till skillnad från en tjänst skyddas genom patent från att kopieras av andra 
företag, konkurrenter kan däremot utan vidare ta efter ett nytt tjänsteerbjudande (Zeithaml et 
al. 2006, s. 22-24). I Umeå har mäklare tidigare erbjudit allt ifrån gratis flyttstädning till en ny 
TV för att locka till sig kunder, vilket med lätthet kan kopieras av andra firmor.

Att erbjuda tjänsten som den är, för att särskilja sig på en konkurrensutsatt marknad är oftast 
inte tillräckligt. Därför bör ett företag kunna erbjuda någonting extra. Grönroos (2002, s. 185) 
beskriver  tjänster  genom att  skilja  på företagets  kärnverksamhet  och de extratjänster  som 
tillkommer. En kärntjänst är företagets huvudsakliga verksamhet till exempel förmedlingen av 
en  bostad  när  kunden  anlitat  en  mäklarfirma.  Kärntjänsten  är  själva  anledningen  till  att 
företaget  är  verksam  på  marknaden.  Stödtjänster  och  fysiska  produkter,  finns  i  syfte  att 
verksamheten  ska  fungera,  och  till  att  göra  kärntjänsten  mer  tilldragande  och 
marknadsanpassad.

Tjänster  kan  med andra  ord också vara  en  del  av  en fysisk  produkt  som reparationer  av 
elektronikvaror eller en konsultation som exempelvis homestaging är vid en husförsäljning 
inom mäklartjänsten. Begreppet Service från engelskan används i en snävare bemärkelse på 
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svenska (Grönroos 1990, s. 25-29). Inom fastighetsförmedling kan det vara något extra utöver 
själva kärntjänsten som främst innefattar värdering och försäljningen av bostaden eller  att 
arrangera en visning. Inom traditionell tjänstelitteratur ses tjänsters egenskaper ofta som något 
negativt som måste övervinnas genom en anpassad marknadsföring. 

Vargo och Lusch (2004, s. 324-331) hävdar att denna grundsyn är felaktig och vilseledande. 
Att  sträva efter standardisering av tjänster,  att  skapa materiella  attribut,  eller  eliminera så 
mycket som möjligt från själva mötet med kunden för att öka förutsägbarheten, menar de inte 
är en lösning som främjar utveckling. Dessa ordinationer kan snarare blanda ihop påtaglighet 
och materiella  ”bevis” med image,  som ska främja möjligheten att  identifiera  sig med ett 
erbjudande av en vara eller tjänst. Image ska snarare förstärka varumärket än kompensera för 
frånvaron av påtaglighet. Att standardisera tjänster för att öka effektiviteten blir i stället på 
bekostnad  av  marknadsföringen.  Vargo  and  Lusch  menar  i  stället  att  tjänsteföretag  ska 
fokusera på att utveckla den flexibilitet som tjänsteutförandet kräver. Det är i stället företag 
som i  huvudsak säljer  produkter  som bör  göra sina erbjudanden  mer  tjänsteinriktade  och 
kundorienterade. 

3.2.1 Vår syn på en tjänst

Vi stödjer vår studie på en mix av ovanstående definitioner, och har tagit fasta på faktorer som 
vi anser fångar upp det som karaktäriserar mäklartjänsten samt förklarar hur en stödtjänst som 
homestaging bör betraktas.

• Kundanpassade  processer.  Personalen  bör  ha  friheten  att  själv  kunna  styra  över 
tjänsteutförandet och kunna erbjuda lämpliga lösningar efter kundens behov.

• En medvetenhet om att tjänsten till stor del innefattar icke påtagliga faktorer
• Tjänsteutförandet är en mix av flexibilitet och en förmåga att hantera både ett system 

av stödfunktioner samt specialkunskaper rörande kärntjänsten.

För att klargöra vad detta innebär inom mäklartjänsten vill vi att läsaren ska ha en bild av vad 
tjänsten innebär och hur olika den kan se ut för olika typer av kunder och objekt. Ibland krävs 
det mer av mäklaren och ibland gör kunden själv en del av jobbet. Vissa kunder ordnar med 
exempelvis utstädning, eller ställer i ordning innan en visning, medan en del behöver hjälp 
med detta och då utökas mäklarens roll till att även samordna stödtjänster. Vi anser därmed att 
en tjänst inom mäklarbranschen bör definieras så att dessa faktorer belyses och att det framgår 
vikten av att kunna hantera den flexibilitet som krävs när inget jobb är det andra lik. Med icke 
påtagliga faktorer menar vi att alla kunder befinner sig i olika stadier i livet vilket också måste 
bemötas med på rätt sätt för att kunna tillgodose kundens behov. 

3.3 Marknadsföring i tjänstesektorn

För att en tjänst ska kunna etableras inom en redan existerande marknad krävs det en väl 
genomtänkt  marknadsföring  så  att  kunden  upplever  tjänsten  från  dess  bästa  sida.  Vad 
marknadsföring är kan belysas  utifrån många perspektiv.  Det är ofta  som marknadsföring 
endast  betraktas  som  ett  verktyg  att  öka  försäljningen.  Skillnaden  mellan  produkter  och 
tjänster  speglar  även  strategier  inom  marknadsföring.  I  den  traditionella 
marknadsföringsmixen behandlas fyra P: n; plats, pris, produkt och promotion. Som ett sätt att 
anpassa marknadsföringens kanske mest använda redskap utökar Bitner och Boom dessa och 
kompletterar med;  people, physical evidence och process, med andra ord de människor och 
den fysiska omgivning och process som tjänsten innebär (refererad i Zeithaml 2006, s. 25-27). 
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Plats innebär var produkten eller tjänsten säljs, om det finns olika försäljningskanaler eller om 
den är koncentrerad till ett och samma ställe. Priset på varan eller tjänsten kan vara ett sätt att 
positionera sig men också något att ta hänsyn till när ett erbjudande utformas. Priset innefattar 
också beslut om erbjudanden och rabatter. Produkten kan utformas på olika sätt beroende på i 
vilket syfte den ska användas och hur den ska uppfattas av kunderna. Det kan handla om hur 
förpackningen ska  utformas,  varumärke och framtoning.  Produkten  kan delas  upp i  olika 
segment och därigenom se olika ut, även kvalitén är något som måste tas hänsyn till och även 
beslut vilka tillbehör och garantier som ska höra till. Promotion eller marknadsföring innebär 
vilka kanaler företaget vill använda för att nå ut till sina kunder, exempelvis genom Internet 
och en hemsida eller annonser och reklamutskick (Zeithaml 2006, s. 25-27). 

Servicescape är den fysiska omgivningen, vilken tjänsten utförs på och där kunden och den 
anställde  integrerar  med  varandra  (Bitner  1992,  s.  57).  En  utförligare  beskrivning  av 
begreppet följer senare i uppsatsen.  Processen innefattar kundens hela upplevelse och själva 
tillvägagångssättet av en tjänst. I ett tjänsteföretag har personalen en viktig roll eftersom de i 
många fall utgör själva upplevelsen. Tjänsteprocessen kan vara olika omfattande beroende på 
tjänstens komplexitet  (Bitner & Boom 1981, s. 47). Dessa processer kan beskrivas på olika 
sätt  beroende på vilket  perspektiv och vilken avsikt  som ämnas.  Det  kan vara  utifrån en 
övergripande  tjänsteprocess,  ur  ett  medarbetarperspektiv,  vilket  speglar  processen  ur 
tjänsteutövarens och företagets perspektiv, samt ur kundens synvinkel. 

Edvardsson menar att i processen skapas resultatet och dess betydelse för kunden, en så kallad 
kundprocess,  vilket  skiljer  sig  från  hur  traditionella  varor  produceras  och  skapar  ett 
kundvärde. När en produkt tillverkas finns en specifik tidpunkt och plats där kunden inte är 
involverad.  Till  skillnad  från  en  produktprocess  benämner  Edvardsson  kunden  som 
”medproducent” och den plats som processen äger rum ”tjänstefabrik”, där kunden får en roll 
och kan själv påverka utfallet (Edvardsson 1996, s. 73-75). Detta tillsammans med de övriga 
faktorerna  som  en  tjänst  karaktäriseras  av  får  betydelse  för  hur  marknadsföringen  bör 
utformas i ett tjänsteföretag. Enlig Grönroos finns marknadsföring på tre olika nivåer;

• Som ett sätt att tänka, inom ett företag
• Ett sätt att planera en verksamhet 
• Som ett verktyg

Att marknadsföring bör vara ett sätt att tänka är något som Grönroos (2002, s. 260) tar fasta 
på,  både  i  tjänsteföretag  och  i  traditionella  producerande  företag,  eftersom  det  i  dagens 
samhälle  utvecklats  till  att  många  kapitalvaror  kräver  tjänster  och  allt  mer  liknar  en 
processkonsumtion.  Marknadsföringens  grundtanke bör  vara  något  som vägleder  alla  som 
arbetar  i  företaget,  och  även  vara  inarbetade  i  de  olika  processer  och  funktioner  som 
verksamheten innefattas av. Utgångspunkten är att alla beslut måste ta hänsyn till hur kunder 
och  framtida  kunder  tar  emot  det  företaget  erbjuder,  och  presterar  samt  i  det  som 
kommuniceras utåt. Det innebär inte att kundperspektivet är det som ska spegla alla beslut. 
För  en  ekonomisk  verksamhet  måste  även  lönsamhet  och  krav  från  intressegrupper  runt 
företaget finnas i åtanke. 

Vargo och Lusch (2004, s. 15) hävdar i likhet med Grönroos att den tekniska utvecklingen 
och att ständigt ligga steget före med nya lösningar är viktigt, men för att kunna utvecklas och 
förstå marknadsföring på ett nytt plan måste fokus flyttas från den fysiska produkten och det 
ekonomiska utbytet, till att fokusera på kunskaper och färdigheter inom företaget och att det 
är det som i slutändan kommer att ta över. För att marknadsföringen ska kunna fungera är det 
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viktigt att  kunna organisera verksamheten på ett  effektivt sätt.  Ett  större företag består av 
olika delar som alla måste uppfylla de löften som företaget går ut med. Den person som svarar 
i telefon representerar företaget lika mycket  som den säljare som kunden möter vid själva 
köpet. Det är viktigt att samarbetet mellan gränserna i företaget fungerar. I många företag är 
samarbete  med andra aktörer en del av verksamheten för att  kunna uppfylla  sina kunders 
behov. Inom ett bredare nätverk är det svårare att hantera de attityder som är viktiga för att 
marknadsföringen ska fungera fullt ut, vilket är viktigt att ha kännedom om. Slutligen består 
marknadsföring också av en samling verktyg, metoder, och aktiviteter. Detta är kanske den 
del av marknadsföringen som vanligtvis är det som den utomstående betraktaren möts av. Det 
kan vara en kampanj, prissättning, en förpackning eller olika typer av försäljningskanaler. Det 
uppstår ofta missförstånd kring dessa redskap eftersom de ofta är dessa som i många fall är 
det  som  förknippas  med  marknadsföring.  Enligt  Grönroos  (2002,  s.  261-263)  ska  dessa 
verktyg  endast ses som en del av marknadsföringen som helhet i  annat fall  blir  resultatet 
endast begränsat och företaget når inte ända fram. 

3.3.1 Tjänsten som upplevelse

På grund av att tjänster är ett mångfacetterat begrepp kan det vara lämpligt att skilja på olika 
typer av tjänster. Upplevelser är något vi som kunder kräver allt mer eftersom vi värderar vår 
fritid högt som ett avbrott i  den stressiga vardagen. Syftet  med en upplevelse är att skapa 
någonting utöver det materiella värdet för kunden vid konsumtion. När vi som kunder köper 
en produkt eller en tjänst är det i  avsikt att få ut något av dess funktion, och att den ska 
generera en nytta. En upplevelse ska ge en större tillfredställelse än vad själva kärnprodukten 
eller tjänsten kan göra. En trevlig atmosfär, med en fräsch design, behaglig musik och en 
belysning som passar situationen kan hjälpa till att förstärka en upplevelse och få kunden och 
även personalen att känna en positiv reaktion (Mossberg 2003. s. 11-13). Vid försäljning av 
en bostad kan upplevelsen handla om hur kunden upplever huset eller lägenheten, det kan 
vara interiören i huset, läget och andra mer opåtagliga faktorer, så som lukt, ljud och vilken 
känsla som uppstår som påverkar kunden på ett eller annat sätt.

Experiential  marketing är  ett  begrepp  som  återkommer  i  marknadsföringslitteraturen  och 
handlar  om att  tilltala  kundernas  sinnen,  genom doft,  visioner,  smak,  hörsel,  känsel  och 
balans. Det har uppkommit på grund av att det saknas ett sätt att hantera detta i traditionell 
marknadsföring.  McCole  (2004,  s.  537)  menar  att  det  krävs  ett  skifte  i  det  sätt  att 
marknadsföra sig genom traditionella strategier, han menar att segmentering i den moderna 
vardagen inte längre är lika effektivt som det var tidigare. Om ett företag använder sig av en 
traditionell segmentering är det svårt att kommunicera med kunder både i 25 och 65-års ålder. 
Experiential  marketing  underlättar  processen  genom  att  gruppera  människor  efter  deras 
värderingar, vilka intressen de har, personlighet och social tillhörighet, samt är mer effektivt 
att skapa ett känslomässigt band mellan företag och kunder. Inom fastighetsförmedling är det 
viktigt att komma ihåg att samma bostad kan vara tilltalande för en mängd olika målgrupper 
av olika anledningar och vi anser att  det är viktigt att  inte stirra sig blind på traditionella 
segment som barnfamiljen, pensionären eller studenter som grupp eftersom det i de flesta fall 
finns  ytterligare  dimensioner  som  påverkar  valet,  som  inkomst,  geografiskt  läge  eller 
intressen.

Diller et al. (2006, s. 17-21) menar att en upplevelse är ”alla processer som vi är involverade i 
när de inträffar”. Vissa upplevelser är enklare än andra som att dricka en kopp te för att få upp 
värmen en kall vinterdag. Andra involverar olika typer av ritualer som skapar ett större värde 
än själva handlingen i sig. 
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Exempelvis en film som gör oss på bra humör, eller att uppleva en dag på en nöjespark kan ge 
ett  mervärde  utöver  det  materiella  värdet.  Utifrån  ett  marknadsföringsperspektiv  är 
upplevelsen  de  olika  attribut  som  hänger  samman  med  själva  erbjudandet  som  produkt, 
förpackning, det budskap företaget vill nå ut med samt den service personalen levererar. Det 
har  också  betydelse  vilken  kanal  företaget  väljer  att  distribuera  sitt  erbjudande,  genom 
annonsering,  och  hur  personalen  tränas  att  ta  hand  om  kunderna.  Allt  detta  skapar  en 
upplevelse, hur kunden uppfattar företaget och produkten eller tjänsten. En upplevelse kräver 
dock mer än bara en tilltalande förpackning,  ”rätt”  distributionskanaler,  eller  en påkostad 
reklamkampanj; den kräver också mening. Det framkom att människor hade starkare band till 
vissa produkter eller tjänster och att dessa var mer eller mindre en del av deras vardag. 

Den frågan som Diller et al. (2006, s. 17-21) ställer sig är vad det är som människor värderar i 
en  positiv  upplevelse.  De  kom  fram  till  några  faktorer  som  kunderna  värderar  när  de 
konsumerar  varor  eller  tjänster.  Det  som  framkom  var  att  kunderna  ville  känna  en 
tillfredställelse, att de presterat något som ett resultat av produktivitet, status eller något som 
gör att de känner sig nöjda. Produkter och tjänster som gör att kunden känner sig vacker, eller 
tillfredställer  en känsla.  Det handlar inte bara om yttre  skönhet utan också känslan att  ha 
åstadkommit  något  ”på  rätt  sätt”  exempelvis  Bang & Olofsen  har  fokuserat  på  en  snygg 
design för att särskilja sig och skapa ett mervärde. Ett annan viktig faktor är känslan att vara 
en del av en enhet,  en samhörighet  med andra likasinnade.  Exempelvis  Harley-Davidsons 
motorcyklar,  där det handlar om en hel livsstil,  och inte bara ett  transportmedel.  Det kan 
också handla om att få skapa något, vi upplever saker genom att själva skapa. En hobby, något 
vi  tycker  om att  göra är  ett  exempel  på en sådan upplevelse.  Kunder  vill  också uppleva 
harmoni och det  vi  köper  ska passa vår  livsstil,  tilltalande design som harmoniserar  med 
omgivningen gör att många känner sig tillfredställda och får en känsla av harmoni. Det kan 
också handla om att vi som kunder vill känna oss rättvist behandlade och trygga med vad vi 
köper. 

Listan kan givetvis göras lång, och är det är inte meningen att vi ska räkna upp alla faktorer 
som påverkar kunden och som skapar en tillfredställande upplevelse för alla människor, men 
det kan sätta in läsaren i sammanhanget för att vi ska kunna gå vidare och beskriva vilka 
faktorer som påverkar i själva tjänstemötet. För att skapa en upplevelse krävs det att en rad 
faktorer  fungerar  tillsammans.  Mossberg  (2003,  s.  39-40)  menar  att  det  är  bland  annat 
personalen,  andra  kunder  och  den  plats  som  tjänsten  äger  rum  som  tillsammans  bildar 
kundens upplevelse.

Figur 2. Kundens upplevelse, Mossberg, Lena (2003, s. 28), bearbetad modell.
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Det som är centralt i denna modell är kundens deltagande som i stället för att ses som anonym 
ges möjlighet till interaktion, genom att vara en medproducent. Det som skiljer kunden och 
personal åt elimineras. Mötet sätts i fokus och den omgivning som tjänsten äger rum i samt de 
andra medkonsumenterna som också påverkar hur kunden upplever situationen och tjänsten 
inkluderas. Detta för att belysa tjänsteerbjudandet ur ett vidare perspektiv och för att kunna 
utveckla tjänstens olika faktorer och eliminera brister i utförandet. (Mossberg, 2003, s. 28)

Syftet med att erbjuda en upplevelse kan vara ta mer betalt, eller så är målet att kunna skapa 
en relation med kunden. Om det lyckas och kunden får en minnesrik upplevelse, kan det få 
positiva  följder  genom att  kunden berättar  om sin  erfarenhet  för  andra  i  sin  närhet,  eller 
kommer tillbaka till företaget. Det finns många olika strategier och oavsett vilken företaget 
beslutar  att  använda  sig  av  bör  de  fokusera  på  att  förändra  tjänstemötet  till  det  bättre 
(Mossberg  2003,  s.  39).  Som  vi  beskrivit  ovan  finns  det  många  olika  sätt  att  beskriva 
upplevelser. Kundens grad av deltagande och engagemang påverkar också hur denne upplever 
tjänsten. Detta påverkas av vilket sätt erbjudandet är utformat och om det till  hög grad är 
standardiserat (Mossberg 2003, s. 40-46).

I det sammanhang som vi vill belysa är det framförallt viktigt att kunna ge kunden något extra 
genom att uppfylla förväntningar och att de i bästa fall överträffas. Mötet mellan kunden och 
personalen är en central del av alla tjänster som till exempel kundens intryck vid första mötet 
med en mäklare som kan komma att påverka huruvida kunden väljer att anlita denna mäklare 
eller inte. Dessa servicemöten kan skapa både hinder och möjligheter (Mossberg 2003, s. 83-
84). Inom Service Management talas det om ”the moment of truth” vilket beskrivs som olika 
typer av möten mellan kund och företag. Om detta möte hanteras på ett serviceinriktat sätt 
menar  Grönroos  vara  nyckeln  till  att  kunna  särskilja  sig  på  marknaden  och  generera  att 
kundens  uppfattning  om  företaget  upplevs  som  positiv  (Grönroos  1990  s.  14-15).  I  ett 
tjänsteföretag är det svårare för den som utför tjänsten att gömma sig bakom ett varumärke 
eller en distributör. Att hantera image och kvalitet på en lokal nivå i utförandet av tjänsten är 
därmed av största vikt även för stor kedja (Grönroos 1990, s. 39).

Både personal och kunden är beroende av varandra, vilket beteende den ena har påverkar den 
andra och dennes perception av mötet. För att kunna undvika att det uppstår missförstånd är 
det viktigt  att  ta reda på vad som kan vara orsaken till  att  de uppstår.  Att  ge personalen 
verktyg  att  själva  ha kontroll  över  den grad av service  de kan erbjuda kunden.  Sättet  att 
uppträda mot varandra är mycket beroende av situationen kund och personal befinner sig i. Ett 
möte kan för personalen innefatta att uppskatta hur kunden är, och utifrån det ta ett beslut hur 
det är lämpligt att agera och under tiden att interaktionen pågår avläsa hur kunden reagerar 
och sedan göra en ny uppskattning av läget (Mossberg 2003, s. 94-95).

3.4 Servicekvalitet

Vikten av den fysiska miljön och som under 1990- talet kom att kallas servicescape av Bitner 
har visat sig ha stor betydelse för hur kunden uppfattar kvalitén av en tjänst. Omgivningen 
påverkar kundens upplevelse och företaget kan använda sig av fysiska attribut för att bland 
annat  positionera  sig  på  marknaden  och  som  ett  sätt  att  skapa  eller  förbättra  sin  image 
(Mossberg  2003,  s.  110).  Mossberg har  konstruerat  en svensk benämning och kallar  den 
fysiska omgivningen för en tjänst för upplevelse rummet. Servicescape kan beskrivas som ett 
ramverk av objektiva faktorer i omgivningen, och hur både kunder och personal påverkas av 
dessa både på ett fysiskt och psykiskt plan. 
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Dessa reaktioner får betydelse för hur kunder och de anställda integrerar socialt med varandra, 
hur de beter sig och slutligen hur tillfredställda de känner sig. 

Servicescape  innefattar  en  rad  faktorer  indelade  i  tre  grupper,  dessa  innefattar  ambient  
conditions, det vill säga omgivande faktorer såsom; temperatur, lukter, ljud, luft kvalitet etc. 
Andra  faktorer  är  utrymme  och  fysiska  funktioner  som  innefattar;  utrustning,  layout, 
möblering etcetera. En tredje grupp inbegriper skyltning, personliga artefakter, och stil (Bitner 
1992, s. 59-60). De mer symboliska faktorerna har betydelse för på vilket sätt företaget vill 
framställa sin image. Beroende på hur företaget vill uppfattas på marknaden kan exempelvis 
skyltning och inredning användas för att ge ett intryck av förtroende, modernitet eller tekniskt 
kunnande (Wakefield & Blodgett 1996, s. 45). Dessa faktorer har betydelse för hur kunden 
uppfattar  sin  omgivning,  servicescape,  och  ger  upphov till  reaktioner  både  hos  inte  bara 
kunderna och utan även hos personalen. Dessa reaktioner kan komma till uttryck både fysiskt, 
emotionellt, och genom kognitiva faktorer. Detta ger upphov till andra reaktioner och leder till 
en övergripande uppfattning om företaget (Bitner 1992, s. 59-60). Kunden kan reagera med 
att undvika som i vårt fall ett bostadsobjekt om det är en köpare, eller byta mäklare om det är 
en säljare. 

De påtagliga faktorerna som exempelvis möbler, skyltning eller om företaget har en modern 
framtoning kan ge indikatorer på vad kunden kan förvänta sig av företaget. Kunden kan i 
förväg observera dessa innan denne bestämmer sig för att genomföra köpet av tjänsten. Andra 
faktorer som är mindre eller icke påtagliga, och som kunden inte kan uppskatta värdet av i 
förväg kan endast värderas i efterhand. Dessa faktorer benämns i figuren som; reliability det 
vill säga tillförlitlighet, hur kundens förväntningar bemöts, och att företaget håller det som 
utlovas.  Assurance innebär att företaget och de anställda har förmågan att utstråla säkerhet 
och förtroende. Empathy är den dimension som speglar hur företaget beter sig mot kunden så 
att denne känner sig unik och speciell samt att deras behov blir tillgodosedda. Responsiveness 
innebär att personalen agerar på ett tillmötesgående sätt och visar hur villiga de är att ge en 
snabb service samt ha förmågan att vara flexibla och tillgodose kundens behov på ett effektivt 
sätt (Parasuraman et al. 1988, s. 23).

I en undersökning från 2005 där mätinstrumentet SERVQUAL utvecklats och sedan använts 
för att mäta vilken effekt servicescape hade i två olika tjänsteverksamheter, en bank och en 
restaurang gjordes ett försök att täcka det som tidigare studier missat. De påtagliga aspekterna 
dvs  tangibles/servicescape,  samt  de  mer  opåtagliga  aspekterna  Intangibles som skapar  en 
positiv atmosfär inkluderades i undersökningen precis som i tidigare, men här framkom det 
också att servicescape inte bara har en inverkan på hur kunden uppfattar kvalitén på tjänsten 
och de fysiska attributen, utan att dessa också har en indirekt effekt på hur kunden uppfattar 
de mer opåtagliga faktorerna som utförandet av tjänsten medför (Reimer & Kuehn 2005, s. 
800-801) (Se figur 3). 
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Figur 3. Tjänstekvaliténs dimensioner, Reimer & Kuehn (2005 s. 800 ), bearbetad modell. 

De kunder som innefattas i vår studie påverkas på olika sätt av dessa faktorer, beroende på i 
vilket sammanhang de befinner sig i, och vilken roll de spelar. Vi försöker här att reda ut 
begreppen, för att det senare i analysen ska vara lättare att följa med och veta vad vi avser. 
När det gäller homestagingtjänsten som en utveckling av mäklartjänsten kan följande aktörer 
urskiljas:

• säljare av en bostad genom en mäklare
• säljare som använt homestagingtjänsten 
• köpare av bostad
• potentiella kunder

För säljarens del handlar det om att köpa en tjänst som har till syfte att sälja en bostad. I det 
fallet handlar det snarare om mäklarkontorets servicescape, eller  andra miljöer  som denne 
kommer i kontakt med i samband med valet av mäklare, än om miljön i bostaden. Det kan 
vara hemsidan som mäklarkontoret har, de annonser de har eller broschyrer som delats ut. Det 
är utifrån denna miljö som de sedan gör ett första urval om vilken de ska välja för att ta hand 
om bostadsaffären. Om säljaren skulle ha anlitat ett homestagingföretag för att ställa i ordning 
bostaden kan däremot miljön i bostaden ha betydelse eftersom den då innefattar tjänsten på ett 
helt annat sätt. 

Vid ett bostadsköp däremot handlar det till stor del om den fysiska omgivningen i bostaden, 
vilket kan få betydelse för hur kunden uppfattar hemmet och i slutändan påverkar beslutet. 
Detta eftersom huset och där med en fysisk produkt är föremål för själva köpet. De opåtagliga 
faktorerna som beskrivits ovan har betydelse i både köparen och säljarens fall och påverkar 
uppfattningen om tjänsten som helhet samt indirekt genom att kunden först får ett intryck av 
de påtagliga fysiska attributen som i sin tur påverkar kundens uppfattning om exempelvis hur 
tillförlitliga personalen är eller om de fått förtroende för företaget.

3.5 Tjänsteprocessen

Som  ett  underlag  för  olika  tjänsteutvecklingsstrategier,  bör  tjänsteprocessen  förklaras 
närmare.  Den  kan  som  vi  tidigare  nämnt  beskrivas  ur  olika  perspektiv;  kundens  och 
företagets.  Processen kan beskrivas genom så kallade tjänstekartor,  ”service maps” för att 
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utreda kundens roll i tjänsteutövandet. Tjänsten beskrivs som en kedja av processer, personer 
som är involverade och den utrustning som behövs för att utöva tjänsten. Kritiska faktorer 
granskas  och  kundens  roll  i  samspelet  synliggörs.  Även  andra  aktörers  roll  framgår, 
exempelvis samarbetspartners, eller leverantörer. Det finns med andra ord delar av processen 
som företaget  inte  kan styra  över,  men för  att  kunna leda verksamheten  måste  alla  delar 
beaktas (Edvardsson 1996, s. 102).

3.6 Tjänsteutveckling

Dagens  tjänsteintensiva  marknader  tenderar  att  vara  föränderliga  i  och  med  ökad 
internationalisering  och  teknologisk  utveckling.  Ständig  utveckling  av  befintliga  och  nya 
tjänster är därför viktigt för att ett företag ska vara konkurrenskraftigt och nå kommersiell 
framgång. NSD (New Service Development), står för tjänsteutveckling och är något som har 
genererats  av  NPD (New Product  Pevelopment),  produktutveckling.  Produktutveckling  är 
något  som  genomsyrat  den  företagsekonomiska  forskningen  i  och  med  föränderliga 
marknader och kunders efterfrågan på nya produkter. NSD har det däremot inte forskats kring 
i samma utsträckning eftersom produktutveckling och tjänsteutveckling inte separerats förrän 
i början av 90-talet (Alam och Perry 2002, s.  515-516). Ennew och Binks (1996, s 5-13) 
menar att den största skillnaden mellan de två begreppen NPD och NSD är att utvecklingen av 
tjänster  involverar  kunden  i  processen.  De  Brentani  (1991,  s.  33)  hävdar  att  NSD  kan 
beskrivas som strategier för att anpassa nya tjänster till redan existerande marknader, detta för 
att  tillfredställa  kundens egna önskningar  och behov.  Alam och Perry (2002,  s.  515-516) 
antyder att det är många företag som utvecklar nya tjänster, men att problemet uppkommer i 
och med brist på strategiskt fokus om NSD, risken att misslyckas är därför stor.

NSD  kan  beskrivas  genom  ett  flertal  modeller  som  belyser  olika  centrala  delar  i 
tjänsteutvecklingsprocessen.  Edvardsson  (1996  s  11)  framställer  tjänsteutveckling  som en 
process från idé till lansering av ny tjänst, samt fyra faser, idé generering, idévärderingsfasen, 
projektbildningsfasen,  tjänstekonstruktion  och  implementeringsfasen,  vilket  innebär 
marknadslansering  och  kommersialisering  (Edvardsson  1997,  s.  31-35).  Vi  har  valt  att 
fokusera på Edvardssons modell (se figur nedan), eftersom vi anser att den speglar de olika 
processerna på ett belysande sätt i enlighet med vårt syfte. Inom denna övergripande modell 
har  vi  även  valt  att  studera  ett  flertal  mindre  modeller  inom  de  olika  områdena.  Inom 
idégenerering tar vi upp  Importance-performance grid, och  Extended quadrant analysis för 
att ge förslag till hur företagen kan kartlägga sina styrkor och svagheter samt ta lärdom av 
konkurrenter för att  utvecklas.  I implementeringsfasen belyses  hur  The Planning Cycle of  
Success for New Service Integration, kan användas för att på ett effektivt sätt integrera den 
nya tjänsten i den befintliga verksamheten.

Många andra modeller anser vi fokuserar till för stor del på designen av invecklade system 
och organisationsstrukturer, som exempelvis  platform management (Meyer & DeTore 2000. 
s.  203.)  Som utifrån produktutveckling  förordar  system för  segmentering,  utbildning,  och 
användning av tekniska  lösningar  för  att  utveckla  tjänster.  Den passar  bättre  in  på större 
organisationer  och  inte  i  vårt  fall  där  vi  främst  är  intresserade  av  strategier  som  kan 
implementeras i mindre företag. 

Andra fokuserar enligt oss för mycket  på lärdomar från produktutveckling på ett sätt som 
låser  utvecklingen  av  tjänster  genom  att  fastna  i  de  ovan  nämnda  skillnaderna  mellan 
produkter och tjänster (Hull & Tidd 2003, s. 137-169).
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Genom  att  försöka  ”produktifiera”  erbjudandet,  utveckla  strategier  för  tidsbesparing  och 
effektivisering gör att viktiga faktorer som kundbemötande, anpassning efter behov och den 
fysiska omgivningen försvinner. 

Figur 4. Tjänsteutvecklingens faser. Edvardsson (1996. s. 189), Edvardsson, et al. (2000, s. 
29), bearbetad modell. 

Denna modell skildrar utvecklingsprocessen av en tjänst från den första idéfasen till dess att 
den introduceras på marknaden (Edvardsson 1996, s. 189). Det är utifrån denna modell som vi 
senare  kommer  att  analysera  homestaging  som  en  bidragande  faktor  för  att  utveckla 
mäklartjänsten. Krav på tjänsteutveckling kan uppkomma genom att marknaden utvecklats till 
att kräva nya idéer. Dessa upptäcks inom organisationen genom både formella och informella 
undersökningsmetoder, eller kommer utifrån, genom att konkurrenter utvecklar sina metoder 
och att  det är ett  krav för att  företaget  ska överleva.  Edvardsson framhåller  att  relativt  få 
företag har inarbetade strategier för hur nya idéer ska hanteras, trots att det har visat sig att 
framgångsrika företag har system för att stimulera att nya idéer genereras och på längre sikt 
skapa en framgångsrik utveckling. 

Idégenerering. Den första fasen som består av att en idé uppkommer kan ske på en mängd 
olika sätt. Den kan uppstå inom organisationen genom att någon i personalen upptäcker ett 
problem.  Eftersom det  är  personalen  som är  de  som möter  kunden,  så  är  det  viktigt  att 
företaget utvecklar system för att uppmuntrar personalen att komma med nya synpunkter om 
förbättringar. Trots detta är det relativt sällan som personalen är källan till nya idéer, vilket 
kan förklaras med att det saknas verktyg för att genomföra dessa idéer eller att de uppfattar 
idégenerering som en extra arbetsbörda. Även kunder används allt mer som en källa till att 
upptäcka nya utvecklingsmöjligheter.  Microsoft är ett exempel som förklarar hur företaget 
använder sig av kunder som medutvecklare för att testa nya system. För att det ska kunna 
genomföras måste företaget hitta ”ledande användare” vilket är enskilda individer, företag och 
organisationer som ligger steget före och har andra behov än den vanliga användaren. Inom 
fastighetsförmedling kan det vara kunder med speciella behov som exempelvis ett hus för att 
kunna  representera  sitt  företag  inför  sina  kunder.  Ett  annat  sätt  är  att  studera  hur 
konkurrenterna väljer att särskilja sig på marknaden (Edvardsson et al. 2002 s. 81-82).
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Det finns många strategier för hur detta kan genomföras och en enkel modell som inte kräver 
speciellt stora resurser är Importance-performance Grind (Yavas & Eroglu 1995, s. 52). Den 
identifierar verksamhetens styrkor och svagheter för att resurserna ska kunna fördelas på ett 
effektivt sätt. 

Figur 5. Importance-performance grid. Crompton & Duray (1985), Grind, Yavas & Eroglu 
(1995, s 48), bearbetad modell

Tjänsten analyseras och kategoriseras efter prioritet i modellen ovan. För att ta reda på vad 
som bör prioriteras är det viktigt att undersöka vilka faktorer som kunden tar för givet, samt 
vad som kan göras för att öka den outtalade betydelsen, det vill säga spänningsfaktorer som 
kan skapa mervärden för kunden och en minnesvärd upplevelse. Personalens prestationer är 
också något som bör granskas för att kunna avgöra vilka insatser som behövs, och inom vilka 
områden som kräver ytterligare fokus (Yavas & Eroglu 1995, s. 52).

Den  så  kallade Extended  quadrant  analysis  är en  utveckling  av  modellen  Importance- 
performance grid. Enligt Yavas och Eroglu (1995, s. 52) ignoreras företagets prestationer i 
relation till konkurrenter i den tidigare modellen. Den tar snarare fasta på vilka attribut som 
viktiga för kunden men inte vad som är avgörande i valet av ett märke eller vilket företag som 
ska utföra en tjänst. Deras utveckling av Importance- performance grid syftar till att hantera de 
svårigheter en tjänst eller en ny idé präglas av. 

