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Sammanfattning   

Rapporten kommer att behandla definitionen av begreppet homestyling, med avseende på 

dess ursprung, bakgrund, tillämpning och resultat, samt se hur dess marknad och framtid ser 

ut. Vidare kommer rapporten visa jämförelseteorier med övriga yrken och tjänster, samt se till 

medias framställning av ämnet. Rapporten bygger på intervjuer med personer inom 

branschen, litteratur och artiklar, samt en praktisk undersökning. 

     

Enligt uppgifter från Skatteverket har homestyling funnits i Sverige sedan slutet av 1990-talet, 

men fick en explosionsartad start i storstäderna i början av 2000-talet. Kortfattat kan 

begreppet benämnas som en tjänst för iordningställandet av en bostad, inför dess försäljning, 

där huvudsyftet med homestyling är att göra bostaden så attraktiv på marknaden som möjligt.  

     

En del anser att homestyling bara är till för att trissa upp marknadspriserna och därmed råder 

en viss tveksamhet på sina håll. De kritiska menar också att det är svårt att påvisa vilken 

skillnad homestylingen egentligen gör, speciellt i en högkonjunktur, då man hävdar att 

priserna höjs oavsett styling eller ej 1 . Andra påstår att homestyling har betydelse för 

försäljningspriset och menar att utförandet av stylingen är den väsentliga faktorn för vilket 

utfall man får2.   

    

I dagsläget brukas den engelska benämningen homestyling i det svenska språket och därmed 

förekommer inte ordet i den Svenska Akademins ordbok. Det gör heller inte ett liknande ord, 

homestaging. Om homestyling och homestaging har samma betydelse är inte utrett i det 

svenska språket. ”Institutionen för svenska språket” menar dock att homestyling är den 

                                                 
1 http://www.maklarstatistik.se/press.htm - Fastighetsbyrån 
2 http://www.inne.se/homestyling/homestyling/ 
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benämningen vi främst använder i Sverige, medan homestaging används mer i andra länder, 

som exempelvis USA. Detta har för rapporten inneburit att orden brukas i den mån det tyckts 

passa, då inga grammatiska termer finns.  

 
Nyckelord: Homestyling, homestaging 
 

Abstract 

The report will treat the definition of the conception home styling, with regard to its origin, 

background, application and result. It will also look into its market and future, to see what it 

looks like. Further the report will investigate comparison between home styling and other 

occupations and services and look into the description of media. The report is based on 

interviews with people from the trade, literature and articles and practical examination. 

 

Home styling has existed in Sweden since the late 90’s. In the beginning of the 21st century, a 

home styling explosion started in the big cities. Briefly the conception can be defined as a 

service for how to arrange a residence for sale, in the best way.  

 

Some people think that home styling is used just to raise the market price and therefore there 

is a hesitation in some places. The critical claim that it’s hard to prove what difference home 

styling really do, especially when the country has an upswing and the market prices rises no 

matter what. Others claim that home styling affect the market price and says that it’s the 

perform of the styling that is the essential for what price you get.  

 

Today the English word home styling is used in the Swedish language and therefore it does 

not exist in the dictionary of the Swedish Academy. Neither does a similar word, home 

staging. Whether home styling and home staging have the same meaning or not, the Swedish 

language does not say. “The institution for the Swedish language” claim that home styling is 

the most common word in Sweden and that home staging is used more in other countries, like 

USA. For the report this has meant that the words are used in a free way, since there are no 

grammatical terms in the Swedish language.  
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt behandlas först problembakgrunden till det kommande problemområde, 

som legat till grund för arbetet, samt tas frågeställningar upp vars uppgift är att ge läsaren en 

anvisning om rapportens innehåll. Frågeställningarna sammanställs i ett mer detaljerat syfte, 

varav avsnittet därefter avslutas med en redogörelse av rapportens målgrupp.  

 

1.1 Problembakgrund  

Homestyling är ett begrepp som har sitt ursprung i USA. Uttrycket myntades i slutet på 70-

talet av en kvinna som heter Barb Schwarz. Schwarz ses som ”skaparen av homestyling”3 

och är den som tagit fram själva homestylingkonceptet.  

   Homestyling innebär att man lyfter fram de bästa egenskaperna i en bostad, för att göra 

bostaden så attraktiv på marknaden som möjligt. På så vis lockar man fler tänkbara köpare 

och därmed ökar chanserna för en snabbare försäljning och ett högre försäljningspris4. 

Tanken är att köparen ska fångas av atmosfären i bostaden, så att köparen fokuserar på det 

positiva i bostaden och tappar fokus på det som är mindre bra, dock är homestyling bara till 

för att framhäva, inte dölja.   

   Idag har homestyling etablerats i flera länder, exempel på dessa är Kanada, Australien, 

Nya Zeeland och ett flertal länder i Europa5. Nationellt sett är begreppet fortfarande relativt 

färskt, då homestyling endast har funnits i Sverige i ett tiotal år. Det betyder att begreppet 

för många ännu är okänt och oklart.  

     

1.2 Problemområde  

Homestyling infördes på den svenska marknaden i samband med den våg av ökat 

inredningsintresse, som förelåg i början av 2000-talet. Samtidigt började konceptet få 

medial uppmärksamhet i reportage och år 2006 kom den första TV-produktionen av kanal 

fem, som anammat begreppet. Tidigare har det förekommit en uppsjö av 

inredningsprogram, som visat iordningställandet av bostäder för de bosatta, i det här fallet 

ordnar man istället bostaden för de som tänkts flytta in.  

    Homestyling har under de senare åren varit ett omtalat ämne, där man ifrågasätter dess 

införande och funktion. Ämnet förekommer i flera artiklar och digitala bloggar, exempelvis 

på ”Forum för vetenskap och folkbildnings hemsida”, vof 6. Litteratur om ämnet är dock i 

dagsläget begränsat.  

                                                 
3 http://www.stagedhomes.com/mediacenter/barbschwarzbio.php 
4 Norberg, S Homestyling – Gör det själv! s.10  
5 www.hsnwk.com – home staging International  
6 http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?t=1341&postdays=0&postorder=asc&start=0 
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    Idag brukas mestadels homestyling i de större städerna7 och begreppet har inte riktigt 

slagit igenom på mindre orter. Av de slumpvist valda mäklare som tillfrågats i 

undersökningen angående ämnet, i södra Sverige, har man överlag kunnat ana en skepsis. 

Är funktionen något man idag tillämpar, har hänvisningen i regel varit snabb till dessa 

oftast inhyrda konsulter, då man själv inte verkat veta särskilt mycket om ämnet som sådant. 

   Då homestyling fortfarande räknas som nytt i Sverige, finns det ännu inte någon 

organisation eller tydlig yrkeskår för stylisterna, utan oftast placeras de i allmänhet i facket 

för inredning och inredningsarkitekt.   

 

1.3 Problemformulering  - Hur kan man definiera och särskilja homestyling från redan     

                              existerande begrepp och verksamheter? 

  
 - Vilka metoder använder man sig av vid utförandet av homestyling? 

 - Finns det kopplingar till andra tjänster och yrkesområden? 

 - Hur har homestyling speglats av media och hur är den allmänna                                         

synen på homestyling? 

 

1.4 Syfte   

Att undersöka vad begreppet homestyling är, genom att se till dess ursprung, bakgrund, 

tillämpning och resultat, samt ta reda på hur dess marknad och framtid ser ut.  

    Vidare är syftet att beröra områden och aspekter kring homestyling för att hitta 

kopplingar till andra yrken och tjänster, samt se till medias framställning av ämnet. 

 

1.5 Målgrupp  

Den tänkta målgruppen, som rapporten är avsedd för är främst mäklare och stylister, då det 

är inom deras bransch begreppet främst existerar och påträffas.  

    Rapporten kan även tänkas vara intressant för den grupp av allmänheten, som har 

intresse för homestyling. Andra som kan tänkas få nytta av rapporten är de som går i tankar 

att starta ett homestylingföretag. Rapporten vänder sig till dem, genom att ge en inblick i 

hur situationen för homestyling ser ut idag och vad framtiden förespår. 

 

 

 
                                                 
7 http://www.byggahus.se/kok/homestaging.htm 
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2. Metod 
I metod förklaras det tillvägagångssätt som använts vid rapportskrivningen. Inledningsvis 

diskuteras bakgrunden till valet av ämne, för att därefter ge ett förtydligande under 2:2 

Avgränsning. Avslutningsvis behandlas förundersökningen, datainsamlingen och dess 

sammanställning.  

 
2.1 Ämnesval  

Efter tre års studier på programmet ’Byggteknik med inriktning mot byggnadsutformning’ 

vid Växjö Universitet, har min målsättning varit att skriva en kandidatuppsats, vars 

ämnesområde berör utbildningen, samtidigt som det uppfyller min önskan om fördjupning 

av ämnet.   

