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ABSTRACT 

The civilization has taken a step from the industry society to a service oriented culture 
where the physical differences between different products have decreased in value for the 
customers. The differentiation is more about senses, esthetical symbols and design. 
Modern economy is more and more focused on consuming and produce dreams and 
lifestyles. Maybe are we ready to face a new era; the society of experiences?  
 
Can the trend that is striving towards experiences really be adapted to all markets? This 
question started our quest to see how the real-estate market would be able to be adapted 
to this new economy. The Purpose of this essay is to study how the real-estate market 
possibilities to be developed within the society of experiences. To get an answer to this 
question we have been studied literature in the society of experience, home staging and 
done an empirical study with the help of interviews and one survey.    
 
In order to get insight in the question from different angels, Interviews where done with 
both customers and with people that know the real-estate market. The interviewed 
persons are persons that know the real-estate market i.e. real-estate brokers and 
decorators. This group of people contributed to this survey by responding on questions 
about what they believed that buyers would be influenced by when displaying a home 
and how they thought displaying real-estates in the future would look like. The purpose 
of these interviews was to get an insight in what the persons that visit a real-estate show 
values and what effect this might have on the person’s total experience and impression of 
the home. Several persons that where visiting real-estate show’s responded to a number 
of questions in a poll. 
 
Our investigation showed that many of our questions where complete new thoughts both 
for customers as well as real-estate brokers, so our interpretation of this study shows that 
if today’s actors will decide then there will be no major changes compared to how a real-
estate show is preformed today. But if you look at it from the society of experience 
characteristics then it shows that it’s possible to combine a real-estate show and the 
literatures thoughts on the new economy. There are no real clash of opinion between the 
parties’ thoughts and the researchers belief in the future but our mindset in each of us 
does most probably need some time to mature in order to get the effect that the literature 
describes it. 
 
 
 

"The way you live in your home, 
 and the way you market and sell your house  

are two different things." 
-Barb Schwarts 

 
 



Bostadsbranschens väg in i upplevelseekonomin 

 

 ~ 2 ~ 

SAMMANFATTNING 

Vi har idag tagit steget från industrisamhället till tjänstesamhället och de fysiska 
skillnaderna mellan olika produkter har minskat i betydelse. Differentieringen handlar 
därför allt mer om känslor, estetiska symboler och design. Modern ekonomi handlar mer 
och mer om att konsumera och producera drömmar och livsstilar.   Kanske är vi redo att 
möta en ny era; upplevelse samhället.  
 
Men kan den trenden som rör sig mot upplevelser verkligen anpassas till alla marknader? 
Denna fråga startade vår önskan att titta på hur bostadsmarknaden skulle kunna anpassas 
till en ny ekonomi. Syftet med denna uppsats var att studera bostadsmarknadens 
möjligheter att utvecklas inom upplevelseekonomin. För att få svar på denna fråga har vi 
studerat litteratur inom upplevelseekonomin och homestaging samt genomfört en 
empirisk studie med hjälp av intervjuer och en enkätundersökning.  
 
För att få inblick i frågan utifrån olika perspektiv genomfördes intervjuer både med 
kunder och med branschkunniga individer så som fastighetsmäklare och inredare. Dessa 
respondenter bidrog till denna undersökning genom att svara på frågor som handlade om 
vad de trodde att presumtiva bostadsköpare påverkades av vid en bostadsvisning och hur 
de trodde att en visning skulle se ut framåt i tiden. Syftet med dessa intervjuer var att få 
en inblick i vad de som besöker en bostadsvisning värdesätter samt vilken effekt detta har 
på personernas totala upplevelse och intryck av bostaden. Utöver intervjuerna fick ett 
antal personer som besökte bostadsvisningar svara på några frågor om deras upplevelse 
via en enkät.  
 
Vår undersökning visade att många av våra frågor var nya tankar för både kunder och 
mäklare och vår tolkning av studien visar att om dagens aktörer får råda kommer det inte 
att bli några revolutionerande förändringar jämfört med i dag vid en bostadsvisning. Men 
om man utgår ifrån upplevelseekonomins karaktäristika visar det sig att det ändå är 
möjligt att kombinera en bostadsvisning och litteraturens tankar om den nya ekonomin. 
Det finns inte några egentliga motsättningar mellan parternas tankar och forskarnas 
framtidstro men tankesättet hos gemene man behöver sannolikt lite tid att mogna för att 
få den effekt som litteraturen beskriver. 
 
 
 

"The way you live in your home, 
 and the way you market and sell your house  

are two different things." 
-Barb Schwarts 
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KAPITEL I ~ INLEDNING 
Välkommen till denna studie som vi hoppas ska väcka Din nyfikenhet i frågan ”vart är 
bostadsbranschen på väg i framtidens ekonomi?” Vi kommer att fundera kring hur den 
nya ekonomin kommer att se ut och hur ska Du få kunderna att välja just Ditt objekt? 