Förutom att dessa faktorer kategoriseras efter prioritet, framhäva hur viktiga dessa faktorer är 
för att tillfredställa kunden, samt hur väsentliga de är för att själva tjänsten ska kunna utföras 
avser den utvecklade modellen även täcka de luckor som kan uppstå om den enbart används 
som verktyg. 
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Extended quadrant analysis är ett sätt för företagen att enkelt strukturera upp ett nytt projekt 
för att kunna utveckla sin verksamhet. Den fokuserar på att kartlägga vad andra i samma eller 
liknande branscher gör för att särskilja sig och sedan identifiera vad dessa åtgärder innebär. 
Dessa steg består av att; kartlägga konkurrenter och identifiera framgångsfaktorer efter detta 
är det dags att designa verktyg och samla in material. Därefter är det viktigt att utvärdera den 
egna kompetensen och identifiera  viktiga element  för  att  utveckla  tjänsten.  För  att  sedan 
placera  in  de  framgångsfaktorer  som  identifierats  i  Importance-  performance  Grind  och 
därefter utveckla strategier. 

Att som i stegen ovan ta efter eller kopiera en ny tjänst är oftast inga svårigheter, detta gör att 
konkurrenterna och deras  idéer  utgör  en huvudkälla till  att  utveckla  nya  strategier  för  att 
förbättra eller förändra sin verksamhet. Det måste dock tas i beaktning att det finns risker med 
att kopiera andra, eftersom det har en tendens att leda till att i längden inte föra verksamheten 
framåt (Edvardsson et al. 2000, s. 81-82). I en bransch som fastighetsbranschen innebär detta 
att  tjänsten  ser  likadan  ut  med  liknande  erbjudanden.  Ingen  tar  steget  att  göra  något 
annorlunda.  Ett  exempel  är  Umeåmarknaden  där  mäklarfirmorna  särskiljer  sig  lite  från 
varandra,  vilket  innebär  att  det  kan  vara  svårt  att  vinna  marknadsfördelar  och  utveckla 
tjänsten vidare. 

Idégenerering bör ses som en process integrerad i verksamhetens dagliga arbete. Det naturliga 
är att använda sig av en lösning på ett problem som fungerat tidigare, det viktiga i denna fas är 
att  bryta  det  gamla  tänkandet  och  försöka  hitta  lösningar  utanför  de  invanda  mönstren 
(Edvardsson et al. 2000, s. 82). I denna fas utforskas vilka möjligheter som finns för att hitta 
potentiella kunder och vilka behov tjänsten behöver fylla. Detta är ingen lätt process eftersom 
kunden bara  har  erfarenheter  av  existerande tjänster  och  produkter  för  ändamålet.  Det  är 
också svårt  att  genom intervjuer få fram vad kunderna behöver och få dem att  föreslå en 
nytänkande idé. Det krävs i stället en studie över beteenden och vilken livsstil de har. Ingen 
metod kan användas generellt i alla typer av situationer utan det kan krävas olika typer, ibland 
kvalitativa och ibland kvantitativa (Edvardsson et al. 2000, s. 173). I vår studie finns redan en 
idé för tjänsteutveckling nämligen homestaging och fokus ligger på att utveckla strategier för 
att implementera idén på ett så effektivt sätt som möjligt och det är både viktigt att kartlägga 
konkurrenter samt studera kundernas beteende när de kommer i kontakt med tjänsten. Vi går 
nu vidare i modellen till projektbildningsfasen, där idén formas till ett erbjudande.

Projektbildning. När en idé har identifierats är nästa steg att  gå vidare till  att utveckla en 
strategi  för  att  utveckla  den  till  en  del  av  den  befintliga  verksamheten.  Först  bör  en 
projektgrupp bildas, vars uppgift är att utveckla ett erbjudande som ska fungera kommersiellt 
(Edvardsson 1996,  s.  190).  Det  är  viktigt  att  se  över  vilka  resurser  som kan avsättas  till 
projektet.  Projektgruppen  ska  sedan se  till  att  kvalitetskontrollera  utvecklingen  och under 
projektets  gång  utvärdera  och  om  det  inte  går  enligt  planerna  avveckla  svaga  idéer. 
(Edvardsson et al. 2000, s. 104). Personal som är berörda bör finnas till hands för att bidra 
med  nödvändig  information  och  synpunkter.  I  denna  fas  bör  personer  från  alla  olika 
funktioner  i  företaget  verka  tillsammans  samt  även  ta  in  kunder  som  kan  komma  med 
utomstående kommentarer samt även andra utomstående aktörer (Edvardsson et al. 2000 s. 
105-106).
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Den kanske största svårigheten i en ny process är att få människor att tänka i nya banor och 
lämna  gamla  invanda  sätt  att  jobba  på.  Tid  för  reflektioner  bör  därför  finnas  med  i 
planeringen. Tidsramen beror på en rad olika faktorer, förutom den mänskliga faktorn även 
tekniska system och andra investeringscyklar som branschen innefattas av. Det allra viktigaste 
är dock att medvetandegöra de inblandade aktörerna och få dem att förstå vad som ligger till 
grund för förändringen, när, och på vilket sätt (Edvardsson et al. 2000, s. 108-112).

Tjänstekonstruktion. Denna fas är enligt Edvardsson (2000, s. 105-106) beroende av vilken 
referensram  som  utgås  ifrån  och  ur  vilket  perspektiv  vi  ser  på  tjänster,  produkter  och 
organisationer. Vi har valt att i enlighet med vad vi beskrivit innan gällande tjänster även 
spegla detta avsnitt. I denna designfas utvecklas idén till den process som en tjänst innebär, ett 
koncept utarbetas och ett system för att hantera tjänsten i verksamheten.

Konceptet är den övergripande beskrivningen av erbjudandet av vad kunden kommer att få ut 
av den nya tjänsten och hur det ska gå till. Det första steget är att utföra en analys för att ta 
reda på vad som behövs och utforma vad tjänsten kommer att innehålla i detalj. Personalen 
som har den största kundkontakten bör involveras här för att få förståelse för vad kunderna 
föredrar, hur tjänsten bör utföras. Nästa steg är att även involvera kunden, men hänsyn måste 
tas till att det kan vara svårt för kunden att formulera sina behov och åsikter om tjänsten. Det 
kan därför vara viktigt att studera deras beteende som ett komplement till analysen, samt hur 
den fungerar rent tekniskt i verksamheten. Ansvarsfördelning måste bestämmas, hur tjänsten 
ska marknadsföras samt om det krävs någon utbildning eller annan förberedelse. Processen 
som vi beskrivit innan som en kedja av verksamheter och aktiviteter och som utgör tjänsten är 
något som noggrant måste gås igenom. Det är viktigt att bestämma hur mycket kunden ska 
kunna vara med och påverka och vilka stödfunktioner som krävs för att den ska fungera. Det 
kan här vara lämpligt att arbetet med tjänstekartor vilket är ett sätt att bryta ner tjänsten i små 
enheter för att kunna upptäcka brister och utvärdera tjänsten i mindre delar (Edvardsson et al. 
2000, s. 120-121). 

Inom  en  fastighetsförmedling  kan  det  vara  viktigt  att  kartlägga  vilka  samarbetspartners 
företaget har, för att kunna erbjuda kunden mesta möjliga service och det är viktigt att ha ett 
nätverk med exempelvis  städbolag,  flyttfirmor  och hantverkare.  Dessa  bör  också vara väl 
införstådda  med  hur  mäklarföretaget  eller  homestagingföretaget  arbetar  så  att  de  kan 
medverka till att tjänsten håller den kvalité som efterfrågas. Vidare bör mäklaren och gå in på 
vilka  faser  förmedlingen består  har  samt åtgärder  för  hur  dessa  ska  hanteras.  Mötet  med 
kunden som den viktigaste faktorn samt hur tjänsten genomförs bör stämma överens med vad 
företaget erbjuder och utlovar i marknadsföringen i alla led, från det första telefonsamtalet, till 
hemsidan, vid själva värderingen eller visningen med andra ord alla tillfällen som innebär ett 
bemötande. 

Implementering. Vi har  nu kommit  till  den punkt  då  det  är  dags  att  introducera  den nya 
tjänsten på marknaden. Ur ett vidare perspektiv kan alla förändringar som sker och som skiljer 
sig från tidigare sätt att arbeta med tjänsten ses som en ny tjänst. För att kunna hantera dessa 
faktorer  har Tax and Stuart  (1997,  s.  105))  utvecklat  en modell,  ”The Planning Cycle of  
Success for New Service Integration”, som beskriver implementeringsfasen, i sju olika steg, 
vilken vi inte kommer att gå in på närmare i vår studie. I denna fas är det viktigt att alla 
inblandade är införstådda med hur den nya tjänsten ska ingå i verksamheten vilket är den 
kanske största utmaningen. 
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En övergripande faktor som påverkar hela tjänsteutvecklingsprocessen och som inte går att 
bortse  ifrån  är  den  organisationskultur  som  ett  företag  har  och  hur  nya  förändringar 
accepteras. Den innefattar, de riktlinjer som företaget har, aktiviteter, kognitiva processer och 
beteenden. Forskare från Italien menar att det är viktigt, framförallt i implementeringsfasen att 
den organisationens klimat såväl som ledningen uppmuntrar till kreativitet och att ibland ta 
risker för att föra organisationen vidare. Organisationskulturen har också en inverkan på alla 
de  ovanstående  faserna  i  tjänsteutvecklingsmodellen.  Den  påverkar  hur  väl  nya  idéer 
utvärderas, på vilket sätt de behandlas av ledningen och hur villiga personalen är att ta till sig 
förändringar  av olika slag.  Det kan också ha en inverkan på hur väl  företaget  tar  till  sig 
influenser utifrån, utvecklingen på marknaden och samhället i övrigt för att kunna uppfylla 
kundernas krav (Jiménez- Zarco et al. 2006, s. 265). 

3.7 Orsaker till motstånd mot nya tjänster

En del av vårt syfte med denna studie är att ta reda på hur en ny tjänst som homestaging kan 
etableras  på marknaden i  Umeå som en utveckling av mäklartjänsten.  Huruvida en tjänst 
överlever på marknaden kan bero på ett flertal faktorer och i detta avsnitt belyser vi några 
olika teorier om varför nyetableringar kan ha svårigheter att accepteras på marknaden, både 
av kunder och av etablerade företag i branschen. Vi kommer vidare att belysa möjliga faktorer 
som påverkar företag och konsumenter när det kommer ut en ny tjänst på marknaden.

Det är ett antal aspekter som måste beaktas och för att få förståelse för hur processen kan te 
sig när en ny tjänst introduceras på marknaden, förklara och slutligen analysera detta utifrån 
vår  studie har vi  valt  att  klargöra ett  antal  begrepp.  Teorier  om produkten eller  tjänstens 
livscykel och den adoptionsprocess som uppstår i samband med att en ny tjänst introduceras 
är några av de teorier vi anser kan bidra till en ökad förståelse samt att vidare kunna hantera 
de möjligheter och problematik som uppstår.

En produkt eller tjänst som är ny på marknaden har en livscykel som förändas över tiden. 
Detta innebär att  produkten har en begränsad livslängd (Kotler 2000, s.  30). Den passerar 
vissa  stadier  som  alla  har  olika  utmaningar  och  möjligheter  för  företaget.  Vinsten  som 
produkten eller tjänsten genererar förändras beroende på i vilket stadium den befinner sig i 
och det krävs också olika marknadsstrategier och insatser av personalen i livscykelns varje 
steg. Hur denna livscykel kommer att se ut för en viss tjänst eller produkt är svårt att säga. De 
flesta  produkter  kan  skildras  som  en  klockformad  kurva  med  en  introduktionsfas,  en 
tillväxtfas, där efter följer en tid av mognad när försäljningen är hög, för att sedan komma till 
en fas när försäljningen dalar. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla produkter inte upplever dessa faser, det finns enligt 
Kotler och andra forskare upp till sjutton olika formationer, vilket kan tyckas visa på att varje 
produkt eller tjänst har en unik livscykel. I en nyskriven artikel har en ytterligare infallsvinkel 
gällande produktens livscykel  belysts,  som behandlar  livscykelns  stadier  utifrån faktorer  i 
omgivningen,  vilka  är;  en  turbulent  marknad,  konkurrensens  intensitet,  samt teknologisk  
turbulens (Wong 2007, s. 148). Han menar att marknaden är som mest turbulent i cykelns 
introduktionsfas och lägst när cykeln avtar. Konkurrensen är som lägst i introduktionsfasen 
och  som högst  när  försäljningen  mognat.  Den  teknologiska  turbulensen  är  som högst  in 
introduktionsfasen  och  lägst  i  den  avtagande  fasen.  Wong  fann  i  sin  studie  att 
marknadsorienteringen  hos  företagen  tenderade  att  vara  högre  för  dem som befann  sig  i 
tillväxtfasen och mognadsfasen. 
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Marknadsorientering handlar i detta fall om i hur stor utsträckning företagen har strategier för 
att  utveckla värdet för kunden, hur väl de försöker tillfredställa  kundernas behov och hur 
kundinriktade de är och om de utför uppföljning av sina prestationer. Det framkom också att 
marknadsorientering hade störst inverkan på prestationer under produktlivscykelns turbulenta 
tillväxtfas och minst inverkan när produkten eller tjänsten introduceras.

Kotler (2000, s. 30) framhäver tre olika typer av livscykler,  stil,  mode, och modeflugor. Stil  
kan  vara  exempelvis  en  hustyp  som  kolonialstil,  funkisstil,  eller  traditionella  stilar  som 
exempelvis Västerbottensgården som är vanlig i Umeåregionen. En stil håller i generationer 
och  återkommer  mer  eller  mindre  med  jämna mellanrum.  Mode är  tillfälligt  populär  och 
accepterad  stil  i  ett  speciellt  område.  Mode  passerar  vanligen  fyra  steg  den  har  först  en 
särprägel  och är  ensam,  en liten  exklusiv  grupp har  tillträde,  när  den  sedan vinner  mark 
uppkommer efterföljare som försöker efterlikna fenomenet. Nästa steg är att den växer till att 
ha storgenomslagskraft hos den stora massan för att sedan minska i popularitet. Modeflugor 
som det i folkmun brukar kallas är de snabba trender som snabbt når allmänhetens intresse 
och adopteras tidigt för att sedan dala i popularitet. Dessa trender överlever inte på grund av 
att de inte tillfredställer något speciellt behov som kunderna har. 

3.7.1 Adoptionsprocessen

När det kommer ut en ny produkt eller tjänst på marknaden är det naturligt att kunder reagerar 
med en viss skepticism. Det valigaste sättet att beskriva denna process är genom the customer 
adoption process (Kotler 2000, s. 353-357). Den ämnar förklara hur kunden fattar sitt beslut 
gällande en ny produkt eller tjänst. Processen innefattar fem steg;

1. Kunden blir medveten om tjänsten eller produkten
2. Det uppstår ett intresse och kunden söker information 
3. Kunden utvärderar informationen och beslutar om att prova produkten eller tjänsten.
4. Kunden provar om den nya produkten kan ge det mervärde som eftersökts
5. Kunden beslutar sig för om resultatet överensstämmer med förväntningarna och om 

det var värt att använda igen eller göra det till en vana

Att förstå denna process och hitta de faktorer som kunden påverkas av innan denne tar sitt 
beslut menar Kotler gör att det möjligt att utveckla strategier för att övertyga kunden. Det som 
påverkar denna adoptionsprocess är bland annat skillnader i personlig mognad hos kunden, 
vilken influens vissa kunder har på andra i sin omgivning samt vilken benägenhet kunden har 
att prova nyheter. Även företag och organisationer skiljer sig åt när det kommer till att ta till 
sig  innovationer.  Kundunderlaget  delas  sedan  in  i;  innovatörer,  tidiga  användare,  tidig 
majoritet, sen majoritet och eftersläntrare. 
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Detta brukar illustreras genom en kurva som visar på fördelningen av dessa grupper och hur 
lång tid det tar för dem att adoptera en ny tjänst. 

Figur 6. Adoptionsprocessen. Kotler (2000, s. 356), bearbetad modell

Enligt Ram (1987, s.  208) är det naturligt att reagera med motstånd till  en ny idé och att 
acceptansprocessen börjar när den första känslan av motstånd har övervunnits. Nästa reaktion 
menar han är således acceptans eller att avvisa tjänsten eller produkten helt men detta beslut 
följs alltid av en motståndsreaktion. Ram konstaterar att om denna reaktion kan identifieras 
och övervinnas är det nyckeln till en framgångsrik lansering.

Figur 7. Sambandet mellan motstånd och adoption. (Ram 1987, s. 208), bearbetad modell 

För att hitta orsaker till varför kunder uppvisar detta beteende kan det urskiljas två olika typer 
av hinder för att kunden ska acceptera produkten; funktionella hinder och psykologiska hinder 
(Ram & Seth, refererad av Ram 1987, s. 209). 

Funktionella hinder kan handla om faktorer som skapar motstånd för användande och att det 
är svårt att implementera den nya tjänsten eller produkten med kundernas beteende och vad de 
är vana vid. Det kan också vara hinder för att skapa ett värde för kunden, att den nya idén inte 
ger  ett  ekonomiskt  mervärde,  eller  att  det  upplevs som en risk att  använda tjänsten eller 
produkten. Riskerna kan vara sociala, fysiska, eller ekonomiska. 
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Det kan exempelvis vara att det inte är socialt accepterat att använda homestaging i en viss 
kundgrupp eller att det upplevs som en ekonomisk risk. Den andra typen av hinder är av mer 
psykologisk karaktär, som traditioner eller image vilket kan innebära att det finns ett motstånd 
till att vardagliga rutiner förändras eller att personen skadar sin image genom att använda sig 
av ett nytt lågprismärke på kläder. Kuisma (2007, s. 83) kommer fram till i en undersökning 
om användandet av banktjänster på Internet, att det ofta handlar om att kunderna upplever en 
avsaknad av information om den nya tjänsten. De upplevde en osäkerhet om säkerheten och 
de hade ett motstånd till ny teknologi som i de flesta fall berodde på ett starkt traditionshinder. 
Detta medför att kunderna håller sig kvar till det de kan och har erfarenhet av.

Att hantera osäkerhet hos kunderna är en viktig del när en ny idé eller tjänst ska utvecklas och 
då  spelar  information  och kommunikation  en  stor  roll.  Eftersom det  är  svårt  att  bedöma 
resultatet av en tjänst innan den genomförs är det genom upprepning som kunden lär sig något 
om utfallet. Det handlar då att försöka visa eller lära kunden att tjänsten fungerar och medför 
en nytta (Edvardsson, 1996, s. 186).

3.7.2 Isomorfism som hinder för tjänsteutveckling

Företag inom samma bransch har en tendens att se väldigt lika ut, exempelvis mäklarfirmorna 
i Umeå har många liknande sätt att marknadsföra sig, erbjuder liknande tjänster, och undviker 
att sticka ut. Det kan bero på många faktorer men ett sätt att förklara fenomenet är inom den 
institutionella teorin isomorfism. Det innebär en strävan efter likformighet genom att anpassa 
sig till liknande beteenden som de aktörer runt omkring för att överleva på marknaden. Enligt 
Powel  och  DiMaggio (1983,  s.  150-151) finns  det  tre  typer  av  isomorfism,  tvingande, 
härmande, eller normativ. 

Tvingande ismorfism uppkommer både genom formella faktorer som lagar och förordningar 
av stat  och samhälle  och genom informella  faktorer,  som påtryckningar  från kunder  eller 
leverantörer och samarbetspartners. Det kan innebära att inte använda sig av leverantörer som 
handlar oetiskt, eller för att uppfylla kundernas kulturella förväntningar som exempelvis att 
huset är städat när det visas inför en försäljning (DiMaggio & Powell, 1983, s. 150-151).

Härmande isomorfism innebär att när organisationen eller företaget är osäkra på hur de ska 
agera tenderar de att studera hur andra gör och ta efter deras beteenden. Om målen inte är 
tillräckligt tydliga och det finns en osäkerhet om hur den framtida utvecklingen kommer att te 
sig kan det kännas som en säkrare strategi att designa sitt kunderbjudande som de övriga i 
branschen.  Modebranschen är ett tydligt exempel där de billigare tillverkarna tar efter dyra 
designers och erbjuder liknande kopior till ett lägre pris (DiMaggio & Powell 1983, s. 151-
152). Det är som vi nämnt tidigare inga svårigheter att ta efter erbjudanden som ”anlita oss 
och ni får en gratis Tv”, men att ta efter faktorer som policys, eller marknadsstrategier är en 
svårare utmaning.

Normativ isomorfism är en följd av den idag ökade professionaliseringen och antal utbildade i 
samhället. Detta innebär att företag inom samma verksamhetsområde har liknande normer och 
värderingar kring hur arbetet ska utföras. Detta kan bero på två aspekter, för det första kan 
personalen ha liknande utbildning, vilket påverkar vilka kunskaper de verksamma har och vad 
som anses som legitimt inom branschen. För det andra kan en hög omsättning av personal 
mellan olika företag skapa en utjämning av olika traditioner och normer (DiMaggio & Powell 
1983, s. 152). För ett yrke som fastighetsmäklare innebär i de flesta fall inget problem att byta 
företag eftersom arbetsuppgifterna, regelverket och vad som säljs är det samma. 
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Detta  kan  medföra  att  firmorna  liknar  varandra  vad  det  gäller  även  andra  faktorer  som 
marknadsföring,  erbjudanden  och beteenden eftersom de  tenderar  att  utföra  arbetet  enligt 
tidigare rutiner.

Isomorfism och argumenten som förs kring fenomenet hjälper till  att  förklara varför vissa 
organisationer är så pass lika i sina strukturer och ageranden. Det finns dock inget entydigt 
svar  på  hur  det  uppstår.  Richard  Scott  menar  att  konformitet  är  en  reaktion  på  dessa 
isomoforiska  påtryckningar  men  inte  det  enda.  Institutionella  processer  influeras  även  av 
andra faktorer som påverkar hur organisationer struktureras och vilka beteenden som dessa 
medför.  Även om aktörer  utanför  organisationen som leverantörer  eller  samarbetspartners 
medför  till  tvingande  isomorfism  i  vissa  fall  som vi  nämnde  tidigare  kan  de  genom sin 
interaktion medverka till förändringar som kan leda till betydande skillnader mellan företagen 
(Scott 2001, s. 153-154.). För att ett nytt beteende eller förändring ska kunna implementeras 
på ett framgångsrikt sätt hos de inblandade aktörerna krävs det en social acceptans och att den 
uppfattas som trovärdig. Beteendet måste med andra ord anses vara legitimt av de inblandade 
(Scott 2001, s. 59). 
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4. Designutförandet 

Denna praktiska metod utgår från en kvalitativ ansats, vilket speglar det urval som gjorts  
samt hur de kvalitativa intervjuerna genomförts. Kapitlet innehåller även en beskrivning om 
hur våra insamlade data bearbetats,  samt hur studiens sanningskriterier speglar studiens  
kvalitet och trovärdighet. 

4.1 Den kvalitativa studien

Betydelsen av metod var ursprungligen vägen till målet. För att målet ska kunna uppfyllas är 
det viktigt att klargöra vad detta mål är, vad det är som ska undersökas, samt varför det är 
intressant att undersöka fenomenet, genom att komma fram till ett syfte och slutligen på vilket 
sätt som kunskapen ska förvärvas. Valet av metod är därför beroende av syftet för studien 
(Kvale S. 1997 s. 97). Holme och Solvang (1997, s. 13) beskriver metod som ett verktyg för 
att  generera  kunskap  genom  att  lösa  problem.  Kunskapen  kan  utvinnas  från  två  olika 
angreppssätt inom samhällsvetenskapen, vilka är kvantitativa och kvalitativa metoder.  Den 
kvantitativa forskningen beskrivs som formulerade och strukturerade medan kvalitativ metod 
kännetecknas av närhet till den källa som informationen hämtas ifrån, den största skillnaden 
dem emellan beskriver Holme vara hur statistik och siffror används (Holme et al. 1997, s. 13-
14). 

Widerberg, å andra sidan skiljer på den kvalitativa forskningen från den kvantitativa genom 
att  framställa  den  kvalitativa  forskningen  som  något  som  genomsyras  av  erfarenheter, 
karaktärer och egenskaperna hos någonting, detta för att klargöra dess fenomen. Kvantitativ 
forskning däremot beskriver hon gå ut på att samla in och fastställa en mängd data med dessa 
karaktärsdrag. Medan den kvalitativa forskaren ställer sig frågor om vad någonting handlar 
om, ställer den kvantitativa forskaren sig frågor om hur vanligt fenomenet är (Widerberg, K. 
2002,  s.  15).  I  vår  studie  är  syftet  att  skapa  förståelse  för  huruvida  en  ny  tjänst  som 
homestaging kan användas för att utveckla en redan etablerad tjänst som fastighetsförmedling. 
Detta  genom  att  genomföra  kvalitativa  intervjuer  med  intresset  av  att  undersöka  olika 
erfarenheter  och  skilda  infallsvinklar  bland  de  utvalda  aktörerna;  mäklare,  kunder  och 
inredare.

4.2 Insamling av primärdata

Det finns ett antal olika metoder inom den kvalitativa forskningen. Intervjuer kan användas 
när  forskaren  vill  frambringa  berättelser,  förstålelser,  det  vill  säga  muntliga  uppgifter. 
Intervjun kan genomföras på ett antingen ostrukturerat eller strukturerat sätt beroende på hur 
standardiserat utfall som önskas (Widerberg, 2002 s. 16).

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av det direkta mötet mellan intervjupersonen, forskaren 
och  det  samtal  som  utvinns  av  ur  konversationen  dem  emellan,  samt  att  den  berättelse 
respondenten redogör för kan följas upp med följdfrågor i riktlinje av intervjuarens intentioner 
(Widerberg  2002,  s.  15).  Dialogen  som  skapas  av  det  mänskliga  samspelet  är  neutralt  i 
jämförelse med en kvantitativ undersökning som är anonym då intervjupersonen svarar på en 
enkät eller personlig och känslomässigt i jämförelse med en terapeutisk intervju. Intervjuaren 
har också som avsikt att tolka dess mening (Kvale 1997, s. 25-26). 
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Widerberg ( 2002, s. 15) beskriver kvalitativ forskning som en chans att upptäcka något nytt 
om  andra  och  om  sig  själv.  Hon  menar  att  kvalitativ  forskning  och  metod  handlar  om 
analyser, och att det inte är förrän forskaren tillåts att använda sig själv som denne kan bli 
kreativ.

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom det framförallt var erfarenheterna hos 
mäklare, kunder, inredare och personer som arbetar med homestaging som vi var ute efter. 
Frågor  såsom  ”vad  innebär  tjänsten  homestaging”  eller  ”beskriv  dina  tankar  kring  den 
framtida  marknaden  för  homestaging”  ställdes,  och  tanken  med  dessa  frågor  var  att 
respondenten själv skulle få en öppning att beskriva sina egna berättelser som de varit med 
om och erfarenheter som utvunnits. Vårt mål var att utvinna djupare kunskap om tjänsten 
genom att intervjua färre personer under en längre tid för att komma på djupet, förstå och 
tolka deras synsätt, perspektiv och tänkande kring ämnet. 

4.3 Urval 

Kvalitativa undersökningar har som syfte att öka informationsvärdet och skapa ett underlag 
för en djupare förståelse för det som undersöks.  I  en kvalitativ  studie görs därför  urvalet 
systematiskt beroende på de kriterier som forskaren ställt upp, vilka är definierade utifrån ett 
teoretiskt  och  strategiskt  perspektiv  (Holme & Solvang,  1997,  s.  101-104).  I  likhet  med 
Holme & Solvang, poängterar Kvale, (1997, s. 98) vikten av att välja intervjupersoner som 
passar in på de kriterier forskaren har satt upp för studien, i och med att avsikten med den 
kvalitativa undersökningen är att generera ett underlag som är möjligt att tolka. Hur stort antal 
som ska intervjuas i en kvalitativ undersökning är helt beroende på syftet. Kvale hävdar att: 
”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det du vill veta”. Innan vi började 
med själva urvalsprocessen valde vi att ställa upp ett antal kriterier, detta för att vara säkra på 
att  vi  använt  oss  av  personer  som  kan  bidra  med  väsentlig  information  till  vår  studie. 
Kriterierna anpassades efter var och en av de urvalsgrupper vi satt upp. 

Extrema fall och originella erfarenheter kan vara exempel på innebörden av ett strategiskt val. 
Denna typ av urval fokuserar på informationsinnehållet samt bredden av variation i materialet, 
vilket innebär att spridningen mellan personerna upplever fenomenet som studeras på olika 
sätt. Att använda sig av personer med goda kunskaper inom det ämne som undersöks är ett 
annat  tillvägagångssätt  för  att  öka  informationsinnehållet  då  dessa  personer  anses  vara 
medvetna och reflektera över sin egen situation (Holme & Solvang 1997, s. 101-104). Eneroth 
(1987  s.  5)  beskriver  hur  urvalet  i  en  kvalitativ  forskning  bör  göras  strategiskt  och 
”handplockas” för att erhålla så många olika och motstridiga sidor av företeelsen som möjligt, 
vilket ger studien olika infallsvinklar. 

Urvalet  har  gjorts  olika  utifrån  de  olika  urvalsgruppers  som  vi  valt  att  intervjua  Dessa 
kategoriseringar av grupper anser vi kan leda till en djupare empirisk grund, i och med att 
problemet omringas från olika perspektiv och synvinklar. De olika urvalsgrupperna har valts 
ut för att bidra till en beskrivning huruvida homestaging kan utveckla mäklartjänsten. Dessa 
består av:

• Fastighetsmäklare i Umeå, med eller utan erfarenhet av homestaging. 
• Inredare i Umeå, alla med erfarenheter av homestaging men i olika stor utsträckning.
• Kunder  som  antingen  sålt  eller  köpt  en  bostad,  samt  potentiella  kunder  för 

homestagingtjänsten och mäklartjänsten.
• Kunder som har köpt homestagingtjänsten.
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4.3.1 Urval mäklare

Ideal- typical- bellwether- case kallas den metod som används när forskaren utvecklar belägg 
för vilken population som anses vara mest effektivt, ändamålsenlig eller efterfrågad vid ett 
urval.  Ett  exempel  kan  vara  alla  mäklare  som kan matcha  de kriterier  som är  uppställda 
speciellt anpassad efter studien (Merriam, S. B. 1988, s. 50).

Våra kriterier för mäklarna är; att  de ska vara listade hos Mäklarsamfundet,  ha fler än en 
anställd  samt  bedriva  förmedling  av  bostäder.  Enligt  Mäklarsamfundet 
(www.maklarsamfundet.se)  finns  nio  stycken  listade mäklarföretag  i  Umeå som uppfyller 
kriterierna för auktorisering. Som grund för urvalet har vi valt att utgå ifrån dessa. Förutom 
dessa nio företag finns ett antal andra existerande enskilda fastighetsmäklare listade, vilka vi 
valt att bortse ifrån. Detta eftersom vi anser att företag med anställda lämpar sig bättre för vår 
studie än en enskild fastighetsmäklare, i och med att de konkurrerar på någorlunda likartade 
villkor. Svensk Företagsförmedling är ytterligare ett företag som vi valt att bortse ifrån då 
dess huvudsakliga verksamhet består av förmedling av kommersiella lokaler för industri och 
kontor. 

Vi valde att kontakta de åtta mäklarföretag som uppfyller våra kriterier via mejl för att de 
själva skulle få ta ställning till om de är motiverade att delta i undersökningen eller inte. Detta 
ansåg  vi  vara  viktigt  i  och  med  att  intervjupersonerna  påverkar  studien  i  så  pass  stor 
utsträckning.  En fel  inställning skulle  kunna leda till  mindre  utförliga  svar  i  och med att 
intervjupersonen till exempel inte egentligen har tid. Vi hade som mål att få intervjua olika 
mäklarfirmor med olika stor omsättning samt olika erfarenheter av tjänsten homestaging. De 
företag  vi  kontaktade  var;  Boporten,  ett  mindre  mäklarföretag  (som  anonymiserats), 
Fastighetsbyrån  (en  del  av  Swedbank),  Mäklarhuset,  Mäklarcity,  Mäklarringen,  Svensk 
Fastighetsförmedling, samt Skandiamäklarna. Utifrån dessa tackade fem av företagen ja till en 
intervju. De mäklarföretag som intervjuats är:

• Mäklarcity vilka är ledande på marknaden och som inte använder sig av homestaging 
som bitjänst.

• Mäklarringen som ingår i en kedja och som är ett relativt stort företag i jämförelse 
med Mäklarcity, samt använder sig av homestaging då och då.

• Ett  mindre mäklarföretag som är en liten lokal mäklarfirma,  vilka är  ensamma på 
marknaden att  erbjuda homestaging som en bitjänst och del i mäklararvodet.  Detta 
företag har anonymiserats på grund av företagets önskemål.

Därmed var vi tvungna att välja bort Svensk Fastighetsförmedling i och med att vi redan hade 
ett stort företag som då och då använde sig av homestaging. De kontaktade oss dessutom efter 
det att Mäklarringen svarat, vilket ytterligare förstärkte resonemanget. 

4.3.2 Urval kunder

Nätverksurval  innebär  att  de  deltagande  personerna  i  studien  används  för  att  tipsa  om 
ytterligare personer till forskningen som kan fylla de uppställda kriterierna. Urvalet görs med 
andra  ord  utifrån  sammankopplingar  med  de  redan  medverkandes  personer  och  deras 
kontakter. 
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När en forskare till exempel behöver namn på personer inom en viss bransch, men endast kan 
få tag på en person, kan det hända att denna person i sin tur vet andra som arbetar med samma 
bransch och därmed sammankoppla forskaren med dessa personer (Merriam, S. B. 1998, s. 
50).  Hartman,  2004  (s.  245)  tar  upp  ett  ändamålsenligt  urval  som  någonting  forskaren 
använder sig av då det finns en idé bakom urvalet och vid tillfällen då det som undersöks 
behöver ett bättre stöd. 

I undersökningen har vi använt oss av ett nätverksurval då vi frågat ett antal personer i vår 
omgivning om de i sin tur känner till någon eller några personer som uppfyller våra kriterier. 
Familj och vänner valde vi att utesluta från urvalet då vi anser att dessa personer kan ha större 
benägenhet till att omedvetet/medvetet svara på frågorna till vår fördel. De personer som vi 
fått  tips  om att  intervjua  befinner  sig  i  olika  skeenden  av  livet  och  har  alla  varierande 
erfarenheter  av  att  sälja,  köpa  en  bostad,  samt  personer  som  funderat  över  att  göra  en 
bostadsaffär. Efter varje intervju frågade vi om de i sin tur hade förslag på andra personer 
utifrån våra kriterier  som vi skulle kunna intervjua, vilket  i  vissa fall  ledde till  ytterligare 
intervjuer. Anledningen till att vi valde att använda oss av ett nätverksurval är på grund av att 
vi på så sätt kunde påträffa personer med de uppställda kriterierna, speciellt eftersom det inte 
fanns några mäklare som ville lämna ut några kundregister. Nedanstående kundgrupper bidrar 
med erfarenheter från olika infallsvinklar av en bostadsaffär. 

Kriterier som ska uppfyllas bland kunderna är: 

• Personer som inom de två senaste åren köpt bostad, hus eller bostadsrätt.
• Personer som inom de närmsta åren sålt en bostad, hus eller bostadsrätt.
• Kunder som köpt tjänsten homestaging.
• Potentiella kunder, som varken köpt eller sålt bostad inom de närmsta två åren men 

som funderar på att göra det.