    Valet av ämne uppkom i samband med mitt sedan länge existerande intresse för 

inredning, som sommaren 2007 fick utlopp i en homestylingutbildning i Stockholm, 

arrangerad av företaget Inne AB8. Därefter började mina funderingar på att starta ett eget 

homestylingföretag. Det ledde i sin tur till att kandidatuppsatsen gav ett utmärkt tillfälle att 

göra en research om ämnet, skapa kontaktnät och samtidigt få en bild av hur framtiden och 

marknaden ser ut för homestyling. Vid samma tillfälle tog jag även chansen att medverka i 

drivhusets Enter-utbildning våren 2008, där målet med utbildningen är att hjälpa 

medverkande att ta fram en affärsidé och affärsplan.  

 

2.2 Avgränsning  

Då homestyling är ett begrepp som går att spegla från flera olika håll och synvinklar, 

gjordes avgränsningen med hjälp av en förundersökning kring ämnet.  

    Rapporten utgår ifrån en kvalitativ studie där olika aktörer intervjuas, som är insatta i 

ämnet. I rapporten förekommer även en kvantitativ undersökning, som rent praktiskt är ett 

verkligt homestylinguppdrag. Den praktiska undersökningen gjordes för att få en 

helhetsförståelse för ämnet och ha ett praktiskt fall att hänvisa till för att även underlätta 

läsarens förståelse.   

 

2.3 Tillvägagångssätt  

För att strukturera tillvägagångssättet gjordes förundersökning, datainsamling samt 

sammanställning. 

                                                 
8 www.inne.se 



 10

2.3.1 Förundersökning  

I början av arbetet gjordes en PMMR-modell, som innebar att arbetets problem, mål, metod 

och resurs benades ut, för att lättare kunna avgränsa ämnesområdet; 

• Problem - Vad är homestyling?  

                         - Varifrån kommer begreppet?  

                       - Hur tillämpas det i praktiken och vad resulterar 

    homestyling i?                 

                         - Hur ser marknaden och framtiden ut? 

                         - Hur kan man särskilja homestyling från redan            

                              befintliga begrepp och verksamheter? 

• Mål - Att skriva en rapport om homestyling, på en sådan nivå att   

           de som tidigare aldrig stött på begreppet, ska få en  

           förståelse för ämnet.  

• Metod - Att använda sig av kontakter och företag, som är 

               kunniga inom ämnesområdet och använda befintlig 

               digital information, samt se över information i litteratur. 

• Resurs – Tid, kontakter, företag, litteratur och artiklar, samt 

                tillgång till praktisk undersökning. 

 

Arbetet lades därefter upp med hjälp av mind maps, för att få en övergripande sikt över 

vilka källor och jämförelser som skulle kunna tänkas användas. Där samlades också alla 

idéer och redan befintliga kontakter kring ämnet. 

 

 

 

Fig. 1: Mind map,  

Visar övergripande 

sammanställning av 

huvudrubriker, för tänkbara 

källor vid förundersökningen.   
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2.3.2. Datainsamling   

Vid insamlingen av data, gjordes först informationssökningar i litteratur, artiklar och hos 

företag. Företagen kontaktades vid första tillfället via telefon, för att höra om de kunde 

tänkas medverka i en intervju. På så vis gavs ett direktsvar, istället för att ett massmail 

skickades ut, som är lättare att ignorera och därmed tar längre tid för insamling. Samtalet 

på telefon blev också mer personligt, än över mailen och gav därmed bättre förutsättningar 

för att företaget skulle ställa upp.  

    Till de sex företag som sagt ja till att medverka, skickades intervjuer ut via mail. De 

medverkande företagen tillhör något av följande; trendanalytiker, författare av 

homestylingbok, inredare, produktformgivare, homestylingföretagare, inredningsjournalist 

och/eller stylist. Frågorna anpassades till varje företag, men berörde samma ämnesområde, 

för att underlätta vid senare datasammanställning. Därav hölls informationen också 

begränsad till arbetets tänkta innehåll.  

    Troligen med anledning av den muntliga överenskommelsen, inkom svaren relativt 

snabbt. Det underlättade för arbetets gång, då sammanställningen kunde påbörjas i ett 

tidigare skede.  

    För att även se till en kvantitativ undersökning i arbetet, kontaktades 

homestylingföretaget Trivaz i Helsingborg. Den praktiska undersökningen utgick från ett 

av företagets homestylinguppdrag, där uppgiften var att iordningställa en tom villa inför 

dess försäljning.  

   

2.3.3 Sammanställning  

Den första sammanställningen som gjordes var svaren från de intervjuer som skickats ut till 

personer, som tyckts vara kunniga och intressanta för ämnesområdet. Därefter gjordes 

huvudrubriker till rapporten, med avseende på rapportens innehåll. På så vis blev det tänkta 

innehållet mer överskådligt och text kunde lättare tillföras allt eftersom under varje rubrik. 

Därmed var det också enklare att tillföra rapporten relevant information inom det 

ämnesområde, som rapporten behandlar. 
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3. Avhandling 
I avhandlingen följer de granskningar och undersökningar som gjorts under arbetets gång, för att 

sammanställas i underrubriker, som klargör vilket område som behandlas i texten. Avhandlingen 

inleds med historik kring ämnesområdet, för att därefter ta upp eventuella diskussionsämnen, 

fördjupning av ämnesområdet och jämförelse med iordningställandet av visningshus. Kapitlet 

avslutas med att redovisa en praktisk undersökning.  

 

3.1 Historik homestyling  

Grundaren till homestaging är Barb Schwarz, som införde konceptet i USA på 70-talet. 

Schwarz är toppsäljande mäklare, inredningsdesigner och lärare9. Schwarz sägs även ha en 

bakgrund inom teatern och vid hennes införande av homestaging, använde hon sig av 

scenografi vid husvisningar10. Schwarz är förutom skaparen till begreppet homestaging 

även författare, där hennes senaste verk är "Home Staging: The Winning Way to Sell Your 

House for More Money". Sedan 1985 har Schwarz rest runt i landet för att sprida vetskapen 

om homestaging.  

    Homestylingen har därefter spridits till andra länder11 och förekommer idag bland annat i 

Kanada, Australien, Nya Zeeland och ett flertal länder i Europa såsom Storbritannien, 

Sverige, Danmark, Spanien och Frankrike.  

    Begreppet kom till Sverige på 90-talet, men fick en explosionsartad start i början av 

2000-talet12. Homestylingen inträdde under en tid i Sverige, då inredningsintresset var stort 

för gemen man. Samtidigt rådde inställningen hos det svenska folket att ”man kan själv”. 

Det togs tillvara av media, som började uppmärksamma konceptet i TV, tidningar och radio, 

genom att använda experter och deras råd. Homestylingen fick på så vis en bra skjuts in på 

den svenska marknaden.  

    Homestylingen har sedan dess intåg, varit ett mycket omdiskuterat ämne. Främst har 

diskussionerna handlat om stylingens funktion och de resultat det sägs generera.  

 

3.2  Homestyling eller homestaging?  

En annan diskussion som också uppmärksammats är den kring homestyling och 

homestaging. Vad orden egentligen betyder, råder det delade meningar om. Då de engelska 

uttrycken har anammats i det svenska språket, saknas en svensk översättning för 

                                                 
9 http://www.stagedhomes.com/training/home-stager/education.php 
10 http://www.nwt.se/ArticlePages/200705/11/20070511112002_857/20070511112002_857.dbp.asp 
11 www.hsnwk.com, http://www.homestyling.dk, http://www.homestyling-france.com 
12 Information hämtad från Skatteverket  
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orden. ”Institutionen för svenska språket” i Göteborg13 menar att homestyling är det ord 

som används i Sverige. Institutionen har ingen definition att ge i dagsläget men hävdar att 

ordet kommer att finnas med i den kommande utgåvan av Svenska Akademins ordbok 

2009. Homestaging däremot, kommer inte att finnas med.  

    ”Språkrådet”, som fungerar som Sveriges officiella språkvårdsorgan14, har till skillnad 

från ”Institutionen för svenska språket”, bara med homestaging och inte homestyling i 

deras register. Någon definition på homestaging har de inte, men översättning har gjorts till 

tre svenska ord; flyttinredning, flyttstyling och visningsinredning. ”Språkrådet” hävdar att 

anledningen till att homestyling inte finns med, beror på miss från redaktionen.  

    I frågan om homestyling kommer att finnas med i det svenska språket i framtiden, 

svarar ”Språkrådet” att det är svårt att sia om, då uttrycket inte är unikt i sig och det i 

dagsläget finns flera varianter av begreppet, mer eller mindre försvenskade. ”Språkrådet” 

menar också att ordets framtid beror på ifall ordet kommer att etableras tillräckligt mycket. 