 

1.1 Bakgrund 
För inte så många år sedan var en husförsäljning visserligen en stor affär, men man 
gjorde inte så stor affär av det. Det var en transaktion mellan två individer med en leende 
mäklare som fixade lite med de papper som var nödvändiga för att köpet skulle bli giltigt. 
Men i takt med att tiden har förändrats och kraven på estetik har ökat så har även 
fastighetsmäklarens roll förändrats. Han eller numera allt oftare, hon, säljer inte en 
byggnad utan ett hem.   
 
Vi har tagit steget från industrisamhället in i tjänstesamhället där mäklaren inte erbjuder 
en byggnad utan säljer en möjlighet till en trivsam vardag. Men med tiden har den fysiska 
skillnaden mellan produkterna har minskat i betydelse och enligt professor Lena 
Mossberg och Erik Nissen Johansen, storytelling guru och kreativ chef för Stylt Trampoli 
AB, har differentieringen övergått till att handla om känslor, estetiska symboler och 
design.1 Kanske vi är på väg mot ytterligare en ny era: mot ett upplevelsesamhälle?  
 
En vanlig fras vid frukostkaffet på jobbet kan låta: Såg du Simon och Thomas2 på TV 
igår? För just nu är media fullt av inredningsprogram och homestylingprojekt. Svenska 
folket sitter bänkade framför TV-apparaterna och tittar på vad de professionella inredarna 
åstadkommer i andras hem. Vad är det som gör att det är så intressant att se när andra får 
sina hem totalförändrade? Är det längtan att kunna förverkliga sina egna drömmar? Inom 
psykologin pratar man om Maslows behovstrappa, den beskriver att människan uppfyller 
sina basbehov innan man går vidare till nästa trappsteg som består av allt högre värden. 
Exempel på de mest basala behoven är mat, värme och tak över huvudet. När det är 
uppfyllt kan man gå vidare till behov av trygghet, samspel med andra, att känna sig 
uppskattad och slutligen kan man nå det högsta målet - självförverkligande3. 
 
Eftersom vi i västvärlden oftast har passerat de lägre trappstegen i Maslows 
behovshierarki och ser tillgång till mat och husrum som en självklar rättighet, tror vi att 
man inte köper ett hus för att tillfredsställa basbehovet av att få tak över huvudet. Det hus 
vi köper ska i stället ersätta det befintliga taket och det av en annan anledning än att söka 
skydd, eller om man använder Maslows termer: för en högre behovstillfredsställelse. 
Trygghet kan vara att äga ett hus och det var nog huvudanledningen från början när 
mäklaren skrev de där papperen åt de som ville köpa en säkerhet för framtiden. Men är 

 
1 Mossberg L, Nissen Johansen E [2006] Storytelling marknadsföring i upplevelseindustrin sid 12 
2 Inredningsprogram Måndagar 20:00 TV3 090302, skulle lika gärna ha kunnat vara tex Bygglov, Arga 
snickaren, Roomservice, Äntligen hemma, Extreme home makeover eller Nytt läge etc. 
3 Nationalencyklopedin [1] 2009-04-06 kl 18:15 
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det där vi är nu? Känslan är att vi med vår husaffär, i homestylingens anda, kan utläsa en 
längtan att förverkliga sig själv eller åtminstone att väcka beundran hos andra. Modern 
ekonomi handlar enligt teorier kring upplevelseekonomi om att konsumera och producera 
drömmar och livsstilar. Att konsumenten känner ett behov av att visa vem han eller hon 
är och berättar ”sin story” genom olika varumärken.4 
 

1.2 Problemdiskussion 
Hur kommer framtiden, den nya eran, att påverka bostadsmarknaden? Trenden som rör 
sig mot upplevelser kan den verkligen anpassas till alla marknader? Dessa frågor startade 
vår önskan att titta på hur bostadsmarknaden skulle kunna anpassas till en ny ekonomi. I 
många år har mäklarens tre främsta argument för att en bostad är bra uttryckts med 
klyschan ”det som avgör priset är läget, läget och läget”. Men vår känsla är att även om 
man inte kan påverka var bostaden befinner sig så finns det andra argument som 
mäklaren kan ta till, eller varför inte få kunden att uppleva själv? Vi tror att det nya 
upplevelsebaserade ekonomin kommer att utmana mäklarens argument och förvandlas till 
något mer minnesvärt.  
 
Det finns också forskning som visar att fastighetsmäklare är en yrkeskår som ligger högt i 
statistiken över missnöjda kunder jämfört med liknande service yrken. Missnöjet avser att 
säljarna inte anser att de har fått tillräckligt med service i förhållande till kostnaden. 
Dessutom går trenden mot att allt fler väljer att sälja sina bostäder själva. Detta faktum 
borde enligt Dr. Pratibha Dabholkar (från University of Tennessee, USA) och Dr Jeffrey 
Overby (från Florida State University, USA) vara en varningsklocka som uppmanar 
mäklare att lära sig mer om vad kunderna förväntar sig och se det som en möjlighet att 
förändra sitt arbetssätt så det tilltalar marknaden.5 
 
I litteraturen kan man hitta olika nyckelord som vi anser vara användbara för att få svar 
på våra frågor. Dessa är termer som upplevelseekonomi och staging eller iscensättning 
som tycks vara ett nyckelord i sammanhanget. Det begreppet kan dessutom hjälpa till att 
förklara hur termen homestaging uppstått. Vi har tidigare uppfattat ordet som något 
modeord med lite osäker betydelse vilket kan bero på språkförbistringar men kanske ännu 
hellre orsakas av en allt för bristande insikt i upplevelseekonomins termer.  