Vidare ska respondenten vara mellan  18-65 år, bosatt i Umeå för att förskansa åsikter och 
erfarenheter utifrån olika perspektiv. Vi anser att dessa kriterier kan ge ett brett underlag och 
skilda åsikter om fenomenet homestaging från olika infallsvinklar. Den svåraste gruppen att 
komma i kontakt med var de som köpt homestaging. Vi bad mäklarna att hjälpa oss med att 
komma i kontakt med kunder som köpt tjänsten och även inredarna, men vi uppfattade det 
som att de upplevde det som känsligt att ge ut personernas uppgifter och valde att återkomma. 
Till slut fick vi kontakt med en kund genom en av de inredarna som vi intervjuat, han var 
dock inte bosatt i Umeå, vi valde dock att bortse från kriteriet eftersom vi ansåg att intervjun 
skulle ge ett viktigt bidrag till studien. 

Ett problem vi mötte var att det var väldigt svårt att komma i kontakt med personer som 
använt  sig av tjänsten.  De som vi kunde komma i  kontakt  med bodde inte i  Umeå,  men 
eftersom vi inte fick tag i någon som för närvarande var bosatt i Umeåregionen genomförde vi 
en intervju med en person från Västra Frölunda eftersom bostaden som stylats var belägen i 
Umeå. Vi anser dock inte att det hade någon närmare betydelse för studien eftersom vi främst 
vill undersöka attityder.
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4.3.3 Urval inredare

Ett  urval  som baseras  på  rekommendationer  av  experter  inom ett  visst  område  benämns 
reputational- case selection,  det vill  säga ett  urval som görs anpassat  från fall  till  fall  via 
ryktesvägen. Ett exempel på ett sådant urval är när en forskare tar hjälp av rektorn på ett 
universitet för att välja ut studenter utifrån forskarens önskemål om behörighetskrav (Merriam 
1998, s. 50).

För  att  få  en förståelse  för  tjänsten  homestaging  och dess  potential  valde  vi  att  förutom, 
mäklare och kunder även intervjua personer med erfarenheter av inredning och homestaging. 
Vi  beslutade  att  kriteriet  bland  inredarna  skulle  uppfyllas  genom åtminstone  två  utförda 
homestagingar  under  deras  verksamma  tid.  Vid  en  Internetsökning  på  Eniro  kunde  vi 
konstatera att det endast var ett företag som annonserande om homestaging i Umeå, samt ett 
antal inredningsarkitekter. 

Vid en första kontakt med detta företag, som benämner sig ”Grädde” fick vi reda på att det är 
det  företag som är  ledande  på marknaden när  det  gäller  antal  utförda  homestagingar  och 
marknadsandel  av  tjänsten.  Ägaren till  Grädde,  Maria bekräftade  att  det  inte  finns  något 
företag som arbetar med homestaging på heltid, däremot fick vi information om två stycken 
inredningsarkitektbyråer  som erbjuder homestaging som bitjänst,  ”Studio Salmonsson” där 
Olle Salmonsson är ägare,  samt ”TM konsult  AB”. Efter  att  ha kontaktat  dessa arkitekter 
kunde vi konstatera att ”Studio Salmonsson” endast genomfört homestaging ett fåtal gånger 
medan ”TM konsult AB” utfört homestaging ett 20-tal gånger. Utifrån informationen om att 
alla tre företagen hade olika erfarenheter av tjänsten samt använt den i olika stor utsträckning 
bestämde vi oss för att tillfråga alla tre företagen om de ville ställa upp på en intervju, vilket 
de ville. Dessa är:

• Grädde ledande  på  marknaden  när  det  gäller  antal  utförda  homestagingar  samt 
marknadsandel. Utför ca 30-35 stycken stagningar per år.

• Studio Salmonsson har utfört ett fåtal homestagingar.
• TM  konsult  AB har  utfört  ca  20  stycken  homestagingar  under  deras  tid  som 

verksamma på marknaden. 

4.4 Uppbyggnad av intervjuguide

Kvale,  (1997, s. 117-118) framställer en intervjuguide som innehållandet av teman studien 
avser att undersöka samt förslag till frågor om hur en intervju kan genomföras. Vi har arbetat 
fram ett antal intervjuguider anpassade efter de kriterier av personer och deras erfarenheter 
som vi velat  ha med, samt utifrån de teman som studien har för avsikt att  undersöka (se 
bilagor). Dessa guider har vi använt oss av i samtliga intervjuer dels för att vara säkra på att vi 
får svar på det vi ämnar undersöka ur ett teoretiskt perspektiv och dels för att respondenten 
ska inledas på rätt område utan att bli styrd av oss i alltför stor grad. 

Var  och  en  av  frågorna  kan  bedömas  utifrån  ett  tematiskt  och  dynamiskt  synsätt.  Med 
tematiskt undersöks frågans relevans i forskningsämnet medan en dynamisk aspekt tar hänsyn 
till det mellan mänskliga förhållandet i intervjun. Ett samspel dessa emellan bidrar tematiskt 
till  kunskapsproduktionen  och  dynamiskt  med  dess  inverkan  på  relationen  mellan 
intervjupersonen och den som blir intervjuad. Intervjuarens frågor bör vara korta och ställas 
på ett icke invecklat sätt, då intervjuaren senare kan ställa följdfrågor. 
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Kvale, (1997 s. 123-124) beskriver nio olika typer av intervjufrågor som kan vara lämpliga i 
intervjuer vars halvstrukturerade form används. 

Vi kommer att beskriva tre av dessa typer, vilka är: inledande frågor, sonderande frågor och 
direkta  frågor.  Ett  exempel  på  en  inledande  fråga  är:  ”Hur  skulle  du  vilja  beskriva 
homestagings inverkan på fastighetsförmedlartjänsten”, frågor där den intervjuade berättar det 
mest centrala under intervjun och där den återstående tiden av intervjun går åt till att göra en 
uppföljning av dessa. 

Sonderande frågor är frågor där intervjuaren söker efter ett svar och sonderar att ange avslöja 
vad  det  är  denne  vill  ska  uppmärksammas.  ”Skulle  du  kunna  vidareutveckla  det  du  just 
beskrev” är ett exempel på en sonderad fråga. Vid användandet av direkta frågor presenterar 
intervjuaren  ämnen  på  direkten  som  till  exempel:  Har  du  någonsin  anlitat  ett 
homestagingföretag för att öka värdet vid en bostadsförsäljning? De direkta frågorna passar 
bäst in i slutet av intervjun eftersom den intervjuade då får en chans att innan beskriva sina 
egna reflektioner om ämnet (Kvale 1997, s. 124).

Intervjuguiderna strukturerades efter rubriker utifrån de teman som vi valt att undersöka. Den 
första  frågan under varje  rubrik är övergripande så att  respondenten på så sätt  ska kunna 
berätta fritt om ämnet utan att bli styrd. Ett exempel på en sådan fråga lyder ”beskriv din 
generella uppfattning om homestaging”. Därefter smalnade vi av frågorna för att till sist fråga 
mera detaljerade frågor såsom ”Vilken påverkan tror du homestaging har på tiden det tar för 
att sälja ett objekt”. De detaljerade frågorna fungerande som försäkran att undvika luckor i 
svaren,  och  ställdes  endast  vid de  tillfällen  intervjupersonen  inte  själv  svarade tillräckligt 
täckande. 

4.5 Intervjugenomförandet

”En undersökning som gjordes för att ta reda på vad inlärning betyder i vardagen för olika  
personer, intervjuades en kvinna som fick till uppgift att beskriva en situation där hon lärt sig  
något. Kvinnan beskrev heminredning som inlärningssituation, detaljerat och med fria ord. I  
och med kvinnans utförliga beskrivning kunde intervjuaren utgå från denna berättelse för att  
ställa följdfrågor om de olika aspekterna och på så sätt klargöra hennes syn på inlärning”  
(Kvale 1997 s. 33).

Denna  berättelse menar  Kvale  (1997  s.  33)  ge  en  god inblick  i  hur  en  semistrukturerad 
forskningsintervju kan te sig. För att en kvalitativ intervju ska ha bästa effekt bör intervjuaren 
bygga upp en trygg och tillitsfull atmosfär för att komma respondenten in på livet och få ut 
något  mer  än  en  artig  konversation  (Kvale  1997,  s.  137).  En  annan  betydande  del  i 
intervjuprocessen  är  att  intervjuaren  är  förberedd  och  har  satt  sig  in  i  ämnet,  svarat  på 
frågorna vad, varför och hur. Frågan  vad  ställs för att få en förkunskap om ämnet,  varför 
svarar på innebörden av ett klart syfte, och till sist frågan hur, som innebär att intervjuaren bör 
ha funderat  på vilken intervjuteknik  som är  mest  lämplig  i  den specifika undersökningen 
(Kvale 1997, s.119).

Intervjuerna  strukturerades  upp  efter  intervjupersonens  egna  förslag  på  datum  och  tid, 
eftersom vi var angelägna om att respondenten skulle ha tillräckligt med tid till förfogande för 
oss. Det innebar att vi intervjuvare kunde fokusera på intervjun istället för på tiden. Ett krav vi 
hade var att få intervjupersonerna personligen, då vi anser att de skapar en bättre förutsättning 
för utfallet av kvalitén. 
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Vi informerade varje intervjuperson vid förfrågan om att ställa upp, att intervjun beräknades 
ta mellan en och en och en halv timma. Beskrivningar av praktiska faktorer spelar roll vid 
genomförandet av kvalitativ metod. Dels hur mycket tid som respondenten har till förfogande, 
var intervjun genomförs och dels hur bra intervjuaren och intervjupersonen kommer överens.

Efter det att vi fått svar från de personer som ville ställa upp klargjorde vi vad intervjun skulle 
komma att handla om genom att bifoga de rubriker som vi ställt upp i vår intervjuguide (se 
bilagor). Rubrikerna löd olika beroende på om det var mäklare, kunder eller inredare som 
skulle intervjuas. Detta eftersom att intervjupersonerna på det sättet skulle få en bild över vad 
intervjun skulle komma att handla om och då förmodligen kunna ge oss mer genomtänkta 
svar, utan att diskutera frågorna med andra. Ett flertal av respondenterna uppskattade denna 
information, de beskrev det som lugnande och en utav mäklarna beskrev det till och med som 
mindre prestationsframkallande. 

Kvale (1997, s.  120) hävdar att  den intervjuade bör få en bakgrund till  vad intervjun ska 
handla om, en så kallad orientering där intervjuaren kort berättar syftet med intervjun, vad 
intervjun kommer att användas till, vem som kommer att få ta del av materialet och varför en 
bandspelare kommer att  användas.  Intervjupersonerna fick även föreslå plats var intervjun 
skulle genomföras med antagandet om att de skulle välja den plats där de känner sig mest 
bekväma. I fallen med mäklarna utfördes två utav intervjuerna på deras arbetsplatser medan 
en intervju hölls på kafé Mekka i Umeå centrum. I och med att vi var medvetna om att det kan 
var stökigt och mycket folk på Kaféer bestämde vi oss för att träffas en tidig morgon innan det 
kommit alltför många kunder. Intervjuerna med inredarna hölls alla på deras arbetsplatser, 
medan kundintervjuerna gjordes i dess hem. 

Alla  intervjuer  genomfördes  mellan  den  10/4-20/4-07  i  personalrum,  fikarum,  kök  eller 
någonstans där vi kunde sitta utan att bli avbrutna. Totalt intervjuade vi tre stycken mäklare, 
tre  personer  som jobbade med inredning och 10 kunder.  Alla  intervjuer  tog mellan  tjugo 
minuter till en halv timma beroende på vem som intervjuades (se tabell 5.7 sammanfattning 
om respondenterna),  som vi  beräknat,  det  inträffade  aldrig  att  den  intervjuade  kände  sig 
stressad över att måsta avsluta. Vid en intervju med en av mäklarna avbröt en kollega till 
denne in i rummet för att ställa en fråga. Intervjupersonen blev då avbruten mitt i en mening, 
och tappade tråden. Vi fick ändå känslan av att svaret blev fullständigt då vi intervjuare kom 
ihåg vad denne berättade om innan avbrottet. 

Intervjuguiden  var  något  vi  utgick  ifrån  i  samtliga  intervjuer.  Naturligt  blev  det  så  att 
respondenterna svarade på flera frågor i en och samma fråga, vilket ledde till att vi också 
använde intervjuguiden som en guide för att inte gå miste om någon väsentlig information. I 
och med att vi satt oss in i ämnet och tagit reda på bakgrundinformation om samtliga företag 
kände vi oss trygga i situationen och kunde därför också ställa följdfrågor. De första frågorna 
handlade om personen i frågas bakgrund eller kring företaget vid intervjuerna med mäklarna 
och inredarna. Innan vi började med själva intervjun mjukade vi upp stämningen genom att 
prata en stund om andra saker än själva intervjun. Vårt mål var att intervjupersonen skulle 
känna sig  trygg  att  våga  vara  sig  själv  och därmed svara  därefter.  Kvale  (1997,  s.  120) 
beskriver  de första  minuterarna  som avgörande för  hur  respondenten väljer  att  öppna sig 
under intervjun,  därför  är det viktigt  att  intervjuaren ger  ett  gott  första intryck genom att 
lyssna uppmärksammat, visa intresse, samtidigt som denne ska agera obesvärad och vara klar 
över vad det är denne vill att intervjun ska generera. 
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Vi frågade om vi fick tillåtelse att spela in samtalet, vilket alla med undantag av en mäklare 
och en kund godkände. Vi klargjorde att  inspelningen endast skulle avlyssnas av oss och 
ingen annan. Det vi kunde observera var att en av intervjupersonerna i början av intervjun var 
besvärande över  att  bli  inspelad även om denne godkänt  det.  Detta  visade sig genom att 
respondenten påpekade inspelarens existens och att denne var tvungen att passa sin mun för 
att inte svara fel eller att gå in på ett olämpligt ämnesområde. I takt med att tiden fortskrev 
verkade denna ansträngdhet försvinna. Bland de övriga intervjupersonerna var det ingen som 
verkade ha något emot att  de blev inspelade.  Vi uppmärksammade respondenterna när  vi 
stannade inspelaren efter det att alla frågor blivit ställda. För att ta reda på om respondenten 
glömt eller ville tillägga något som inte fick spelas in på inspelaren stannade vi kvar en stund 
utifall att det skulle dyka upp något intressant. Var det något som vi kunde använda oss av var 
vi noga att fråga respondenten om lov. 

Under intervjun som gjordes med den mäklare och kund som inte ville spelas in antecknade vi 
svaren genom att  skriva av så mycket  som möjligt  av det  som sades,  emellanåt  blev det 
enstaka nyckelord. Alla intervjuer, inklusive de två som inte spelades in skrevs av ordagrant 
samma  dag  som intervjun  hölls,  eftersom vi  inte  ville  snedvrida  svaren  genom felaktiga 
omformuleringar.  Vi ville förutom själva intervjun även ha kroppsspråk och ansiktsuttryck 
färskt i minnet. Trots att intervjuerna spelades in antecknade vi vissa stödord utifall det skulle 
ske någonting med inspelningarna.  Vi tackade för deras tid och frågade om de ville vara 
anonyma  eller  om  de  gick  med  på  att  vi  skulle  få  använda  oss  av  deras  namn  eller 
företagsnamn i uppsatsen. Kvale (1997, s.131) hävdar att lika mycket fokus bör ligga på de 
avslutande meningarna som på de inledande frågorna. Den intervjuade kan då känna en viss 
osäkerhet över de svar som har lämnats ut samt om materialet kommer att hamna i fel händer, 
det kan därför vara nödvändigt med uppföljning där intervjuaren tar upp några av de lärdomar 
som har gjorts och avslutar och avrundar intervjun med att säga ”jag har inga fler frågor”. 
Frågorna  utformades  dels  från  vår  teoretiska  referensram  och  dels  utifrån  vad  vi  själva 
upplevde som relevant för att uppfylla vårt syfte, för att med hjälp av informationen kunna 
besvara om homestaging kan bidra till att utveckla mäklartjänsten.

4.6 Access

En  djupintervju  har  till  syfte  att  få  tillträde  till  information,  att  få  access till  källan.  
Problematiken kring att få tillgång till material och information kan hanteras genom att skapa 
en jämbördig relation mellan intervjuaren och respondenten (Johansson- Lindfors 1993, s. 
135). Det kan i en intervjuprocess innebära att både intervjuaren och respondenten känner sig 
orolig  inför  en  intervju  och  om  detta  kan  undvikas  medför  detta  en  bättre  access  till 
informationen. För oss innebar det för det första en svårighet att få tag på respondenter som 
var villiga att ställa upp på intervjun. Framförallt mäklarna hade svårigheter att hinna med att 
träffa oss och det var långt ifrån alla som svarade på vår förfrågan. Ett annat accessproblem vi 
mötte  var att  vi  inte kunde påverka vem av mäklarna  på byrån  som skulle  ställa  upp på 
intervjun vilket medförde att vi hade två respondenter som endast arbetat ett till ett och ett 
halvt år som fastighetsmäklare.  Vi ansåg däremot efter att vi träffat dem att det inte hade 
någon påverkan på vår studie eftersom de båda var tillräckligt insatta i sina arbeten, samt att 
eftersom de nyss genomfört sina studier hade en god förståelse för vår situation vilket gjorde 
att de talade väldigt öppet kring de frågor vi ställde.
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4.7 Databearbetning

Det är viktigt att hantera intervjuerna som levande samtal, utskrifterna bör vara redskapet för 
tolkningen, inte i det huvudsakliga syftet med undersökningen, eftersom det då finns en risk 
att  innebörder  utanför  de uttalade  orden försvinner  (Kvale  1997,  s.  166).  Det  innebär  att 
forskaren först går igenom de nedskrivna intervjuerna, för att sedan dela in materialet i avsnitt 
som är relevanta för studien (Kvale 1997, s.159). Vi hade de flesta av intervjuerna inspelade 
på ett MP3 minne, vilket underlättade i utskriften av vårt material. Eftersom vi då med hjälp 
av datorn kunde lyssna på inspelningarna, och även hade möjlighet att gå tillbaka för att inte 
missa relevant information. Vi valde att skriva ner intervjun så snabbt som möjligt efteråt för 
att kunna minnas situationen, kroppsspråk och andra faktorer som kan ha betydelse i analysen. 

I kvalitativa undersökningar genereras snabbt ett gediget underlag från intervjuerna. För att 
kunna  analysera  det  insamlade  empiriska  materialet  och  komma  fram  till  vilka  olika 
analysmöjligheter som är lämpliga att använda sig av måste intervjuerna bearbetas. Beroende 
på  vilket  material  som införskaffats  avgör  vilken  typ av  analysmodell  som bör  användas 
(Widerberg 2002,  s.  133).  För  att  analysera  kvalitativa  data på  ett  så  belysande  sätt  som 
möjligt, kan det krävas att ett flertal angreppssätt prövas för att komma fram till det som bäst 
får fram syftet med studien. Kvale (1997, s.184) beskriver ett flertal olika analysmetoder där 
ibland adhocmetoden. Metoden innebär att olika tekniker för att angripa materialet används 
för att tillsammans skapa mening. Till skillnad från exempelvis koncentrering, där det som är 
väsentligt  i  texten  koncentreras  till  kortare  uttalanden,  eller  kategorisering,  där  långa 
uttalanden  reduceras  till  enkla  kategorier,  innebär  adhoc  att  det  inte  används  någon 
standardiserad metod. Först gås materialet igenom för att forskaren ska kunna bilda sig en 
allmän uppfattning. Sedan kan vissa avsnitt belysas grundligare, göra kvantifieringar där det 
kan anses vara lämpligt, och göra djupare tolkningar av utvalda uttalanden. Vissa delar av 
intervjun  kan  omvandlas  till  berättelser,  eller  så  skildras  intressanta  delar  av  metaforer. 
Resultatet kan också visualiseras genom diagram för att ge läsaren en tydligare bild.

I  vår  studie  kommer  vi  börja  med  att  sammanställa  våra  olika  undersökningsgrupper 
tillsammans för att kunna skapa en generell bild av deras attityder och erfarenheter. Utifrån 
detta  kan  vi  sedan göra vissa  generaliseringar,  mer  djupgående  tolkningar  samt  skapa  en 
berättelse som kan skildra resultatet av studien. detta i enlighet med adhoc- metoden.

4.8 Sanningskriterier 

Frågan om vad som är sanning och kriterier som speglar studiens kvalitet diskuteras flitigt i 
metodlitteraturen.  De sanningskriterier  som tillämpas  inom kvantitativ  forskning,  validitet  
reliabilitet,  och generaliserbarhet, och som handlar om att  bedöma om den kunskap som 
frambringats  ger  en  sann  bild  av  verkligheten  ger  ofta  upphov till  en  diskussion  när  det 
kommer till en kvalitativ studie. Johansson- Lindfors (1993, s. 164) menar att dessa begrepp 
som innebär att ta reda på huruvida undersökningen mäter det som den var ämnad att mäta, 
om  resultaten  skulle  bli  desamma  om  undersökningen  gjordes  på  nytt  eller  om  de  kan 
generaliseras att även stämma in på samhället i stort, inte kan tillämpas vid teorigenererande 
studier. 

I en studie som syftar till att utveckla teori är det övergripande målet att genom förklaring 
eller förståelse påträffa ny teori har vi i enlighet med Johansson- Lindfors valt att förklara 
våra  sanningskriterier  utifrån  begreppen  giltighet, intersubjektivitet och  praktisk  
användbarhet.

41



Giltighet  är  det  som enligt  resonemanget  ovan  mest  liknar  validitet.  För  att  studien  ska 
uppfylla en god giltighet är det viktigt att den empiri som genererats överensstämmer med de 
teorier som utvecklats.  Det diskuteras exempelvis  om teoretisk mättnad som ett kriterium, 
vilket innebär att tillräckligt mycket data samlats in och att relevanta grupper eller individer 
studerats för att uppnå syftet (Johansson- Lindfors 1993, s. 165). I vår studie har ett flertal 
grupper intervjuats för att få en täckande helhetsbild av hur attityder kring homestaging tar sig 
i uttryck i de olika intressegrupperna. Vi anser att detta var nödvändigt för att fånga de olika 
perspektiven eftersom tjänsten kan skapa olika betydelse för vilken roll personen har. Om 
personen ifråga är en säljare, och syftet är att få ut en så hög vinst som möjligt, eller om det 
handlar om en person som är i färd att köpa en bostad kan situationen i sig generera olika 
åsikter och attityder. Fler intervjuer hade kunnat bidra till ytterligare infallsvinklar och styrkt 
den redan insamlade empirin, vilket vi hänvisar till vidare studier i.

Intersubjektivitet innebär att de tolkningar som gjorts ska kunna accepteras av andra, både de 
som innefattats av studien samt av andra forskare eller människor som är insatta i ämnet. Ett 
sätt att göra detta är att de individer som intervjuats får ta del av det data som genererats. 
Problematiken med detta uppstår om respondenter inte accepterar de tolkningar som gjorts. 
Intersubjektiviteten präglas i många fall av respondentens inställning till de tolkningar som 
gjorts.  Det  är  då  upp  till  forskaren  att  bedöma  om tolkningen  som  gjorts  är  tillförlitlig 
(Johansson- Lindfors, 1993, s. 167). Respondenterna i vår studie har inte tagit del av det data 
som genererats,  detta  eftersom vi  anser  det  vara  en  risk  att  låta  dem påverka  våra  egna 
tolkningar  som gjorts  utifrån  intervjuerna.  Påverkan från  respondenterna  kan innebära  en 
vinklad bild av den verklighet vi författare har. 

Av  etiska  skäl  är  det  viktigt  att  respondenten  har  accepterat  det  som ska  publiceras  för 
allmänheten. Vi har därför frågat samtliga respondenter i inledningsskedet av intervjun om 
deras ställningstagande till att trycka namn och företagsnamn, samt tillåtelse att tolka dess 
berättelser, vilket alla respondenter var positiva till. I slutskedet av studien var det en mäklare 
som inte  ville  ställa  upp  med  namn och  företagsnamn,  vilket  var  anledningen  till  att  vi 
ändrade denne mäklares namn till ett fingerat namn, vi kallar respondenten för Lisa. 

Även utskriften från intervjun är en fråga om intersubjektivitet. Kvale (1996, s. 150-151) visar 
genom att låta två personer skriva ut samma text att det, även om de instruerats att skriva så 
exakt som möjligt omedvetet leder till egna tolkningar av det som sägs. Det som kan förbättra 
kvalitén på utskriften är tydliga ramar för hur utskriften ska behandlas. Det finns dock ingen 
universal lösning på hur dessa problem kan hanteras fullt ut men det underlättar att använda 
fungerande utrustning och någon typ av kontroll. Vi har försökt att göra våra utskrifter så 
exakta som möjligt, vi har dock vid två tillfällen varit tvungna att skriva ned respondentens 
svar för hand eftersom dessa inte ville bli inspelade. Detta har medfört vissa svårigheter att 
fullt ut ha en exakt utskrift på intervjun. För att hantera detta så bra som möjligt skrev vi ut 
intervjun så fort som möjligt efteråt och vi har även haft kontakt med en av dem för att följa 
upp ett par frågor. 

Teorins praktiska användning bestäms huruvida den kan anses som tillämpbar i praktiken. 
(Johansson- Lindfors 1993, s. 167). Denna typ av prövning är dock svår att få tillstånd om den 
inte kan utvärderas av allmänheten, men mycket av den forskning som utförs testas sällan på 
dess  praktiska  tillämpbarhet.  Det  skulle  vara  intressant  att  pröva  våra  teorier  om 
tjänsteutveckling  genom  att  introducera  homestaging  som  ett  konkurrensmedel  på  en 
fastighetsförmedlingsfirma  genom  anpassad  marknadsföring  och  verktyg  för  att  erbjuda 
tjänsten på sätt som tillgodoser kundernas behov.

42



5. Husesyn

Vi  inleder  vårt  empiriska  avsnitt  med  att  presentera  våra  respondenter,  för  att  sedan 
redogöra för mäklarnas, inredarnas, och de olika kundgruppernas syn på den tjänsteprocess  
som  de  har  erfarenheter  av.  Därefter  belyser  vi  hur  marknadsföringen  av  hur  både  
mäklartjänsten  och  homestaging  ter  sig.  Vi  kommer  vidare  att  behandla  deras  syn  på  
fenomenet homestaging, vilken erfarenhet de har, samt om det kommit i kontakt med tjänsten.  
Hur kunderna upplever tjänstens påverkan och deras inställning till den som en utveckling av  
mäklartjänsten  är  andra  faktorer  som  belyses  för  att  senare  analyseras  utifrån  vår  
frågeställning. 

5.1 Information om respondenterna 

En sammanfattande information (se tabell, 5.7) om samtliga respondenter finns att tillgå på  
sidan 66.

5.1.1 Mäklarna 

Jens  har  arbetat  som  mäklare  på  Umeåföretaget  Mäklarcity  i  1,5  år  och  är  utbildad 
fastighetsmäklare. Han utbildade sig först tre år till Civilekonom vid Umeå universitet och 
kompletterade sedan det resterande som krävdes för fastighetsförmedling i Gävle. Mäklarcity 
startade  1992  och  har  sedan  dess  vuxit  till  att  idag  innefatta  sex  anställda,  som  alla  är 
utbildade fastighetsmäklare. De är också en av de ledande byråerna i Umeå.

Greta har  i  likhet  med  Jens läst  till  fastighetsmäklare  i  Gävle  och  parallellt  läst  till 
civilekonom vid Umeå universitet. Hon har nu arbetat som fastighetsmäklare i drygt ett år på 
Mäklarringen  i  Umeå.  Företaget  är  en  kedja  där  företagen  tillsammans  äger  kedjan  som 
helhet. De har gemensam ekonomi och marknadsavdelning. Varje byrå är sin egen men med 
en gemensam hemsida marknadsföringsprofil och en enskild ledningsgrupp som är anställda 
för att sköta styrningen av verksamheten. De är fyra anställda och tre delägare, och av dessa 
är  en  mäklarassistent  och  sköter  en  del  av  det  administrativa  arbetet  och  de  övriga  är 
fastighetsmäklare.

Lisa arbetar på ett mindre lokalt mäklarföretag i Umeå, och är en av två delägare och är båda 
utbildade fastighetsmäklare. Innan hon gav sig in i mäklarbranschen arbetade hon på bank 
med alla de arbetsuppgifter som idag ingår i ett mäklaruppdrag, förutom den byggtekniska 
biten. Hon har också högskolepoäng inom skatterätt och juridik. Mellan åren 1994-1999 drev 
Lisa ett enmansföretag och sedan slog hon ihop sin verksamhet tillsammans med en annan 
fastighetsmäklare. 

5.1.2 Inredarna

Pia är inredningsarkitekt och är anställd via TM konsult AB. Den utbildning Pia genomfört 
kallas  dekoratör  reklam vilket  var  en gymnasieutbildning som existerande för ett  antal  år 
sedan.  Det  första  jobbet  var  på  ett  arkitektkontor.  En  arkitektutbildning  saknas  vilket 
framförallt kan te sig genom löneförhandlingar. Utbildning beskriver hon vara någonting som 
underlättar processen att ta sig in i ett företag. Elisabeth arbetar som assistent åt Pia på samma 
företag. 
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Pia har arbetat inom branschen inredning under cirka 30 år. Elisabeth som är Pias syster har 
under 25 år arbetat  som förskollärare men ville göra någonting annat,  hon har nu arbetat 
halvtid på TM konsult sedan ett par år. De beskriver deras relation som okomplicerad och 
kompletterande och att de når längre när de arbetar tillsammans i team med övriga anställda. 
Båda två är uppvuxna med inredning då deras pappa är utbildad arkitekt och mamma arbetat 
med inredning. Arbetsuppgifterna varierar från fast och lös inredning till offentlig miljö, in 
och utvändig färgsättning, grafisk formgivning, designar textilmönster. Homestaging utövas 
endast  i  liten utsträckning.  TM konsult  grundades 1996 och började i  en liten skala  med 
arkitekt- och konstruktionuppdrag. Idag är företaget ledande konsulter i  Norrland,  med 50 
arbetare i olika tekniker. 

Olle är egenföretagare och har ett arkitektkontor sedan två år tillbaka inriktat på inredning i 
centrala Umeå. Han arbetar till största delen själv men har vissa timanställda. Olles bakgrund 
är som praktiker, han började sin karriär med att arbeta på ett möbelsnickeri för cirka 20 år 
sedan,  numera  är  han  certifierade  SIR  inredare.  Han  har  genomfört  en  utbildning  inom 
hantverk och design, men har arbetat till största delen med inredning. Arbetet går ut på att 
sälja och att kreera, att både sälja sig själv samt lösningar. Olle arbetar med visualisering och 
förändringsarbete i olika projekt. De huvudsakliga kunderna är företag, medan endast ett fåtal 
jobb genereras av privatpersoner.  När det gäller samarbeten med andra företag jobbar han 
uteslutande  med  Boporten,  då  han  anställs  för  att  genomföra  homestagingar.  Andra 
samarbetspartners är entreprenörer, snickerier, andra arkitektkontor, samt företag som arbetar 
med PR och reklam. Avtal har Olle med Universitetet, ett så kallat ramavtal. 

Maria är egenföretagare och driver inredningsföretaget Grädde sedan två år tillbaka, och utför 
homestaging,  konsultationer,  inredning,  samt  försäljning  av  möbler  till  offentliga  miljöer. 
Hennes utbildning är hushållslärare med inriktning mot bostad och miljökunskap. Praktiken 
gjordes  på  ett  inredningsföretag  i  början  av  90-talet.  Det  har  alltid  funnits  ett  brinnande 
intresse  för  inredning  vilket  tagit  överhand  allt  mer  under  åren  som  gått.  Företaget  kan 
beskrivas med en röd och en grön sida. Den gröna sidan innebär försäljning av kontors- och 
utemöbler  för  offentlig  miljö.  Den  röda  sidan  innebär  homestaging  och  inredning. 
Homestaging innebär allt ifrån små till stora projekt, mest stora, med ommålning, och mindre 
renovering  med  hjälp  av  hantverkare,  samt  styling  med  inredningsdetaljer  och  möbler. 
Ungefär  en  tredjedel  av  verksamheten  ägnas  åt  homestaging. Samarbetar  gör  Maria 
tillsammans med golvläggare, målare, samt en tjej som hjälper till med övriga delar som att 
bära möbler, stryka, hänga upp gardiner samt att städa. 

5.1.3 Kunderna

Frida är 20 år och läser socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Hon bor på Berghem i 
en bostadsrätt, en etta på 33 kvadratmeter som hon köpte för ungefär ett år sedan. När Frida 
skulle välja bostad var hon ute efter att hitta en etta relativt centralt eller nära Universitetet. 
Berghem  ansågs  vara  det  ultimata  stället.  Lägenheten  dök  upp  och  hon  var  med  på 
budgivningen.

Tina är 43 år och jobbar som mellanchef på ett klädföretag och har förutom internutbildningar 
en vanlig gymnasieutbildning i grunden. Tina bor sedan september 2006 i ett nyköpt radhus 
på Marieberg, byggår 1979, tillsammans med fyra barn som varannan vecka bor hos Tina och 
hennes sambo Erland. Radhuset har fem rum och kök och en yta på 154 kvadratmeter. Innan 
flytten sålde paret även en lägenhet på Umedalen. 
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Sara, 30 år är utbildad civilekonom och arbetar som ekonomichef på ett teknikföretag. Bor 
tillsammans med sambo, Håkan samt ett barn på väg. För närvarande bor de två tillsammans i 
ett parhus på Umedalen som de haft tillsammans sedan november 2005. Parhuset har fem rum 
och kök och en yta på 125 kvadratmeter. 

Anna och Per är  båda 55 år gamla och bor  tillsammans  sedan nio månader tillbaka i  en 
nyproducerad enplansvilla på160 kvadratmeter i Umeå. Trähuset har fem rum och kök med en 
tillhörande tomt på 2000 kvadratmeter. Anna och Per har inom det närmsta året sålt sitt gamla 
hus på grund av att de fick stycka av den första tomten som var på 4000 kvadratmeter och 
därmed  bygga  ytterligare  ett  hus.  Det  gamla  huset  blev  för  stort  då  båda  barnen  flyttat 
hemifrån. Båda håller med om att de ville ha ett mindre krävande hus, mer lättskött, vilket 
skulle kunna kräva mindre renoveringar än vad det tidigare huset gjort.

Johanna 32 år och bor med sina tre barn och sambo i en villa med centralt läge öst på stan i 
Umeå,  sedan  sju  och  ett  halvt  år  tillbaka.  Johanna som  intervjuades  jobbar  på  en 
friskvårdsanläggning, och är utbildad fritidspedagog. Huset de som numera är sålt är på 140 
kvadratmeter + 70 kvadratmeter i ett källarplan. Bostaden omfattar tre rum och kök, eftersom 
det är väldigt stora rum, samt bastu, relaxavdelning, tvättstuga, två rum i källaren med kontor 
och lekrum. Familjen väntar nu på att få flytta in i ett nyproducerat hus i Ersmark som de 
köpt.  Anledningen till  att  de valde  att  flytta  berodde på  att  barnen skulle  få  närmare  till 
kompisar, bo på en plats med mindre trafik, samt varsitt rum. Drömmen har alltid varit att få 
bygga ett eget nytt hus. 