Etableringen beror i sin tur på i vilken utsträckning professionella skribenter använder 

ordet i sina texter. Processen hur ord etableras i det svenska språket menar ”Språkrådet” är 

svår att beskriva och kan upplevas som godtycklig.    

    Siv Strömqvist skrev artikeln ”Mörk framtid för homestaging”, för Svenska Dagbladet 

november 2005 och ger där en teori om att ordet styling kommer att försvenskas, så att det i 

framtiden istället kommer att skrivas stajling. För ordet homestaging däremot, tror 

Strömqvist att framtiden inte ser lika ljus ut, då engelskans stage har ett uttal som är svårt 

att överföra till svenskan och med dess stavning blir ännu värre.        

 

3.2.1  Marknadsundersökning     

För att ge rapporten ett något bredare perspektiv på hur användningen av orden ser ut på 

marknaden idag, har en marknadsundersökning gjorts i södra Sverige. Underlaget till 

undersökningen har varit de företag, som kommer upp som träff, via sökning på Eniros 

hemsida15, för sökorden homestyling och homestaging. Tillämpningen vid undersökningen 

har varit att granska företagens hemsida, för att ta reda på om de där anger någon förklaring 

av orden.  

    Eniros sökträffar gav femton företag, placerade i Malmö, Lund, Svedala, Vellinge och 

Helsingborg. Sju stycken av dessa företag, har vid tillfället då undersökningen gjordes, 

                                                 
13 http://hum.gu.se/institutioner/svenska-spraket/ 
14 http://www.sprakradet.se/ 
15 www.eniro.se, se bilaga med företagens förklaringar 
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080428, haft en hemsida, där de uppgett sin förklaring av homestyling eller homestaging, 

alternativt båda. De kvarvarande åtta företagen har hemsida, men saknar där uppgift om 

ordens betydelse.   

    De förklaringar undersökningen gav, uppger ingen större skillnad av ordens innebörd. 

Resultatet av undersökningen följer därför att det är svårt att dela upp orden i två kategorier, 

då orden tycks innehålla nyansskillnader, men ändå vara likvärdiga för företagen.  

    Med hänsyn till att de få deltagande företagen bara är en bråkdel av alla företag som går 

att koppla till homestyling eller homestaging, ger undersökningen inga sensationella 

resultat, men ger en anvisning om vad orden betyder i näringslivet idag.    

 

3.3 Vad är homestyling?  

I boken Homestyling – Gör det själv! av Solveig Norberg, tas frågan ”Vad är homestyling” 

upp. Enligt boken kan homestyling i praktiken definieras som en allmän benämning, för ett 

flertal tjänster. Tjänsterna skiljer sig i pris och utförande från företag till företag. Vad som 

dock är gemensamt för homestylingföretag, är att de erbjuder en konsultationstjänst, som 

innebär en rådgivning för hur säljaren skall ställa i ordning sin bostad, för att göra den så 

attraktiv på marknaden som möjligt.  

    Rådgivningen syftar till att stylisten ger råd åt kunden, för hur denne ska iordningställa 

och organisera sin bostad på bästa sätt. Oftast sker rådgivningen vid ett besök i den aktuella 

bostaden. En del homestylingföretag låter kunden själv anteckna det som känns aktuellt för 

dem att ordna, medan andra stylingföretag lämnar någon form av checklista till kunden, 

med punkter på vad som skall göras. Detta räknas dock som en ”för-tjänst”, då 

homestylingföretagens önskan är att få ett homestylinguppdrag, som innebär att kunden 

lämnar över ansvaret för iordningställandet av bostaden, till stylingföretaget. Praktiskt 

innebär tjänsten att stylingföretaget själva arrangerar bostaden inför dess fotografering och 

visning. Vid tjänsten används i vissa fall befintliga möbler och lösa föremål, medan man i 

andra fall väljer att iordningställa en tom bostad, som då innebär att man fyller bostaden 

med passande möbler och rekvisita. Givetvis förekommer även kombinationer av dessa 

tjänster. 

    Homestylinguppdraget sker mycket beroende på hur mycket pengar kunden är villig att 

investera för och ju större summan är desto större ändringar gör man. Det kan vid större 

investeringar handla om att exempelvis byta golv, måla eller tapetsera. Givetvis 

förekommer det en gräns, för vilka åtgärder som tros kommer att löna sig att vidta och där 

brukar mäklaren vara med och ge råd.   
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    Prisuppgifter för homestylingtjänster och uppdrag varierar beroende på företag och 

städer, dock brukar oftast storleken på bostaden i någon mån ha betydelse för priset.                                    

    Användbara möbler och rekvisita vid stylinguppdrag är ting som vanligtvis brukar finnas 

i en bostad i någon form, exempelvis armaturer, lösa föremål som ljuslyktor, växter, 

handdukar och dylikt, listan kan göras lång. Vid styling anpassas dock urvalet av rekvisita, 

till just den aktuella bostaden.  

Urvalet görs med hänsyn till bland annat; 

• Målgrupp på tänkta spekulanter  

• Tänkt rörelse i bostaden vid visning 

• Färger 

• Ljusinsläpp 

• Rumsformer och detaljer 

• Rumsaktiviteter 

 

Homestylingföretagen inreder olika, beroende på vilken målgrupp av spekulanter som 

bostaden främst riktar sig till. Det kan exempelvis handla om färgval, där man väljer olika 

kulörer beroende på om det är äldre eller yngre spekulanter. Tillhör målgruppen ungdomar, 

väljer företaget möjligtvis en tuffare och trendigare inredning16, allt för att locka den 

tänkbara spekulanten till att köpa. 

    Vid styling av en bostad, tas också hänsyn till flera parametrar, vars bakgrund går att 

koppla till teorier om bostäders upplevelse, arkitektur och en bostads autenticitet. Rörelse 

är en sådan parameter.  

    Vid en visning är det tänkta rörelsemönstret något som bör tas i beaktning, då det är 

viktigt att spekulanterna ska kunna röra sig obehindrat 17 . Är rummen övermöblerade 

försvårar det spekulantens rörlighet i bostaden och förmåga att uppleva rummens storlek. 

Det begränsar också framkomligheten genom bostadens rum och minskar därmed 

rikedomen av upplevelser18.  

    Ljusinsläppet är en annan parameter, som tas hänsyn till vid visning. Ljuset har betydelse 

för upplevelsen av bostadens arkitektur och strävan efter ljusa bostäder är något som 

funnits länge i Skandinavium, med dess långa mörka vintrar19. Dagsljuset sägs ge en 

                                                 
16 Hedengren, S & Zacke, S Homestaging – Hur du höjer värdet på din bostad s.16 
17 http://www.nwt.se/ArticlePages/200705/11/20070511112002_857/20070511112002_857.dbp.asp 
18 Nylander, O Bostaden som arkitektur s.59 
19 Forshed, K & Nylander, O Bostadens omätbara värden s.35 
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positiv effekt för stämningen och miljön, samtidigt som det påverkar människans humör till 

det bättre. Vid dagsljus stimuleras nämligen hjärnans produktion av hormonet serotonin, 

som genererar i att människor känner sig friska och utvilade20. Stylingföretagen använder 

sig av dagsljuset i största möjliga mån, då dagsljuset tycks vara den bästa ljuskällan21. 

    Rumsformer, detaljer och rumsaktiviteter är andra punkter som många 

homestylingföretag tar hänsyn till. När det gäller rumsformer och rumsaktiviteter, 

underlättas kundens möjlighet att läsa av rummet, om denne får se vad utrymmen kan 

tänkas användas till22 och genom att använda sig av små medel, justeras upplevelsen av 

rumsformerna23. Att framhäva detaljer gör att bostaden blir mer unik och dämpar fokus 

från det som är mindre bra, dessutom upplevs detaljer som vittnar om omsorg och omtanke, 

som positivt24.  

    Då rapporten fastställt att tillämpningarna för homestyling är olika beroende på företag, 

återstår resultatet. Den skepsis som på sina håll råder kring homestyling och som tidigare 

nämnts, hänger ofta samman med dess funktion och resultat. Andra är positivt inställda till 

homestyling och är övertygade om att stylingen påverkar försäljningspriset.    

    Enligt en undersökning gjord av Mäklarforum25, konstaterar en tredjedel av mäklarna att 

homestyling kan höja försäljningspriset med 5-10 procent, 28 procent menar att 

homestyling kan höja priset med 10-15 procent eller mer, varav en mycket liten andel 

mäklare anser att homestyling har liten betydelse för slutpriset. I vilken omfattning 

undersökningen är gjord, tas ej hänsyn till i rapporten, dock går att fastställa att ett flertal 

källor anger 5-10 procents ökning som rimligt26.  

    Då undersökningar kan anses vara godtyckliga, finns där därför vissa som hävdar att 

effekten av homestyling inte går att bevisa. Johan Vesterberg, pressansvarig på 

fastighetsbyrån 27 , anser att det troligen inte finns någon tydlig statistik på vad 

homestylingen har för betydelse för slutpriset, då han menar liksom många andra, att 

priserna i dagsläget ändå stiger oavsett styling eller ej. Vesterberg hävdar också därför, att 

det rent statistiskt är svårt att avgöra vilken påverkan homestyling verkligen har.  