 
4 Mossberg L, Nissen Johansen E [2006] Storytelling marknadsföring i upplevelseindustrin sid 11 
5 Dabholkar P, Overby J [2004] Linking process and outcome to service quality and customer satisfaction 
evaluations. An investigation of real estate agent service, International Journal of Service Industry 
Management Vol. 16 No 1, 2005 pp 10-27  
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1.3 Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att studera bostadsmarknadens möjligheter att 
utvecklas inom upplevelseekonomin. Bostadsmarknaden är en betydelsefull gren inom 
Sveriges ekonomi som omsätter stora pengar6 och vi anser att det är viktigt att även 
denna bransch förnyas i takt med tiden. 
 
De frågor som vi vill söka svaret på är: 

 
� Vilka faktorer påverkar spekulanten vid valet av bostad? 

 
� Hur tror berörda parter på bostadsmarknaden att en bostadsvisning kommer att se 

ut i framtiden? 
 

� Hur stämmer parternas tankar och åsikter överrens med varandra och med 
litteraturen? 

 
För att nå vårt syfte med arbetet ska vi besvara ytterligare ett antal frågor som hjälpmedel 
på vägen mot målet. I teoriavsnittet ska vi börja med att svara på frågan: Vad innebär 
begreppet upplevelseekonomi? För att försöka se om det finns det några vägar för 
bostadsmarknaden in i denna nya ekonomiska ordning kommer vi att reflektera över de i 
litteraturen beskrivna karaktäristika och diskutera möjliga infallsvinklar för 
fastighetsbranschen.   Därefter vill vi studera homestaging som upplevelse och titta 
närmare på den påverkan som denna företeelse har på presumtiva köpare. Anledningen 
till detta val är att vi tror att homestaging är bostadsbranschens första stege in i den nya 
ekonomiska ordningen.  
 
I empiriavsnittet kommer vi att samtala med individer som är i kontakt med 
bostadsmarknaden av en eller annan anledning. Vi har för avsikt att höra oss för med 
representanter för mäklare och inredare för att ta reda på vilken syn de har på sin framtida 
yrkesutövning. Ser de upplevelser eller har de siktet inställt mot något annat håll? Och 
kunderna, som är själva måltavlan för försäljningen, vad tror de? Är de mogna för en 
utveckling av denna karaktär? Vad är det som kunden egentligen vill uppleva?  

 
6 Sveriges riksbanks webbplats 2009-04-06 kl 19:00 
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KAPITEL II ~ METOD DESIGN 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet som vi använt oss av. Vi kommer också att 
förklara vissa ställningstaganden som ligger till grund för arbetet. 

 

2.1 Angreppssätt 
Vår tanke med denna undersökning är att få fram vad som forskningen hittills har sagt 
om upplevelseekonomi och bostadsbranschens framtid. Därefter har vi för avsikt att höra 
oss för om omvärlden, de som befinner sig i den verklighet som forskarna har beskrivit, 
anser att det är relevanta uppgifter som tagits upp. Stämmer teorierna med verkligheten?   
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för denna undersöknings tillvägagångssätt. Kapitlet 
vill ge en tydlig genomgång av hur undersökningsmaterialet insamlats och sammanställts 
för att möjliggöra en kritisk granskning av det slutliga resultatet och undersökningens 
trovärdighet. 

2.1.1 Synsätt 
Vid en fastighetsaffär är det många känslor som är inblandade och det finns inga riktlinjer 
eller data som beskriver hur en människa ska bete sig vid en fastighetsaffär. Vi har därför 
valt att nyttja ett tolkande synsätt för denna undersökning. I metodlitteraturen beskrivs 
detta förhållningssätt i termer av hermeneutiskt synsätt. 
 
I forskningssammanhang är det vanligt att man använder sig av ett tolkande och 
förklarande tankesystem när arbetet i huvudsak handlar om att förstå andra personer. Ett 
mer formellt uttryck som används i sammanhanget är ordet hermeneutik vilket är ett 
grekiskt ord som betyder läran om tolkning7. Det innebär att tyda och förstå en annan 
persons handlingar. Begreppet har utvecklats till en tolkningslära men var från början en 
uppsättning metodregler för översättning av teologiska och humanistiska texter som 
skrevs under 1500-talet.8 Språket och dialogen är en viktig del i tolkningen. Det kan 
finnas stora skillnader hur de inblandade använder språket. Används ex. fackuttryck kan 
tolkningen och förståelsen påverkas.9 I en tolkande undersökning är det inte sökandet 
efter en absolut sanning som forskaren är ute efter, syftet är snarare en djupare förståelse 
för olika fenomen.  
 