Victoria är  27 år och lever  tillsammans  med sin sambo  Lars,  29 år samt deras  två barn. 
Victoria är precis färdigutbildad lärare. För tillfället bor de i en hyreslägenhet, en trea på 78 
kvadratmeter, cirka 1,5 mil från Umeå. Lägenheten har de tillfälligt bott i sedan i början av 
november 2006 då de väntar på att deras nya hus ska bli färdigställt. Villan de tidigare bott i 
såldes under sommaren 2006. Detta på grund av att de valt att köpa tomt och bygga ett nytt 
hus. 

Marianne är  48  år  och  arbetar  som  rådgivare  på  bank  och  har  gått  naturvetenskaplig 
utbildning samt ett  antal internutbildningar inom banken.  Marianne bor tillsammans make 
och två barn. Det nuvarande boendet är ett fristående hus på Ersboda i Umeå sedan 1996. 
Huset är 142 kvadratmeter, fem rum och kök. Då de två barnen inom en snar framtid planerar 
att flytta hemifrån kommer huset att bli för stort.

Hans, 52 år är utbildad gymnasieekonom i botten och har arbetat inom bankvärlden i 34 år 
och har ett antal internutbildningar med sig, banktjänsteman, chefstjänsteman och samt med 
systemutveckling Hans bor tillsammans med sin fru och två barn i en bostadsrätt i utkanten av 
Umeå,  men funderar  på att  i  framtiden sälja  sitt  boende och flytta  till  någonting mindre. 
Bostaden har fyra rum och kök samt en yta på 121 kvadratmeter. Bostadsrätten har de bott i 
sedan 1990. 

Gösta är 55 år och bor tillsammans med sin sambo i en lägenhet belägen i Västra Frölunda. 
Han kommer ursprungligen från Umeå och arbetar som konsult på heltid vilket han gjort de 
senaste 20 åren. För cirka ett år sedan gick Göstas mamma bort och efterlämnade därmed ett 
hus i utkanten av Umeå. 
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5.2 De olika tjänsteprocesserna

5.2.1 Fastighetsförmedlarprocessen

När  mäklarna  beskriver  försäljningsprocessen  har  alla  liknande  beskrivningar.  Det  beror 
mycket  på vilket  objekt  det handlar om och vilket  läge bostaden har.  Jens berättar  att  en 
försäljning i genomsnitt tar tre till fyra veckor om det går enligt deras tidsplan. Från det första 
mötet  med kunden,  till  processen med annonsering,  visningar  och till  sist  hanteringen av 
pappersarbetet  kring  försäljningen  tar  normalt  sett  en  månad.  Även  Greta  uppskattar 
tidsperioden för en försäljning till cirka tre veckor, hon menar också att det kan variera hur 
den initiala kontakten ser ut beroende på om kunden först ringer runt för att jämföra priser 
eller om de direkt antar anbudet. I bästa fall får de in objektet en vecka, samlar in information 
ett så kallat intag, och bestämmer ett pris, därefter lägger den aktuelle mäklaren ut bostaden 
till försäljning veckan därpå. I början på den tredje veckan är det sedan dags för visningar och 
i bästa fall sker försäljningen i slutet av samma vecka, eller veckan därpå. 

I arbetet med ett objekt ingår allt ifrån att sammanställa intaget och skriva en informativ text 
om bostaden, kolla upp de uppgifter som säljaren uppgivit, räkna ihop en driftskostnad och ta 
bilder. Utifrån från detta utformas sedan en annons som sedan läggs ut på nätet, företagets 
hemsida  och  hemnet.se.  Även  annonsering  i  dagstidningar  och  annonstidningen  Bil  och 
Bostad som går ut till de flesta hushåll i Umeå kommun. 

5.2.2 Inredarnas erfarenheter av homestagingprocessen

De tre inredarna har alla olika sätt att genomföra homestaging på. Olle har än så länge endast 
utfört tjänsten ett fåtal gånger under sin verksamma tid som inredningsarkitekt. Medvetet har 
han valt att ägna sig åt andra projekt. Han beskriver innebörden av tjänsten som något kunden 
gör för att slippa skämmas över sitt hem innan försäljning. Han har då haft som uppgift att 
piffa upp bostaden, ofta på kort tid, men genom åtgärder som förändrar den visuella känslan. 
Det  viktiga är  att  grunden i  bostaden framhävs,  i  stället  för alla  prylar.  Tjänsten är  dock 
ingenting som frambringar honom någon markabel vinst, mellan fem till tio tusen kronor per 
objekt.  En  av  gångerna  som  han  utfört  en  homestaging  var  bostaden  övermöblerad,  då 
objektet inte syntes för alla saker. Han plockade allt onödigt och möblerade om. I ett annat 
uppdrag var det handlade det om som en stor fredagsstädning, där han röjde och bar, likt ett 
fyspass.

Det innebär ett projekt men upplevs enligt honom för ytligt för att det ska bli spännande. Pia 
och Elisabeth har utfört tjänsten ett 20-tal gånger och har likt Olle strategin av att använda sig 
så mycket som möjligt av de möbler som redan finns i bostaden för att sedan komplettera 
efter behov. Maria är den som har utfört tjänsten i störst utsträckning och utför oftast större 
projekt  som  innefattas  av  mindre  renoveringar  av  exempelvis  golv  och  kakel  eller 
ommålningar. Det handlar om att ge en möjlighet för köparen att se sig själv i bostaden, inte 
att det är säljarens personlighet som ska speglas. Många är hemmablinda menar hon Tiden det 
tar för en homestaging varierar beroende på objekt. Är det hantverkare inblandade så kan det 
ta upp till en vecka medan själva möbleringen och stagningen tar cirka två dagar.

Pia och  Elisabeth beskriver  syftet  med  homestaging  som en  förenkling  för  de  tilltänkta 
köparna  att  kunna  projicera  sina  egna  drömmar  i  det  hus  eller  lägenhet  som säljs.  Som 
utomstående är det lättare att se vilka förändringar, som skulle kunna lyfta bostaden och visa 
dess möjligheter. 
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Tanken är att forma en neutral miljö, vilket kan ge ett större intresse, ett snabbare köpebeslut 
och ett högre försäljningspris. Homestaging för oss menar hon kan innebära allt från enklare 
åtgärder, som avpersonifiering för att få en neutralare och luftigare miljö, till att renovera, 
måla  om och byta  möbler.  Varje  hem är  unikt  och åtgärderna  måste  därför  anpassas  till 
förutsättningarna. 

Det finns olika nivåer beroende på hur mycket som behöver fixas till i bostaden därför valde 
Pia och Elisabeth att dela in tjänsten i, mini, medi och mer, som innebar olika omfattning av 
tjänsten  i  allt  från  en  enkel  konsultation  till  mindre  renoveringsprojekt  och  omfattande 
dekoration av bostaden. Detta fungerade dock inte, oftast blir det en blandning mellan dessa 
nivåer berättar dem. Ibland har det hänt att bostaden möblerats upp inför en visning, som ett 
förslag så att de är nöjda, och sedan fotat objektet. Efter det har kunden själv kunnat utgå från 
bilderna för att själv fixa till med bland annat plädar, gardiner och kuddar. Att vara minst två 
personer vid en homestaging ses som en självklarhet då det är ett fysiskt arbete. 

Innan  Pia och  Elisabeth börjar  med själva  stagningen görs  ett  hembesök i  god tid  innan 
annonsering  sker.  Tillsammans  med  säljarna  går  de  igenom  önskemål  samt  behov  av 
förändringar som är möjliga att genomföra. Därefter får de lugn och ro fundera över vilket 
”visningserbjudande” som passar dem bäst. Ibland har bostäder målats, vilket tar mycket tid, 
samt gav en förlust. Är ett pris förutbestämt gäller det att hålla sig till det priset. 

”Det är väldigt roligt att hålla på med eftersom att man kommer ut och får göra något helt  
praktiskt, annars jobbar vi ju bara med ritningar. Man får hålla på med alla bitar på samma 
gång. Vi har också inrett  en hel  trea från scratch,  det  var en annorlunda uppgift.”  (Pia, 
inredare)

Pia och Elisabeth har valt till skillnad från de övriga att öppet skylta med att de genomfört en 
homestaging. Inför varje visning visas en plexiskylt där det står vilka möbler som använts så 
att kunderna också kan få ut något från homestagingen. Åhléns saker passar bra in då det inte 
har alltför extrema trender, utan faller många i smaken. Förutom Åhléns samarbetar de med 
Mäklarhuset  och  Skandia  mäklarna.  När  Mäklarhuset  kontaktade  duon var  det  för  att  de 
upplevde homestaging som någonting som ”man måste ha när man arbetar som mäklare”. I 
samtliga  fall  har  det  varit  beställare  eller  kunden  som  kontaktat  företaget.  Den  första 
kontakten gjordes däremot av TM-konsult för att uppmärksamma mäklarna och ge dem ett 
informationsblad om verksamheten. 

Inom homestaging  består  kundkretsen  för  Maria både  av  mäklare  och  av  privatpersoner, 
framförallt människor som håller på med och har sinne för affärer. Sedan kan det vara allt 
ifrån dödsbon till  människor som har  separerat  och behöver  hjälp med hela processen av 
försäljningen på grund av brist  på ork.  Ofta är  det människor  i  någon form av förändrad 
livssituation vilket inte får glömmas bort. Det är kunden som Maria har kontakt med, även 
om det  i  vissa  situationer  är  mäklaren  som tipsar  om företaget.  Maria hyr  de  flesta  av 
möblerna från EM möbler i Vännäs som tar ut en (för) stor summa för hyran. De levererar då 
möblerna och bär dem till bostaden. Från Sköna rum brukar Maria låna inredningsdetaljer och 
Holmsunds blommor gör blomsterarrangemang och lånar ut krukväxter.

Pia och  Elisabeth har  i  likhet  med  Olle samarbeten  med  bland annat  kommunen,  Umeå 
Universitet samt privatpersoner i en mindre upplaga. Medan Olle  sällan träffar kunden som 
anlitar honom för en homestaging har Pia och Elisabeth en tätare relation med kunden. 
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5.2.3 Kundernas beskrivning av försäljningsprocessen

Samtliga  respondenter som  sålt  sin  bostad  har  gjort  det  under  det  närmsta  året.  Alla 
försäljningar genomfördes via en mäklares hjälp.  Anna och Per valde att anlita en mäklare 
från Mäklarcity då paret tidigare gjort affärer med företaget och då haft goda erfarenheter av 
dem. De beskriver företaget samt mäklaren som lättsam att  ha att  göra med, kunnig samt 
förtroendeingivande. Försäljningen är de mycket nöjd över, till stor del på grund av mäklarens 
insats. I likhet med Anna och Per valde även Johanna och Jörgen att anlita Mäklarcity. Till 
en början hade de tre olika mäklare från olika byråer som fick värdera huset, men valde tillslut 
Mäklarcity. Detta eftersom mäklaren där kändes mest strukturerad, och företagets upplägg 
passade dem genom att de i förväg hade bestämt när visningarna skulle ske.  Johanna och 
Jörgen flyttade till stugan under perioden med visningar så att de på så sätt skulle slippa städa 
konstant. 

De var medvetna om att Mäklarcity tog det största arvodet och inte erbjöd några extratjänster 
såsom flyttstädning men valde företaget då de kommit i kontakt med en mäklare genom att ha 
gått på några av hans visningar samt i ett par budgivningar som han hållit i. Intrycket de fick 
var mycket bra. Jörgen och Johanna hade förutom Mäklarcity kontakt med en kvinna från Ett 
annat mäklarföretag genom att de varit på en visning i Baggböle. Tyvärr hade hon ett mindre 
strukturerat upplägg som inte passade dem då hon inte visste hur många visningar det skulle 
bli  eller  när de skulle  hållas.  Försäljningen är de mer än nöjda med och mäklaren skötte 
processen med bravur.

Victoria och Lars valde att anlita den mäklare som de ansåg passa in bäst för att sälja deras 
hus då de riktade sig till  yngre personer eller  barnfamiljer.  Denna mäklare var yngre och 
säljarna hade dessutom haft kontakt med mäklarföretaget via en visning de gått på. Det föll 
sig därför naturligt att ta kontakt med samma mäklare igen. Företaget ansåg de dessutom ha 
den  bästa  och  snyggaste  marknadsföringen  av  bostäder  bland  mäklarföretagen.  Mäklaren 
värderade huset lite diffust och tillsammans med Victoria och Lars kom de fram till vad huset 
skulle  säljas  för.  Mäklararvode var  på 3 % vilket  sedan skrevs  av då det  uppstått  strul  i 
försäljningsprocessen och säljarna var missnöjda med hur försäljningen gått till. Tina valde att 
sälja  det  gamla  radhuset  via  Svensk  Fastighetsförmedling  vilket  hon  sammanfattningsvis 
kände sig nöjd över. 

Alla försäljningar  inleddes med att  objekten lades ut  på Internet.  I  fallen med Mäklarcity 
skickades  objekten  innan  annonsering  dessutom  ut  till  speciella  kunder  som  ligger  i  ett 
såkallat spekulantregister för kunder som är intresserade av att köpa hus eller lägenhet. Efter 
objekten lagts ut på Internet annonserades dem ut i Bil och Bostad, vilket är en gratistidning 
som går ut till de flesta av hushållen i Umeå samt lokaltidningarna som Mäklarcity valt att 
använda sig av vid annonsering. Cirka en till två veckor efter annonsering hölls visningar som 
pågick under allt ifrån en vecka till tio dagar. Det mäklarföretag som Victoria och Lars använt 
sig av hade tre olika mäklare för att visa huset och Mäklarcity hade samma mäklare som 
anlitats till en början till samtliga visningar.

Samtliga  av  de  respondenter  som  intervjuats  valde  att  utföra  förbättrande  åtgärder  inför 
visning och värdering  av  husen.  Anna och  Per valde  att  lägga ned mycket  energi  på  att 
iordningställa huset inför försäljning. De målade bland annat ett källarrum och sovrum och 
ställde i ordning en klädkammare. Möbler lånades för att fixa till den lägenhet som låg på ena 
gaveln  av  huset.  I  likhet  med de  andra  säljarna  införskaffades  saker  till  exempel  mattor, 
kuddar, plädar, färska blommor och frukt, nya gardiner, handdukar, överkast och ljusstakar. 
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I samtliga fallen städades husen ordentligt och grundligt och personliga saker plockades bort, 
undantaget var Johanna och Jörgen som ansåg personliga saker, såsom fotografier vara något 
positivt. 

Alla säljarna var överens om vikten av att rensa och städa för att själva objektet, det vill säga 
huset skulle träda fram och att det var det som ska exponeras och inte alla saker. Idéerna på 
vad som skulle kunna göras för att framställa husen på ett så positivt sätt som möjligt kom 
från bland annat inredningstidningar  och tv-program handlande om homestaging och dess 
fördelar.  Mäklarcity  har  på  sin  hemsida  en  checklista  med  förslag  på  åtgärder  innan  en 
försäljning, vilket alla som anlitat dem också följde. Mäklarcity hade ingen invändning mot 
hur husen såg ut vid värderingarna. De tyckte inte att något borde göras om på något sätt eller 
att stylas. Det andra mäklarföretaget kom till skillnad från Mäklarcity med konkreta förslag på 
vad som skulle kunna förbättras. 

Anledningen till att de valt att styla till huset innan försäljning var framförallt på grund av 
deras  eget  intresse  av  inredning  samt  information  från  media  om homestagingens  effekt. 
Victoria och Per anser att många har övermöblerat, vilket kan uppfattas som något negativt då 
huset och dess potential skyms undan för alla saker som står i vägen. Desto luftigare bostaden 
framstår som, desto bättre.  Tanken med homestaging har de alla uppfattat som ett sätt att 
locka kunden till objektet.  Anna och Per sålde deras hus innan advent, vilket innebar att de 
hann jul  pynta  vilket  genererade en mysig  stämning särskilt  med tanke på att  det  var  en 
Västerbottensgård som såldes. 

”Homestaging var någonting som vi hört talas om och vi funderade faktisk ett tag på att  
anlita en homestagare när huset skulle säljas. Maria som tidigare varit med i ett reportage i  
tidningen Bil och Bostad om hennes tjänster var den person vi funderade på att kontakta  
speciellt då vi fick reda på att tjänsten var avdragsgill. Vi blev dock avrekommenderade det  
av mäklaren som inte ansåg det  nödvändigt.  Det  är  ju  klart  att  man litar  på mäklarnas  
erfarenheter och kunskaper i den frågan.” (Anna säljare)

Johanna och  Jörgen var osäkra på om de förbättrande åtgärder de genomförde hade någon 
speciell  effekt  på köparna. Trots  denna ovetskap upplevde de trots  allt  förändringen som 
positiv, då det gav ett fräscht intryck samt vibbar om hur huset var skött.

Av de respondenter som köpt bostad hade de gjort det under de närmsta två åren och samtliga 
köp gick via en mäklare. Lägenheten som Frida köpte var i behov av renovering. Bilder som 
exponerats hos mäklaren och på Internet var ingenting hon blev speciellt imponerad av, utan 
det  var  främst  läget  som  lockade  henne  till  lägenheten.  Vid  visningen  såg  hon  snarare 
potentialen  att  kunna göra bostaden fin  snarare  än att  lägenheten  var  i  ordningsställd  för 
inflyttning. Det hade inte gjorts någon form av styling.

Sara och hennes sambo valde Umedalen eftersom de hittat en tomt som låg privat, och inte 
hade närmsta granne alltför nära. Huset var som de föreställt sig att de ville bo. Innan paret 
bestämde sig hade de varit på ett flertal visningar i bland annat Holmsund, Obbola, och på 
Tomtebo. Sammanfattningsvis var det huset de till slut föll för, och beslutet hade ingenting att 
göra med vare sig mäklare eller läge, menar hon. Innan de hittade det hus de slutligen köpte 
var de på visning i ett precis likadant parhus. Där var det renoverat och en del förbättrande 
åtgärder hade gjorts
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”Vi granskade huset noggrant och kunde urskilja att en styling av huset hade gjorts, det var 
fräsht med fina möbler och fin inredning. Problemet låg i antalet besökare vid visningen och 
många intressenter. Någon vecka senare dök det faktiskt upp ett identiskt radhus på samma 
kvarter som var ostylat, vilket vi också köpte. Vi fick därmed inspiration från det första huset  
som såldes på hur vi skulle kunna fixa till bostaden på bästa sätt.” (Sara, köpare)

Bostaden som Tina köpt var ingenting som imponerade på henne, ingen ”wow- upplevelse” 
det var däremot bortstädat och rent. Säljarna hade dessutom börjat flytta så det var få möbler i 
huset.  Det var inga förbättrande åtgärder som genomförts innan den visning av ettan som 
köptes av  Frida. Däremot hade lägenheten städats ordentligt.  Frida ansåg det vara bra att 
lägenheten inte stylats då hon inte hade någon lust att betala för något som hon kanske inte 
skulle vara intresserad av att ha kvar. 

I fallet med  Tina var läget den största påverkansfaktorn då hon och hennes sambo har fyra 
barn tillsammans som bor hos oss dem varannan vecka. De var du tvungna att hitta ett boende 
i ett visst område så att barnen inte skulle behöva byta skola samt att det var tillräckligt stort. 
Därmed letade de endast inom det specifika området och påverkades inte av varken mäklare 
eller fysisk omgivning. När barn kommer med i bilden söks andra faktorer än endast hur huset 
är utformat fysiskt, det vill säga design. Radhuset som Tina köpte var riktat till barnfamiljer, 
säljaren hade tryckt på fördelarna med att bo nära till skolan med fotbollsplan på gården. 

”Utformningen av radhuset inifrån var ingenting som lagt sig på minnet utan snarare hur de  
exponerat bilderna utifrån på tomten.” (Tina, köpare)

Det radhus som Sara köpt hade däremot inga förbättrande åtgärder utförts. Det var ett par i 
medelåldern som bott i huset så inget var stylat, de använde däremot fantasin för att kunna 
föreställa sig hur huset skulle kunna se ut med egna möbler och inredning. Många av idéerna 
kom från det första radhuset som de blev intresserad av.

Medan  Frida kom i  kontakt  med  boendet  på  Berghem via  Mäklarcitys  spekulantregister 
letade Sara och Tina framförallt på Internet via hemnet och den lokala gratistidningen Bil och 
Bostad. Under perioden då Tina letade bostad fanns det få radhus ute i det område de bestämt 
sig för att flytta till, de var därför tvungna att vänta ett antal månader tills någonting intressant 
skulle dyka upp. 

Frida är sammanfattningsvis nöjd med köpet, samt med mäklarens insats, detta i likhet med 
Tina och Sara. Sara anser den ultimata mäklaren vara lagom engagerad, finnas till hands vid 
behov  av  frågor  samt  efter  det  att  köpet  gått  igenom.  Priset  är  en  annan  faktor  som 
överensstämde  med  förväntningarna.  Tina å  andra  sidan  anser  sig  ha  betalat  överpris  på 
radhuset, detta på grund av läget, det var fler faktorer som var tvungna att accepteras som till 
exempel köket då de köpte det som fanns tillgängligt.  

Gösta bodde så pass långt ifrån Umeå valde han att lämna över försäljningen samt övriga 
delar  av  processen  till  mäklare.  Valet  av  mäklare  var  svårt  då  han själv  inte  haft  någon 
erfarenhet av Umeåmarknaden sedan tidigare. Han valde mellan två företag som kommit för 
att  värdera dödsboet  och bestämde sig  för  att  anlita  det  företag vilka  värderade bostaden 
högst. Via telefon med mäklaren rekommenderade denne att anlita en professionell person 
som skulle kunna hjälpa till att ställa i ordning huset för att sälja det till ett så högt pris som 
möjligt. 
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Med detta menade mäklaren att utföra en homestaging, det vill säga renovera och åtgärda ett 
antal saker, vilka bland annat var att måla vissa väggar samt laga ett hål i golvet. De möbler 
som redan fanns i huset var dessutom gamla och slitna vilket inte framhöll huset i sin bästa 
dager. Mäklaren berättade att processen med försäljningen dels skulle kunna gå snabbare och 
dels  ge  ett  högre  försäljningspris  vid  en  utförd  homestaging.  Perioden  med  mammans 
bortgång var jobbig och orken fattades. Trots detta bestämde sig Gösta för att se till att få ut 
så  mycket  pengar  som  möjligt  av  affären  av  hans  enda  arv.  Beslutet  att  genomföra  en 
homestaging blev en lösning på problemet eftersom att han själv inte hade någon möjlighet att 
ordna med de åtgärder som behövde göras. 

Gösta medger att  han dock var aningen skeptisk då han tidigare hade hört  om fenomenet 
homestaging som någonting dyrt  och att  det ändå inte skulle ha någon större inverkan på 
försäljningspriset. 

”Mäklaren förklarade då att syftet med en så kallad homestaging var att lyfta fram de bästa  
egenskaperna i ett hem för att attrahera så många som möjligt till visningen och att en tom 
bostad kan göra det svårt för den som kommer och tittar att sätta sig in i hur huset skulle  
kunna se ut med möbler och få en känsla för proportionen och rymden.”(Gösta, köpare av 
tjänsten)

Personen som arbetade med hemmet förvandlade huset från ett mörkt hus med för många 
saker till en ljus och rymlig bostad. Att intresset för huset kom att så stort anser Gösta bero på 
den homestagingen som utförts. Pengarna som lades på homestagingen dubblades att antal 
gånger om. 

”Jag måste faktiskt säga att jag är mer än nöjd med det jobb som gjorts, men det är klart att  
jag aldrig kommer att få reda på hur mycket pengar jag skulle ha fått för huset om det inte  
gjorts någon styling, men jag kan aldrig tänka mig att få den summan jag faktiskt fick.”.  
(Gösta, köpare av tjänsten)

För honom var det också viktigt att köparen också känner sig nöjd, han hade inte velat sälja 
huset med hål i golven och slitna tapeter och väggar. Han anser att det här är en tjänst som 
kommer  att  komma  mer  och  mer.  Det  finns  alltid  personer  som  inte  är  intresserade  av 
inredning och behöver hjälp att få till hemmet så att det faller personer någorlunda i smaken, 
eller  som i  mitt  fall  då  jag  inte  haft  möjlighet  till  att  ställa  i  ordning  huset  själv.  Efter 
försäljningen var  Gösta mycket nöjd med slutresultatet och framförallt att han inte behövde 
lägga ner ett engagemang och själv resa ner för att ta hand om städning och liknande inför 
visningen.

5.3 Marknadsföring

5.3.2 Mäklarna

Mäklarringen annonserar främst i Bil och Bostad och har en strukturerad marknadsplan som 
delvis formas och styrs av ett centralt organ. De har en gemensam hemsida och kunden kan 
utifrån den gå vidare till sitt lokala kontor. I sin kontakt med kunderna har var och en sin egen 
strategi och bestämmer själv över den tjänst de erbjuder och lägger upp planen med kunden 
efter sin egen förmåga och tidsramar. I övrigt lägger de ut sina objekt på den gemensamma 
websidan hemnet.se där alla objekt som finns ute för tillfället finns samlat områdesvis över 
hela Sverige. 
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Greta anser inte att de har några direkta strategier för att särskilja sig på marknaden. Det är i 
så fall inom marknadsföring där de lägger upp en plan för året eftersom försäljningen får i 
cykler. De har exempelvis en kampanj strax efter jul inför det nya året där de uppmanar till att 
sälja  nu  och flytta  till  sommaren.  Hon uppfattar  detta  som väldigt  effektivt  eftersom det 
underlättar för kunden att kunna planera sin flytt. Detta har ingen av de andra byråerna tagit 
efter. Däremot berättar hon att de inte har någon samlad strategi för hur de ska bete sig mot 
kunden.  Greta menar att mäklaryrket är likadant hela tiden och att det sen beror på kunden 
ifråga hur bemötandet ter sig.

”man måste vara som en kameleont annars passar man inte i jobbet, det finns inte som jag  
förstått det någon uttalad strategi inom något företag”(Greta, mäklare)

Marknadsföringen hos Det mindre mäklarföretaget handlar också främst om annonsering i Bil 
och Bostad och går ut med ett erbjudande om homstagingkonsultation som till en början var i 
syfte att ta reda på mottagligheten hon kunderna, men som fick mycket positiv respons. De 
har heller ingen gemensam policy när det kommer till  kundmötet utan det är  upp till  den 
enskilde  mäklaren.  Den  egna  hemsidan  består  av  kontaktinformation,  deras  aktuella 
försäljningsuppdrag samt att det går att lägga upp en intresseanmälan. De lägger även dem 
upp  objekten  på  hemnet.se.  På  det  mindre  mäklarföretaget  används  extratjänster  för  att 
särskilja sig från de övriga. Lisa berättar att de erbjuder sina kunder flyttstädning, och även en 
homestagingkonsultation, vilket inte konkurrenterna gör. Detta ingår i arvodet och har varit 
mycket uppskattat. Tjänsten innebär att en inredare gör ett hembesök hos dem som ska sälja 
sin bostad och under en timme ger tips och råd om hur de kan ställa i ordning hemmet inför 
visning och fotografering samt annat de kan tänka på. 

Mäklarcity har valt att gå mot strömmen och undvika annonsering i Bil och Bostad för att inte 
försvinna i mängden. De använder sig främst av VK och VF de två största dagstidningarna i 
Umeåregionen.  De  använder  sig  även  av  hemnet.se  och  den  egna  hemsidan  för  att 
marknadsföra  sin  objekt.  Där  kan  kunden  anmäla  sitt  intresse  för  att  vara  med  i  deras 
spekulantregister.  Deras aktuella  objekt finns tillgängliga och tips för säljaren vad som är 
viktigt  att  veta  inför  en  försäljning.  De  informerar  kunderna  tydligt  om  deras 
försäljningsmodell  och  kunden  kan  ta  del  av  processen  steg  för  steg.  De  erbjuder  ett 
förmånspaket och förklarar hur de kommer att marknadsföra objektet samt klargör för hur 
viktigt en väl genomförd marknadsföring har för en lyckad försäljning. 

De har också reklam på bussar och inom kort även taxibilar. De syns på bankerna i Umeå 
genom en storbilds-tv i skyltfönstret. De har liksom de andra deras objekt i skyltfönstren på 
sina respektive mäklarkontor. Företaget har nyligen antagit en ny profil, när det gäller layout 
och utformning av hemsidan i ett samarbete med en reklamfirma, detta för att profilera sig 
ytterligare  och  ge  kunden  det  lilla  extra  vilket  svarar  för  deras  slogan  ”inte  som  andra 
mäklare”. Mäklarcity  vänder  sig  till  både  köpare  och  säljare  i  sina  annonser.  I 
tidningsannonser berättar Jens att de främst vänder sig till potentiella köpare. På bussarna och 
taxibilarna är det ren profilreklam och så vänder de sig till potentiella säljare.

Som en del av marknadsföringen diskuterar vi även förhållandet till deras konkurrenter. Och 
det  framkommer  att  alla  de andra  fastighetsmäklarfirmorna  anses  som konkurrenter,  även 
inom den egna arbetsplatsen kan de ibland uppleva viss konkurrens.  Greta berättar om ett 
tillfälle när hon blev av med ett objekt för att en av de andra råkade svara i telefon just då och 
tog över försäljningen. Jens räknar upp de större mäklarbyråerna i Umeå. 
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Lisa ser alla de övriga som konkurrenter och  Greta menar att  även om alla är potentiella 
konkurrenter så är vissa starkare och vissa svagare. Även de som kan uppfattas som starka i 
sin marknadsföring är en av de mindre konkurrenterna. Hon berättar  att  om Mäklarringen 
skulle räkna med sin försäljning av nyproduktion (de förmedlar  bostäder  för Myresjöhus) 
skulle de vara de som säljer mest i Umeå. 

Greta vidhåller att det är en stor konkurrens och att det i dagens läge är säljarnas marknad. 
Byråerna slåss om objekten vilket medför att vissa byråer sänker sina arvoden för att locka till 
sig objekt och bjuder på allt ifrån flyttstädning, till homestyling. Hon berättar att de kan gå in 
på en sida på Internet och se hur många objekt varje byrå har och även försäljningsstatistik så 
att de kan hålla koll på de andra. Hon berättar att Mäklarcity är de som är ledande och sedan 
följer Mäklarringen eller Fastighetsbyrån på en andra och tredje plats. Ett annat företag som 
utmärker sig är en av de mindre byråerna, berättar hon som går ut starkt i sin marknadsföring 
och är väldigt duktiga på det, men försäljningsmässigt ligger de än så länge efter. 

För att särskilja sig från sina konkurrenter berättar Jens att Mäklarcity framförallt försöker att 
marknadsföra sig annorlunda. De har också ett väl utarbetat spekulantregister som det arbetar 
med aktivt. De tar upp namn och telefonnummer på dem som aktivt deltar på visningar och 
ringer sedan upp dessa personer och hör om det fortfarande är intresserade av en bostad. De 
kan därigenom tipsa kunderna när det dyker upp andra liknande objekt som kommer upp till 
försäljning.  På  Mäklarcity  arbetar  de  också  med  något  de  kallar  ”farming”  framförallt  i 
bostadsrättsföreningar, vilket innebär att om någon i föreningen ska sälja sin bostad går det 
först ut med en intresseförfrågan till de andra lägenhetsinnehavarna. De skickar ut ett vykort 
för att kunderna ska få möjlighet att kontakta mäklarbyrån direkt för en visning. Jens berättar 
att det varit mycket uppskattat.

5.3.2. Inredarna

Marknadsföring är ingenting Olle har valt att fokusera på i sitt arbete, han har däremot reklam 
på bilen,  vilket  han anser  vara effektivt  samt annonser tillsammans med Boporten. Gratis 
reklam,  PR  är  även  något  som  han  har  dragit  nytta  av.  Maria på  Grädde  har  valt  att 
marknadsföra sig genom att prata med mäklare för att sälja in idén, lämna sitt visitkort samt 
bett om att få hänga upp ett reklamblad om de tjänster hon erbjuder i deras skyltfönster. Hon 
har med hjälp av en reklambyrå utarbetat en profil för hennes företag som hon använt sig av i 
annonser i dagspress och på Internet. Det har hänt ett fåtal gånger att mäklaren tagit kontakt 
med Grädde. I de flesta av fallen är det kunden som efterfrågar tjänsten och som tar kontakt 
personligen. De mäklare som samarbetar med TM konsult AB har ett informationsblad om 
Pia  och  Elisabeths verksamhet  i  de  informationspärmar  som lämnas  ut  till  kunderna  vid 
anlitandet av mäklaren. Detta ger ett seriöst intryck, då det är mäklarna som säljer in deras 
tjänst.  De har även vid ett tillfälle annonserat i  en villatidning men annars har inga andra 
åtgärder gjorts för att marknadsföra tjänsten. 

”Att  ragga jobb är ingenting vi  gjort,  utan de jobb som vi utfört  har egentligen medfört  
ringar på vattnet.” (Elisabeth, inredare)

Tjänsten menar de kan fungera som reklam för den övriga verksamheten och kan leda till att 
kunden vill ha hjälp med att rita det nya hemmet samt med inredning och färgval.
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5.4 Homestaging

5.4.1 Mäklarnas erfarenheter av tjänsten och dess effekter

”Problemet idag är att folk har för mycket grejor överallt, speciellt om man är 35 år och 
uppåt. Det är då svårt att visa objektet så att det framhävs bland alla saker som finns. Det är  
ju  faktiskt  själva  huset  eller  lägenheten  man  köper  och  inte  sakerna,  det  är  ju  skalet,  
rummen.” (Lisa, mäklare)

Lisa är positivt inställd till tjänsten och menar att även om vi kan göra mycket själva så ser vi 
inte  det  som en  professionell  inredare  ser.  Hon berättar  att  det  är  betydligt  lättare  att  få 
intresserade köpare om objektet ser bra ut än när det inte gör det. Hon menar också att det är 
lättare  att  få  ut  det  lilla  extra  vid  en  budgivning  om  bostaden  är  stylad.  På  Mäklarcity 
rekommenderar de sällan att någon ska homestaga sitt hem. Däremot har de en checklista på 
hemsidan med 12 steg om vad kunden kan tänka på innan visning. Det handlar om att plocka 
bort och städa undan så att det ser snyggt ut. Hans erfarenhet av homestaging var vid ett 
tillfälle och huset gick inte att sälja efter det heller, men det kan bero på andra faktorer menar 
han och inte att det var dåligt homestagat.

”Homestaging känns inte som att det är något revolutionerande mot de vi gör… Det som 
däremot märks är en stor trend, som underlättar vårt arbete är inredningsprogram om att det  
är  väldigt  inne  att  ha  det  fint  hemma,  vilket  vi  är  tacksamma  för.  det  är  mycket  
Inredningsprogrammen som vi har att tacka för det”. (Jens, mäklare)

Jens menar att folk är mycket mer medvetna idag än för bara 5-10 år sedan, han upplever att 
kunderna tänker på hur viktigt det är att göra fint hemma inför en försäljning, genom att ha 
sett  exempelvis  inredningsprogram.  Greta har  också  upplevt  att  en  del  kunder  är  mer 
mottagliga för rekommendationer inför fotografering och visning, medan hon ibland får ta 
initiativet att själv flytta  på någon möbel för att det ska bli lättare att ta bilder.  En del är 
intresserade av vad mäklaren tycker berättar hon och kan tänka sig att göra om en hel del. 
Hon menar  precis  som  Jens att  många  kunder  är  medvetna  om vikten  av  att  det  ska  se 
inbjudande  ut  och  då  kan  det  vara  läge  att  rekommendera  en  homestagare,  till  exempel 
inredningsföretaget Grädde som de har jobbat med. Det är då viktigt att tala om att det inte 
finns några garantier. Mäklarringen använder ingen checklista men skickar med sina kunder 
ett blad med tips inför visningen. Lisa menar också att inredning är en trend i samhället och 
att den är här för att stanna, är huset snyggt och prydligt så får säljaren ut ett högre pris och 
vid budgivningen kan det  generera  det  lilla  extra och hon tror  absolut  att  fler  lockas till 
objektet. Särskilt när de ligger ute på Internet är det många som dras till ett tilltalande objekt. 
Hon menar dock att bilder kan ha en tendens att ljuga. 