 

                                                 
20 http://www.alltombostad.se/Templates/Article.aspx?id=35639 
21 Hallbäck, R, Hoffmann, J & Brolin, S Homestyling handboken, kap.Vardagsrum 
22 Forshed, K & Nylander, O Bostadens omätbara värden s.25 
23 http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=532&a=181539 
24 Nylander, O Bostaden som arkitektur s.44 
25 http://www.inne.se/homestyling/homestyling/ 
26Hedengren, S & Zacke, S Homestaging – Hur du höjer värdet på din bostad s.8, Cecilia Aronsson,    
   Skatteavdrag med stil Dagens Industri 2005-07-18  
27 http://www.maklarstatistik.se/press.htm 
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3.4 Statistik 

Tjänster som kan kopplas till homestyling började förekomma i Sverige på 1990-talet, men 

det var dock inte förrän i början på 2000-talet, som homestyling alltmer började dyka upp i 

näringslivet. Det finns dåligt med statistik och information över hur många företag det 

finns, som jobbar med homestyling idag. I undersökningen som gjorts till underlag för 

rapporten, har Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån, Hemnet 28 , Mäklarstatistik 29  och 

Skatteverket kontaktats för information. Ingen av dessa har dock kunnat ge någon exakt 

information direkt kopplad till ämnet.  

    Bolagsverket uppger endast att de bara kan söka på företag som har homestyling eller 

homestaging i företagsnamnet och hänvisar därefter till deras sökmotor på Internet. Enligt 

egen sökning på bolagsverkets sökmonter30, uppges antalet homestylingföretag vara 63 

stycken i Sverige, varav åtta företag tillhör Skånelän.  

    Statistiska Centralbyrån, SCB, saknar helt information kring ämnet, då SCB hävdar att 

yrkesgruppen måste vara större för att någon statistik kring homestyling skall göras.  

    Hemnet och Mäklarstatistik anger bara att de inte har några exakta siffror att delge kring 

homestyling, men tror att begreppet har kommit för att stanna.   

    Skatteverket är den organisationen av de tillfrågade, som kunnat ge mest statistisk 

information kring homestyling. Skatteverket uppger att det första företaget som kan 

kopplas till homestylingtjänster registrerades redan år 1993. Dock hävdar skatteverket att 

möjligheten finns att företag som använt sig av homestyling fanns redan tidigare, men att 

deras databas bara stäcker sig femton år tillbaka i tiden. Därav kan inga exakta uppgifter 

fås när det första homestylingföretaget registrerades i Sverige. Enligt skatteverkets register 

finns det 8000 företag i Skåne-, Kronoberg- och Kalmar län, vars verksamhet kan kopplas 

till homestyling. Se man bara på Skåneregionen Malmö och Helsingborg, finns där 300 

stycken företag registrerade31. I frågan om homestylingen har påverkat skatteverket gavs 

inga tydliga svar, men eftersom tjänsten sedan år 2005 är avdragsgill32 enligt skatteverkets 

regler, görs antaganden om att viss verkan förekommit.  

 

 

 
                                                 
28 www.hemnet.se 
29 www.maklarstatistik.se 
30 https://snr4.bolagsverket.se/snrgate/startIn.do, Sökningen grundas på hopskrivning och särskrivning av     
    sökorden. 
31 Information hämtad från Skatteverket 080415 
32 Norberg, S Homestyling – Gör det själv! s.20 
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3.5 Jämförelse – Iordningställandet av visningshus 

För att jämföra homestyling med tidigare existerande metoder och verksamheter, gjordes en 

studie om visningshus och iordningställandet av dessa.  

   

3.5.1 Bakgrund  

Att ställa ut visningshus är något som gjorts en lång tid tillbaka i Sverige. Den grundläggande 

tanken med visningshus är att tänkbara köpare ska få en verklig upplevelse av bostadens 

atmosfär och funktionalitet33.  

       

” För att uppleva en byggnad måste vi vistas inför den och i den. /…/ Byggnaden 

inbjuder till handling, till att träda fram och taga i besittning. /…/ Vårt sinne stäms 

till förväntan. Vi ser fram emot en fortsättning. ” 

                  Elias Cornell, citat ur Arkitekturhistoria34 

 

Redan på 30-talet och säkerligen innan dess, användes visningsmetoden. 1930 anordnades en 

större utställning i Stockholm 35 , Stockholmsutställningen, där man ville visa modern 

konsthantverk, hemslöjd och design, som följde med funktionalismens och modernismens 

genombrott i Sverige. Ideala bostäder som var billiga och rationella att tillverka visades. 

  

    Liknande utställning fanns i Helsingborg på 50-talet, H5536 . H55 hade flera utställnings- 

paviljonger och kan liknas vid en manifestation över den moderna arkitekturen, 

formgivningen och boendet37.  

    Stockholmsutställningen och H55 är bara två av flera utställningar som gjorts genom 

tiderna och kan räknas som föregångare till visningshusen, som används för utställning idag.  

 

3.5.2 Undersökning  

För att hitta paralleller till homestyling, har en studie gjorts om iordningställandet av 

visningshus. Undersökningen gjordes i samarbete med tre utställare, på ett av Sveriges 

visningshusområden, Husknuten i Göteborg38. Husknuten är ett område i Västra Frölunda som 

varit i bruk för visningshus i 28 år. Området ägs av åtta delägare, där varje ägare tillhör ett 
                                                 
33 http://www.bygganytt.com/index.cfm?objectid=2021C7F7-C36C-3812-C4D6A6F66AD7FCE0 
34 Nylander, O Bostaden som arkitektur s. 61 
35 http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholmsutst%C3%A4llningen_1930  
36 http://sv.wikipedia.org/wiki/H55 
37 http://www.dunkerskulturhus.se/templates/StandardPage.aspx?id=18433&epslanguage=SV 
38 http://www.husknuten.se/ 
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företag som tillverkar prefabricerade hus. Området bedrivs i föreningsanda, där de lediga 

tomterna hyrs ut till andra prefabhustillverkare. På området finns trettio hus, färdigställda och 

påbörjade, som tillhör arton utställare. Visningsområdet fungerar som en mötesplats mellan 

kunder och säljare och har cirka 8000 besökare varje månad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    Bild 1, Områdeskarta för husknuten  

 

Studien som rapporten behandlar, grundas på intervjuer med representanter från; 

• Västkuststugan  

• Borohus 

• Eksjöhus 

 

Representanter är säljare på området, samt anställda på huvudkontoren, som på något vis varit 

delaktiga i de utställda husen.  

 

Frågeställningen löd; 

- Vilka kriterier måste en bostad uppfylla för att godkännas som visningshus? 

- Har ni inrett ert visningshus, i så fall varför? 

- Vilken betydelse har visningshus för er försäljning? 
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Västkuststugan 

Västkuststugan menar att det första som görs, är att en intern grupp sammansätts med 

exempelvis säljare, skissritare med flera. Därefter undersöks vad som är giltigt att bygga på 

området, för att i sin tur ta hänsyn till vilka trender som råder. Företaget vill gärna ligga i 

framkant gällande trender och använda sig av det senaste på marknaden. Dock menar 

Västkuststugan att det också finns historiskt bra säljande hus, som stått på området i 20 år och 

som fortfarande säljer och där trenderna spelat mindre roll.  

    Västkuststugan har tre stycken visningshus på området idag, där alla är inredda av inhyrda 

inredningsföretag. Företaget menar att det inte finns någon möjlighet att sälja, om husen inte 

är inredda. De hävdar också att den inredda miljön ger ett hemtrevligt intryck på kunden, som 

utan möbler och rekvisita är omöjlig att skapa. Det underlättar också för att få igång kundens 

fantasi, som därmed börjar föreställa sig huset som sitt.  

    Västkuststugan är positivt inställda till visningshus och menar att ju fler visningshus man 

har desto mer säljs, dock finns en gräns för hur många hus företaget väljer att ställa ut. 

Västkuststugan tror att framtiden ser ljus ut för visningshus och tror att det är ett 

försäljningsknep som kommer att leva kvar länge. 

Bild 2           Bild 3                 Bild 4 

                                           Bild 2-4, Visar Västkuststugans visningshus på området Husknuten. 

Borohus 

Vid valet av visningshus, menar Borohus att det är viktigt att säljarna får vara med vid urvalet, 

eftersom det är de som möter kunden och ska sälja in produkten. Borohus tycker därför att det 

är av stor vikt att företaget har ett genomgående tankesätt i alla leden, för att det i sista ledet 

skall kunna framföras till kunden. Borohus väljer alltid nya modeller till visningshus, för att 

företaget vill visa upp moderna visningshus. Företaget väljer också hus som anses passa så 

många som möjligt.  