Hans-Georg Gadamer (1900-2002) är kanske den som haft störst inflytande på den 
moderna hermeneutiken. Han menar att vi människor inte kan vara helt objektiva och 
neutrala i vår tolkning utan vi tolkar utifrån ett visst perspektiv som är biologiskt, 
språkligt och kulturellt. Det innebär också att alla våra tolkningar är präglade av fördomar 
och att det som en följd av detta inte finns någon vetenskaplig metod som inte präglas av 

 
7  Nationalencyklopedin [3] 2009-04-27 kl 18:45  
8  Molander, J [2003] Vetenskapsteoretiska grunder sid 166 
9  Hultén, P Hultman, J Eriksson, L T [2007] Kritiskt Tänkande, sid 126 
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fördomar.10 Gadamers synätt innebär att varje generation tolkar världen utifrån nya 
perspektiv och ingenting är någonsin slutgiltigt tolkat.11 
 
Förförståelse är någonting som det ofta skrivs om i samband med hermeneutiken. Redan 
från barndomen får vi en uppfattning om vår omvärld som präglar oss, ofta på ett 
omedvetet plan. Torsten Thurén skriver att förförståelse påverkar vårt sätt att uppleva 
verkligheten, så väl i vardagslivet som i vetenskapen. Ett hjälpmedel och metod som man 
kan använda i ett arbete med hermeneutiskt synsätt, i syfte att förhindra att författarna 
förblindas av eventuella inpräglade fördomar och på så sätt få en bättre förförståelse är 
den hermeneutiska cirkeln.12  
 
Se Figur 1 som visar en hermeneutisk spiral som använts vid formuleringen av ett 
problem i en uppsats.13 
 

 
 

 

Figur 1 Den hermeneutiska cirkeln 

 
Denna modell visar att tolkning som fenomen bygger på att man med en viss typ av 
förförståelse för en helhet kan påverkas av förståelsen för detaljer, men att en förståelse 
för detaljer inte kan förstås utan en helhet.14 Med andra ord: Förstår du inte helheten kan 
du inte begripa detaljerna men har du insett hur helheten hänger ihop kan ytterligare 
detaljer skapa en ännu bättre bild.15  
 

 
10 Molander, J [2003] Vetenskapsteoretiska grunder sid 170 
11 Ibid sid 172 
12 Thurén, T [2007] Vetenskapsteori för nybörjare sid 62 
13 Ejvergård R [1993] Vetenskaplig metod sid 21 
14 Molander, J [2003] Vetenskapsteoretiska grunder sid 167 
15 Författarnas översättning 
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För att tillföra uppsatsen ytterligare stöd valde vi att komplettera vår tolkande ansats med 
en kvantitativ undersökning. I en kvantitativ studie har forskaren ett syfte att finna ett 
mönster som kan gälla för många människor och kan sägas vara generell genom att samla 
in en stor mängd fakta och analysera dem. Därför är det betydelsefullt att nå stora 
representativa urval.16 Tidigare fanns en tydlig motsättning mellan de kvalitativa och 
kvantitativ studierna. Nu menar man att det går att kombinera dessa två. Den kvantitativa 
studien upptäcker vi och förstår ett fenomen, i den kvantitativa studien kan vi mer ge en 
generell information.17 
 
I denna undersökning har naturligtvis vi författare haft var sin förförståelse med oss in i 
arbetet. Vi har båda läst ekonomiska ämnen och fastighetsmäklarkurser under vår 
utbildning och detta har påverkat vår syn på bostadsmarknadens sätt att arbeta. Vi har 
dessutom båda två varit personligen engagerade i försäljning och köp av egna privata 
bostäder. Dessa erfarenheter/förförståelse har gett oss en överblickande helhetssyn som vi 
har med oss in i arbetet. Men en verklighet innehåller alltid flera dimensioner och den 
sociala helheten är summan av de olika inblandade aktörernas upplevelse av den. 
Handlingar och processer är styrda av ett samspel mellan medvetna aktioner och 
omedvetna mekanismer som styr dessa handlingar.18 Därför är det viktigt att iaktta olika 
mönster som kan uppstå i mötet med människor och även tolka det som kanske inte sägs 
för att upptäcka detaljerna som berikar helhetsbilden. 

2.1.2 Vem skriver vi för 
En vetenskaplig rapports utformning kan varieras på en mängd olika sätt. Hur man 
utformar den är en smakfråga och bör anpassas till ämnet. Kravet är att läsaren ska förstå 
vad du menar, hur du tänker och varför du gör vissa val.19 De vetenskapliga kraven måste 
givetvis tillgodoses men lika viktigt är det att författaren vet vem uppsatsen skrivs för så 
att rapporten utformas så att den kan förstås och bli läsbar för mottagaren.20 I vårt fall 
vänder vi oss till människor som av olika anledningar kommer i beröring med 
bostadsbranschen idag och imorgon. Eftersom arbetet handlar om framtidens hantering 
av kunder i kombination med en eventuell upplevelseekonomisk era har vi valt att skriva 
uppsatsen på ett språk som inte nödvändigtvis tillhör den konventionella 
naturvetenskapliga skolans sätt att skriva. Vi vill på detta vis poängtera att världen 
förändras och att uppsatsformalia inte är undantagen denna utveckling. 
 