På Mäklarcity berättar  Jens att han inte har fått några förfrågningar om tjänsten utan att de 
snarare frågar honom som mäklare om vad han tycker att de bör göra inför försäljningen. Han 
upplever inte heller att det har efterfrågats av några av hans kolleger. Han menar att om det 
var det skulle de överväga att använda sig av tjänsten.

”Kunderna efterfrågar det inte, och det är därför som vi inte heller använder oss av det helt  
enkelt…. Men självklart om var och varannan kund skulle skrika efter det så självklart är det  
någonting som vi också skulle ta efter”. (Jens, mäklare)
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Lisa däremot anser att homestaging är något som definitivt stärker deras verksamhet, annars 
skulle  de  inte  göra  det,  det  är  en  kostnad  men  hon  menar  att  det  helt  klart  är  ett 
konkurrensmedel. Hon berättar att efter en konsultation är det ofta som det leder till följdjobb. 
De betalar inredaren för konsultationen men för hennes del leder det ofta vidare och genom att 
hon kanske får hyra ut möbler eller större omstylingar.  Lisa framhåller att det är lättare för 
kunden att ta argument från ett proffs och att det då inte är lika känsligt.

Greta har varit i kontakt med ett par homestagingprojekt. En del mer lyckade än andra. Hon 
berättar om ett funkishus i Holmsund som gick väldigt bra, medan ett på Haga inte ens blev 
sålt trots läget och att det var väldigt fint stylat. I det fallet var det som om marknaden hade 
bitit sig själv i svansen berättar hon och menar att köparna fick en uppfattning av att priset 
skulle bli för högt redan innan en eventuell budgivning. Till slut var det ingen som var villig 
att lägga ett bud. Det var också ett hus med ett högt utgångspris och marknaden i Umeå för 
hus i den prisklassen är redan begränsad.

Om de  brukar  rekommendera  några  förbättrande  åtgärder  till  sina  kunder  är  det  en  viss 
tveksamhet  till.  Förutom  checklistan  går  Mäklarcity  inte  ut  med  några  direkta 
rekommendationer om inte kunden frågar efter det. Greta menar att hon gör det om det finns 
en mottaglighet  hos  kunden. Vid ett  tillfälle  nyligen gjorde  hon det,  det  handlade om en 
väldigt nedgången etta, men med potential och ett bra läge. Hon berättade för kunden att det 
utgångspris  som  kunde  sättas  skulle  skilja  markant  om  lägenheten  renoverades.  Kunden 
genomförde sedan en rad renoveringsåtgärder, de slipade golven, målade tak och väggar samt 
även köksluckor. 

Under en vidare diskussion med kunden berättade  Greta även att  möjligheten till  att  låna 
möbler och låta en inredare möblera och exponera lägenheten fanns. Kunden blev intresserad 
och kontaktade på egen hand en homestagare. Hon berättade att resultatet fanns att beskåda på 
Internet  och att  det  skulle  vara en allmän visning som vi  kunde deltaga vid.  Vid samma 
tidpunkt som intervjun erbjöd ett annat mäklarföretag en lägenhet med exakt samma storlek i 
huset bredvid, utan några renoveringsåtgärder. Denna lägenhet hade vid tiden för intervjun 
redan sålts, men  Greta berättar dock att utgångspriset skilde några tusen och att den andra 
lägenheten var 150 kronor lägre i månadsavgift, vilket hon trodde var den största orsaken till 
att den homestagade lägenheten inte hade sålts före. Däremot hade hon gjort en förfrågan hos 
riksbyggen om inte den högre månadsavgiften var felaktig.

Lisa menar att många åtgärder kan kunden göra på egen hand. Hon anser att det kan påpekas 
att en del åtgärder, exempelvis en trasig dörr, som ändå inte går igenom en besiktning eller 
annat som kunden tänkt göra kan då vara läge att göra innan visningen. 

”Fixa det där ungdomsrummet som man tänkt fixa så länge, måla det i en diskret färg och  
gör det innan försäljning. Detta kommer ju mer och mer i och med att folk blir mer medvetna  
själva.”(Lisa, mäklare)

Jens ställer sig skeptisk till tjänsten på grund av att det är så svårt att mäta eftersom det är mer 
än  en  faktor  som  spelar  in.  En  lägenhet  kan  ju  bara  säljas  en  gång  menar  han.  Hans 
uppfattning är att homestaging ibland kan upplevas som något negativt. 

”Köparna blir osäkra om de kommer att bli lurade av den fina ytan, att det inte är så bra som 
det ser ut, att man har försökt att dölja något genom att styla hemmet.” (Jens, mäklare)
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Han menar att många tror att de får betala även för vad tjänsten kostat och känner sig då 
lurade. Från köparens synvinkel kan det bli fel. Han anser dock att det är roligare att visa ett 
snyggt hus och att de har fina bilder att visa. Lisa tror att vissa kan låta sig luras av ögat och 
att de inte kan se bortom det som för tillfället är omgjort. Hon har däremot inte mött några 
negativa reaktioner. Gretas generella uppfattning är att om ett hus ser okej ut är det onödigt 
att styla, det kan då vara överdrivet menar hon. I vissa situationer i till exempel ett dödsbo 
anser hon kan göra sig bättre med möbler, än om det står helt tomt, det är bättre om det finns 
ett liv i bostaden menar hon. Ibland uppfattar hon dock att kunderna blir blockerade av en för 
fin yta från att kunna se vilka möjligheter bostaden har, och tror att det ibland kan vara en 
nackdel om det är för sterilt. Många homestagare berättar hon försöker göra ett tema för att 
väcka en tanke med ett barnrum eller ett kontor vilket kan vara effektivt. I ett tomt hus kan det 
vara svårt att se vad som ryms och det kan uppfattas som negativt.

”Det är lite både och men att visa en tom lägenhet är inte bra, för då kan man inte tänka sig  
någonting”(Greta, mäklare)

Greta säger också att hon inte vill undanhålla för kunderna det är homestagat, en del kan 
verkligen  bli  skeptiska  menar  hon.  I  ett  hus  i  Holmsund  som var  stylat  gick  priset  upp 
avsevärt, säkert flera hundra tusen trots ett högt utgångspris, men hon tillägger att det är svårt 
att veta vilken faktor det var som bidrog till det, eftersom det var ett charmigt funkis hus som 
kanske även utan stylingen hade stegrat i pris. Även om Jens inte tror att homestaging kan 
stärka deras verksamhet tror han att tilltalande bilder kan skapa ett intresse för objektet och att 
kunderna kan lockas att vilja gå på visningen, men generellt  anser han att det är svårt  att 
avgöra om det kommer fler på dessa visningar.

”Man kan inte säga att det är fler intressenter på en lägenhet som är väldigt fin exponerad,  
det handlar om så mycket andra faktorer som till exempel hur stort huset är, var det ligger,  
hur många rum det har, priset på huset, när det handlar om summor över 2-3 miljoner är det  
inte alla som har råd att köpa det, ju dyrare huset blir ju färre intressenter.” (Jens, mäklare)

5.4.2 Inredarnas uppfattning om homestaging och dess effekter

Enligt  Maria medför homestaging att fler får upp ögonen för ett objekt och att vilket kan 
skapa en budgivning. Att fenomenet har en effekt är säkert en attraktiv lägenhet eller hus 
lockar fler till visningen. Den uppfattningen Pia och Elisabeth har gentemot homestaging är 
densamma som Maria,  det vill säga att det gett goda resultat. Ökning av försäljningspriset, 
samt kortare försäljningsprocess är två fördelar. Mäklarna beskrivs som en annan part vilka 
tjänar på tjänsten. Eftersom att alla kunder har olika nivåer och sinnen för vad som behöver 
städas och fixas till, slipper de därmed tala om för kunderna vad som måste åtgärdas och 
lämnar den biten till homestagaren. Maria håller med i resonemanget och tror att homestaging 
kan stärka mäklaren genom att erbjuda denna extratjänst.  Dessutom befinner sig ett flertal 
kunder i olika typer av uppbrott och kan därmed behöva hjälp med mer än bara förmedlingen 
av bostaden. 

När  vi  däremot  frågar  Olle om  han  tror  homestaging  har  någon  påverkan  på 
försäljningsobjektet svarar han ett tveksamt ja. Han beskriver att människor i överlag har svårt 
att se grunden i en bostad. Att hänga upp sig på exempelvis hundhår är vanligt, eller en ful 
lampa. Homestaging är därmed ett säljknep. 
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Det negativa som kommer med tjänsten är att hela processen trissas upp så att varenda person 
som  ska  sälja  sin  bostad  känner  sig  tvingade  att  utföra  en  stagning,  han  jämför  med 
julklappsköp, då det brukar bli fler och fler julklappar för varje år som går. Människor måste 
lära sig att tänka bort de fula sakerna som hänger uppe eller hundhåret som skräpar. Kanske är 
detta någonting som skulle kunna tänkas ingå i en utbildning eller i skolan. Pia och Elisabeth 
har samma tankar kring homestagingens effekt att trissa priserna, vilket de båda ser som en 
nackdel.  Därför  har  de  valt  att  inte  enbart  tillfredställa  kunden  utan  samtidigt  inspirera 
köparen genom att visa hur bostaden kan möbleras samt var dessa möbler kan inhandlas.

Maria går  emot  det  kritiska  tänkandet  kring  fenomenet  och  menar  att  det  finns 
forskningsresultat  som  visar  att  upplevelsevärdet  har  en  mycket  större  betydelse  för 
betalningsvilligheten  när  det  gäller  bostadsobjekt  än  som  spåtts  tidigare.  Hela  processen 
handlar om att höja upplevelsevärdet. Materialvärdet, funktionsvärdet och symbolvärdet har 
tillsammans  en  avgörande  betydelse  för  försäljningspriset  och  till  detta  lägger  vi 
upplevelsevärdet,  objektets  emotionella  potential.  Med skicklig homestaging kan priset  gå 
upp flera tiotals procent. 

”På samma sätt som man fixar i ordning bilen innan man ska sälja den, lagar småfel och  
tvättar den innan man ska sälja den bör man göra med bostaden också. Vi är ju alltid lite  
efter storstäderna här i Umeå, men det kommer så småningom, som allting annat.” (Maria, 
inredare)

För Olle är Homestaging en trend då det nu är ”inne” med att fixa sitt hem, det är helt enkelt 
viktigt att hemmet ska se ut på ett speciellt sätt. 

”Homestaging  kan  kännas  som  en  tillfällig,  påklistrad  grej,  fånig  som  människor  kan  
genomskåda.” (Olle, inredare)

I vissa fall kan det te sig att kunder som är på visning av en bostad inte känner sig manad att 
behöva betala för homestagingen.  Pia tillägger att när det på TV handlar om homestaging 
räknas det aldrig med de kostnader som personerna som utfört arbetet medför, vilket är den 
största kostnaden. Det kan ju också inträffa att en kund istället stör sig på den styling som har 
utförts,  och  kanske  önskat  bostaden  i  ordinarie  skick  beskriver  Olle.  En annan risk  med 
tjänsten är när samma person anlitas och att alla bostäder då ser likadana ut som om de följt 
en viss mall. Det är inte säkert att det utförda arbetet passar alla kunder.

Att alla mäklare snart kommer att kunna måsta erbjuda tjänsten ser Pia och Elisabeth som ett 
faktum. I varje fall erbjuda den som reserv, vilket är utfallet från medias påtryckning av bland 
annat TV- program. 

”Numera tror folk att de inte kan sälja utan att de har haft någon som har varit där och stylat  
innan trots att de kanske själv skulle kunna klara av att göra det med hjälp av alla tips från  
TV.” (Pia, inredare)

Pia är medveten om att tjänsten kan uppfattas som oseriös på grund av all uppmärksamhet 
från media, varför det är viktigt att uppträda professionellt gentemot kunden och ge dem den 
trygghet de behöver. Hon menar på att det är viktigt att uppträda försiktigt och tala om vilka 
åtgärder de planerar att göra med bostaden så att kunden blir delaktig i processen.
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”Man kan inte säga som Lulu Carter på TV 4: bort, skräp, men vad är det ni har där för  
Krims krams, det gäller att tassa fram.” (Elisabeth, inredare)

Ibland kan det räcka med att ge kunden bekräftelse på att deras hem duger som det är samt ge 
tips om smärre förändringar. De flesta kunder är också rädda för vad som ska hända med 
deras hem, vilket är förståligt.  Olle å andra sidan träffar aldrig personen som bor i hemmet 
utan endast den mäklare som anlitar honom. 

”Det är tråkigt, för jag vet ju aldrig vad kunden tycker om det slutliga resultatet, men det har  
ingen större betydelse då det ändå inte är de personerna som ska bo kvar. Det är ju klart att  
man kan ju ringa och höra men det brukar jag inte göra” (Olle, inredare)

Alla de tre inredarna menar att den fysiska miljön har en stor påverkan på oss människor. Två 
exempel  de  ger  är  att  den  fysiska  miljön  kan  medföra  att  människor  trivs  bättre  i  vissa 
situationer samt att det kan ses som ett konkurrensmedel. Den fysiska miljön kan till och med 
i  vissa fall  kunna främja människans hälsa.  Vid tiden för intervjun arbetade  Olle med att 
designa ett  hospis,  där personer som är  döende spenderar sin sista  tid på jorden. I  denna 
situation är det viktigt att tänka sig in i hur man vill ha det sista tiden man lever. Det kan då 
till exempel vara känsligt med val av färger. Inredning menar han kan både förstärka eller 
motarbeta  verksamheten,  och  ger  ett  exempel  på  motstridighet  när  en  frisörsalong  säljer 
miljöprodukter i en salong men har en stark, giftig grön färg. Detta kan ge ett felaktigt intryck. 
Han tror också att en allt för utstuderad styling kan få en negativ effekt. Tanken är ju inte att 
det ska synas, och han upplever att det finns lite av en tabu kring tjänsten. Det är viktigt att 
miljön  hänger  ihop  och  att  det  finns  en  helhetstanke  men  det  ska  inte  se  ut  som  en 
möbelkatalog.  Sammanfattningsvis  beskriver  Olle den  fysiska  miljön  som  ett 
konkurrensmedel, affärsmässigt till exempel på en frisörsalong eller en bilaffär. 

Maria har tron att vi människor lockas av det som är vackert och att det är särskilt viktigt vid 
försäljning. 

”En bostadsaffär är kanske den största affär vi gör i livet och valet av bostad handlar lika  
mycket om känslor som funktioner.” (Maria, inredare)

För vissa kan den rätta hemtrevnadskänslan vara viktigare än om det finns diskmaskin menar 
hon. Det kan också handla om att ett hem ger status och den fysiska miljön och utseendet 
visar vem du är som person. En tilltalande miljö kan påverka på ett positivt sätt, inredning är 
ett verktyg som kan hjälpa till att styra och förstärka känslor. Många lockas av ljus och varma 
färger, samt till det som hjälper till att identifiera en person.

Tjänsten beskriver slutligen Olle som ytlig  då ingen hänsyn behöver tas till  vilken typ av 
person som ska bo i bostaden och det behövs inte heller fungera funktionellt.  Han jämför 
homestaging med att klä upp sig för en fest;

”Det handlar om en förfining, men jag anser att det kan resultera i för mycket veckotidning  
över det hela”.(Olle, inredare)

5.4.3 Kundernas erfarenheter av tjänsten och dess effekter 

Inredning är någonting som påverkar alla tre köparna på ett eller annat sätt och de har alla hört 
talat om homestaging. 
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En fin  design och utrustning såsom relaxavdelning och spa lockar, en modern planlösning 
med öppna ytor och modernt kök likaså, vilket alla enas om vara influerande faktorer.  Sara 
tillägger att homestaging är någonting som kan locka speciellt unga tjejer. Hon anser att tjejer 
i överlag är mer benägna att se ytan, inredning, möbler, färger på väggar, blomkrukor, lampor 
den totala känslan medan killar i överlag mer bryr sig om rummen och om det till exempel 
saknas lister vid en försäljning. Hon berättar att hon valde sitt hus som inte var renoverat 
framför ett som hade en snygg inredning och hade ett nytt kök. Hon menar att det ville de 
hellre göra själva.

”Homestaging verkar också vara mer modernt och man kan nog vinna på att  ha det fint  
hemma. Men det är inget som jag skulle lägga pengar på. Det känns som att det är mer ett  
storstadsfenomen… som köpare vill man ju göra en bra affär”. (Sara, köpare)

Tina är dock misstänksam vid försäljningar då husen är fina och uppstyltade. I likhet med 
Frida är det ingenting som hon vill lägga pengar på och talar om att hon aldrig skulle anlita en 
professionell homestagare vid försäljning utan i sådana fall utföra den på egen hand. Tina tror 
däremot  att  vi  blir  mer  medvetna  och  att  de  som säljer  sina  bostäder  lägger  mer  tid  på 
exponering  nu  än  tidigare.  Om  tjänsten  har  någon  framtid  är  de  något  tveksamma  men 
positiva till. Sara menar på att det säkert kan vara lönsamt i storstäderna när det handlar om 
dyra objekt, medan Frida tror att det kan vara en bra tjänst för dem som har lite tid att själva 
ordna inför försäljningen, som en del av flyttstädningen tror hon kan det vara en idé att börja 
rensa redan till visningen. Tina anser också att tjänsten är här för att stanna även om hon själv 
inte skulle vara i behov av att anlita någon.

När vi ställde frågan till de respondenter som sålt sin bostad om de hört talas om homestaging 
svarade alla ja. I vissa fall genom att de har sett bostäder som blivit homestagade eller i någon 
form  av  Tv  program  eller  i  tidningsreportage.  Victoria berättade  att  homestaging  var 
någonting som de hört talas om, men som de aldrig funderade över att använda sig av då de 
ansåg sig kunna genomföra det mesta på egen hand. Huset hade dessutom renoverats ett antal 
månader  innan försäljningen.  Tina hade samma inställning  till  homestaging,  det  vill  säga 
någonting som går att genomföras på egen hand. Hon köpte att antal dekorativa saker såsom 
krukor, kuddar och överkast, allt på öppet köp. Detta för att lägenheten skulle ge ett trevligare 
intryck. Hon tillägger stolt att det inte funnits någon lägenhet på Umedalen som sålts för så 
mycket.

I likhet med Victoria har även Johanna varit på många visningar innan de bestämde sig för 
vilket hus de ville flytta till. Johanna beskriver det som självklart att hon blir lockad och dras 
till hus som har en fin inredning. Detta trots att vissa lägenheter inte har ett speciellt yttre. 
Skeptiska är de dock mot objekt som stylats ytligt, som till exempel genom att en vägg målas 
om, och då säljs för ett högre pris än vad det egentligen skulle ha sålts för. Johanna beskriver 
även en  visning av  ett  hus  på Haga  där  det  garanterat  gjorts  en  homestaging.  Huset  var 
sunkigt, byggt på 60-talet och golven var jätteslitna, i vardagsrummet var det halvt omslipat 
och resten ogjort, det var bara ett enstaka rum som var gjort. Garaget var också ett ruckel, det 
var egentligen ingenting som var fint med huset överhuvudtaget. 

Tillsammans med allt det slitna hade huset stylats med fina möbler, en tjusig matta ovanpå det 
fula golvet. På trappräcket hängde ett tyg, vilket också var slitet och fult. Köket hade aldrig 
renoverats. Känslan var att blandningen av allt det fina från butiken Sköna rum det gamla 
slitna var inte någon bra kombination. Homestagingen hade ingen bra effekt på huset. 
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De upplevdes det som att pengarna skulle ha gått till renovering i stället för att piffa till huset 
genom att anlita en homestagare. Huset blev heller inte sålt. Känslan var att säljarna försökte 
dölja hur slitet och dåligt skick huset egentligen var. Priset hade dessutom sats rekordhögt 
vilket fick potentiella köpare att dra sig tillbaka. Inför framtiden så tror både  Johanna  och 
Victoria  att  vårt  intresse för inredning idag gör att  det  blir  viktigt  när  vi  säljer  våra hus. 
Johanna menar att stylingen inför en visning kan spegla vem du är som husägare och det 
börjar  de flesta  förstå  idag vilket  gör  det  till  ett  konkurrensmedel,  i  en eller  annan form 
kommer homestaging att finnas kvar anser hon. 

Tina  är övertygad om att homestaging är någonting som fungerar och som gör att objektet 
stiger i pris. Trots detta är hon medveten om att det viktigt att kunna se bortom den ”stylade 
ytan”.  Detta speciellt  eftersom att hon arbetar i en klädbutik med att  exponera varorna på 
bästa sett. Hon berättar om när mäklaren skulle komma och fota lägenheten och att den då var 
uppdelad med hjälp av en bokhylla till allrum och sovrum. Mäklaren hade problem med att få 
till fotona då de indelade rummen blev små och svåråtkomliga på bild. Tina sade därför till att 
de kunde ta bort den och därmed få ett stort rum, hon ansåg det vara konstigt att inte mäklaren 
kunde komma på en sådan självklar sak själv. Hon är dock medveten om att sitt arbete kan 
påverka hennes sätt att tänka och att inte alla människor inser vikten av vad ett fint yttre kan 
spela för roll. Det gamla radhuset som de dock inte hade stagat och som till och med hade rum 
som stod tomma såldes även det för ett högt pris. Detta tack vare läget och att det var många 
intresserade just då.

Johanna beskriver sig själv som intresserad av ämnet och har en tro om att folk i överlag är 
intresserade av inredning och att  ha det fint hemma. En skillnad som kan urskiljas är hur 
husen ser ut i till exempel Lycksele där hon ursprungligen kommer ifrån i jämförelse med 
Umeå där de flesta vill  följa  trender och ha det fint hemma. Hon undrar ibland hur vissa 
mäklare  tänker  när  de inte ens  bäddat  sängen eller  låter  högar av tvätt  ligga framme vid 
fotograferingar. I överensstämmelse med Johanna har Victoria tron att ett välstädat hem ger 
ett bättre och proffsigare intryck.

Anna och Per är eniga om att homestaging är någonting som ter sig olika från hem till hem. 
Det anser att själva huset eller lägenheten bör synas, själva skalet och inte sakerna som finns 
inuti. Till skillnad från de övriga säljarna har de en kritisk syn på homestagingens påverkan. 
De tror att det framförallt är andra faktorer såsom pris, läge som har den största och viktigaste 
inverkan vid en försäljning. Trots detta inser de vikten av ett städat och bortplockat hem. De 
tror att fler och fler blir skeptiska till fenomenet och därmed inte vill betala för någonting 
”tillfälligt” och något som kan synas bakom den stylade ytan. 

De  potentiella  kundernas  uppfattning  om  homestaging  och  dess  påverkan  är  något  mer 
ifrågasättande.

”Jag har sett exempel av homestaging på TV och jag tycker att det är sjukligt att folk går på  
det när det är sådana extrema höjningar av priset, det är hemskt att folk går på det och är  
villiga att betala.” (Marianne, potentiell kund)

Marianne fortsätter med att förklara hur hon inte är intresserad av att betala för något som inte 
ger något i långa loppet. Vid visningar via jobbet som bolånsrådgivare har hon sett exempel 
på hus med bra läge vid älven,  men som haft  trasiga golv och dåliga tapeter,  huset  blev 
därmed inte sålt förrän det åtgärdats och var också tvungen att prissänkas. 
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Hans har på samma sätt som Marianne kommit i kontakt med homestaging via TV-program 
som visats, samt hört talas om en kvinna på jobbet som själv gjort en homestaging. 

”Det är dock ingenting som folk skyltar med att ha gjort, det är ju samma sak som att erkänna 
att det inte duger med de möbler och de saker som redan finns i ens hem.” (Hans, potentiell 
kund)

Exponeringen anser Marianne inte ha någon betydelse vid försäljning. Det viktigaste är att det 
inte är någonting som är trasigt och att hemmet är rent och fungerande. För henne är läget 
avgörande då hon har två barn som går i skolan. Hans å andra sidan tror att exponeringen av 
en bostad kan vara avgörande för antal intresserade kunder genom att bilderna ser inbjudande 
ut på Internet eller i skyltfönster utanför mäklarnas kontor och bankkontor. ”Det är nog det 
enda skyltfönster man tittar på”. Skulle Hans sälja sin bostad idag skulle han framförallt lägga 
ned den största energin på att fixa till de skavanker som är iögonfallande, såsom hål i dörrar, 
brännhål i en mata, sådant som ser avskräckande ut. Städa, plocka bort onödiga saker, och se 
till att möblerna står på rätt plats är andra åtgärder. Att tapetsera eller måla om rummen är 
ingenting som är intressant. Marianne anser städning vara en självklarhet innan en försäljning 
däremot skulle hon aldrig ändra på någonting eller köpa någonting nytta för att bostaden ska 
se finare ut. De potentiella köparna anser läget vara den viktigaste påverkansfaktorn vid ett 
bostadsköp. En annan faktor som Marianne tillägger är ett fint kök och att bostaden passar 
ekonomin, alla pengar ska inte gå åt till att bo. 

Den generella uppfattningen om homestaging menar  Hans är att  den fysiska omgivningen 
garanterat påverkar oss människor. Han skulle själv och vara vaksam om priset skulle trissas 
upp på grund av att bostaden homestagats. Folk är lättledda och det kan därmed trissa priset, 
så visst gör det skillnad, vilket kan ses på TV då mäklaren bedömt ett pris före och efter en 
budgivning då en homestaging har utförts. Det kan dessutom gå snabbare att sälja ett objekt 
tror han som är fint och stylat. Marianne anser att folk mer och mer kommer att bli medvetna 
om homestaging som försäljningsknep. ”Jag skulle inte låta mig luras i alla fall.” Hon menar 
inte att det kommer att bli någonting alla anlitar utan snarare trissar upp vad vi själva gör i 
våra  hem  innan  vi  ska  sälja.  Hans  tror  att  det  är  något  som  kommer  stanna  kvar  i 
storstadsregionerna men i Umeå är det kanske svårt att få det att gå runt.

De två potentiella kunderna är överens om att de inte skulle utföra några förbättrande åtgärder 
vid en försäljning. 

”Jag skulle inte engagera mig det skulle få se ut som det gör. Även om jag skulle sälja en helt  
tom lägenhet eller hus, det skulle få se ut som det gör annars får man väl sänka priset, jag  
skulle aldrig hålla på och ta dit möbler det har jag inte tid med.” (Marianne, potentiell kund)

Hans däremot skulle fundera på att staga sitt hem då han nu bor i en lägenhet, däremot inte 
om det gällde att sälja ett hus. ”I ett hus ska du då byta sängar och tapeter i alla rum i till 
exempel en trerummare kan du ju ta dit lite prylar för att höja det estetiska utseendet, men ett 
hus det tror jag skulle skina igenom.”

Varken Marianne eller Hans skulle kunna tänka sig att köpa homestagingtjänsten då de inte 
med säkerhet vet om de skulle få tillbaka pengarna eller inte. Det är de båda helt överens om. 
Inte ens i ett dödsbo utan möbler skulle det vara aktuellt. Att till exempel slänga ut den gamla 
TV: n för att det är modernt med en platt TV kommer inte på tanken. 
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Gösta som har erfarenheter av tjänsten valde att ta hand om sin bostadsförsäljning via Västra 
Frölunda.  Mäklaren  skickade  före  och  efterbilder  som  tagits  av  huset  innan  och  efter 
stagningen. Tanken var att få en inblick i vilket otroligt jobb som hade lagts ned på att rusta 
upp huset samt hur det slutliga resultatet utföll. Bilderna blev Gösta mycket nöjd med och han 
hade till en början svårt att tro att det var samma hus. 

”Såhär i efterhand har jag sett ett flertal program på TV som handlar om det här med att fixa 
till sin bostad innan försäljning, men inte visste jag att det var så populärt. Att sälja ett hus är  
ju en stor affär och det handlar ju på samma sätt som om man säljer någonting annat att visa  
den bästa möjliga sidan.” (Gösta, köpare av tjänsten)

5.5 Tjänsteutveckling

5.5.1 Mäklartjänsten

För  att  förbättra  verksamheten arbetar  Mäklarcity  kontinuerlig  med kundvård genom sina 
förmånsregister  de  har  samarbeten  med  en  rad  andra  företag  som  erbjuder  rabatter, 
exempelvis på Färg och Tapet, och Beijers. På Shell på Grubbe får alla som ska flytta låna 
släpvagnar gratis. De har veckomöten varje vecka, minst en timma där de går igenom veckans 
händelser och försöker utvärdera vad som kan göras bättre. Två gånger per år har de större 
möten med alla anställda och då aven tillsammans med en reklambyrå, som är inblandade då 
marknadsstrategierna utarbetas. Klagomål uppkommer mycket sällan men skulle de göra det 
är det upp till den berörde mäklaren som haft hand om kunden att lösa problemet det är inget 
de aktiv arbetar med eftersom det uppkommer så pass sällan. Även Greta och Lisa berättar att 
det är något som den enskilde mäklaren hanterar och har ansvar för att lösa.

När det kommer till kundvård är det på alla de byråerna vi pratade med mycket upp till den 
enskilda mäklaren hur mycket de jobbar med uppföljning under försäljningsprocessen, hur 
ofta de hör av sig till kunden och hur flexibel de har möjlighet att vara. Alla tre berättar att de 
försöker  att  ha  en  kontinuerlig  dialog  med  sina  medarbetare  om rutiner  och  hur  de  kan 
förbättra verksamheten.

Samarbeten med andra företag har de mer eller mindre alla tre, men de undviker att skriva 
några avtal. Det mindre mäklarföretaget har samarbete med Inredningsföretaget Grädde som 
erbjuder homestaging eftersom de bjuder på konsultation leder det ofta till att de efterfrågar 
mer renodlad homestaging. Även Mäklarringen har anlitat tjänster av Grädde vid behov och 
Greta berättar att tanken är väckt att det skulle kunna utökas, men att det är en kostnadsfråga 
eftersom det inte finns några garantier. Hon berättar att det inte är något de rekommenderar 
men att de kan berätta att möjligheten finns. Alla är ju inte lika mottagliga. Det är dock bara 
Maria som de använt sig av och som aktivt erbjudit sin tjänst och kommit med information. 
Jens berättar att de är försiktiga med att binda upp sig med andra företag och har egentligen 
bara samarbete med Plakat som sköter deras marknadsföring och nyligen omarbetat företagets 
profil. Jens menar att om de företagen de eventuellt skulle samarbeta med utför ett jobb där de 
inte gör bra ifrån sig vill de inte att missnöjet ska kopplas ihop med Mäklarcity.

”…det får inte bli en badwill att vi tipsar om fel företag, vi rekommenderar de som fungerar  
bra.”(Jens, mäklare)
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I  övrigt  rekommenderar  de  besiktningsmän  och  flytthjälp  för  de  som  vill  leja  bort  hela 
processen. Jens menar att de inte får komma ifrån själva huvudtjänsten att sälja bostaden, det 
är det som de är bra på och därför har de endast rekommendationer till andra företag. 
En överlåtelseförsäkring mot dolda fel är dock något som ingår i priset, det gör det hos de 
flesta mäklare och även på Boporten och Mäklarringen, de har en överenskommelse genom 
mäklarsamfundet som alla registrerade mäklare kan vara ansluta till. Det förekommer också 
att både Mäklarcity och Mäklarringen erbjuder sig att göra deklarationen åt kunden året efter 
försäljningen.

Städföretag är det typ av företag som de har den tätaste kontakten med, men inte heller här har 
de  några  avtal,  utan  de  förmedlar  dem  de  anser  vara  bra,  när  det  är  någon  kund  som 
efterfrågar städning i någon form. Lisa berättar att de framför allt använder de som gör ett bra 
jobb och har tid. Det saknas inte förfrågningar om samarbeten utifrån  Greta berättar att de 
ofta kontaktas av exempelvis flyttfirmor som vill att de ska sälja in deras tjänst till kunderna. 
Är det då någon kund som signalerar att de behöver en flyttfirma kan de förmedla tjänsten, 
men inget uttalat eller genom ett avtal. De har också några samarbeten med banker som kan 
bistå med finansiell hjälp, de fungerar som en kontakt som de känner att kan rekommendera.  

Greta upplyser också att när det gäller utveckling av mäklartjänsten att ett mäklarföretag inte 
får  ha kringtjänster  enligt  lagen om förtroenderubbande verksamheter  om det  tenderar  att 
rubba deras förtroende som en opartisk mellanhand mellan köpare och säljare.

”Du får ju jobba för säljarens högsta pris samtidigt som du ska vara en oberoende man, allt  
som kan rubba det kan räknas som förtroende rubbande verksamhet”(Greta, mäklare)

Det kallas förtroenderubbande verksamhet och är ett förbud som finns mot mäklaryrket, det 
innebär att en mäklare inte får styra kunderna i deras val av exempelvis bank, eller försäkring. 
Samarbetet får inte ha ett avtal som grund.1 Hon berättar vidare att detta håller på att luckras 
upp just för att det ska gå att utveckla tjänsten. På grund av detta så erbjuder Mäklare inte så 
kallade extratjänster enligt  Greta, hon funderar om inte homestaging skulle kunna vara en 
sådan tjänst som skulle kunna leda till förtroenderubbande verksamhet, om det förmedlas på 
fel sätt, däremot är det inget som hindrar att mäklarna kan komma med rekommendationer, 
om det uppstår en efterfrågan. Hon känner dock inte till något prejudicerande fall. 

5.5.2 Homestagingtjänsten

Då Pia arbetat inom inredningsbranschen i 30 år ville hon ge en professionell tjänst. Personer 
som inte är utbildade inom inredning erbjuder den, därför bestämde de sig för att ta reda på 
hur lätt det egentligen var, vilket de upptäckte relativt snabbt att det inte var. Tjänsten är dock 
inte lönsam i jämförelse med övriga uppdrag, däremot tror hon att tjänsten kan vara positiv i 
reklamsyfte  och generera ytterligare jobb.  Pia beskriver tjänstens ökning inom de närmsta 
åren ”från noll till hundra”. Vi är däremot inte aktivt arbetat för att utveckla tjänsten

Under de två år som Maria varit verksam inom området har trenden varit trög men positiv, nu 
verkar  det  dock  vara  en  död period,  vilket  hon inte  kan förstå,  speciellt  så  allt  fler  blir 
medvetna genom att tjänsten visas i TV-program och skrivs i tidningar och böcker. 

1 14§ 2:a meningen Fastighetsmäklarlagen  …”Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba 
förtroendet för honom som mäklare”

63



”Jag tror att folk kommer att bli mer och mer medvetna och börja efterfråga tjänsten allt  
mer, de som inte har tid men har sinne för affärer och kan se att det kan ge en vinst.”(Maria, 
inredare)

Mäklare i stan beskriver hon som försiktiga och att inte alla vågar prova på hennes tjänst. 
Efterfrågan går i vågor i vissa perioder hör ett flertal kunder av sig samtidigt medan andra 
perioder är helt lugna, detta är anledningen till annonsering i tidningen VK.