    Borohus har anlitat inredningshjälp för att inreda sina visningshus, i förhoppning att skapa 

en hemkänsla hos kunden. Företaget önskar genom sin inredning också skapa en atmosfär 

som skall fånga kunden redan innan de väljer att möta säljaren.  
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    Borohus tycker området husknuten är ett trevligt ställe att hålla till på och menar att ett bra 

visningshus säljer. Framtiden ser Borohus därför som ljus för fortsatt verksamhet på området. 

 

 

Bild 5                      Bild 6               Bild 7 

                                                     Bild 5-7, Visar Borohus visningshus på området Husknuten. 

Eksjöhus       

Eksjöhus har två visningshus på området husknuten. Vid urvalet av husen, har säljarna haft en 

stor inverkat. Eksjöhus menar att säljarnas roll är mycket viktig och att det är de som känner 

till området och kundkretsen och därför bör vara med vid urvalet.  

    Husen som står på området idag skiljer sig i arkitekturen, men tillhör båda ett så kallat 

tidlöst sortiment. Tanken är att Eksjöhusen ska vittna om ett traditionellt utseende, men 

erbjuda variation i planlösningen, för att locka så många kunder som möjligt. Visningshusen 

har företaget valt att inreda, för att skapa en trevlig och mysig hemkänsla. Utan inredning 

anser företaget att interiören blir alldeles för stel och tråkig för att kunna sälja. Dessutom blir 

det svårare för kunden att uppskatta rummens storlek utan möblering.  

    Eksjöhus hävdar att det är tvunget att använda sig av visningshus, för att ha en chans på 

marknaden, speciellt om det råder lågkonjunktur i landet. Eksjöhus tror därför att visningshus 

med säkerhet kommer att finnas kvar i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

Bild 8          Bild 9   

          Bild 8-9, Visar Eksjöhus visningshus på området Husknuten. 
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3.5.3 Sammanfattning 

Genom att analysera undersökningen som gjorts, vid iordningställandet av visningshus, har 

författarens egna kopplingar gjorts till homestyling.  

    Principen av att ställa i ordning visningshus, bygger mycket på samma grund som vid 

homestyling. Företagen som deltagit i undersökningen menar alla att ett tomt hus inte går att 

sälja. De menar också att det är viktigt att skapa hemkänsla och en hemtrevlig miljö i huset, 

för att kunden ska känna sig som hemma. Vid homestyling använder man sig av samma 

teorier, skillnaderna är bara att huset inte är nybyggt och obebott.   

    Annan teori som råder och följs både av företag med visningshus och av homstylingföretag, 

är att kundens förmåga att uppskatta rummens storlek försvåras utan inredning och att man 

därför inte bör visa ett tomt hus. Båda kategorierna tar också hänsyn till den tänkta 

målgruppen och anpassar sin inredning därefter. 

 

3.6 Närliggande yrken till homestyling 

För att få en inblick i andra redan existerande begrepp och verksamheter, gjordes en 

undersökning av närliggande yrken till homestyling. De yrken som valdes att undersökas är 

dekoratör, scenograf, inredningsarkitekt och inredare. Alla fyra yrkena ha förekommit i texter 

i någon form, som fungerat som underlag för studien, därför var det intressant att utreda just 

dem. 

Dekoratör:  ” Dekoratörer bygger upp miljöer och arrangerar varor på ett säljande och  

  tilltalande sätt till exempel i skyltfönster. Arbetet kräver att man är intresserad 

  av trender, färg och form. ”39 

  

Scenograf:  ” Scenografen utformar scenmiljöer och kläder för teater, film och TV. Allt    

 som syns på teaterscenen eller i filmad dramatik, alltifrån scenrummets ljus-  

och färgsättning och inredning till enskilda föremål eller detaljer i klädseln, hör    

till scenografens ansvarsområde. ”  

 

Inredningsarkitekt:   ” Som inredningsarkitekt planerar och utformar du vår närmiljö, du 

arbetar med färg och form, med rummet och dess inredning. ” 

   

                                                 
39 
http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?TC=31&C1=31&C2=107&C3=107&GOREDIRECT=true&URL3=
http%3a%2f%2fwww.arbetsformedlingen.se%2fyrken%2f 
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Inredare:     ” En inredare kan ha varierande bakgrund inom marknadsföring och styling. Det  

  finns kurser i homestaging och homestyling som pågår i en till ett par veckor,     

  som anses vara fullt tillräckliga för att deltagaren efter genomförd kurs ska 

  kunna benämnas som inredare. ”40 

 

3.7 Medial uppmärksamhet   

Som tidigare nämnts, har homestyling varit mycket omtalat i media. Det svenska folket har 

överösts med tips och råd för vad man själv kan göra för att underlätta försäljningen av ens 

bostad. Homestyling diskuteras i alla tänkbara medier såsom bloggar, tidningar, TV och radio. 

Mycket av den mediala uppmärksamheten som gjorts har berott på det stora 

inredningsintresse, som numera föreligger hos det svenska folket. På 2000-talet har 

inredningsintresset överlag varit stort hos gemene man och därför säljer också mediala 

framställningar som berör ämnesområdet.  

   År 2006 kom den första TV-produktionen, som anammade begreppet homestyling, ”Till 

Salu”. Enligt programledaren Caroline Löwgren på kanal 5, gav TV-produktionen en ny 

programidé inom inredning, som tidigare inte gjorts på någon svensk kanal. Programmet fick 

därmed sin egen nisch i förhållande till andra inredningsprogram. Responsen från tittarna blev 

positiv, då många tittare tyckt det varit roligt att få tips på åtgärder som de själva klarade av 

att göra utan att de behövde anlita hantverkare.  

   Att få inspiration till att ”göra själv” verkar vara något som håller i sig. I flera tidningar41 

finns artiklar med tips, råd och checklistor, för vilka insatser man kan göra själv för att ge sin 

bostad bra förutsättningar vid försäljning.  

    Om media ger en rättvis bild av homestyling, tillfrågades trendanalytikern Stefan Nilsson 

på företaget Trendgruppen. Han svarade att i introduktionen av dagens homestyling, beskrevs 

företeelsen som positiv i media, därefter har begreppet nötts och stöts menar Nilsson.      

 

3.8 Praktisk undersökning  

För att ta med ett konkret exempel på homestylinguppdrag, gjordes ett samarbete med 

företaget Trivaz42 och fastighetsbyrån Pålsson & Möller i Helsingborg. Trivaz är ett företag 

som startade år 2005 och ägs och bedrivs av Karin Stenberg, inredningskreatör och stylist. 

Trivaz erbjuder både inredningstjänster och homestylingtjänster.  
                                                 
40 http://www.inredare.se/skillnad/inredningsarkitekt 
41 exempel http://www.expressen.se/levabo/1.1048714/fixa-din-egen-homestyling,     
                   http://www.villatidningen.se/articles/Hemmet-ska-kannas-skont-levande  
42 http://www.trivaz.se/ 



 24

    Uppdraget som genomfördes, gick ut på att styla en tom enplansvilla i Ekeby, Bjuv. Villan 

inkluderade fyra rum och kök, ett badrum och ett WC, samt ett uterum. Tillvägagångssättet 

gick ut på att använda möbler och rekvisita, som Trivaz erhåller i sitt möbellager. Rummen 

inreddes med avseende på dess rumsaktivitet, form, storlek och färgsättning. Den tänkta 

målgruppen ansågs vara barnfamiljer, därför valdes ett av rummen, som tidigare varit ett 

sovrum, att inredas som barnrum. De övriga tre rummen inreddes som sovrum och 

vardagsrum.   

     För att ge en större förståelse för hur ett stylinguppdrag kan gå till, togs några bilder 

före/respektive efter styling. För att underlätta förståelsen gjordes en övergripande 

planlösning av villan, med de kameravinklar som användes då bilderna togs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2, Övergripande planlösning, ej 

skalenlig.  

 

 

Bilder tagna före styling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10, Sovrum 1  
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Bild 11, Sovrum 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bild 12, Sovrum 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Bild 13, Kök 
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Bild 14, Kök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15, Uterum 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bild 16, Vardagsrum 
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Bilder tagna efter styling: 

 

 
Bild 17, Sovrum 1 

Tidigare sovrum som istället 

iordningställts till ett barnrum. 

Här har Trivaz utnyttjat 

väggfärgen, använt 

barnmöbler och flera färger, 

för att inge en känsla av 

lekfullhet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bild 18, Sovrum 2 

 

 

Bild 19, Sovrum 2 

Bild 18-19, Dubbelsovrum, 

som inretts med sängmöbel 

och passande nattduksbord. 