Vi vill också passa på att lämna en förklaring till arbetets formella struktur. Vi har använt 
oss av källhänvisningar i form av fotnoter. Eftersom de sökvägarna till Internetkällor i 
regel är mycket långa och oöverskådliga har vi konsekvent placerat de fullständiga 
adresserna till dessa källor endast i källförteckningen och i fotnoten ange webbsidans 
namn och åtkomsttid.  

 
16 Stukát, S [2005] Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap sid 31 
17 Ibid sid 34 
18 Hultén, P Hultman, J Eriksson, L T [2007] Kritiskt Tänkande sid 127 
19 Stukát, S [2005] Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap sid 151 
20 Robhan din handledare på nätet 2009-04-27 kl 20:00  
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2.2 Genomförande 
Vi startade vår undersökning med en litteraturstudie och valde därefter att söka 
förstahandsinformation via intervjuer och genom en enkätundersökning som vi hoppades 
skulle ge oss mer information om vad husköpare skulle vilja beröras av vid en 
bostadsvisning. 

2.2.1 Val av litteratur 
För att få tag i information för detta arbete har vi, som ovan nämnt, inlett med att läsa 
litteratur i ämnet. Genom att söka på bland annat ”experience economy” fick vi gott om 
träffar i Högskolans databaser. Övervägande del handlade dock om upplevelser i form av 
underhållning. För att få mer relevant material att arbeta vidare med krympte vi ner 
urvalet genom att besluta att litteraturen skulle ha koppling till upplevelseekonomi ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Det gav en blandning av artiklar, böcker och uppsatser 
som företrädesvis handlade om marknadsföring. Den litteratur som vi har använt i 
tidigare kurser i organisations och ledarskap samt tidigare marknadsföringskurser kom 
också väl till pass. I den litteratur som valdes ut sökte vi också efter referenser som skulle 
ge oss tips om andra i sammanhanget läsvärda trycksaker. 
 
Eftersom vi vill titta specifikt på bostadsmarknadens väg in i upplevelseekonomin föll det 
oss naturligt att studera företeelserna homestaging och homestyling. Faktainsamlingen 
efter dessa begrepp gav även det gott om träffar. Dessa var dock till huvudsak inriktade 
mot hur man utför en styling eller staging. Då vi ändå ansåg att området var viktigt för 
undersökningen har vi ändå valt att diskutera relevanta artiklar och litteratur som berör 
fenomenet. Det är dock viktigt att påpeka denna brist i undersökningens litteraturstudie. 

2.2.2 Intervjuer 
Inför arbetet med att hitta källor som skulle kunna ge oss en verklighetsförankrad bild av 
bostadsbranschen och dess utveckling förde vi ett resonemang kring antalet intervjuer 
som vi borde genomföra och hur urvalet skulle gå till för att vi skulle få in det material 
som vi behövde. Eftersom vi ville ta reda på vad några individer tror och tänker om 
framtiden beslutade vi oss för att sträva mot en öppen dialog med respondenterna.  
 
Tillvägagångssätt 
För intervjuernas genomförande valde vi en kvalitativ metod som bygger på att man inte 
jobbar med färdiga frågeställningar. Istället använder vi oss av en intervjuguide med 
formulerade frågeområden som används för att styra samtalet. Se bilaga 1. Detta sätt 
medför ett större utrymme för berättande och egna förklaringar än om fasta frågor ska 
besvaras.21 Vi använde även en bandspelare för att spela in det som sades under intervjun, 
för att lättare kunna minnas vad som sagts och återge det på ett trovärdigt sätt. Detta 
förfarande minskar risken att missa viktig information från intervjun.22 För att 
respondenterna skulle känna sig trygga och våga svara friare på våra frågor skedde 

 
21 Trost, J [2005] Kvalitativa intervjuer sid 50 
22 Ibid sid 53 
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samtalet i deras hem alternativt på deras arbetsplats och fullkomlig anonymitet utlovades. 
Intervjuerna genomfördes under vecka 17. 
 
Urval 
För att få insyn i problematiken inom bostadsbranschen och hur den förmodas se ut i 
framtiden ville vi fånga människors uppfattningar från olika vinklar. Vi valde därför att 
intervjua individer som befann sig på marknaden av olika syften.  
 
Vi ville möta mäklaren som är där i sin yrkesroll. Då det är han eller hon som ser många 
spekulanter varje dag och är proffs på bostadsmarknaden och har en inblick i hur 
trenderna går. Köparen (och kanske tillika säljare) är en individ som eventuellt står inför 
en av sitt livs största affär och han eller hon är i den rollen en mycket viktig källa till 
information om hur framtiden bör utformas. Slutligen ville vi möta inredaren som är 
proffs på inredning och har stor insikt i homestaging trenden.  
 