Efterfrågan av tjänsten är Olle tveksam över. Han har uppfattningen att om kunden satsar en 
större summa pengar i projektet kan det däremot vara lönsamt, som exempel tio till  tjugo 
tusen kronor, och om då försäljningen skulle öka med hundra tusen kronor blir det intressant. 
Men det kan finnas en risk att resultatet blir som att en film läggs på och lurar kunden, med 
slarvigt och odugligt underarbete.  Pia och  Elisabeth är  enlig med  Olle om att  det inte är 
någon markant efterfrågan trots att de tror att marknaden kommer att öka, det blir sakta fler 
och fler.

5.6 Tjänstens potential

Lisa tror att tjänsten homestaging kommer mer och mer, och att utvecklingen är stadig. Hon 
ser att denna utveckling främst bland ungdomar och att det snabbt är på väg att komma. Hon 
är övertygad om att alla andra mäklare måste följa efter trenden. Det hon påpekar som viktigt 
att tänka på är vem som är den potentiella kunden, är huset ute på landet och en familj som 
ska bo där är det kanske inte nödvändigt att göra något, då är det andra faktorer som är viktiga 
exempelvis marken, arealen och närheten till naturen. Handlar det däremot om en lägenhet i 
stan är förutsättningarna annorlunda menar hon. Homestagingen kan då vara ett sätt att locka 
nya spekulanter till ett område som många har förutfattade meningar om, det kan få kunderna 
att ändra sina uppfattningar.  Greta  anser att marknaden här är lite efter och att exempelvis 
stockholmsmarknaden där konkurrensen är otroligt hård krävs det något extra för att kunna 
konkurrera och kanske måste erbjuda det per automatik till sina kunder.

”Så då är det kanske någon som har börjat med homestaging och sen så gick det så himla 
bra och då får fler mäklare upp ögonen. Och då kanske man erbjuder det per automatik till  
sina  kunder… Jag  tror  att  marknaden  där  är  så  otroligt  mycket  mer  medvetna  om  
försäljningar, och att de har otroligt stora krav på att det ska bli en bra försäljningspris i och  
med efterfrågan”(Greta, mäklare)

När vi kommer till en diskussion om framtiden menar Jens att skulle inredningsprogrammen 
börja sända från Umeå var och varannan vecka skulle det kanske utvecklas till att även bli 
vanligare här. Det verkar inte så utbrett och de som jobbar med det verkar inte ha så många 
uppdrag. Tv-programmen och anknytning till samma ort menar han har en stor påverkan. Då 
skulle Umeåborna se att det fungerar även här. Han tror också att marknadsföringen påverkar, 
Stockholmsföretagen marknadsför sig själva runt om i Stockholm men här har han inte sett till 
något sådant. 

Åsikterna  om  hur  homestagingens  framtid  kommer  att  te  sig  skiljer  sig  mellan 
respondenterna.  Medan  Maria har  en  positiv  framtidssyn och tror  att  folk  så  småningom 
kommer att inse värdet av att exponera sin bostad inför en försäljning är  Olle skeptisk till 
fenomenets framtid, samt övertygad om att tjänsten inte kommer att utveckla nya storföretag. 
Det kommer inte heller vara någonting som alla människor utför när de säljer sin bostad. 
Tjänsten upplevs alltför att ha kvar. 
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Olle  berättar slutligen att han personligen hellre skulle dra av på köpeskillingen de pengar 
som lags  ut  på  homestagingen.  Många  kommer  förmodligen  lära  sig  att  genomskåda  en 
homestaging. Han beskriver sig vara skeptisk mot tjänsten. 

Pia och  Elisabeth  resonerar  till  skillnad  från  Olle i  likhet  med  Maria att  alla  mäklare  i 
framtiden kommer att vara tvungna att erbjuda tjänsten för att stå sig marknadskraftig.

”Endera på det viset eller så kommer det att dö ut. Men jag tror inte att det kommer att dö ut.  
Om man tittar på till exempel London, där de har de i och för sig så mycket mer pengar och 
fler antal invånare, och det är ju så mycket större, men homestaging där är ju jättestort.  
Särskilt eftersom att de jobbar så mycket och att de inte har tid med att göra det själva. Jag  
tror inte att  det  kommer att  dö ut.  Speciellt  sedan när folk faktiskt  blir  medvetna om att  
tjänsten är avdragsgillt, vår enda tjänst som är det.” (Pia, inredare)

Olle avslutar med att han inte tror att kunden kommer att välja en mäklare endast på grundval 
att denne erbjuder homestaging i arvodet.

Vid frågan om varför inte homestaging haft samma effekt i en stad som exempelvis Umeå i 
jämförelse med en storstad som exempelvis Stockholm är alla tre eniga om att människor i 
mindre städer är mer rädda för att sticka ut samt att Stockholm har fler invånare och därmed 
fler invånare med större budget. 

”Umeå har än så länge en begränsad marknad vilket är konstigt med tanke på de stigande  
priserna och att vi på så sätt liknar stora städer såsom Stockholm där det nästan är ett krav  
nu mera.”(Olle, inredare)

Olle förklarar detta genom att det är högre priser på bostäderna i Stockholm, och att priset för 
en homestaging inte blir lika stor del av den totala summan som betalas av försäljningspriset. 
Det  finns  dessutom andra  kundgrupper  än  i  Umeå,  vilket  skulle  kunna leda  till  att  det  i 
Stockholm är lättare att attrahera en köpare med snygga blomvaser och yta, fånigt enligt Olle 
själv. Maria anser att det inte är samma mentalitet i en stad som Umeå i jämförelse med en 
storstad. Det andas inte samma affärstänkande, och många är rädda för vad grannen ska tycka 
vid någonting som är annorlunda. 

”Vi är Norrlänningar, vårt hem är vår borg, samtidigt som vi är väldigt öppna med att åka 
hem till folk oanmälda, vi är ju öppna på det viset” framför Pia. 

Både  Maria samt  Pia och  Elisabeth anser det viktigt att kunden är nöjd med det jobb som 
utförs.

För att sammanfatta våra respondenter på ett överskådligt sätt inför analysen följer på nästa 
sida en tabell med information om var och en av respondenterna.
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5.7 Sammanfattning om respondenterna

I samtliga fall har kunderna intervjuats i sina hem

66

Beskrivning

Köpare Ålder Sysselsättning
Erfarenheter av 
Homestyling Inställning Intervjun Tid

Tina 43
Mellanchef på ett 
klädföretag

Huset var ej stylat. Läget 
lockade Positiv

11/4
kl. 17.00 20

Frida 20 Studerande
Lägenheten var ej stylad. 
Läget lockade Negativ

10/4
kl. 16.00 30

Sara 30 Ekonomichef
Parhuset var ej stylat, 
lockades av huset.

Aningen
positiv

18/4
kl. 19.00 25

Säljare

Johanna 33 Fritidspedagog
Stylade själv innan 
visningen Positiv

17/4 kl.
11.00 45

Anna & Per 55-56 Kontor/säljare
Stylade själv innan 
visningen Positiv

3/4 kl.
18.00 35

Victoria 28 Lärare
Stylade själv innan 
visningen Positiv

2/4 kl.
12.00 25

Potentiella Kunder

Marianne 48 Bankrådgivare Endast genom media Negativ
12/4 kl.
20.00 15

Hans 52 Systemutvecklare Endast genom media Negativ
11/4 kl.
18.00 20

Homestaging Kund

Gösta 55 IT-konsult Har köpt tjänsten
Positiv till 
resultatet

10/5 kl. 
15.00

20 via 
telefon

Mäklarebyrå Namn
Antal år i 
branschen

Erbjuder 
homestaging? Inställning Intervjun

Intervjuns längd 
och plats

Mäklarcity Jens 1,5 Nej Negativ
10/4 kl. 
13.00

75 min
På kontoret

Mäklarringen Greta 1,5
Förmedlar vid 
förfrågan

Försiktigt 
positiv

12/4 kl.
08.30

90 min
På café Mekka

Det mindre 
mäklarföretaget Lisa 14 

Erbjuder gratis 
konsultation

Mycket
Positiv

10/4 kl. 
11.00

60 min
På kontoret

Inredare

Grädde Maria

2 år med 
eget företag 
och HS

Ja (i stor 
utsträckning)

Mycket 
positiv

18/4 kl. 
15.00 90 min

Studio 
Salmonsson Olle

20 år med 
inredning
2 år eget 
företag

Ja (i liten 
utsträcknin)

Något 
negativ

12/4 kl. 
13.30 50 min

TM-konsult
Pia & 
Elisabet

30 med 
inredning 
HS senaste 
året Ja Positiv

17/4 kl.
8.30 95 min



6. Iscensättningen

I denna analys kommer vi att låta tidigare teori samt syftet, som är att skapa förståelse för  
huruvida  en  ny  tjänst  som  homestaging  kan  utveckla  en  redan  etablerad  tjänst  som  
fastighetsförmedling vägleda kapitlet. Vi inleder med en redogörelse för vår syn på en tjänst  
samt en diskussion om dess karaktär,  detta för att  kunna förklara tjänstens innebörd och  
problematik  utifrån  de  olika  intressegrupper  vi  studerat.  Vi  kommer  vidare  att  diskutera 
marknadsföringens roll i tjänsteutvecklingsprocessen, vilket tillsammans med övriga faktorer  
spelar en betydande roll för hur homestaging mottagits av aktörerna på marknaden samt  
vilka attityder dessa har till tjänsten. För att diskutera utvecklingen av homestaging som en 
del av mäklartjänsten, belyser vi de faktorer som skulle kunna påverka tjänstens utveckling.  
Avslutningsvis skildrar vi dessa faktorer i en modell för att förklara hur de hänger samman  
med  vår  problemställning  och  teoretiska  referensram.  Teori  tillsammans  med  insamlad  
empiri kommer grunda författarnas egna ställningstaganden.

6.2 Tjänstens karaktär

Vi inleder vår analys med att sammanfatta tre definitioner som vi konstaterade i teorikapitlet, 
och  som  vi  anser  karaktärisera  en  tjänst,  samt  fångar  upp  faktorer  som  beskriver  hur 
mäklartjänsten samt stödtjänsten homestaging bör betraktas med några exempel.

• Kundanpassade processer. Ibland krävs mer av mäklaren medan kunden andra gånger 
själv gör en del av jobbet. Vissa kunder väljer att själva ställa i ordning bostaden innan 
en visning, medan andra behöver hjälp med detta som då innebär en utökad roll för 
mäklaren att även samordna stödtjänster som exempelvis hometsaging. 

• En medvetenhet om att tjänsten till stor del innefattar icke påtagliga faktorer. En icke 
påtaglig faktor kan vara begreppet homestaging som är ogripbart då det inte påvisats 
någon forskning på dess egentliga effekt.

• Tjänsteutförandet är en mix av flexibilitet och en förmåga att hantera både ett system  
av  stödfunktioner  samt  specialkunskaper  rörande  kärntjänsten.  Exempelvis  att  en 
tjänst  inom mäklarbranschen bör  definieras  så  att  vikten av att  kunna hantera den 
flexibilitet som krävs när inget jobb är det andra lik framgår.

Nyckelord som återkommer i tjänstelitteraturen är; intangibility, inseparability, heterogeneity,  
och perishability (Zeithaml et al. 2006, s. 21-24). Att en tjänst är mer eller mindre ogripbar, 
intangible (Grönroos  2002,  s.  61)  kan  medföra  svårigheter  för  kunden  när  det  gäller  att 
utvärdera  vad  den  innebär  för  nytta,  både  före  och  efter  köpet.  Detta  speciellt  gällande 
tjänsten homestaging, där det inte utförts någon vetenskaplig forskning påvisande dess effekt. 
Det är också anledningen till att de potentiella kunderna  Marianne och  Hans aldrig skulle 
kunna tänka sig att använda sig av tjänsten.  Jens ställer sig tvivlande till om det någonsin 
kommer gå att undersöka dess effekt med tanke på att samma objekt aldrig kan säljas två 
gånger  vid  samma  tidpunkt.  Att  därmed  spekulera  i  exempelvis  hur  stor  ökning  i 
försäljningspris  en  bostad  där  det  utförts  en  homestaging  kan  generera  i,  lämnar  endast 
utrymme  för  än  större  skepticism till  tjänsten.  Det  uppfattas  därför  som oseriöst  att  utan 
belägg hävda att en homestaging kan öka försäljningspriset mellan sju till tjugo procent vilket 
exempelvis flera av de verksamma hometstagingföretagen i Stockholm gör när de framhäver 
tjänstens effektivitet (se exempelvis www.stilrent.se). 
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Konsulten  Pia är  medveten  om  att  tjänsten  kan  uppfattas  som  oseriös  på  grund  av  all 
uppmärksamhet  från  media,  varför  hon  anser  det  vara  viktigt  att  uppträda  professionellt 
gentemot  kunden,  och  ge  den  trygghet  som  behövs.  Vidare  är  det  viktigt  att  uppträda 
försiktigt och tala om vilka åtgärder som ska genomföras eftersom de flesta kunder är rädda 
för vad som kommer att hända med deras hem och vilka åtgärder som ska utföras. Hemmet är 
någonting  som  förknippas  med  ens  personlighet,  vilket  gör  det  särskilt  viktigt  att  vara 
försiktig  i  sin  framtoning. Grönroos  (2002,  s.  61)  hävdar  att  när  kunden  själv  beskriver 
begreppet tjänst används ord såsom ”upplevelse”, ”förtroende” och, ”trygghet”, vilket med 
andra ord kan vara subjektivt och betyda olika för olika människor. 

I en stad som Stockholm kan det enligt  Olle räcka det med att köpa snygga blomvaser och 
ytlighet för att kunden ska bli imponerad av ett bostadsobjekt, medan det krävs annat än en 
yta för att få homestaging att fungera i en stad som Umeå, där rädslan att sticka ut är större. 
Rädslan att bli lurad kan många gånger vara orsaken till att vissa personer är rädda för att 
prova på nya tjänster eller produkter. Ytterligare en rädsla som alla tre inredare nämner är att 
behöva sticka ut från mängden. 

Att homestaging behöver ge prov på ett någon sorts påtaglighet och underlag för tjänstens 
framgång inom mäklarbranschen  är  något  som vi  konstaterar.  Med påtaglighet  menas  att 
trycka  på andra påverkansfaktorer  än enbart  priset.  Olika  sätt  att  skapa  påtaglighet  är  att 
kunden  får  träffa  de  personer  som  utför  tjänsten  för  att  få  en  uppfattning  om  huruvida 
resultatet med homestagingen skulle kunna komma att bli, detta genom att ha kontakt med 
inredaren och skapa en relation.  Kunden kan därmed bilda sig en uppfattning utifrån vad 
homestagaren tänkt göra med bostaden, för att därefter avgöra huruvida tjänsten är intressant 
eller inte. Ett annat sätt är att visa bilder på andra projekt vilket Pia och Elisabeth gjorde för 
oss  under intervjun.  Önskemål och tillvägagångssätt  bör diskuteras,  samt försäkra  sig om 
kunden är nöjd med det slutliga resultatet. Att en tjänst vanligtvis konsumeras i samma stund 
som den säljs, är beroende av den personal som levererar den, samt ett medvetande om att 
kunden deltar i denna process benämner Edvardsson (1996, s. 64) inseparability.  Kunden är 
mer eller mindre delaktig när en homestaging genomförs, vilket gör det svårt att  i  förväg 
utvärdera resultatet.

Eftersom en tjänst inte går att standardisera i samma utsträckning som en produkt behöver den 
anpassas efter situation vilket kallas  heterogenity (Grönroos 1990, s. 30). Att homestaging 
inte anpassas efter  bostadsobjekt  anser  Olle vara till  nackdel för tjänsten.  När exempelvis 
samma möblemang använts som mall och visats i olika bostadsannonser försvinner det unika 
med den enskilda bostaden och tanken med att staga ett hem. Stylingen måste anpassas efter 
den  kundgrupp  som mäklaren  eller  säljaren  riktar  sig  till.  Därför  krävs  det  dessutom en 
utförlig dialog mellan mäklare och inredare för att kunna anpassa stilen på inredningen efter 
rätt  målgrupp. Till  en början behöver en avvägning göras om det överhuvudtaget  behöver 
utföras  en  homestaging  eller  inte,  såvida  bostaden  ”duger”  som  den  är.  Detta 
ställningstagande  bör  i  samspel  med andra  utgångslägen  såsom läge  och bostadens  skick 
avgöra beslutet. 

Vi konstaterar därmed att både mäklare och homestagare skulle kunna ha ett bättre samspel 
för att kunna lyfta fram de faktorer som kunden eftersöker och anpassa hela tjänsteprocessen 
utifrån den enskildes behov.
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6.3 Servicekvalitet 

Servicekvalitet har betydelse för hur en kund upplever en tjänst. Vikten av den fysiska miljön, 
servicescape samt andra mer eller mindre icke påtagliga faktorer såsom reliability, assurance, 
empathy och responsiveness spelar också in i kundens upplevelse (Parasuraman et al. 1988,  s. 
6). Den fysiska  omgivningen eller  servicescape  har  inte  bara en  inverkan på hur  kunden 
uppfattar kvalitén på tjänsten och de fysiska attributen, utan dessa har också en indirekt effekt 
på hur kunden uppfattar de mer opåtagliga faktorerna som utförandet av tjänsten medför som i 
sin tur påverkar kundens uppfattning om exempelvis hur tillförlitliga personalen är eller om 
denne fått förtroende för företaget (Reimer & Kuehn 2005, s. 800-801). 

Att  den fysiska miljön påverkar människor är någonting som alla tre inredningsföretag är 
överens  om.  Vid  ett  bostadsköp  handlar  det  till  stor  del  om  den  fysiska  omgivningen  i 
bostaden. Servicescape kan få betydelse för hur kunden uppfattar hemmet och i slutändan 
påverkar beslutet, eftersom huset och där med en fysisk produkt är föremål för själva köpet. 
Det kan antingen innebära att kunden och ögat lockas av det som är tilltalande och som denne 
kan identifiera sig med eller så lockas kunden av att den fysiska omgivningen inte faller i 
smaken  men  som  har  potential  att  göra  det.  Williams  (2006,  s.1-3)  beskriver  därför 
homestaging  som  psykologi.  De  flesta  respondenter  är  övertygande  om  att  den  fysiska 
omgivningen  kan  vara  avgörande  vid  ett  bostadsköp  även  om  det  givetvis  finns  andra 
påverkansfaktorer såsom läge och pris. Den fysiska miljön kan medföra att människor trivs 
bättre i vissa situationer samt ses som ett konkurrensmedel. Maria tror att vi människor lockas 
av det som är vackert och att det är särskilt viktigt vid försäljning, inredning är ett verktyg 
som kan hjälpa till att styra och förstärka känslor. Homestaging lockar personer som har en 
medvetenhet  om,  känsla  eller  intresse  för  inredning,  vilka  också  kommer  att  uppleva 
servicekvalitet med att köpa ett stagat hem. 

Tillförlitlighet eller reliability (Parasuraman et al. 1988, s. 12- 40) beskriver Jens vara viktigt i 
processen med att  sälja  en bostad. Därför är det viktigt att  mäklaren inte tappar fokus på 
huvudtjänsten,  att  sälja  bostaden.  Att  tipsa  kunden  om  andra  företag  såsom 
homesagingföretag kan vara riskabelt då de inte kan garantera att ett bra jobb utförs.  Därför 
ges endast rekommendationer om andra företag och aldrig några skrivna avtal.  Lisa berättar 
att ”det mindre mäklarföretaget” framförallt använder sig av företag som de vet gör ett bra 
jobb  och  har  tid.  Greta upplyser  att  när  det  gäller  utveckling  av  mäklartjänsten  får  inte 
mäklarföretag ha kringtjänster, enligt lagen om förtroenderubbande verksamheter tenderar det 
att rubba mäklarnas förtroende som en opartisk mellanhand mellan köpare och säljare. Detta 
innebär att en mäklare inte får styra kunderna i deras val av exempelvis bank, eller försäkring 
och att ett samarbete inte får ha avtal som grund. 2 För att tjänsten ska kunna utvecklas håller 
denna lag på att luckras upp. Att en mäklare erbjuder homestaging som bitjänst menar hon 
kan ses som en förtroenderubbande verksamhet om den förmedlas på fel sätt. Denna lag kan 
därmed hämna utvecklingen av homestaging i mäklarbranschen. Att däremot rekommendera 
kunden en homestaging vid efterfrågan anser Greta vara en annan sak. 

Responsiveness (Parasuraman et al. 1988, s. 12- 40) innebär personalens förmåga att agera på 
ett tillmötesgående sätt,  vara flexibel samt att tillgodose kundens behov. I och med att en 
fastighetsaffär kan vara en av de största affärer som görs i livet är det viktigt att kundens 
behov blir tillgodosedda och att mäklaren lägger sin fokus på kunden. 

2 14§ 2:a meningen Fastighetsmäklarlagen  …”Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba 
förtroendet för honom som mäklare”
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Kunden ska därmed känna sig speciell och få en känsla av att det enda mäklaren prioriterar är 
den enskilde kunden. För att ständigt förbättra verksamheten arbetar Mäklarcity kontinuerligt 
med kundvård genom sina förmånsregister. De har även samarbeten med en rad andra företag 
som  erbjuder  rabatter,  vilket  kan  skapa  ett  mervärde  för  kunden.  Lisa på  ”det  mindre 
mäklarföretaget” har valt att tillgodose kundens behov genom att bjuda på ett helt ”flyttpaket” 
vid anlitandet av mäklartjänsten, där flyttstädning, och konsultation av homestaging med en 
professionell inredare ingår. Tanken är att underlätta för kunden genom att företaget tar hand 
om fler delar av processen, då vissa kunder anser det vara påfrestande och jobbigt att flytta. 
Homestaging kan därmed vara en tjänst som vissa kunder som till exempel har ont om tid 
eller personer som inte är intresserade av inredning uppskattar,  såsom i fallet  med  Gösta. 
Även här framgår vikten av att kunna bemöta varje kunds unika behov. Vi anser också att 
mäklarna bör arbeta mer med uppföljning av sin verksamhet för att kunna identifiera vilka 
faktorer som de kan förbättra, samt ta reda på vad kunderna faktiskt efterfrågar genom att 
tillämpa kundundersökningar.

6.4 Marknadsföring

Marknadsföringen av nya tjänster får stor betydelse för hur den senare mottas på marknaden, 
givet vårt syfte är det därför viktigt att utreda hur mäklarna väljer att marknadsföra tjänsten. 
Det är i detta skede som företaget kan påverka kunden och skapa en positiv mental bild om 
den  nya  tjänst  eller  produkt  som  erbjuds  (Fitzsimmons  &  Fitzsimmons  2000,  s.  72). 
Marknadsföringsmixen för tjänster består (Zeithaml 2006, s. 25-27) av ett antal komponenter 
bestående av  plats, pris, promotion, produkt, people (människor),  processen samt  physical  
evidence, som är de fysiska attribut som kunden kommer i kontakt med.

Inom fastighetsförmedling i Umeå har de flesta mäklarföretag en ganska likartad uppbyggnad 
och även en liknande marknadsföringsstrategi.  De flesta mäklarföretagen är  lokaliserade i 
centrala  Umeå och har  ett  mäklarkontor  dit  kunden kan komma för att  besöka mäklaren. 
Eftersom mycket av informationen om fastigheterna läggs ut på företagets hemsida, samt den 
gemensamma webportalen hemnet. Priset eller det arvode de tar för sin tjänst varierar mellan 
byråerna men var ingenting vi lade fokus på att ta reda på i exakta mått. Det som framkom var 
att det låg något högre för de större byråerna.  Greta berättar att de mindre byråerna sänker 
sina arvoden in i det längsta för att locka till sig objekt medan de på Mäklarcity håller sig till 
en nivå de inte går under. En av säljarna berättar också att de valde Mäklarcity trots att de tar 
bland det högsta arvodet, för att få en strukturerad mäklare som passade deras behov. Detta 
tyder på att  priset i  sammanhanget har en ganska lite betydelse och att  det i  slutändan är 
hanteringen av försäljningen som är det viktiga.

Promotion, eller annonsering är en central del av mäklartjänsten medan vi nästan inte stött på 
någon annonsering om erbjudanden rörande homestaging. Mäklarna sammanställer som en 
del  av  tjänsten  en  objektsbeskrivning  och  annonserar  med  den.  Jens berättar  att  de  vill 
uppfattas lite annorlunda och har även som slogan ”Inte som andra mäklare” i sina annonser 
och på hemsidan. I övrigt skiljer sig inte de övriga byråerna särskilt mycket åt i utseendet på 
annonserna. De har lite olika kampanjer och erbjudanden men ingen som helt särskiljer sig. 
De visar alla en bild av dem som arbetar på byrån och även objektbeskrivningarna påminner 
om varandra. 

Hur mäklarna marknadsför visar sig för en del av säljarna har en stor betydelse, exempelvis 
Victoria menade att de valde mäklare på grund av att de hade den snyggaste annonserna. 
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I de övriga fallen var det dock till större del mäklarens kompetens som var avgörande i valet 
av mäklare. Vi konstaterar att ingen av köparna tar upp annonsering som en orsak till att de 
valde en specifik mäklare utan det var andra faktorer som läge, huset och priset som avgjorde. 

De tre homestaging aktörerna vi talade med arbetade en väldigt liten del eller ingen alls med 
annonsering för att synas. Olle har vid några tillfällen synts i samband med marknadsföringen 
av det mäklarföretag som han haft samarbete med. I övrigt har han reklam på bilen, vilket han 
har upplevt som effektivt. Något mer anser han sig inte, varken ha tid med eller behöva i 
dagsläget. Maria är den som mest aktivt arbetat med att marknadsföra sin tjänst. Hon har när 
vi talade med henne jobbat fram en annons för dagspress och Internet, tillsammans med en 
reklambyrå. I övrigt har hon genom att föra en dialog med mäklarna försökt sälja in sin idé. 
Hon berättar att det går relativt trögt, och att det endast är ett fåtal som anammat idén. TM-
konsult  har vid ett tillfälle annonserat i  en tidning för villaägare,  annars har de gett  ut ett 
informationsblad  till  de  mäklare  de  har  kontakt  med.  Inte  heller  dem arbetar  aktivt  med 
annonsering. Vi anser att den nästan obefintliga annonseringen har gjort att kunderna inte är 
medvetna om att tjänsten finns i Umeå vilket kan vara en orsak att den heller inte efterfrågas. 
Särskilt eftersom den inte marknadsförs i samband med mäklartjänsten. 

Produkten är  i  slutändan bostaden i  form av en villa,  radhus,  eller  en lägenhet.  I  det här 
sammanhanget  är  det  svårt  att  tala  om  förpackning  och  andra  attribut  som  det  i  den 
traditionella litteraturen brukar handla om (Zeithaml, et al. 2006, s. 25-27). Vi menar dock att 
homestaging kan vara ett sätt att ”förpacka” produkten och göra den mer tilltalande sätt, vilket 
vi konstaterar ur köparens synvinkel inte alltid är det som efterfrågas. Det kan ibland vara 
avskräckande menar både Jens och Greta om bostaden är för fint exponerad vilket kan göra 
att kunden får uppfattningen att priset kommer att bli för högt. Även de köpare vi intervjuat 
påpekar att de hellre renoverar själva för att tjäna på affären.

People, de  människor  som  medverkar  i  verksamheten  är  otroligt  viktiga  inom 
fastighetsförmedlingsbranschen. Det är en stor affär för den enskilda människan och det är 
viktigt att kunna lita på mäklaren, om ett förtroende skapas kan det också leda vidare till att 
kunderna sprider ryktet vidare vare sig det är positiva uppfattningar eller om det handlar om 
kritik. Framförallt i försäljningsprocessen framhäver våra tillfrågade respondenter vikten av 
att mäklaren är strukturerad, gav förtroende och var lätt att ha och göra med. Både Johanna 
och  Jörgen och  Anna och  Pär  hade  valt  Mäklarcity  på  grund  av  det  förtroendegivande 
beteendet, samt att de haft kontakt med dem förut vilket visar på vikten av ett gott rykte. I 
fallet med Victoria och Lars hade mäklarens beteende en negativ inverkan, trots att arvodet 
skrevs av på grund av en del problem påverkade det deras upplevelse av tjänsten negativt. 

Som mäklare är det viktigt att anpassa sitt beteende efter kundens behov. Greta tar upp vikten 
av att känna av vad kunden efterfrågar. Än en gång framgår mäklarens förtroende som en av 
de  viktigaste  faktorerna  vid  val  av  mäklare  och  för  att  kunden  ska  känna  sig  nöjd  med 
resultatet, vilket också i förlängningen är det som kunden för vidare till vänner och bekanta. 
Att skapa ett förtroende och hantera processen strukturerat blir också viktigt i förlängningen 
eftersom kunderna för upplevelsen vidare genom att prata med sina vänner och bekanta.

Även  inredarna  som arbetar  med  homestaging  berättar  om hur  viktigt  det  är  att  läsa  av 
kunden.  Maria berättar att många människor är i speciella skeden i sina liv vid en flytt, det 
kan vara en livspartner som gått  bort eller en skilsmässa och då är det viktigt att  hantera 
situationen på rätt sätt. 
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Tjejerna på TM-konsult berättar även dem att de är noga med att inte kunden ska känna sig 
kritiserad, hemmet är för många en del av dem själva och det kan vara känsligt att påpeka 
brister.

Physical evidence som är den omgivning där tjänsten utförs kan inom fastighetsförmedling 
innebära både mäklarkontoret och vad det signalerar till kunden och även bostaden som är 
den miljö där den potentiella köparen tar ställning till om det är en bostad han eller hon vill 
köpa. Omgivningen i huset  är det som  Maria menar skapar en köplust, många människor 
lockas av det som är vackert och som de kan identifiera sig med som person. Olle menar att 
den fysiska miljön både kan förstärka en verksamhet och motarbeta den. Av de kunder som 
köpt hus som vi intervjuat menar att miljön i huset påverkar på olika sätt. Sara som köpte ett 
hus som inte var gjort någonting inuti hade en referens från ett annat likadant som var mer 
påkostat. Hon upplevde det som en vinst att själv kunna utforma dessa åtgärder och betala lite 
mindre. Även  Frida lockades på visningen av den potential som hennes lägenhet hade och 
som hon själv kunde påverka. Tina, vår tredje köpare tyckte dock att utsidan på huset de köpte 
spelade på känslan av en idyll för en barnfamilj. Hon berättar att hon lockades av den, men 
insidan var däremot inte speciellt tilltalande eftersom det stod kartonger överallt, men hon 
ansåg att de ändå hade lyckats förmedla en känsla.

Mäklarna är i de flesta fall de som tar bilderna till ett objekt och de försöker ta så tilltalande 
bilder som möjligt.  Greta berättar att hon ibland föreslår att kunden kan flytta någon möbel 
för att de ska bli en bättre bild. Hon menar dock att det är med viss försiktighet som hon 
kommer med förslag, i de få fall hon rekommenderat homestaging har hon varit noga med att 
läsa  av  om kunden  varit  mottaglig  för  det.  Att  som  föreslå  en  homestaging  eller  andra 
ändringar av bostaden inför visningen upplever vi vara en stor anledning till att tjänsten inte är 
mer utbredd i Umeå, det är fortfarande lite tabu. Det framgår trots allt att även fast köparna 
inte medger att de lockas av ett fint yttre är det vissa värden som hemtrevnad och en känsla 
för huset som avgör köpet. Detta kan vara faktorer att spinna vidare på i en utveckling av 
tjänsten homestaging.

Processen som en fastighetsförmedling består av pågår i många fall under en ganska lång tid, 
mäklarna berättar att det i genomsnitt brukar ta en månad från det att säljaren anlitar mäklaren 
till dess att bostaden marknadsförs och sedan kommer upp till försäljning. Det innebär att den 
består  av  ett  flertal  olika  möten  mellan  säljare  och  mäklare  samt  mellan  mäklare  och 
eventuella köpare. Vi kommer att klargöra vikten av tjänsteprocessen djupare senare i arbetet 
men konstaterar  att  det är  en central  faktor  även i  marknadsföringen att  aktörerna har en 
förståelse för hur processen är uppbyggd och ska hanteras.

Mäklarna  arbetar  på  relativt  liknande  sett  med  marknadsföring  även om exempelvis  ”det 
mindre mäklarföretaget” har ett erbjudande som skiljer sig från de andra. Marknadsföringen 
borde  ha  en  mer  framträdande  roll  om homestaging  ska  kunna  etableras  som en  del  av 
mäklartjänsten.  Både  för  inredarna  som  inte  arbetar  med  annonsering  i  någon  högre 
utsträckning och för mäklarna. Mäklarna skulle kunna använda argumenten för homestaging 
mer i exempelvis annonser och i information till kunderna samt informera om att möjligheten 
finns.  När  det  sedan finns  en större medvetenhet  att  tjänsten också finns i  Umeå kan ett 
tydligare  erbjudande  formuleras.  Sedan  menar  vi  inte  att  alla  resurser  ska  läggas  på 
marknadsföring i form av annonsering.  Vi anser att mäklarna till  stor del bör fokusera på 
relationer  och förtroende eftersom det  framkommit  att  det  har  stor betydelse  vid valet  av 
mäklare.
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6.5 Homestaging som upplevelse

För att fånga ett ytterligare perspektiv av marknadsföringens betydelse har vi valt att även 
belysa  upplevelser  i  sammanhanget.  Syftet  med  att  skapa  en  upplevelse  är  att  framkalla 
någonting  extra  utöver  själva  tjänsten  (Mossberg  2003,  s.  11-13).  När  en  homestaging 
genomförs är det för att skapa en känsla hos köparen. Maria menar att ett hem ger status och 
den fysiska miljön och utseende visar vem du är som person. En tilltalande miljö kan påverka 
köparen på ett positivt sätt, och inredning kan vara ett verktyg som kan hjälpa till att förstärka 
känslor och en status.  Maria anser att homestaging är ett sätt att höja upplevelsevärdet av 
bostaden och att  det  bidrar  till  att  fler lockas till  en visning av ett  tilltalande objekt.  Om 
kunden  upplever  visningen  som  en  positiv  upplevelse  där  de  kan  känna  sig  hemma  har 
projektet lyckats. 

Genom segmentering lockar företaget en speciell kundgrupp, tidigare kunde det innebära en 
viss åldersgrupp eller människor med en speciell klasstillhörighet. Detta håller på att luckras 
upp och det handlar mer och mer om att locka dem med liknande intressen och mål med livet 
(McCole 2004, s. 537). För homestaging kan det innebära att den anpassas efter en viss typ av 
kunder med speciella önskemål som lockas av en viss typ av objekt. Som inredare försöker 
Pia och Elisabeth att anpassa tjänsten efter både objektet och kunden. De vill som en del av 
tjänsten skapa en bild av hur köparen kan utnyttja bostaden på bästa sätt. Kunden kan då få en 
upplevelse av hur det skulle kunna vara att bo just där. De berättar om en lägenhet de arbetat 
med som var liten till ytan. I stället för att anpassa den till att likna ett studentrum som kanske 
varit  den naturliga segmenteringen försökte  de  forma en bostad  för  en person som levde 
ensam men inte nödvändigtvis en student. Detta gjorde att de inte stängde ute den kundgrupp 
som vi kanske inte alltid i första hand förknippar med ett litet boende men som också har det 
behovet. Den lockade fler segment att få en positiv känsla för bostaden och erbjöd någonting 
mer än kärntjänsten genom att hjälpa kunden se möjligheter med boendet. 