Svarta och mönstrade detaljer 

använde Trivaz för att skapa 

effekter och ge rummet mera 

liv.  
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Bild 20, Kök 

Köket, som vid stylingen 

möblerats med matsalsbord 

och takarmatur.  I köket valde 

Trivaz att använda rött som 

en genomgående accentfärg i 

inredningen. 

 

 

 
  

Bild 21, Uterum 

Trivaz inredde med gröna 

detaljer för att ta upp den 

utvändiga färgen och  på så 

vis koppla samman miljön ute 

och inne. 

 

 
 

 

Bild 22, Vardagsrum  

I vardagsrummet ville Trivaz 

dämpa den påträngande 

väggfärgen och valde därför 

att möblera neutralt med 

endast färgstarka detaljer, för 

att skapa en helhet i rummet.  
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4. Resultat och analys 
I resultat och analys behandlas och sammanställs de intervjuer som gjorts för underlag till 

rapporten, där varje avsnitt avslutas med en analys.   
 

4.1 Inledning 

Avsikten med intervjuerna är att få reda på hur personer som är insatta i ämnet, ser på 

homestyling med avseende på dess ursprung, bakgrund, tillämpning och resultat, samt hur 

marknaden och framtiden ser ut. Vidare är avsikten att höra de tillfrågades åsikter angående 

likheter mellan homestyling och redan existerande verksamheter och tjänster, samt hur de 

uppfattar den mediala uppmärksamheten av homestyling.   

    Frågorna i intervjuerna anpassades till varje företag men berörde samma ämnesområde. 

Sammanställning av intervjuerna gjordes i följande avsnitt om Företagens syn på homestyling, 

Likheter till övriga tjänster och verksamheter, Medias framställning av homestyling och 

Homestylingens framtid. 

 

4.2 Företagens syn på homestyling  

Samtliga respondenter tillfrågades om deras syn på homestyling, vad det innebar för dem. Det 

som fyra respondenter var överens om, var att homestylingen från början kommer ifrån USA 

och började där någon gång på 70-talet. Då företagen vidare svarade utifrån deras verksamhet, 

skilde sig svaren åt. 

En respondent svarar att: 

- Begreppet homestyling associerar jag framför allt med försäljning av fastighet eller 

boende, men självklart kan homestyling användas utan att sälja en bostad. 

Homestyling handlar om att göra bostaden så attraktiv som möjligt. Oftast använder 

man experter som inredare eller inredningsarkitekter. Bostaden kan göras iordning för 

försäljning i form av städning och byta färg på väggarna, men ofta lånar man in 

möbler och andra produkter. När visningen gjorts och lägenheten sålts återlämnas de 

inhyrda möblerna. 

En annan svarade följande: 

- Jag jobbar med muntliga konsultationer och ger säljaren rådgivning och inspiration på 

plats. Homestyling för mig är inte fruktfat och blommor, utan att framhäva bostaden 

på bästa sätt. Att inte dölja fina detaljer och ev. utsikt och att bostaden visas på ett 

hemtrevligt och personligt sätt, men inget överflöd av möbler och saker. 
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Analys 

Svaren från respondenterna motsvarade förväntningarna om att få in olika svar och 

synpunkter. De utvalda respondenterna arbetar med olika arbetsuppgifter, men är alla insatta i 

homestyling, därför anades att svaren skulle skilja sig åt. Troligen berodde de olika svaren 

också på att frågeställningen berör företagets egna värderingar och verksamhet, mer än en 

allmänn uppfattning. Genom analys av svaren stärktes också den faktabakgrund, som 

rapporten bygger på.   

 

4.3 Likheter till övriga tjänster och verksamheter 

På frågan om respondenterna tror att homestyling är något som kan liknas vid andra 

yrkesgrupper och tjänster, var svaren korta och få. 

En respondent svarar följande: 

- Kanske inte inom andra yrken men vid tex. kontorsuthyrning – hyr ett färdigstylat 

kontor. 

En annan respondent svarar kort att den inte vet.  

Vidare citeras två andra svar som gavs: 

- Nej, vi kan inte komma på någon särskild yrkeskategori, men homestyling kan ju med 

fördel användas i alla hem även om man inte ska flytta. 

- Homestyling är vår kärnverksamhet som kan leda till inredningstjänster bl a. 

 

Analys 

I frågan om respondenterna kunde hitta några likheter till övriga tjänster och verksamheter 

blev utfallet mindre än förespått. Jag trodde att respondenterna skulle ge bredare svar och 

lättare hitta kopplingar till närliggande områden såsom inredning, dekor och scenografi. 

Kanske var frågeställningen något otydlig för att respondenterna skulle associera till andra 

yreksområden, eller tolkar de homestyling som ett bredare spektrum av tjänster att de 

inkluderar tidigare nämnda områden i homestyling. 

 

4.4 Medias framställning av homestyling 

Eftersom medias framställning av homestyling ingår som en del av rapporten, var det 

intressant att fråga repondenterna om deras åsikter kring ämnet. Frågan löd hur de tycker att 

media framställer homestyling överlag. 

    Alla svaren som lämnades in var i princip olika. En respondent tycker att medias 

framställning är blandad och ofta ganska onyanserad. En annan respondent tycker att mäklare, 
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som medverkar i media i samband med homestyling, använder sig av lockpriser. Lockpriser 

innebär att mäklaren värdesätter bostaden till ett lägre utgångspris än marknadspriset, vilket 

gör att skillnaden mellan utgångspris och slutpris därför blir större. Därefter hävdar mäklarna 

att skillnaden i pris beror på stylingen. Det gör menar respondenten, att det är svårt att avgöra 

effekten av själva stylingen och därför blir medias bild inte särskilt pålitlig.  

Resterande svaren citeras följande: 

- Vissa tvprogram har varit lite väl överdrivna, där det gjorts helrenoveringar och man 

liksom kommer ifrån ämnet styling. 

- Det framställs så att man kan tro att det blir väldigt kostsamt. Samtidigt framställs 

homestyling som lite ”löjligt” med tända ljus, ett fruktfat och ett koskinn på golvet! 

- Vid introduktionen av dagens homestyling beskrev media förteelsen positivt. 

- Alldeles för positiv. Vissa program har ju framställt homestyling av ett storstadsobjekt 

som enda anledningen till att objektet gått över utropspris (och det vet ju alla att 

utropspriserna i framför allt Sthlm har varit lockpriser och således inte säger ngt om 

ett objekts marknadsvärde). 

 

Analys 

Svaren på frågan hur homestyling framställs av media överlag, verkar vara övervägande 

negativa. Jag trodde att respondenterna skulle vara betydligt mer positivt inställda, då ett 

flertal av de utvalda respondenterna själva medverkat i media och då också tyckts få chansen 

att påverka dess framställning.   

 

4.5 Homestylingens framtid 

Som sista frågeavhandling, får respondenterna svara på hur de tror att framtiden ser ut för 

homestyling. Fem respondenter är överens om att det kommer att finnas kvar, medan en 

respondents svar tyder på viss tveksamhet. 

Fyra respondenter svarar på följande sätt: 

- Tror att fenomenet kommer finnas kvar men det har tappat en del av sin 

mirakelstämpel – för mig handlar det om sunt inredningsbondförnuft, inte 

övermöblera samt se till att städningen genomförs väl. 

- Marknaden växer stadigt. Just nu sker utrensning där de mindre enmansbolagen slås ut 

av de större bolagen. 
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- Vi har svårt att svara på den frågan eftersom vi inte jobbar aktivt med homestyling, 

men rent spontant känns marknaden bra. Både mäklare och säljare verkar tycka och 

förstå att någon form av styling kan ge ett bättre försäljningsresultat. 

- Dålig. Folk ”kan själv”. 

 

Analys 

Framtiden för homestyling har jag själv tyckt varit svår att förutspå och därför också varit 

osäker på vad respondenternas svar skulle bli. Det var därför intressant att ha med den 

frågeställningen i intervjun, för att se om respondenterna hade tydligare svar om framtiden än 

en själv. Genom analys av svaren, verkar de flesta tro att homestyling är något som kommer 

att hålla i sig, medan där finns någon enstaka som påvisar större tvivel.  
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5. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt, genomförs en diskussion av de olika delarna rapporten tar upp. 

Egna kommentarer och reflektioner kopplas samman med de undersökningar och 

faktaskrivningar som gjorts under arbetet.  Avslutningsvis kommer genomförandet och 

tillförlitligheten i rapporten diskuteras.  

 

5.1 Homestyling 

Begreppet homestyling har sitt ursprung i USA och benämns idag med två engelska uttryck i 

det svenska språket, homestyling och homestaging. Vad ordens egentliga betydelse är, är i 

dagsläget en tolkningsfråga. Om marknaden växer sig starkare, kommer troligen orden 

utvecklas i det svenska språket, alternativt få ett ersättningsord. Vidare hur länge den 

processen kommer att pågå, är osäkert att säga.  