För att få tag i respondenter skickade vi e-post till fastighetsmäklare och ringde en 
inredningsfirma i Gävle med förfrågan om deltagande i intervju. Se bilaga 2 och 3 
Eftersom en av författarna praktiserar på en mäklarbyrå så det föll sig naturligt att välja 
en mäklare att intervjua därifrån och vi kompletterade denne intervju med ett samtal med 
en mäklare från en annan byrå som visat intresse att delta. 
 
Köpare försökte vi få tag i via mäklarna för att minska risken för manipulation av urvalet. 
Kriterierna som skulle uppfyllas var att köparen skulle ha tittat på eller köpt bostad de 
senaste sex månaderna. Det visade sig emellertid att mäklaren på den ena byrån inte 
kunde hjälpa till med att hitta en kund som var intresserad av att delta i en intervju. Det 
innebar att en av respondenterna från kundkategorin har valts med hjälp av personlig 
vetskap om att deltagaren uppfyllde kriteriet om husköp. 
 
Antal intervjuer 
Nästa fråga var hur stort urvalet skulle vara? Vid besvarande på denna fråga styrde 
tidsaspekten. Med den tid som var avsatt för examensarbetet ansåg vi det relevant att 
satsa på kvalitet istället för kvantitet då ett fåtal väl genomförda intervjuer kan vara mer 
värda än ett flertal mindre väl utförda. Det innebar att för att vi skulle hinna intervjua och 
sammanställa intervjuerna på ett tillfredsställande sätt måste vi begränsa antal intervjuer 
således valde vi att intervjua två mäklare, två köpare och en inredare. Den sistnämnde 
valde vi utifrån att det var den inredare vi kände till i Gävle.  

2.2.3 Enkäter 
För att undersöka om teorierna stämmer med verkligheten och för att få en inblick i vad 
de som besöker en bostadsvisning värdesätter och påverkas av konstruerade vi en enkät 
med ett tiotal frågor som var utformade för att ge svar på frågan vad kunderna påverkas 
av och vilken effekt dessa stimuli har. Enkäten presenteras som bilaga 4 i arbetet. 
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Tillvägagångssätt 
Fördelen med en enkät är att det är relativt lätt att bearbeta resultaten, och man slipper 
intervjuareffekten med omedveten styrning.23 Nackdelen är risken för stort bortfall i 
svarsfrekvensen, att frågorna blir begränsade och att det är svårt att veta om de som 
svarat på frågorna verkligen har förstått dem. En enkät ska vara väl genomarbetad och 
inte för omfattande, det finns ett samband mellan många frågor och lägre svarsfrekvens.24 
I vår undersökning användes en enkät med tio enkla frågor för att få så stor andel svar 
som möjligt. Frågorna formulerades utifrån undersökningens syfte och information som 
vi fått via litteraturstudien.  
 
När man väl har delat ut en enkät är det svårt att korrigera bristerna efteråt. Därför är det 
viktigt att enkäten granskas noggrant så att eventuella brister kan åtgärdas innan den 
delas ut.25 För att försäkra oss om att enkätens utformning skulle fungera som åsyftat 
valde vi att testa den på fem personer innan vi delade ut den. Testpersonerna fick fylla i 
svaren samt svara på om enkäten innehöll relevanta frågor, om de var tydligt formulerade 
och enkla att förstå.  
 
Vid utlämningen av enkäterna informerades respondenterna om syftet med 
undersökningen och de lovades fullkomlig anonymitet vilket även i denna del av 
undersökningen syftade till att få de svarande att känna sig trygga och våga svara friare 
på våra frågor.  
 
Urval 
En av författarna praktiserar på en mäklarbyrå så vi beslöt att dela ut enkäterna till de 
besökare som deltog på visningar av både villor och bostadsrätter, mellan den 16 och 24 
april 2009. Utdelningen fortgick mellan denna tidsperiod tills fullständigt antal enkäter 
lämnats ut. Varje kund fick endast fylla i enkäten vid ett tillfälle även om denne skulle 
bevista fler visningar under tiden som undersökningen pågick. Eftersom vi på intet sätt 
kunde påverka vilka kunder som skulle komma på visningarna blev urvalet 
slumpmässigt.  
 
Antal enkäter 
För att det ska vara meningsfullt att bearbeta enkäter bör svarsfrekvensen vara hög. Det 
finns två olika orsaker till bortfall, dels kan det bero på att respondenten inte svarar alls 
på enkäten, dels på att en fråga inte besvaras.26 För att undvika för stort bortfall vid denna 
undersökning tillfrågades varje respondent om de ville ställa upp i en undersökning innan 
enkäten lämnades ut. Den fylldes därefter i på plats och lades i ett kuvert för 
anonymiteten skulle kunna upprätthållas. Det medförde att vi fick svar på alla enkäter.  
 