Inom fastighetsförmedling  det  är  viktigt  att  inte  enbart  fokusera  på traditionella  segment, 
indelade  i  barnfamiljer,  studenter,  eller  pensionärer.  Det  bör  därför  handla  om  att  visa 
bostadens potential  och de mervärden den kan medföra för en kund med speciella behov. 
Genom att skapa en upplevelse av tillhörighet och hemkänsla med hjälp av homestaging kan 
tjänsten bidra till att visa denna potential. Däremot bör den anpassas till objektet, alla lockas 
inte av samma exponering och Umeåbornas behov kan inte likställas med det som syns i TV-
programmen eller i inredningsmagasin. 

Diller et al. (2006, s. 17-21) menar att vad kunder värderar mest i en positiv upplevelse är en 
känsla av tillfredställelse och att ha presterat något. Det som framkom av de köpare vi kom i 
kontakt med var att de ville känna att de gjort en bra affär. För dem skulle en tilltalande 
exponering snarare bidra till en skeptisk inställning. Sara berättar att de köpte ett radhus som 
inte har renoverat och att de själva skapade sig en bild av hur de kunde utforma bostaden. De 
hade tidigare varit på visning i ett likadant parhus där det var en hel del omgjort och på så sätt 
fått  en  uppfattning  om  vilken  potential  parhuset  hade.  Hon  berättar  att  de  kände  stor 
tillfredställelse med att ha kommit undan billigare och att de nu kunde lägga dessa pengar på 
att själva renovera som de ville ha det. Frida en av de andra köparna berättar att hon upplevde 
den uteblivna stylingen i  lägenheten som någonting positivt  när  hon bestämde sig för sin 
lägenhet. Hon menar att hon inte vill känna att hon la pengarna på något som inte gynnar 
henne i slutändan. 
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Vi tolkar detta som att upplevelsen för köparna handlar om mer än bara en hemtrevnadskänsla 
de vill känna tillfredställelse med affären och inte betala för något som inte gynnar dem”. 
Detta är något att beakta när det kommer till homestaging det är viktigt att inte överarbeta 
objekten  och  använda  homestaging  när  pengarna  i  stället  skulle  kunna  användas  till 
renovering och inte dekoration.

Omgivningen  och  de  fysiska  attributen  är  bara  en  del  av  det  som  bidrar  till  en  positiv 
upplevelse för kunden. Även andra kunder och personalen bidrar till den upplevda kvalitén 
och upplevelsen av tjänsten (Mossberg 2003, s. 39). De kunder som anlitat mäklare för att 
sälja sin bostad lägger stor vikt vid hur strukturerat mäklaren hanterar försäljningen. De anser 
att det är viktigt att känna tillit. Om mötet med mäklaren, ”the moment of truth”, upplevs som 
otillfredsställande får det en negativ inverkan på hur de upplever kvalitén på tjänsten som 
helhet.  Victoria  en av säljarna berättar att deras mäklare skötte försäljningen ostrukturerat, 
mäklaren hade inte tid att komma på visningarna utan skickade andra som inte var förberedda 
på kundernas frågor samt en rad andra incidenter. Det resulterade i att  mäklaren skrev av 
arvodet, men det hade inte någon förbättrande inverkan på hur hon upplevde tjänsten snarare 
tvärtom. Johanna en av de andra säljarna hade däremot en mycket positiv bild av sin mäklare 
som med ett  strukturerat  tillvägagångssätt  ingav ett  gott  förtroende.  Ingen i  kundgruppen 
nämner att andra kunder har någon inverkan på hur tjänsten upplevs. Varken de som gått på 
visningar  eller  de  som  anlitat  en  mäklare  eller  inredare  vilket  visar  på  att  det  i  detta 
sammanhang inte har någon större betydelse. 

Olle menar att  tjänsten underlättar  försäljningsprocessen för kunden som säljer  sin bostad 
slipper uppleva att de visar upp det mest personliga som ett hem ändå är för allmänheten. Den 
respondent vi talade med som använt sig av tjänsten gjorde det främst för att han inte själv 
kunde medverka till att göra i ordning huset. Han ville ha ut en så god vinst som möjligt och 
var villig att  satsa pengar  för att  vinna på det  i  slutändan.  Eftersom det handlade om ett 
dödsbo var det en lösning på ett problem för säljaren eftersom han dessutom bodde långt ifrån 
bostaden som skulle säljas. Homestaging kan därmed fylla en funktion för dem som inte har 
möjlighet att själv medverka vid försäljningen, detta är något som mäklarna borde framhäva 
mer i erbjudandet av sina tjänster.

Köparna  vill  inte  medge  att  den  fysiska  omgivningen  spelar  stor  roll  vid  deras  egna 
fastighetsaffärer utan vill hellre göra en bra affär och renovera själva. Detta tyder på en viss 
motvilja  till  homestaging  och  att  tjänsten  upplevs  som  vilseledande,  något  som  de  är 
vaksamma mot. Däremot kan det vara ett alternativ när säljaren inte har tid att engagera sig. 
Om säljaren är i  behov av hjälp vilket vår respondent som bodde på annan ort var i,  kan 
homestaging vara en bra lösning som uppskattas och leder till en utveckling av mäklarens 
erbjudande.

6.6 Tjänsteprocessen

En tjänst kan beskrivas som en kedja av processer, och att kritiska faktorer bör granskas samt 
att kundens,  samarbetspartners, och leverantörernas  roll i samspelet synliggörs. (Edvardsson 
1996, s. 102) Tjänsteprocessen speglar de olika aktörernas attityder till tjänsten homestaging 
och  hjälper  till  att  förklara  en  av  anledningarna  till  att  homestaging  ännu  inte  fått 
genomslagskraft på Umeåmarknaden. En av tre mäklarfirmor har valt att erbjuda kunden en 
konsultation av homestaging vid köp av mäklartjänsten, medan de övriga är skeptiska eller 
försiktiga till att erbjuda tjänsten. Denna faktor är avgörande för om tjänsten överhuvudtaget 
ska få fotfäste. 
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Eftersom kunderna som vi tidigare poängterat litar på mäklaren är det naturligt att de inte får 
upp ögonen för  tjänsten.  För  att  homestaging  ska  kunna etableras  måste  tjänsteprocessen 
förbättras, och ett samarbete mäklare och inredare emellan blir den viktigaste faktorn. 

I dagens läge räcker det ofta inte att erbjuda tjänsten som den är, för att särskilja sig på en 
konkurrensutsatt marknad måste företaget kunna erbjuda någonting extra (Grönroos 2002, s. 
185).  Tjänsteprocessen  som  innefattar  även  andra  stödtjänster.  Endast  en  av  tre  mäklare 
erbjuder bitjänster såsom homestaging eller flyttstädning utöver själva mäklartjänsten för att 
skilja sig från sina konkurrenter. Den ena av de två andra mäklarna har valt att rekommendera 
tjänsten till kunden om denne siar svårigheter med att få bostaden såld. Den tredje mäklaren, 
Jens menar  att  Mäklarcity  valt  att  avstå  från  att  erbjuda  tjänsten  homestaging  eftersom 
tjänsten inte efterfrågas ännu. Företaget har valt att rekommendera kunden ett företag såsom 
en  homestagingfirma  vid  förfrågan,  men  ser  det  som  ett  problem  då  de  inte  har  någon 
möjlighet  att  styra  hur  den  tredje  parten  utför  jobbet.  Skulle  det  hända  att  kunden  blir 
missnöjd med resultatet är det lätt hänt att hela försäljningsprocessen uppfattas som negativ 
och därmed också mäklarfirman.  Det  är  med andra ord oerhört  viktigt  att  nätverket  med 
samarbeten fungerar för både mäklare och inredare.

Andra anledningar till att två av tre mäklare är skeptiska till homestaging kan dels bero på det 
faktum att de så lite som möjligt vill bli förknippade med andra företag då de inte är säkra på 
hur resultatet utfaller, och dels på grund av att mäklaren vill sälja bort bostaden så snabbt som 
möjligt för att kunna ta in nya objekt. Ska en bostad homestagas innebär det ytterligare en steg 
i processen för mäklarens del. Skulle fallet komma att bli så att bostaden inte blir såld väljer 
mäklaren hellre utvägen att sänka priset.

Hur  stor  påverkan  har  då  stödtjänsten  homestaging  vid  val  av  mäklare?  Olle  anser  inte 
homestaging ha någon inverkan. Valet av mäklare görs utifrån kundens föreställning om vad 
som kännetecknar en bra mäklare.  Det handlar också om vad den enskilde personen anser 
vara viktigt i en bostadsaffär, då en bostadsaffär ofta innefattar en stor summa pengar. När det 
kommer till stora summor pengar är det viktigt med förtroende och struktur vilket säljarna 
beskriver påverkat dem vid val av mäklare. Att Mäklarcity arbetar utifrån denna strategi kan 
ha påverkat deras ledande position på marknaden. Bitjänster såsom gratis flyttstädning eller 
konsultation  av  homestaging  har  inte  en  lika  stor  påverkansfaktor,  i  alla  fall  inte  på  en 
Umeåmarknaden. Det kan dock hända att kunden själv inte tid eller ork att engagera sig i 
försäljningen  som  Göstas fall,  vilket  kan  leda  till  att  mäklaren  bestäms  efter  huruvida 
stödtjänster ingår eller inte.

Alla  de  tre  säljarna  valde  att  anlita  en  mäklare,  utifrån  antingen  tidigare  erfarenheter  av 
företaget, struktur av försäljningsprocessen eller kunnighet och förtroendeingivande hos det 
enskilda mäklarföretaget. Anna och Per berättade hur de funderat på att anlita en professionell 
homestagare  vid försäljning av deras hus,  men blev avrådda detta  av mäklaren.  Eftersom 
mäklaren har en förtroendeingivande roll för säljaren, påverkar denne i stort sett valet om att 
genomföra en homestaging eller inte.  Mäklaren förväntas besitta erfarenhet och kunnighet 
angående frågan om några förbättrande åtgärder, med hänsyn till enskilde bostaden behöver 
genomföras. Påtryckningar från media behöver därmed inte hellre ha inverkan på om säljaren 
beslutar  sig  för  att  homestaga  eller  inte.  Detta  eftersom  den  största  bevakningen  om 
homestaging har kommit från Stockholm och inte Umeå. Skulle det däremot exempelvis börja 
sändas program om homestaging från Umeå skulle marknaden här lättare relatera till  dess 
effekt eftersom Stockholm och Umeå skiljer sig från varandra. 
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För  att  en  förändring  ska  ske  och  få  homestaging  att  bli  genomslagskraftig  på 
Umeåmarknaden, krävs en förändring hos mäklarna angående dess attityder  kring tjänsten 
eftersom att de flesta homestagingjobb genereras från mäklarna. När kunden frågar mäklaren 
om denne tycker det vara nödvändigt med att staga sin bostad och mäklaren alltid svarar att 
det inte är nödvändigt, kanske på grund av okunskap inom ämnet inredning leder det till en tro 
att  homestaging  inte  har  någon  effekt.  Kunden  fattar  därmed  ett  beslut  efter  mäklarens 
rekommendationer, då denne litar på mäklarens omdöme. 

Det framkommer att de flesta av köparna i studien hellre köper en bostad som inte stylats. 
Antingen för att slippa en eventuell höjning av försäljningspriset för de kostnader säljaren lagt 
ut för tjänsten eller på grund av att de hellre vill renovera själva och exempelvis måla utifrån 
eget  tycke  och  smak.  Det  finns  därmed  olika  kundgrupper  som  har  olika  åsikter  kring 
huruvida en bostad ska homestagas eller inte. Därför behöver mäklaren ha kunskap om att 
homestaging kan ha positiva effekter  på vissa bostäder,  medan negativa på andra.  Att  till 
exempel styla ett hus som egentligen är i behov av en helrenovering kan medföra att kunden 
uppfattar det som att säljaren snarare har någonting att dölja än att kunden får den ”vill ha 
känsla” som är tanken med själva stylningen. 

6.7 Utveckling av mäklartjänsten

För att analysera hur en ny tjänst bör implementeras i en verksamhet har vi tagit hjälp av teori 
inom tjänsteutveckling. Vi ska utifrån den utvärdera hur det gått till hos våra respondenter och 
sedan  undersöka  hur  processen  kan  förbättras  eller  om  tjänsten  inte  har  några  fortsatta 
utvecklingsmöjligheter. 

I  modellen  som  behandlar  tjänsteutvecklingens  faser,  (Edvardsson  1996,  s.189)  utgår 
utvecklingsprocessen utifrån tjänstens logik som vi behandlat tidigare. Mäklartjänsten har haft 
en  liknande  struktur  i  många  år,  den  utveckling  som skett  är  ett  ökande  användande  av 
Internet som blivit en viktig del när kunderna ska söka efter en lämplig bostad. Det som visar 
sig  bland  de  kunder  vi  haft  kontakt  med  är  att  kontakten  med  personalen  och  mäklaren 
fortfarande är  viktig  för  att  de  ska  känna sig  nöjda  med utfallet.  Mäklartjänsten  har  inte 
utvecklats till att i någon stor utsträckning innefatta samarbeten med företag runt omkring en 
bostadsaffär. Enligt  Greta en av mäklarna beror det till stor del av den lag som begränsar 
mäklarens arbete  3. Detta håller på att förändras eftersom utvecklingen tenderar att gå åt en 
mer specialisering, menar hon eftersom mäklarbyråerna med den stora konkurrens som råder 
allt mer försöker särskilja sig från sina konkurrenter. Det framkom även i en undersökning av 
kundernas efterfrågan av kringtjänster gjord av Temo från förra året att intresset var stort från 
kundernas sida dock inte av inredningstjänster (Almering, 2006 Synnovate undersökning).

När vi diskuterar vilken roll samarbeten med andra företag har för verksamheten menar Jens 
på Mäklarcity att deras de fasta rutinerna och uteblivna samarbeten beror på att de inte vill 
sammankopplas med företag som gör dåligt ifrån sig och att det fungerar att anlita dem som 
arbetat  med  tidigare.  Verksamheten  kräver  inte  några  erbjudanden  om  exempelvis 
homestaging för att kunna konkurrera på marknaden. De arbetar med det som de är bra på 
vilket är fastighetsförmedling. 

3 14§ 2:a meningen Fastighetsmäklarlagen  …”Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba 
förtroendet för honom som mäklare”
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Idégenereringen är  en viktig  del  för  att  en verksamhet  ska kunna utvecklas.  I  fallet  med 
homestaging på exempelvis ”det mindre mäklarföretaget” kommer idén utifrån,  Maria och 
hennes försök att sälja in idén kan ses som en källa till idén. Den måste då accepteras av 
ledningen i företaget för att det överhuvudtaget ska kunna gå vidare konstrueras till ett projekt 
(Edvardsson m. fl. 2000, s. 81-82). Det har den gjort i ”det mindre mäklarföretagets” fall och 
vi anser att den nu skulle behöva gå vidare och utvecklas ytterligare för att tjänsten ska bli en 
etablerad  del  av  deras  verksamhet.  Ytterligare  marknadsföring  för  att  medvetandegöra 
tjänstens  möjligheter  är  något  som  skulle  kunna  göra  att  den  går  vidare  i 
utvecklingsprocessen.

När  det  gäller  Mäklarcity  och  Mäklarringen  har  de  valt  att  inte  ha  något  kontinuerligt 
samarbete med vare sig Grädde eller någon av de andra verksamma inredarna. Greta berättar 
att tanken har väckts och att det framöver kanske kommer att vara någonting de kommer att 
rekommendera  i  större  utsträckning  till  deras  kunder  framöver.  Med  andra  ord  är  det 
fortfarande inte något de gått vidare med, vi tolkar det som att det fortfarande befinner sig i en 
typ av idégenereringsfas, det har varken tagit ett beslut att gå vidare med idén eller avfärdat 
den. Mäklarcity har däremot tydligare tagit ställning att inte gå vidare med att införa tjänsten i 
sin  verksamhet.  Jens berättar  att  de  inte  anser  sig  behöva  erbjuda  tjänsten  eftersom inte 
kunderna efterfrågar den. Han har heller ingen erfarenhet av hur utbrett homestaging och hans 
uppfattning är att hans kolleger inte heller fått ut någonting av tjänsten när den väl utnyttjats. 
Han berättar om ett exempel där huset inte blev sålt, även om han tillägger att det kunde bero 
på andra faktorer.

”Det mindre mäklarföretaget” har gått vidare från att idén uppmärksammats och utarbetade 
tillsammans med inredaren Maria ett erbjudande som består av en konsultation. Utifrån den 
idéstrategimodell som vi beskrivit i teorin, Extended quadrant analysis så har processen med 
idégenerering inte direkt följt någon speciell strategi. Det visar sig att  Lisa på ”det mindre 
mäklarföretaget”  känner  inredaren  Maria på  Grädde  sedan tidigare  och att  projektet  från 
början var ett test på hur mottagliga kunderna var för homestaging. Konsultationen är inte 
något kunderna betalar för vilket vi tror gör att de på grund av det känner sig positivt inställda 
till tjänsten. Lisa berättar att det ofta leder till större samarbeten och att det fungerar som en 
slags inkörsport. Detta genererar mervärden framförallt för Marias verksamhet. Lisa har även 
hon  tolkat  samarbetet  som  positivt  för  deras  verksamhet  och  att  det  ger  dem  en 
konkurrensfördel genom att locka till sig fler kunder.

Karläggning av konkurrenter. Maria berättar att hon inte känner av några konkurrenter i stan 
vilket gör att hon inte kunnat studera någon annans beteende. Vi tolkar det som om att den 
inspiration hon fått till att utveckla tjänsten kommer framförallt från TV-program och egna 
idéer  utifrån  den  erfarenhet  hon  har  som  inredare.  Hon  har  inte  närmare  studerat  andra 
verksamma  på  marknader  i  andra  städer  där  fenomenet  är  mer  utbrett.  Vi  kan  se  en 
problematik i att det inte finns några konkurrenter att studera i Umeå. Det visar sig vara svårt 
att relatera till andra marknader som Stockholm eftersom de har andra medier runt omkring 
som medför till en ökad medvetenhet. TV-program som sänds från Stockholm är svåra att 
relatera till marknaden i Umeå.

Identifiera framgångsfaktorer. I Umeå är ”det mindre mäklarföretaget” det enda företag som 
aktivt erbjuder homestaging. Erbjudandet består av en konsultation och det framgår som vi 
tidigare nämnt ofta till större uppdrag. Detta ser vi som en framgångsfaktor, som kan gynna 
inte bara Marias verksamhet utan också ”det mindre mäklarföretaget” om resultatet upplevs 
som tillfredställande. 
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Det framgår av den kund vi talat med som använt sig av homestaging att även om han var 
något skeptisk från början upplevde han resultatet som lyckat och dessa känslor tror vi kan 
förknippas med även den övriga delar av fastighetsförmedlingen.

Den strategi som Pia och  Elisabeth använt sig av när de erbjuder homestaging är en annan 
framgångsfaktor  som  vi  identifierat.  De  har  valt  att  under  visningen  helt  öppet  visa  att 
bostaden är homestagad. På så sätt är det ingen som känner sig lurad och vi tror att det kan 
vara ett sätt att tvätta bort det faktum att kunderna inte vill känna sig lurade. Deras strategi 
kan i stället ses som något positivt för köparen genom att denne kan skapa en tydlig bild om 
hur  bostaden  kan  utformas.  Varuhuset  som  lånar  ut  exempelvis  möbler  och 
dekorationsdetaljer  är  också mer villiga att  bistå med dessa om de kan se ett  vinstsyfte  i 
samarbetet, de ställer alltid ut en skylt med prisuppgifter på det som är lånat, vilket gör att 
kunderna enkelt kan se vad det kostar och var det kan köpas.

En annan framgångsfaktor som homestaging kan bidra med till mäklarna är att annonserna för 
att bli mer tilltalande, vilket kan locka fler kunder till visningarna. Både Greta och Lisa anser 
att det är lättare att få kunderna intresserade av en bostad som uppfattas som attraktiv. Även 
Jens håller med om att det är roligare att visa ett objekt som känns snyggt och trevligt.

Designa verktyg. Att designa verktyg för idén är det ingen av mäklarna som tagit initiativ till, 
förutom att erbjuda den gratis. Det är inredarna som själv utformar hur tjänsten ska utföras. I 
detta  skede  skulle  mäklarna  kunna  bidra  med  mer  kunskap  om  hur  kundrelationen  för 
fastighetsförmedling ska hanteras. Även om många av kunderna lyssnar på vad inredarna har 
att  säga framkommer  det att  många kunder även vill  ha mäklarens synpunkter  på om det 
behövs och i vilken utsträckning. Mäklaren bör vara en del av processen tillsammans med 
inredaren för att tjänsten ska kunna utvecklas. 

Samla i material och utvärdera den egna kompetensen. Det kan säkert vara nyttigt att studera 
andra marknader, men Umeå skiljer sig från Storstadsregionerna på mer än ett sätt även om 
marknadsutvecklingen  för  bostäder  är  stark  på  de  båda  marknaderna.  I  Stockholm  är 
köpkraften starkare och andelen som är villiga att betala för tjänsten är fler på grund av att det 
helt enkelt har en större folkmängd. Det krävs fler undersökningar för att mer exakt ta reda på 
hur kundernas inställning till tjänsten ser ut. Utifrån den information som framkommer kan 
sedan den samlade  kompetensen utvärderas.  Mäklarna  anser  vi  skulle  kunna behöva mer 
kunskap om hur inredarna arbetar och inredarna skulle kunna lära sig mer av hur en mäklare 
och kunder tänker. 

Placera in framgångsfaktorer i  Importance-performance Grind. Nästa steg är att placera in 
framgångsfaktorer i modellen som vi beskrev i teoriavsnittet. Dessa är några av de åtgärder vi 
anser att de kan arbeta utifrån.

Spänningsfaktorer 

• Att skapa visningen som en upplevelse.
• Att  kunna  erbjuda  kringtjänster  som  homestaging  och  ge  kunden  något  som 

överträffar förväntningarna.

Det är dessa faktorer som företaget ska fokusera på om de ska kunna utvecklas, genom att 
erbjuda någonting extra som skapar  en upplevelse vilket  ger  kunden någonting utöver  de 
vanliga.
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Prestationer hos personalen är viktiga

• Att skapa ett förtroende. 
• Öka trovärdigheten som mäklare.
• Att öppet visa att homestaging genomförts för att skapa ett värde för köparen.

Dessa faktorer måste företaget fortsätta arbeta med för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 
Relationer och förtroende är det som ger servicekvalitet.

Prestationer är oviktiga

• Kampanjer med kortsiktiga resultat för att locka kunder, kostar mer än de smakar och 
som kan skada långsiktiga relationer om de inte följs upp.

Genom  att  identifiera  prestationer  som  inte  ger  några  varaktiga  resultat  kan  företaget 
prioritera bort onödiga inslag. Dessa faktorer ska inte läggas resurser på.

Grund faktorer för tjänsten

• Att rutiner fungerar (exempelvis hemsidan eller visningar) 
• Att mäklaren är lätt att kontakta för frågor

För att verksamheten ska fungera måste vissa grundförutsättningar fungera. Dessa ska inte ta 
upp några extraresurser utan helt enkelt fungera.

Utveckla strategier. Vi konstaterar att utvecklingen av homestagingtjänsten möjligen kan vara 
i sin linda och för att den ska kunna utvecklas krävs det strategier som passar marknaden i 
Umeå. Om lagstiftningen luckras upp tror vi att det kan det vara en öppning för tjänstens 
fortsatta utveckling. I övrigt bör mäklarna införskaffa mer information både om kundernas 
åsikter kring tjänsten samt vilka nyckelfaktorer som gör att olika människor väljer sin bostad. 

Det kan också vara en strategi anser vi att internt kunna erbjuda tjänsten vilket skulle kunna 
minska kostnaderna för att anlita någon utifrån och genom att utbilda mäklarna kunna erbjuda 
kompetensen åtminstone i en mindre omfattning som exempelvis i form av konsultationer.

Nästa steg i tjänsteutvecklingsmodellen är att konstruera tjänstens utformande. Ett koncept för 
hur tjänsten ska gå till. Personalen måste involveras och även involvera kunden. Det är också 
viktigt att stödfunktioner utvärderas för att fylla sina funktioner på bästa sätt. (Edvardsson et 
al. 2000, s. 120-121). Den kan förpackas som vi nämnde innan att endast erbjudas internt utan 
samarbeten  med  andra  aktörer.  Det  kan  också  vara  att  utforma  ett  nätverk  av 
samarbetspartners  som tillsammans  kan konstruera  ett  erbjudande.  Som det  framgår  i  vår 
studie är det främst inredarna som konstruerat ett erbjudande och att mäklaren godtagit detta 
och  låter  dem bestämma hur  de  ska  utföra  tjänsten.  Vi  anser  att  mäklaren  bör  vara  mer 
delaktig i utformandet av erbjudandet. Vi upplever det som att mäklaren har en ganska god 
kunskap om vad som lockar kunderna och då kanske en alltför  extrem styling  kan verka 
avskräckande i stället för att locka till köp.
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Ett  nätverk  är  en  viktig  del  av  fastighetsförmedlingen  för  mäklaren.  Jens menar  att  om 
exempelvis ett städföretag utför tjänsten otillfredsställande för kunden finns det en risk att 
detta  sammankopplas  med  mäklarföretaget  det  är  därför  viktigt  att  kunna  hantera  detta 
nätverk  och  eliminera  så  långt  som  möjligt  att  det  uppstår  ett  missnöje  i  någon  del  av 
processen. Mötet med kunden är en viktig del av tjänsten framförallt för hur kunden senare 
berättar om tjänsten för andra. 

Det  bör därför kartläggas  hur dessa  möten ska hanteras,  i  allt  ifrån telefonsamtal  till  hur 
klagomål hanteras.  Det som utlovas i  annonser,  av de övriga mäklarna eller  på hemsidan 
måste kunna uppfyllas i annat fall kan kunden uppleva att tjänsten inte överensstämmer med 
sina förväntningar.

Det kan vara svårt för personalen att tänka i nya banor och ändra ett invant beteende. Det är 
därför viktigt att organisationens klimat tillåter kreativitet och oliktänkande (Jiménez-Zarco et 
al. 2006 s. 265). Det första steget i att lyckas med att implementera en ny tjänst är att inte 
kasta  sig in  i  ett  nytt  sätt  att  arbeta  och låta  det  ta  sin  tid.  För att  genomföra en lyckad 
implementering och om utvecklingen av homestaging ska kunna gå vidare till nästa steg är det 
viktigt att ha i åtanke hur den nya tjänsten ska bli en del av den befintliga verksamheten. Det 
är också viktigt  att  hela tiden utvärdera hur denna fas fortskrider för att  upptäcka fel  och 
brister så fort som möjligt. Det som framkommer i vår studie är att exempelvis i ”det mindre 
mäklarföretagets erbjudande med gratis konsultation inte gjorts några utvärderingar annat än 
att  Lisa uppfattar det som positivt.  Här skulle kanske en enkät bland de berörda kunderna 
kunna bidra med värdefull information. Mäklaren är heller inte närvarande vid konsultationen 
vilket gör att de har en ganska liten kontroll över hur de utförs och kan heller inte komma med 
några egna synpunkter.

Det  nya  systemet  måste  integreras  med  det  gamla  vilket  är  en  kritisk  punkt  i 
implementeringsfasen. Här är det viktigt att personalen är delaktiga så att de vet hur de ska 
hantera tjänsten och bemöta kunden. (Tax, & Stuart 1997, s. 105). Det kan vara svårt för 
mäklare som inte haft någon som helst kontakt med homestaging och som inte kan vare sig se 
eller förstå innebörden av tjänsten. Detta kan ta tid att övervinna, men för att det ska fungera i 
verksamheten måste det finnas verktyg att använda sig av exempelvis en checklista för hur 
tjänsten bör framställas av mäklaren så att kunden kan ta beslutet om de vill använda sig av 
tjänsten eller inte. Som det är i dagsläget är det endast de mäklare som kommit i kontakt med 
tjänsten som också väljer att föreslå den till sina kunder.

6.8 Motstånd till nya tjänster

Ett delsyfte med denna studie är att diskutera skälen till de faktorer som skulle kunna hindra 
utvecklingsprocessen av tjänsten homestaging.  Huruvida en tjänst  överlever på marknaden 
och varför nyetableringar kan ha svårigheter att accepteras på marknaden, både av kunder och 
av etablerade företag i branschen belyses. Maria har utfört tjänsten endast i liten omfattning i 
ca två år och även för Olle och  Pia och  Elisabeth på TM konsult är det fortfarande en ny 
tjänst.  Vi  tyder  detta  som att  homestaging  fortfarande  befinner  sig  i  en  introduktionsfas. 
Kotler  (2000,  s.30)  framhåller  risken  att  nya  fenomen  inte  alltid  når  till  en  tillväxt  och 
mognadsfas utan avslutar sin livscykel redan efter att den introducerats. 
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Lisa anser att homestaging har en stadig utveckling och att tjänsten är här för att stanna. Även 
Maria som är den som mest aktiv tror starkt på en fortsatt utveckling. Även om det varit en 
död period så anser hon att fler och fler blir allt mer medvetna och att de som har intresse för 
affärer även har ett intresse av att använda sig av homestaging. Även Greta är positiv men tror 
att Umeåmarknaden anammar trender senare än exempelvis marknaden i Stockholm som har 
en större medvetenhet än Umeåbor har och att det på bostadsmarknaden i Stockholm handlar 
om större summor. Vi konstaterar att tjänsten fortfarande inte nått någon tillväxtfas i Umeå 
men om det får ta lite tid kan det växa och efter hand också bli mer accepterad.

När vi diskuterar konkurrenssituationen framkommer det att den mellan mäklarna är tuff och 
att de får slåss om objekten. Greta berättar att det verkligen är säljarnas marknad och om de 
inte blir  nöjda går  de vidare till  nästa  mäklare.  Mellan de som utför homestagingtjänsten 
upplevs ännu ingen större konkurrens. Ingen av våra respondenter arbetar med tjänsten på 
heltid  vilket  gör  att  de  oftast  har  fullt  upp  med andra  uppdrag.  Maria är  den  enda som 
ifrågasätter varför det inte efterfrågas mer av mäklarna, men hon upplever inte någon direkt 
konkurrens. 

Detta tyder också på att tjänsten fortfarande befinner sig i en introduktionsfas enligt Wong 
(2007, s. 148) där konkurrensen fortfarande är låg. I det här fallet upplever inte aktörerna av 
någon direkt teknologisk konkurrens som Wong menar hör till introduktionen av en ny idé, 
men teknologi kan här i stället liknas vid den osäkerhet som gäller kring hur tjänsten bäst ska 
utföras  och  marknadsföras  som  nu  råder  både  hos  mäklare  och  inredare. 
Marknadsorienteringen som enligt Wong har betydelse för hur livscykeln utvecklas upplever 
vi dock som låg än så länge, vilket vi uppfattar kan bero på faktorer  såsom; okunskap hur 
tjänsten ska marknadsföras, att  mäklarna till  viss del inte ser nyttan med tjänsten eller att 
kunderna inte efterfrågar tjänsten i tillräcklig utsträckning.

Kotler diskuterar tre olika typer av livscyklar (2000, s. 30), stil, mode, och modeflugor och vi 
anser att homestaging kanske inte ännu har nått till ett modestadie än men vi anser att den 
med hjälp av anpassad marknadsföring kan ha en potential att bli en mer etablerad del av en 
fastighetsförmedling. Enligt Kotler kan den antingen resultera i en kort modefluga som snart 
dör ut på marknaden, eller så leder det till att den utvecklas till en tidlös stil som kommer att 
hålla  över  tiden.  Vilket  öde  homestaging  kommer  att  möta  beror  på  hur  aktörerna  på 
marknaden hanterar utvecklingen av tjänsten. 

Kotler (2000, s. 30) menar också att marknaden är som mest turbulent i sin introduktionsfas, 
vilket vi bedömer att homestaging befinner sig i just nu. Detta medför att tjänsten är i ett 
osäkert stadium, vilket alla intressegrupper på ett eller annat sätt känner av. Maria känner av 
mäklarnas ovilja att prova den ännu relativt oprövade tjänsten genom att de inte är villiga att 
upprätta ett  samarbete.  Kunderna känner av debatten kring att  den i  media kritiseras som 
oseriös.  Mäklarna  upplever  vi  också  ha  svårt  att  ta  ställning  och  ingen  av  dem  verkar 
egentligen vilja vara den som tar steget och bryter mot normen..

6.9 Adoptionsprocessen

En ny tjänst som homestaging, behöver tid för att bli accepterad av kunderna på marknaden. 
Den tid det  tar  från att  upptäcka en ny tjänst  eller  produkt tills  att  kunden samlat  på sig 
information, för att sedan använda sig av tjänsten är en process som tar olika lång tid för olika 
kunder (Kotler, s. 356). 
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Ofta medför denna process ett första motstånd inför att prova någonting nytt och beroende på 
hur starkt detta motstånd är krävs det olika åtgärder för att förändra kundens inställning. Det 
är framförallt viktigt att det finns en medvetenhet hos företaget som lanserar en ny idé om hur 
dessa hinder kan hanteras (Ram, 1997, s. 208). 

De kunder vi intervjuat är alla medvetna om att tjänsten existerar, både säljare, köpare och de 
potentiella kunderna, de har antingen sett TV-program eller läst artiklar i tidningen. Det finns 
med andra ord en medvetenhet. Våra tre säljare har alla hört talas om tjänsten innan och Anna 
och  Per funderade till en början på att anlita någon för att få en så bra utgångspunkt som 
möjligt inför försäljningen, de frågade mäklaren om detta men det tyckte inte mäklaren var en 
nödvändighet  och  de  valde  då  att  försöka  fixa  i  ordning  själva  innan  fotografering  och 
visning. Även de andra säljarna gjorde egna åtgärder innan visningen. Johanna gick efter en 
checklista hon hittat på Internet och gjorde en ordentlig städning plockade undan och ställde 
fram frukt och blommor. 

Anna och Per la ner en hel del energi innan visningen, de julpyntade sin Västerbottensgård för 
att skapa julstämning, och med hjälp av sin dotter ställde de i ordning huset efter mäklarens 
checklista. Victoria som har ett intresse för inredning gjorde också en hel del åtgärder innan 
visningen enligt vad de läst i tidningar och sett på TV. De anser att huset inte framhävs på ett 
bra sätt om det är för övermöblerat. Även Tina berättade att hon på grund av sitt eget intresse 
köpte in kuddar, plädar, och ett nytt överkast för att snygga till den lägenhet som de skulle 
sälja, och berättade också att det gav ett positivt resultat. Detta visar på en klar medvetenhet 
hos  säljarna  och  de  som  hade  intresse  sökte  en  hel  del  information  om  tjänsten.  Det 
resulterade dock till att alla beslutade sig för att i slutändan utföra åtgärderna själva. Detta tror 
vi är lite av ett hot mot tjänstens fortsatta utveckling, samtidigt som medvetenheten ökar leder 
det till att fler och fler är kapabla eller har folk i sin närvaro som är kapabla till att själva 
utföra dessa åtgärder vilket leder till att de inte behövs professionell hjälp. 

En av våra respondenter som använt sig av homestaging var också den enda som blev tipsad 
av mäklaren till att använda sig av tjänsten. Han var dock skeptisk till en början vilket tydligt 
visar på den process som uppstår i sambandet mellan motstånd och adoption (Ram 1997 s. 
208). Han var i slutändan nöjd men resultatet och även om han inte kommer att vara i behov 
an tjänsten igen, eftersom det inte är så ofta som en kund säljer ett hus kan detta leda till att 
han för sina positiva åsikter vidare till andra i sin närhet, vilket kan ge ringar på vattnet och få 
fler positiva till tjänsten. 