    Utförandet av homestyling, skiljer sig beroende på företagens placering och kunskap i 

ämnet. De som arbetar som stylister idag, har mestadels varierad bakgrund och kompetens, 

vilket i praktiken ter sig genom olika råd och handlingar. Den gemensamma nämnaren är att 

homstylingföretagen erbjuder en rådgivningstjänst, där förhoppningen är att tjänsten ska leda 

vidare till ett större uppdrag. Hittills har homestyling mestadels använts i storstäder och trots 

att effekten av homestyling genom undersökningar har visats sig vara positiva, råder 

fortfarande en skepsis på sina håll.      

    För att få en bredare syn på hur homestyling uppfattas idag, tillfrågades sex respondenter i 

en intervju. Svaren som inkom, stämde mycket väl överens med de uppgifter som använts i 

tidigare avsnitt och blev på så vis en bekräftelse på att relevant information använts i 

rapporten. Jag är väldigt nöjd med de utvalda respondenterna, då jag lyckats få in en bred 

kompetens i gruppen, trots att de är få deltagande. 

 

5.2 Likheter till övriga tjänster och verksamheter 

Rapporten har tagit upp närliggande tjänster och verksamheter till homestyling, för att hitta 

samband till redan etablerade begrepp. Vid undersökningen studerades de principer och 

teorier som används vid iordningställandet av visningshus, samt närliggande yrken till 

homestyling, såsom dekoratör, scenograf, inredningsarkitekt och inredare.  

    Vid jämförelse av dekoratör, scenograf och stylist kan tänkbart samband vara, att alla tre 

yrkena använder sig av utformandet av en miljö, för en tänkt betraktare. Jämför man istället 
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inredningsarkitekt, inredare och stylist kan tänkbart samband vara att alla tre arbetar med färg, 

form, rummet och dess inredning, för den tänkta brukaren.  

    Kopplingarna tyder på att de olika genrerna har gemensamma faktorer, vilka kan tolkas 

bottna i ett gemensamt och bredare uttryck, exempelvis design. Man kan å andra sidan tycka 

att det är irrelevant att försöka dra paralleller yrkena emellan, då yrkena kan tyckas befinna 

sig i olika stadier, vad gäller dess etablering, utförande och utsträckning.  

 

5.3 Medial uppmärksamhet 

Rapporten har studerat den mediala uppmärksamheten som homestyling har fått. Troligen 

beror uppmärksamheten på att det föreligger ett intresse hos det svenska folket av inredning 

och liknande ämnesområden. Samtidigt verkar konceptet av inspiration till att ”göra själv” 

vara något som håller i sig.  

    Den grupp av respondenter som ingick vid intervjun, tillfrågades hur deras syn på den 

mediala uppmärksamheten av homestyling är. Svaren blev överlag negativa och deras 

resonemang löd att media framställde homestyling på ett överdrivet och nästintill 

förlöjligande sätt, samtidigt som det upplevdes råda en skepsis hos media. Enligt egna 

reflektioner om medias framställning, håller jag med om att stylingen i vissa fall gått till 

överdrift, men att jag ändå uppskattar att media väljer att använda homestyling, då jag tycker 

ämnesområdet som sådant är intressant att se, höra eller läsa om.  

 

5.4 Homestylingens framtid  

Eftersom någon statistik har varit svår att få fram kring homestyling, är det svårt att konkret 

säga hur framtiden ser ut. Ser man dock till prognosen som respondenterna gett i intervjun, 

verkar tron överlag finnas att homestyling kommer att finnas kvar, även om det för vissa 

tappat något av sin mirakelstämpel. Andra menar att det har med ordets etablering att göra 

och vidare hur professionella skribenter kommer att använda ordet i sina texter. Troligen 

beror alltså ordets etablering inte bara på en utan på flera saker. Personligen tror jag att 

framtiden ser ljus ut för homestyling, då det hittills visat sig finnas en marknad och ett behov.    

    En aspekt kring homestylingens framtid, kan vara att se på konjunkturen i landet och om 

den kan tänkas ha någon påverkan för homestylingens utveckling. Blir det lågkonjunktur i 

landet kan man exempelvis hävda att fler insatser kommer att krävas för att man ska få sålt sin 

bostad. Ett annat synsätt är att folk är mer ekonomiskt medvetna och undviker onödiga 

kostnader.  Detta beror i sin tur på ifall man uppfattar homestyling som en kostnad eller en 

investering.   
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5.5 Återkoppling till syfte och problemformulering 

Då homestyling fortfarande räknas som relativt nytt i Sverige, finns det dåligt med 

vetenskaplig information kring ämnet. Syftet med rapporten var därför att undersöka vad 

begreppet homestyling är.  

    Problemformuleringen som rapporten skulle svara på var:  

- Kan man definiera och särskilja homestyling från redan existerande begrepp och 

verksamheter? 

Det är svårt att definiera ordet homestyling, då det inte finns någon svensk översättning i 

dagsläget. Det kommer troligen att finnas en definition av homestyling inom en snar framtid, 

då ”Institutionen för svenska språket” 43  hävdar att ordet kommer att finnas med i den 

kommande utgåvan av Svenska Akademins ordbok 2009.  

    Om homestyling kan särskiljas från redan befintliga verksamheter och tjänster, är något 

svårare att svara på. Rapporten har tagit upp förklaringar till närliggande yrken och funnit att 

där finns likheter mellan yrkena och homestyling. Det gör att min tolkning blir att 

homestyling går att särskilja i viss mån, om man ser detaljerat på yrken och yrkesuppgifter. 

Ser man däremot översiktligt på yrkesområden, tycker jag inte homestyling är ett begrepp, 

som kan stå för sig självt, utan tillhör istället samma grupp eller fack som inredning, där jag 

även anser att de övriga yrkena som tagits upp bör placeras. Om jag ska sätta ord för hur jag 

ser homestyling som ett yrke, tycker jag att homestyling kan ses som en förgrening eller nisch 

av inredning.     

 

5.6 Metoddiskussion 

Internet har varit ett väsentligt arbetsredskap för mitt arbete. På så vis har jag på ett enkelt sätt 

kommit i kontakt med personer som är insatta i ämnesområdet, utan att de geografiska 

avstånden spelat någon roll. I mitt fall hade rapporten inte varit möjlig att göra på så här kort 

tid om Internet inte funnits, då det skulle ta oerhört lång tid att hitta information och källor. 

Speciellt med tanke på att det i dagsläget inte finns mycket litteratur, som berör ämnet som 

sådant.  

    En stor tillgång har också de varit, som medverkat i intervjun. Anledningen till att 

respondenterna bara var sex stycken berodde främst på tidsaspekten, men också för att jag var 

nöjd med urvalet av personer och tyckte att deras åsikter skulle vara fullt tillräckliga att beakta. 

                                                 
43 http://hum.gu.se/institutioner/svenska-spraket/ 
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    Tillvägagångssättet har fungerat väl, att först ta kontakt med tänkbar respondent på telefon, 

för att sedan maila en intervju. På så vis fick jag bra kontakt med respondenterna och svaren 

inkom snabbt, dessutom fick respondenterna god tid på sig att svara, jämfört med en intervju 

på telefon.   

    Slutligen kan rapportens tillförlitlighet diskuteras. Det som talar för att rapporten bör anses 

vara pålitlig, är de källor som medverkat som underlag. De källor som använts, har varit 

publicerade texter av seriösa skribenter och företagare med kunskap inom ämnesområdet. 

Som motargument kan tänkas vara svaren, från de intervjuer som gjorts, där respondenterna 

kan tyckas ha svarat ur ett eget perspektiv och inte ur ett allmänt. Dock har jag försökt hålla 

frågeställningen övergripande, vid de frågor som varit av största vikt för rapporten.  
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 http://www.villatidningen.se/articles/Hemmet-ska-kannas-skont-levande  

42  http://www.trivaz.se/ 

43 http://hum.gu.se/institutioner/svenska-spraket/ 

 

 Digitala källor kollade senast 080512. 

 

Referenser Bild 

Nr Källa 

1 http://www.husknuten.se/hus_info.htm 

2 Egen bild tagen på området Husknuten 080421 

3 http://www.husknuten.se/hus_info.htm 

4 http://www.husknuten.se/hus_info.htm 

5 Egen bild tagen på området Husknuten 080421 

6 http://www.husknuten.se/hus_info.htm 

7 http://www.husknuten.se/hus_info.htm 

8 http://www.husknuten.se/hus_info.htm 

9 http://www.husknuten.se/hus_info.htm 

10-22 Bilder tagna av Karin Stenberg, Trivaz, på stylinguppdrag 080418. 

 

Referenser Figurer 

1 Egenritad 

2 Egenritad 
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BILAGA 
Intervjumall 

 

Presentation 
 

Hej igen! 

Vill bara tacka för att ni tar er tid att hjälpa mig få ihop material till 

mitt examensarbete, som främst kommer att handla om 

homestyling.  