 
23 Stukàt, S [2005] Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap sid 43 
24 Ejvegård, R [1993] Vetenskaplig metod sid 51 
25 Stukàt, S [2005] Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap sid 48 
26 Ejvegård, R [1993] Vetenskaplig metod sid 51 
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Att bestämma urval är ett svårt val. Hur många behövs för att undersökningen ska bli 
tillräckligt stor? Vi insåg att tidsaspekten måste få styra även här. Den begränsade tiden 
måste beräknas så vi skulle hinna få in svaren och bearbeta frågorna samtidigt som vi 
behövde ett rimligt antal svar för att få ett bra material att arbeta med. Vi beslöt därför att 
dela ut tjugo stycken enkäter. 
 

2.3 Reflektioner kring tillvägagångssättet 
Som författare är det viktigt att reflektera över den metod som valts och dess styrkor och 
svagheter. Det finns alltid alternativ till varje val av metod, intervju, litteratur etc. Det är 
därför betydelsefullt att överväga den valda metodens tillförlitlighet och att vara 
uppmärksam på arbetets giltighet, det vill säga hur väl man mäter det man vill mäta.27 

2.3.1 Trovärdighet och avgränsningar 
För att få en hanterlig mängd information till denna undersökning valde vi att avgränsa 
arbetet till en undersökning i en medelstor stad och vi valde på grund av närheten till 
undersökningsobjekten att titta på bostadsmarknaden i Gävle.  
 
Vi tror att undersökningens geografiska placering är av stor vikt. Med det menar vi att 
beroende på om undersökningen baseras på en storstadsmarknad eller på en mindre 
bostadsmarknad kan resultatet uppvisa väsentliga skillnader. Valet av en mellanstor stad 
som Gävle tror vi kan uppvisa ett mer sanningsenligt nationellt svar än vad en 
undersökning i enbart Stockholm eller en renodlad småstad skulle kunna göra.  
 
Vi har avgränsat arbetet till att handla främst om köparens upplevelse. Det hade varit 
intressant och relevant att även titta på säljarens behov av att bostadsförsäljningen 
uppfattas som en upplevelse samt hur detta ekonomiskt kan påverka affären. Vi anser 
dock att dessa frågor är allt för komplexa för att få plats i detta arbete och har därför valt 
att inte beröra dessa aspekter. 
 
Värt att notera innan litteraturens beskrivning av upplevelseekonomi startar, är att många 
av de artiklar och hänvisningar som vi funnit har skrivits av eller refererat till Joseph Pine 
och James Gilmore. Det innebär för denna undersökning att mycket men långt ifrån allt 
av det som beskrivs kommer att härröra till dessa forskares arbete. Som tidigare nämnts 
var det även svårt att hitta vetenskapsbaserad litteratur i ämnet homestaging men vi har 
ändå valt att ta med det vi ansett vara bärkraftigt i arbetet. Dels för att presentera för er 
läsare vad som finns skrivet kring ämnet men också för att sakta men säkert hjälpa till att 
föra in området i den vetenskapliga sfären. 

 
27 Stukàt, S [2005] Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap sid 130 
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KAPITEL III ~ LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta avsnitt har vi tittat närmare på och beskrivit tankeinnehållet i begreppen 
upplevelseekonomi och homestaging, därefter har vi berättat om hur dessa koncept kan 
påverka bostadsmarknaden.  

 

3.1 Vad är upplevelseekonomi? 
Steg för steg rör vi oss genom livet. Lika osvikligt tar ekonomin sig fram och förändras 
av tidens influenser.  I litteraturen kan man läsa om skeendet och problemen mellan 
övergången från ett jordbrukssamhälle till en industriekonomi. Det var en oundviklig 
förändring som orsakades av människans uppfinningsrikedom. Dessa innovationer 
revolutionerade jordbruket och minskade kraftigt behovet av arbetskraft på gårdarna. 
Samtidigt ökade behovet av arbetskraft i industrin eftersom någon måste producera de 
maskiner som jordbruket behövde.28 På grund av människornas svårighet att ändra 
tankemönster från en princip till en annan tog det dock tid för den nya ekonomin att slå ut 
i full blom i samhället29 men trots det så förflyttades fokus sakta men säkert från den ena 
eran till den andra.  
 
Nästa omdanande period var när tekniken att producera varor blev så automatiserad att 
mängden varor översteg efterfrågan. På något sätt måste företagen omsätta sina produkter 
och servicesamhället kom smygande in på scenen. Service blev något som förhöjde 
värdet på varan och lockade kunderna att välja det bästa paketet av produkt och service.30 
 
Dessa förändringar i synsättet på vad som anses vara värdeskapande har i de olika 
övergångsskedena bedömts hotande och man har uttryckt rädsla över att först jordbruket 
sedan tillverkningsindustrin kommer att försvinna om den nya tiden (oavsett vilken) 
tillåts slå rot. Det har dock visat sig att behovet av mjöl och maskiner har varit lika stort, 
om inte ännu större, i den nya ekonomin. Förändrad har ju branschen blivit så till vida att 
färre människor sysselsätts i dessa genrer, men dessa kvarvarande individer producerar 
trots sitt fåtal mer än vad som man under rådande tid trott vara möjligt31. Det har medfört 
en annan anmärkningsvärd förvandling, nämligen den att i takt med att den nya tiden 
stiger fram i ljuset så har den gamla ordningens produkter en tendens att endast 
konkurrera med priset. De tidigare konkurrensfördelarna räcker inte längre till att locka 
köparna att betala ”det lilla extra”.32 
 