När vi studerar modellen som skildrar adoptionsprocessen kan vi konstatera att precis som i 
produktens  livscykel  så  befinner  sig  våra  respondenter  i  en  introduktionsfas  och de  som 
använder sig av tjänsten är innovatörer eller tidiga användare. ”Det mindre mäklarföretaget” 
kan ses som en innovatör bland mäklarfirmorna och även  Maria kan med sin verksamhet 
räknas som en innovatör.  Pia och  Elisabeth kan också sägas vara innovatörer  som också 
anpassat  tjänsten  på  ett  nytt  sätt.  Vi  anser  Olle som  bara  utfört  ett  fåtal  projekt  men 
fortfarande har en skeptisk inställning vara en tidig användare, och det är fortfarande svårt att 
säga om han kommer att fortsätta erbjuda tjänsten. Greta ser vi också höra till denna grupp, 
av de mäklare vi intervjuat, som tagit initiativet att informera om tjänsten till sina kunder.

Det som hindrar kunder och företag att ta till sig och acceptera en ny produkt eller tjänst kan 
vara  av  olika  karaktär,  både  funktionell  och  psykologisk  (Kusima  m.fl.  2007).  Det  som 
framkommit  som hinder till att erbjuda tjänsten är enligt de mäklare vi intervjuat av både 
funktionelloch psykologisk karaktär. 
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Greta nämner den risk att homestaging kan uppfattas som förtroenderubbande verksamhet 
vilket är både olagligt och oetiskt eftersom en mäklares uppgift är att företräda både köpare 
och säljares intressen (Fastighetsmäklarlagen § 12, andra meningen) Det är också en risk att 
tjänsten rubbar mäklarens förtroende eftersom det är omöjligt att  sia hur homestaging kan 
påverka försäljningspriset vilket kan leda till att kunden inte blir nöjd och i sin tur skapa ett 
missnöje med hela försäljningen. Detta gör det svårt att implementera tjänsten i den befintliga 
verksamheten. Jens är av den uppfattningen att det finns en risk att köparna känner sig lurade 
och han tror inte att homestaging kan stärka deras verksamhet och han tror inte att tjänsten i 
slutändan ger något direkt mervärde eftersom människor i allmänhet är väldigt medvetna idag 
och i regel har väldigt fint hemma. 

Vi anser att de hinder som framkommit hos de två större mäklarfirmorna gör det svårt att 
implementera  tjänsten  i  deras  verksamhet,  på  annat  sätt  än  att  kunna rekommendera  och 
hänvisa  kunden  till  dem  som  är  verksamma  inom  området.  De  som  gör  att  en  mindre 
mäklarfirma  kan  erbjuda  tjänsten  gratis  är  främst  i  syfte  att  locka  till  sig  kunder  med 
försäljningsobjekt,  vilket  i  förlängningen  kan  leda  till  ökade  intäkter  men  för  de  större 
firmorna räcker det att erbjuda en traditionell fastighetsförmedling. I den marknad som råder 
säljs de flesta objekt relativt snabbt och eftersom priserna fortfarande stiger ger det ofta en 
vinst vid försäljning utan hjälp av åtgärder som homestaging. Vi tolkar det också som att 
mäklarna framförallt ser en vinst i att försäljningsprocessen ska gå så fort som möjligt och då 
innebär ett homestagingprojekt att processen blir längre.

För kunderna är det stor skillnad i attityder kring tjänsten beroende vilken roll de har. De 
potentiella kunderna ser homestaging som någonting onödigt om de skulle sälja sin bostad 
och om de skulle köpa vill de inte känna sig lurade. Säljarna kan se vinsten som en snygg 
exponering  kan  ge,  och  det  framkom  att  de  alla  hade  gjort  någonting  för  att  framhäva 
bostaden på bästa sätt under försäljningen. Köparna, framförallt de kvinnliga lockas av ett fint 
objekt men helst vill köpa en bostad där de kan renovera en del själva och inte känna att de 
betalat för en yta som inte generar något mervärde i slutändan.

De psykologiska hindren (Kusima et al. 2007) framkommer hos  Hans en av de potentiella 
kunderna som berättar att homestaging inte är något som han tror att folk vill skylta med. Som 
att det skulle signalera en känsla av att inte duga till vilket vi tolkar som ett av skälen till att 
tjänsten sammankopplas med någonting negativt. Det kan också upplevas som en ekonomisk 
risk vilket vi anser är anledningen till att säljarna varit försiktiga och själv utfört åtgärder i 
stället för att anlita någon trots att de tror att den har effekt.

6.10 Isomorfism som anledning till motstånd

Isomorfism kan vara en annan anledning till motståndet kring nytänkande och utveckling av 
tjänster. Begreppet innebär en strävan efter likformighet genom att anpassa sig till liknande 
beteenden som de aktörer runt omkring, för att överleva på marknaden. (DiMaggio & Powell 
1983, s. 150-151). 

Enligt DiMaggio och Powell (1983, s. 150- 151) kan tvingande isomorfism uppkomma både 
genom formella och informella faktorer. Detta kan exempelvis innebära att företaget använder 
sig av tjänster som inte anses vara legitima.  Greta beskriver som vi tidigare nämnt att ett 
mäklarföretag inte får erbjuda kringtjänster enligt lagen om förtroenderubbande verksamhet. 
Detta eftersom  mäklarens uppgift är att arbeta för säljarens högsta pris, men ska samtidigt 
vara en oberoende man. 
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Homestaging skulle kunna leda till förtroenderubbande verksamhet, om tjänsten förmedlas på 
fel sätt, vilket kan vara en av anledningarna till att mäklare inte heller erbjuder extratjänster. 
Problem kan därmed uppstå i och med mäklarens uppgift att agera oberoende och inte se till 
säljarens intresse att få ut maximalt med pengar.

Härmande isomorfism innebär att organisationen eller företaget är osäkra på hur de ska agera 
och tenderar  därför  att  studera hur andra gör  och ta  efter  deras  beteenden.  (DiMaggio  & 
Powell  1983, s.  151-152).  Mäklarföretagen tar efter  varandra i  sitt  beteende i  exempelvis 
marknadsföring vilket tydligt har framkommit i vår studie skulle de se att någon av de andra 
får ut mer på försäljningspriset skulle det leda till att beteendet eller åtgärden tas efter. När väl 
ett  framgångsrikt  mäklarföretag  börjar  använda  sig  av  homestaging  kommer  även  andra 
mäklare använda sig av tjänsten. Att alla mäklare snart kommer måsta erbjuda homestaging 
anser  Pia och Elisabeth  vara ett faktum, vilket är utfallet från medias påtryckning av bland 
annat TV- program, numera är det många inte som vill sälja sin bostad utan att någon varit där 
och stylat innan.  Som  Lisa beskriver det är det bara är en tidsfråga tills mäklarna i Umeå 
kommer att inse effekterna med att staga en bostad. 

Greta  berättade  att  hon  ansåg  att  marknaden  i  Umeå  vara  ”lite  efter”  exempelvis 
stockholmsmarknaden, där konkurrensen är otroligt hård, och där det krävs någonting extra 
för att kunna stå pall för konkurrensen och överleva. Många av mäklarföretagen i Stockholm 
använder sig förmodligen av homestaging bara för att andra mäklarföretag har valt att erbjuda 
eller  rekommendera tjänsten och att  dessa företag framstår  som framgångsrika.  Detta kan 
därmed hämna det egna tänkandet hos företagen om det fokuseras kring att enbart se till de 
företag som anses framgångsrika. Att ett företag är framgångsrikt behöver dock inte endast 
bero på valet att erbjuda homestaging.

DiMaggio och Powell (1983, s. 152) beskriver normativ isomorfism som en följd av den idag 
ökade professionaliseringen och antal utbildade i samhället. Fastighetsförmedlarutbildningar 
erbjuder liknade kurser vilket kan leda till att det inte uppkommer någon information om vare 
sig inredning eller tjänsten homestagings inverkan på ett bostadsobjekt. Att denna information 
inte framkommer i mäklarutbildningen kan vara en anledning till att mäklarna inte heller tar 
homestaging på allvar.  Maria berättar  att  hon anser Umeå vara en än så länge begränsad 
marknad för  homestaging,  vilket  hon finner  konstigt.  Speciellt  med tanke på de  stigande 
bostadspriserna vilket på så sätt liknar stora städer såsom Stockholm, där homestaging numera 
är ett krav. 

Hans som menar på att homestaging är lika med att erkänna att sitt hem inte duger, anser att 
det  inte  bör  skyltas  med  att  det  genomförts  en  homestaging.  Detta  i  enighet  med  Olle, 
eftersom han anser det finnas en tabu kring tjänsten. Hur kommer det sig att tjänsten anses 
som någonting negativt och inte bör skyltas med, och varför är det bättre att låtsas som om 
inte  hemmet  har  blivit  stagat?  Scott  (2001,  s.  59)  hävdar  att  för  att  en  ny  tjänst  ska 
implementeras  på  ett  framgångsrikt  sätt  hos  de  inblandade  aktörerna  krävs  det  en  social 
acceptans och att tjänsten uppfattas som trovärdig. Beteendet måste med andra ord anses vara 
legitimt av de inblandade. 

Anledningen  till  att  homestaging  inte  uppfattas  som  legitimt  kan  bero  på  begreppets 
definition, att tillfälligt styla och ställa i ordning en bostad inför försäljning. Tillfällig kan 
uppfattas som någonting slarvigt, utan i behov av någon längre livslängd. Att köpa en billig 
väggfärg för att måla en fondvägg snabbt på egen hand kan vara ett sådant exempel. 
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Det kan även innebära att en tavla hängs för gamla och stora hål i väggen eller att ett doftljus 
tänds för att ta bort en unken lukt. 

Tanken med homestaging är som tidigare diskuterats att framställa bostadsobjektet från dess 
bästa sida, och handlar därmed om att leda kunden bort från de mindre positiva tankarna om 
bostaden, till att upptäcka dess potential. Dessa tillfälliga åtgärder är givetvis någonting som 
köparen skulle vilja kunna se bort ifrån, men  Olle menar på att många kunder inte har den 
förmågan, vilket leder till att homestaging har en funktion i försäljningen. Vetskapen om att 
kanske inte kunna se dessa förbättrande åtgärder leder till att kunden blir varsam för att inte 
bli lurad. Alla associationer till homestaging som handlar om att lura eller vilseleda köparen 
måste suddas ut, samt att säljaren kan tjäna multum på att utföra en homestaging på bekostnad 
av köparen. För att det homestaging ska kunna bli en etablerad verksamhet krävs det enligt 
detta  resonemang att  värderingarna kring begreppet  förändras  och att  det  blir  ett  legitimt 
beteende  både  hos  företagen  att  kunna  erbjuda  tjänsten  och  av  kunderna,  att  det  anses 
accepterat  att  ha  utnyttjat  tjänsten.  Mäklare  behöver  en  legitimering  för  att  anses  vara 
auktoriserade och när vi funderar över liknande tjänster så har även exempelvis frisörer en 
auktorisering som blir en slags riktmärke för att tjänsten håller en kvalitet. Detta kanske även 
är något som borde införas i denna bransch och om den ska bli en del av mäklartjänsten.

Är däremot situationen sådan att köparen är medveten om vilka förbättrande åtgärder som 
utförts blir utgångsläget annorlunda. För att homestaging ska kunna bli legitimt krävs det att 
det inte längre ska döljas att en homestaging har utförts, och att det istället är någonting som 
kan framgå vid en visning, som Pia och Elisabeth gjort. Att inte enbart arbeta utifrån att skapa 
ett maximalt försäljningspris, utan också bringa mervärde till köparen genom att visa idéer 
med möblering och inredningen samt var denna inredning finns att köpa.

Modellen nedan visar på faktorer som påverkar homestaging som en del av mäklartjänsten. 

Figur  8. Förutsättningar  för  lyckad  tjänsteutveckling  för  homestaging  som  en  del  av  
mäklartjänsten

För att förklara hur förutsättningar för en lyckad tjänsteutveckling kan skapas skildrar vi här 
hur de olika faktorerna hänger samman. 
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Tjänsteprocessen för fastighetsförmedlingen är det som speglar verksamhetens olika delar, 
alltifrån samarbeten till  mötet  med kunden. För att  kunna genomföra en tjänsteutveckling 
måste  nätverket  runtomkring företaget  samt  interna samspel  fungera.  Tjänsteutveckling  är 
något  som  måste  implementeras  i  den  dagliga  verksamheten  vilket  innebär  att  skapa  ett 
gynnsamt klimat för idégenerering samt uppmuntra personalen till nytänkande. 

Att hantera implementeringen av nya idéer är något måste få ta tid eftersom utmaningen ofta 
ligger i  att  ändra ett  invant  beteende. Servicekvalitet  är  något  som speglar  alla faktorer  i 
verksamheten och som också är det som påverkar och påverkas av det motstånd som finns 
mot tjänsten. En annan viktig förutsättning för att en ny tjänst ska kunna etableras är att den 
introduceras på marknaden på ett fördelaktigt sätt genom marknadsföring. 

Det är viktigt att identifiera de faktorer som gör att folk uppfattar tjänsten som något som ger 
ett mervärde. Homestaging i det här sammanhanget skildrar vi som ett verktyg att skapa ett 
upplevelserum som också är en viktig del av marknadsföringen. Ett lyckat resultat av tjänsten 
skapar  positiva  reaktioner  och  som  sedan  förs  vidare  och  bidrar  till  att  stärka  tjänstens 
ställning. Att hantera det motstånd som finns mot tjänsten är naturligtvis en central punkt. I 
fallet med homestaging handlar det om att förändra hur folk betraktar tjänsten och hitta vägar 
att skapa legitimitet. 

86



7. Budgivningen

Målet  med detta kapitel  om slutsatser är att  utifrån syftet  belysa betydande faktorer  som 
framkommit i vår studie. En diskussion om tjänstens potential kommer att föras, detta för att  
kunna besvara  vår  frågeställning  i  slutet  av  kapitlet,  samt  ge  rekommendationer  till  hur  
homestaging skulle kunna utvecklas inom mäklarbranschen.

Syftet med vår studie var att skapa förståelse för huruvida en ny tjänst som homestaging kan 
användas för att utveckla en redan etablerad tjänst som fastighetsförmedling. Det krävde en 
beskrivning av hur homestaging hittills har introducerats och mottagits av mäklare, kunder 
och inredare på marknaden i Umeå samt dess attityder till tjänsten. Slutligen har vi också haft 
för avsikt att beskriva de faktorer som påverkar tjänstens utveckling. Sammantaget innebär 
detta att vi har kunnat utvärdera vilken potential homestaging har för att utveckla och bli en 
del av mäklartjänsten.

Vårt perspektiv har varit mäklarföretagets; för att undersöka vilken nytta dessa företag kan 
komma att ha av tjänsten homestaging. För att kunna uppfylla vårt syfte har vi behövt en 
insikt i vad både mäklartjänsten och homestagingtjänsten innebär. Vidare har vi även tagit del 
av information från olika intressenter som påverkar tjänstens utveckling; mäklare såväl som 
olika kundkategorier och de som arbetar med homestaging. 

Studiens resultat visar på att homestaging generellt  ses som någonting negativt av flera av 
aktörerna  som  intervjuats.  Anledningen  till  detta  är  att  vi  fastställer  att  homestaging 
fortfarande befinner sig i en introduktionsfas, vilket innebär att tjänsten ännu inte adopterats 
eller accepterats på marknaden i Umeå. På grund av att tjänsten fortfarande befinner sig i en 
introduktionsfas, vilket inte är något ovanligt i detta skede, har dess innebörd och eventuella 
faktorer som genererar i ett mervärde inte nått fram. En av orsakerna till att homestaging ännu 
inte har adopterats är motståndet som riktas till  tjänsten från bland annat mäklare. För att 
tjänsten ska kunna utvecklas inom fastighetsbranschen bör bostadsmarknadens aktörer och 
dess  generella  uppfattning  om  homestaging  som  någonting  negativt  förändras.  Detta 
framförallt bland mäklarna, då kunden ofta rådfrågar mäklaren om råd. Svarar mäklaren alltid 
nej på frågan om det är nödvändigt med att utföra en homestaging, uppfattar även kunden 
tjänsten som ineffektiv och överflödig, eftersom kunden litar på mäklarens omdöme. Trots 
motståndet  till  homestaging  anser  vi  att  det  finnas  potential  för  utveckling  av  tjänsten  i 
framtiden med ett antal förutsättningar som diskuteras nedan.

Att mäklaren väljer att inte rekommendera kunden homestaging kan bero på okunskap inom 
ämnet inredning. En åtgärd för att förändra mäklarnas inställning till homestaging kan göras 
genom att introducera tjänsten i mäklarutbildningen. För att homestaging ska kunna utvecklas 
krävs  förändrade  attityder  då  de  flesta  homestagingjobb  genereras  från  mäklarna.  Att 
mäklarna och därmed även kunden upplever homestaging som någonting osäkert kan bero på 
bristen på vetenskapliga undersökningar  inom ämnet och svårigheten med att  bevisa dess 
effekt. Ett sätt att förändra attityderna till homestaging är att en viss påtaglighet framhävs och 
hanteras.  Att  träffa  personen  som  utför  homestagingen  kan  vara  den  påtaglighet  kunden 
efterfrågar.

Homestaging bör dessutom anpassas efter varje enskilt bostadsobjekt beroende på målgrupp 
vid försäljning, detta är något som vi konstaterat gång på gång i vår studie. 
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Det innebär även en avvägning om bostaden är i behov av en styling eller en renovering, samt 
om det ska göras någonting åt bostaden överhuvudtaget, då vissa köpare föredrar bostaden i 
originalskick. Mäklarbranschen är därför i behov av kunniga personer inom ämnet inredning 
och homestaging. Detta eftersom servicescape visar sig ha en påverkan vid köp av en bostad. 
Ett  flertal  kunder  är  medvetna  och  inser  den  fysiska  miljöns  påverkan  vid  en 
bostadsförsäljning. Den fysiska miljön påverkar, kundens öga lockas till det som är fint och 
det  som denne  kan  identifiera  sig  med.  Homestaging  kan gynna  mäklarna  med  tilltalade 
annonser, vilket kan locka fler kunder till visningarna, i och med att bostaden då uppfattas 
som attraktiv. Visningen av en bostad kan därmed göras till en upplevelse. Homestaging kan 
ses som en framgångsfaktor, är kunden nöjd med den utförda tjänsten kan den förknippas 
samman med övriga delar i fastighetsförmedlingsprocessen vilket gynnar mäklaren. Trots att 
homestaging kan bidra  till  en ökad upplevd servicekvalitet  gällande fastighetsaffären,  om 
utfallet är positivt, bör mäklaren i första hand fokusera sin marknadsföring på relationer och 
förtroende,  och  inte  bygga  sin  annonsering  kring  stödtjänster  såsom  homestaging.  Detta 
eftersom det framgått att kunden prioriterar förtroende och erfarenheter framför stödtjänster, 
vid valet av mäklare. 

Förtroende för mäklaren prioriteras högt och är en viktig del i mäklartjänsten. Detta kan leda 
till att mäklare väljer bort samarbeten med andra företag som exempelvis homestaging är på 
grund av att tjänsten medför ytterligare steg i försäljningsprocessen, som kan gå fel, samt att 
tiden för försäljningen ökar, som leder till att färre objekt kan tas in. En lösning skulle kunna 
vara att anställa en person som arbetar med inredning eller homestaging, så att företaget dels 
har möjlighet att följa upp resultatet och dels kan se till att processen påskyndas. Lagen om 
förtroenderubbandeverksamheter medför också en rädsla för stödtjänster samt ett motstånd till 
utvecklingen av homestaging inom mäklarbranschen, detta gäller speciellt homestaging där 
syftet bland annat är att höja försäljningspriset och mäklarens uppgift är att agera oberoende 
mellan parterna.

En annan anledning till att homestaging inte accepterats kan bero på begreppets definition, att 
tillfälligt ställa i ordning en bostad inför försäljning, med mål att framställa objektet från dess 
bästa sida och locka kunden. Tillfälligt kan tolkas likvärdigt med slarvigt och inte ordentligt 
gjort, vilket är negativt. Tillfälliga åtgärder är någonting som köparen vill kunna se igenom, 
men få kunder kan, vilket innebär att homestaging har en funktion. Vetskapen om att inte 
kunna se de förbättrande åtgärder som har utförts leder dock till att kunden blir varsam om att 
inte bli lurad. Associationer till homestaging som handlar om att lura eller vilseleda köparen 
bör hanteras, samt att säljaren kan tjäna multum på att utföra en homestaging på bekostnad av 
köparen. En lösning på problemet är att kräva en legitimering för att utöva homestaging, på 
samma sätt som mäklare behöver en legitimering för att anses vara auktoriserade. Detta är 
någonting som skulle förändra kundens mottagande av tjänsten. 

För  att  homestaging  ska  bli  legitimt  krävs  det  att  det  inte  längre  undanhålls  när  en 
homestaging  har  utförs,  utan  snarare  framhävas  som  någonting  positivt.  Att  utföra  en 
homestaging  är  inte  lika  med  att  erkänna  att  ens  hem  inte  duger.  Därför  bör  fokus  av 
marknadsföringen  kring  tjänsten  från  inredarnas  sida  även  riktas  till  köparen  och dennes 
fördelar med att köpa ett stagat hem, samt till dem som vill köpa en helhetslösning, och lämna 
bort hela försäljningsprocessen, till de kunder som inte själv kan, vill eller har möjlighet att 
ställa  i  ordning  sin  bostad  inför  försäljning.  En  professionell  inredare  har  dessutom 
möjligheten att framställa bostaden utifrån den tilltänkta målgruppens preferenser. Allt fler 
kunder har börjat lära sig ”staga” på egen hand. Detta kan dock innebära att efterfrågan hos 
professionella homestagare minskar. 
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Vi anser därför att inredare bör rikta sin marknadsföring till kunder som inte själva har lust, 
tid,  ork eller  intresse inom inredning och homestaging,  för att  öka efterfrågan på tjänsten 
genom att framställa den som en helhetslösning. Oavsett om det är en kund eller professionell 
person som stagar hemmet kommer det i slutändan att gagna mäklaren som anser det vara en 
fördel att visa upp ett fint hem inför en försäljning.

Den kritik som riktats  mot  tjänsten kan uppfattas  som motsägelsefull,  då det å ena sidan 
hävdas att homestaging gör så att bostadspriserna stiger med oändliga summor, vilket bidrar 
till att priserna kommer att fortsätta öka till en orimlig nivå. Å andra sidan anses homestaging 
inte ha någon effekt alls, och att personer som anlitar en homestagingfirma luras tro att de 
kommer att få ut mer pengar än de skulle ha fått ut utan genomförd homestaging. Att det 
väcks skepticism kring nya tjänster är däremot någonting som vi anser vara positivt eftersom 
oseriösa aktörer som inte egentligen borde finnas på marknaden upptäcks och slås ut av de 
seriösa företagen, vilket gynnar utvecklingen av nya tjänster. Framtiden för homestaging kan 
endera leda till att tjänsten förkastas och försvinner från marknaden eller adopteras, accepteras 
och utvecklas, vilket vi siar är framtiden i detta fall.

För  att  knyta  samman  diskussionerna  och  svara  på  frågeställningen:  på  vilket  sätt  
homestaging kan bidra till en utveckling av den tjänst en fastighetsmäklare erbjuder, samt  
vilken potential det finns för en etablering av tjänsten på en marknad som Umeå,  anser vi 
homestaging ha potential att i framtiden utveckla mäklarbranschen med rätt förutsättningar, 
vilka är: 

• Att  mäklarföretaget  är  medvetet  om  och  kan  hantera  tjänstens  karaktär  och 
opåtaglighet för att kunna implementera den i företagets befintliga verksamhet. 

• Att  marknadsföra  begreppet  med  rätt  verktyg  och  genom  exempelvis 
auktorisering skapa en legitimitet och acceptans kring tjänsten.

• Samarbeten mellan mäklare, inredare och utbildningar för fastighetsmäklare som 
ett  sätt  att  lära av varandra och skapa förutsättningar för att  kunna erbjuda en 
tjänst som motsvarar kundernas förväntningar och krav samt håller en kvalitet i 
processens alla delar.

• Slutligen anser vi  även att  det bör arbetas för att  lagstiftningen som begränsar 
mäklarnas möjligheter att erbjuda kringtjänster ska luckras upp.
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7.1 Förslag till vidare forskning

Vi har med denna uppsats belyst fenomenet homestaging som företeelse på Umeåmarknaden 
Eftersom det inte tidigare gjorts några liknande studier i Umeå anser vi att detta kan vara en 
hjälp både för mäklare och för de inredare som är i kontakt med tjänsten, för att få en inblick i 
vad de olika  intressegrupperna  har  för  åsikter  och tankar kring homestaging.  Studien har 
belyst problematiken kring hur kunderna uppfattar värdet av tjänsten samt på vilket sätt den 
kan vara en utveckling av den tjänst fastighetsmäklare erbjuder idag. Utifrån våra resultat har 
vi även kunnat bidra med förslag som kan vara till hjälp i en vidareutveckling av tjänsten. 
Uppsatsen kan också vara ett underlag för en diskussion huruvida fastighetsmäklarlagen ska 
förändras till att ha en tolerantare syn på kringtjänster eller om den även i fortsättningen ska 
se kringtjänster som förtroenderubbande verksamhet.

Problematiken kring tjänsten är långt ifrån löst. Homestaging i Umeå befinner sig i dagsläget 
fortfarande i en utvecklingsfas och det beror mycket på hur aktörerna på marknaden agerar 
framöver om tjänsten ska kunna få ett djupare fäste. De respondenter vi intervjuat har gett en 
bild av tjänsten och det krävs ytterligare forskning av hur attityder och beteenden förändras 
över tiden Vi anser även att det bör studeras närmare hur kunderna reagerar på tjänsten i ett 
”skarpt läge”. Det skulle med andra ord vara intressant att studera kundernas reaktioner av 
objekt  som genomgått  homestaging under  själva visningssituationen.  Något  som vi  själva 
hade ambitionen att göra när vi gick på en visning av en lägenhet som stylats av inredaren 
Maria. Nu kom det ingen på denna visning förutom vi och även om vi skulle ha kunnat dra 
slutsatser utifrån det av det lämnar vi denna forskningsansats till andra att studera i framtiden.

En annan aspekt som vi inte berört  i  vår studie är huruvida tjänstens effekt  skulle kunna 
mätas. Vi anser att med ytterligare forskning skulle verktyg för att kunna mäta effekter av 
exponering och intryck kunna göras som ett komplement till ytterligare kvalitativa studier. Vi 
har nämnt instrumentet SERVQUAL tidigare i uppsatsen som mäter servicekvalitet och med 
hjälp  av  erfarenheter  kring  denna  metod  skulle  det  vara  intressant  att  även  testa  andra 
”omätbara” faktorer. Vi skulle även om det funnits möjlighet studerat fler kunder som använt 
tjänsten vilket var vår största utmaning under arbetet med uppsaten. Fler respondenter hade 
kanske inte varit lämpligt i en c-uppsats men studien hade med fördel kunnat göras större, 
med fler infallsvinklar och perspektiv. Vi vill nu lämna över våra resultat och hoppas att de 
kan bidra med ny kunskap som kan vara av intresse för andra berörda aktörer.
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Bilagor

Bilaga 1, Rubriker skickade till respondenterna

Inredare

Information om respondenten

Kundkrets

Marknadsföring

Fysisk miljö

Innebörden av tjänsten och tillvägagångssätt

Tjänstens utveckling och efterfrågan

Effekter av homestaging

Tjänstens framtid

Mäklare

Information om respondenten

Företaget

Försäljningsprocessen

Konkurrenter

Tjänsteutveckling

Homestaging

Marknadsföring

Framtiden

Kunder

Köpare av bostad

Information om respondenten

Köpeprocessen

Exponering vid köpet

1



Förbättrande åtgärder

Förväntningar vs utfall av köpet

Homestaging

Säljare av bostad

Information om respondenten

Försäljningen

Processen med visningar

Åtgärder inför bostadsförsäljning

Homestaging

Homestagingens påverkan

Potentiella kunder, köpa eller sälja bostad

Information om respondenten

Exponering vid försäljning 

Homestaging

Förbättrande åtgärder

Homestaging som tjänst

Kunder som har köpt homestagingtjänsten

Information om respondenten 

Anledning till att köpa homestagingtjänsten

Vart hört talas om tjänsten

Förväntningar i jämförelse med utfall

Effekten av att ha homestagat
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Bilaga 2, Intervjumall säljare

Information om respondenten

Beskriv dig själv (din bakgrund, utbildning, ålder, familjesituation)

Beskriv ditt nuvarande boende (läge, typ av boende, antal personer i boendet)

Boende

Hur många kvadrat eller och antal rum innefattar boendet

Hur lång tid har du bott i ditt nuvarande hem

Har du inom de närmsta två åren sålt ditt boende 

Av vilken anledning har du bytt boende

Anlitade du någon mäklare 

Av vilken anledning valde du den mäklaren 

Hur stämde dina förväntningar överens med utfallet av försäljningen (mäklarens insats, pris, 
belåtenhet med köpet)

Åtgärder inför bostadsförsäljning

Beskriv hur processen med visningar gick till (om några)

Vilka, om några åtgärder gjordes innan visningen (städning, bortplockning etc.)

Vad/vem fick dig att komma på att göra dessa åtgärder (mäklaren, TV-program, tidningar, 
Internet)

Vem/vilka utförde dessa åtgärder

Föreslog mäklaren några förbättrande åtgärder innan visningen, och i sådana fall vad

Vilka fördelar anser du att dessa åtgärder kan medföra

På vilket sätt  anser du att  exponeringen av en bostad har betydelse  (bilder i tidningar, på 
Internet)

Har du hört talas om homestaging 

3



Bilaga 3, intervjumall potentiella kunder

Information om respondenten

Beskriv dig själv (din bakgrund, utbildning, ålder, familjesituation)

Boende

Beskriv ditt nuvarande boende (läge, typ av boende, antal personer i boendet)

Hur många kvadrat eller och antal rum innefattar boendet

Hur lång tid har du bott i ditt nuvarande hem

Tänkbar kund

Vilken betydelse tror du att exponeringen av en bostad har vid en försäljning (hur bilderna 
framställer objektet på Internet och i tidningar)

Om du idag skulle sälja din bostad, skulle du då använda dig av förbättrande åtgärder inför en 
visning (styla den)

Om du idag skulle köpa en bostad, vad är det som skulle få dig att bli intresserad (gå på 
visning, kolla Internet, pris, utseende, läge)

Har du kommit i kontakt med homestaging någon gång, i sådana fall i vilket sammanhang 
(sett på TV, läst artiklar)

Beskriv din generella uppfattning om homestaging

Vilken effekt tror du homestaging har på en bostadsaffär (pris, antal intresserade, tid att sälja 
objektet)

Skulle du kunna tänka dig att själv utföra förbättrande åtgärder vid framtida bostadsaffärer (i 
sådana fall hur)

Skulle du kunna tänka dig att köpa homestagingtjänsten
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Bilaga 4, intervjumall inredare

Bakgrund

Vilken position har du i företaget

Hur ser dina arbetsuppgifter ut

Vad har du för bakgrund

Kundkrets

Hur ser din kundkrets ut? (vilka är kunderna, vem köper tjänsten)

Samarbete med andra företag

Har du några samarbeten med andra företag (på vilket sätt)

Vem kontaktar vem i samarbetet

Marknadsföring

Arbetar du med marknadsföring (i sådana fall på vilket sätt)

Fysisk miljö

Beskriv  dina  tankar  kring  betydelsen  av  den  fysiska  miljön,  det  yttre  (i  vardagen,  vid 
försäljning, exempelvis i butiker, betydelsen av estetik, funktion och miljö)

Hur tror du att den fysiska miljön påverkar en kunds totala upplevelse av en tjänst 

Homestaging

Har du kommit i kontakt med tjänsten homestaging någon gång

Är homestaging något du utför/har utfört

Om ja… 

Beskriv hur det går till vid en homestaging (antal timmar per objekt, omfattning)

Hur  kommer  det  sig  att  du har  valt  att  erbjuda homestaging som tjänst  (stärka  din  egna 
verksamhet, eller pga. efterfrågan)

Hur stor är efterfrågan (av vem/vilka)

Hur stor del av din verksamhet ägnas åt homestaging

Tror du att marknaden för homestaging kommer att öka/sjunka
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Anser du att homestaging har någon påverkan på försäljningsobjektet (pris, antal intresserade)

Varför tror du att homestaging inte fått samma genomslagskraft i Umeå som i exempelvis 
Stockholm

Konkurrens

Vilka är dina konkurrenter, om några

Beskriv dina tankar kring homestaging som konkurrensmedel  (inom mäklarbranschen och 
som enskild verksamhet) 

Framtid

Berätta om dina tankar kring den framtida marknaden för homestaging
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Bilaga 5, intervjumall köpare

Information om respondenten

Beskriv dig själv (din bakgrund, utbildning, ålder, familjesituation)

Boende

Beskriv ditt nuvarande boende 

Hur många kvadrat eller och antal rum innefattar boendet

Hur lång tid har du bott i ditt nuvarande hem

Bostadsköpet

Har du inom de närmsta två åren köpt ett boende 

Hur kommer det sig att du valde just detta boende 

Hur anser du dig bli påverkad av hur bostaden exponerats inför försäljningen 

Hur kom du i kontakt med detta boende 

Vilka intryck fick du från visningen av bostaden, om några

Vilka förbättrande åtgärder, om några tror du har genomförts inför försäljningen av bostaden 

Hur stämde dina övergripande förväntningar överens med utfallet av köpet 
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Bilaga 6, intervjumall mäklare

Information om respondenten

Beskriv din position i företaget

Vad har du för bakgrund

Beskriv verksamheten 

Försäljningsprocessen

Hur går en försäljning till

Konkurrenter

Vilka är era huvudsakliga konkurrenter

På vilket sätt särskiljer ni er från era konkurrenter 

Tjänsteutveckling

Hur jobbar ni för att förbättra er verksamhet

Har ni något samarbete med andra företag 

Vilka tjänster erbjuder ni utöver själva fastighetsförmedlingen 

Vilka tjänster erbjuder ni utöver själva fastighetsförmedlingen

Homestaging

Rekommenderar ni era kunder att göra några förbättrande åtgärder inför en försäljning

Har ni kommit i kontakt med homestaging någon gång

Rekommenderar  ni  era  kunder  att  de  själva  bör  genomföra  någon  typ  av  städning, 
bortplockning av saker eller möbler, lättare typ av renovering innan visning

Beskriv din generella uppfattning om homestaging 

Tror du att homestaging skulle kunna stärka er verksamhet i någon form 

Hur kommer det sig att ni har valt/inte valt att arbeta med homestaging 

Beskriv vilka mervärden du tror att Homestaging kan medföra?

Vilken påverkan tror du homestaging har på priset
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Vilken påverkan tror du homestaging har på tiden det tar för att sälja ett objekt

Vilken påverkan tror du homestaging har på antal intresserade som kommer på visning, hör av 
sig via mejl eller telefon

Tror du att homestaging kan ha några baksidor, i så fall vilka

Marknadsföring

Hur går marknadsföringen till? 

Vem utformar annonser, hemsidan etc.

Till vem vänder ni er marknadsföring till 

Framtid

Är homestaging en tjänst du tror att ert företag kommer att använda er av i framtiden 

Varför tror du att homestaging inte fått samma genomslagskraft i Umeå som i exempelvis 
Stockholm
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