 

Tanken med mitt arbete är bland annat att beskriva; 

- Vad homestyling är.  

- Varifrån begreppet kommer. 

- Hur det tillämpas i praktiken. 

- Vilka resultat det ger. 

- Hur marknaden och framtiden ser ut. 

Med mera… 

 

Jag kommer även att beröra områden och aspekter kring homestyling, försöka hitta kopplingar 

till andra yrken/tjänster och även kika på medias framställning av homestyling.  

 

Nedan följer en sida med frågor, som jag önskar att ni hinner besvara. Hinner ni inte med att 

svara på alla frågor, tar de som känns mest aktuell för er och ert företag. 

Era svar kommer jag sedan att sammanställa och använda i min rapport, som sedan kommer 

att lämnas in och brukas av universitetet.  

Självklart får ni chansen att läsa mitt färdigställda resultat längre fram i vår om så önskas, då 

jag genom mail kommer att skicka en bekräftelse till er på att jag färdigställt mitt material och 

bifoga arbetet för ert godkännande.  

 

Tack för din medverkan!   

 

Med vänliga hälsningar 

//Anna Nilsson 
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Intervju 
Presentation av er/ert företag: 

Namn/Företag: 
 

Stad/Samhälle: 
 

Företagets bakgrund: 
 

Företagets tjänster/metoder: 
 

Frågor om homestyling: 

Vad vet ni om homestylingens bakgrund och ursprung? 
 

Vad innebär homestyling för er verksamhet? 
 

Vad/Vilka är era mest använda redskap vid homestyling? 
 

Vad tycker ni är viktigast att tänka på inom er verksamhet? 
 

Hur tycker ni marknaden ser ut för homestyling i Sverige?  
 

Hur tror ni marknaden ser ut i övriga Norden? 
 

Hur ser ni på medias framställning av homestyling överlag? 
 

Har ni själva förkommit i media i samband med homestyling och er verksamhet, i så fall, var, 

när, hur? 
 

Tycker ni att media ger en rättvis bild av homestyling överlag? 
 

Vilka resultat genererar er verksamhet, för olika intressenter som säljare, köpare och mäklare? 
 

Tror ni att homestyling är användbart inom andra yrkeskategorier, i så fall vilka? 
 

Övriga synpunkter/åsikter: 
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BILAGA 
Företagets förklaringar 

 

Ki Work Creatörerna AB: 

” Vad är homestaging? 

HomeStaging dvs. iscensätta ett hem inför en visning/försäljning, kommer från USA och har 

där vuxit till en hel industri. Vid en försäljning vill man få ett så högt pris som möjligt och att 

affären skall gå snabbt och ha få visningar. 

  

HomeStaging hjälper till att införliva detta. 

Genom att neutralisera bostaden dvs ta bort det personliga i hemmet, det som finns i bostaden 

för det praktiska livet. Eventuellt möblerar vi om, lyfter fram bostadens positiva sidor och 

ökar intresset bland spekulanterna. ” 

  

Kuddar & Kronblad: 

” (Homestaging) 

   … Kuddar & Kronblad’s målsättning är att skapa en miljö där inredning och arkitektur 

upplevs neutral, harmonisk, tilltalande och positiv. Bostadens unika kvalité och potential lyfts 

fram genom ett målmedvetet arbete med alla de element som kan vara avgörande vid en 

visning. I en tom bostad är det av stor vikt att möblera rummen så att spekulanten får en bättre 

uppfattning om rymd, proportioner och potential.  

     Detta görs med en förhoppning om att stimulera spekulanternas sinnen och fantasi, så att 

de kan "flytta in" och trivas, redan under det första besöket. Oavsett storlek på bostaden är 

mitt mål detsamma, att skapa en miljö som spekulanten förälskar sig i. En miljö de kliver in i 

och känner sig hemma redan från första stund. Det handlar inte om trender eller Din och min 

personliga smak, utan det handlar om vad som säljer Ditt hem.” 

  

Homestage Helsingborg: 

” Vad är homestaging? 

Eftersom det saknas ett bra svenskt ord för homestaging används ibland begreppet "styling", 

vilket är lite missvisande. Homestaging handlar inte om att ge bostaden en fräck look utan 

snarare om att lyfta fram dess bästa sidor.  
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    Att inreda lockande men neutralt skapar en stor konkurrensfördel då de flesta köper sin 

bostad på känsla! För att försäkra sig om att få ut högsta möjliga pris samt att affären inte drar 

ut på tiden så gäller det att presentera bostaden på bästa möjliga sätt.  

    Det innebär att bostaden bör vara röjd från allt som kan störa en spekulant, oavsett dennes 

tycke och smak. Det kan ibland vara svårt att själv skapa en sådan neutral och säljande miljö 

av det enkla skäl att man lätt blir hemmablind.  

    Då finns vi homestage-konsulter att rådfråga eller för att utföra jobbet. ” 

 

Gorengs Mattor & Heminredning 

” Vad är homestaging? 

Home Staging är ett fenomen som blivit populär i Sverige på senare år i samband med 

försäljning.  

Allt fler inser att det lönar sig att anlita professionell hjälp. Housing Goreng hjälper Dig att 

rensa bort, byta, flytta om och förvandla Ditt hem till en lättsåld och attraktiv bostad inför Din 

försäljning och visning.  

    Vi tillhandahåller även allt såsom lampor, möbler, mattor och accessoarer under 

försäljningsperioden.  

    Skatteverket godkänner nu avdrag för att styla bostadsrätten eller Ditt hus inför en 

försäljning.  

 

Vad är homestyling? 

Ofta är vi hemmablinda och ser inte det egna hemmets alla möjligheter. Housing Goreng 

hjälper Dig att exponera Din bostads bästa sidor och kvalitéer samt skapa harmoni i Ert 

hem. ” 

 

Skinnmöbelhuset Trend Design 

” Homestyling, eller homestaging, innebär att man gör i ordning sitt hem inför en försäljning. 

Det handlar om att lyfta fram de bästa egenskaperna i bostaden för att attrahera så många 

intressenter som möjligt.  

    Vi utgår från hemmets möjligheter och unika kvaliteter för att skapa en välkomnande, 

neutral och trivsam miljö som attraherar många. 

    Genom att iordningställa hemmet inför försäljningen höjer man inte bara dess värde, det 

går oftare fortare att sälja. Undersökningar visar att en prisuppgång på cirka 8-12 % inte är 

ovanlig. Med en rätt iordningställd bostad ökar köplusten betydligt vilket medför fler 

spekulanter, snabbare köpbeslut och därmed ett högre pris. 
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    Vi kommer hem till er och tillsammans går vi igenom bostaden rum för rum. Ni får sedan 

en utförlig prioriterings-lista med förslag på åtgärder som lyfter fram det bästa i er bostad. 

Därefter genomför ni själva åtgärderna… ” 

Move me Homestaging AB 

” Första intrycket är otroligt viktigt, både när man möter nya människor och när man stiger in 

i ett hem för första gången. Det är därför viktigt att ditt hem ska tilltala så många människor 

som möjligt, eftersom du vill ha så många bud som möjligt - ju fler bud, desto högre pris. Alla 

människor har dock olika smak och ditt hem tilltalar antagligen inte alla, även om du tycker 

att det är vackert. Det är naturligtvis inget fel på din smak, men det är ju din individuella smak, 

ingen annans.  

    Det är här vi kommer in. Vi hjälper dig att skapa ett neutralt och fräscht hem, där de flesta 

ska kunna tänka sig att bo. Meningen med homestaging är att framhäva objektets potential, 

inte att försöka dölja skador. Tvärtom visar man upp objektet i ljusa färger och sparsmakad 

stil så att bostaden får tala för sig själv. Det är viktigt att man på en visning visar t.ex. vackra 

golv och fönster istället för att dölja dem med alltför mycket gardiner och mattor. Dels för att 

ett vackert golv kan höja priset väsentligt, men även för att misstänksamheten om att man 

försöker dölja skavanker minskar.  

    Trots att vi skapar en sparsmakad stil är vi mycket måna om att bostaden inte förlorar sin 

charm och mysighet. Även om hemmet blir neutralt måste det finnas en känsla av värme när 

man stiger in i det.  

     Ett avskalat, tomt och kallt hem är det ingen som vill köpa, eftersom ingen vill leva så. ” 

 

Placera Homestaging 

” Idag är begrepp som "homestaging" och "homestyling" allmänt kända, men innebär i sin 

korthet att man förbereder bostaden för försäljning genom att rensa, organisera och försköna. 

Som resultat skapas det bästa förutsättningarna för en snabb och lönsam försäljning. 

    Det handlar alltså inte om att dölja eller lura tilltänkta köpare utan snarare visa på det 

möjligheter som är specifika för det utvalda boendet. I visa fall rör det sig om mindre 

kompletteringar men vi tar även uppdrag som kräver full möblering. ” 
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