Idag har vi gått förbi industrisamhället och klivit in en lång bit i servicesamhället. Pine 
och Gilmore är av åsikten att vi har passerat även denna ekonomiska era och påbörjat 
tidsåldern som karaktäriseras av upplevelseekonomi. Denna åsikt baserar de på den 

 
28 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 7   
29 Jaffee D [2001] Organization and theory, tension and change sid 46 
30 Gerdemark T [2000] Kundorientering – oklarheter på den självklara vägen sid 39 
31 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 9 
32 Ibid sid 30 
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utveckling som stora delar av servicesektorn genomgått, mycket tack vare Internet och 
interaktiva hjälpmedel. Man kan till exempel se hur företag via Internet hoppar över 
återförsäljarleden för att kunna hålla priserna nere och hur man anstränger sig för att få 
kunderna att träffa personal så lite som möjligt och i stället sköta sina affärer via 
Internettjänster. Med andra ord säger författarna att en ny ekonomi är på väg – och att 
den kommer sig av den enkla anledningen att varor och tjänster inte längre är tillräckliga 
som konkurrensfördelar. 33 
 
Vad är då den nya tidens konkurrensverktyg? Enligt professor Bengt Johannisson vid 
Växjö universitet är det något så ”enkelt” som uppmärksamhet. Som Maslow uttryckte 
sig i sin behovstrappa har människorna i vår del av världen närmat sig steget för 
självförverkligande. För att möta dessa behov menar Johannisson att företagen kommer 
att behöva möta individen i varje konsument (inte bara de största företagskunderna) och 
att just det är upplevelseekonomins särskilda budskap.34 
 
En upplevelse kan bestå av olika saker. Det kan vara en produkt exempelvis en 
teaterföreställning men det kan också vara något som kompletterar produkten så som 
upplevelsen att äta på en speciell restaurang. Det är inte heller omöjligt att paketera både 
produkt och service till en upplevelse som påverkar individen på ett känslomässigt plan. 
Det författarna och tillika professorerna Per Darmer och Jon Sundbo avser med denna 
beskrivning är att en upplevelse alltid är mer än sin produkt och inkluderar omgivning 
likväl som händelsen. Med andra ord: det är inte teaterföreställningen i sig som är 
upplevelsen utan det är händelsen i kombination med miljön, dekoren, andra gäster etc.35 
 
KK-stiftelsen (stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling) skriver att produkterna 
inom upplevelseindustrin ofta är abstrakta men att då det trots allt finns en tydlig fysisk 
produkt så är ofta orsaken till köpet ett uttryck för att visa vem jag är. Det medför att 
produktionen ofta handlar om varumärken och estetik.36 
 
Ph.d Per Echiverri och hans forskningskollega vid Karlstads Universitet, professor Bengt 
Edvardsson beskriver upplevelseekonomi som en trend i tjänsteekonomin som inte går att 
bortse från. De menar att upplevelsebaserade kvaliteter, det vill kundens känslor och 
värderingar får ett betydligt större utrymme på marknaden och att man därför måste ta 
hänsyn till estetiska, etiska och miljömässiga kvaliteter och marknadsföra dessa på ett 
professionellt sätt. Det innebär en utmaning för företagen att hitta sätt att ladda sina 
tjänsteerbjudanden med upplevelsevärden som kunden uppskattar.37 
 
I sin bok ”Organization theory, tension and change” har David Jaffee, professor of 
Sociology vid University of North Florida USA, kommenterat framtidens ekonomi. Där 

 
33 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 11 
34 Johannisson B [2007] Här börjar den nya ekonomin Aftonbladet.se  2009-04-11 kl 11:30 
35 Darmer P, Sundbo J [2008] Creating experience in the experience economy sid 1  
36 KK-stiftelsens webbplats 2009-04-14 kl 17:15 
37 Echiverri P, Edvardsson B [2002] Marknadsföring i tjänsteekonomin sid 37 
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står att läsa att relationen mellan köpare och säljare kommer att utökas till att involvera 
känslomässiga värden och att i framtiden kommer lika mycket tid att läggas på att sälja 
en känsla eller ett intryck som en fysisk vara.38  
 
Professor Anders Sørensen och tidigare nämnda Jon Sundbo påpekar att det saknas en 
generell definition av begreppet upplevelseekonomi, och att detta är ett problem då det 
vilket medför att det är svårt att få rättvisande internationella jämförelser inom området. 
Trots denna brist anser de att det ändå finns en global samstämmighet som menar att 
upplevelseekonomi (vad det nu är…) är i växande och kommer att fortsätta att expandera 
i framtiden. De säger att det inte är någon nyhet att turism och liknande 
underhållningsbranscher har förstått konceptet, det nya och som är värt att notera är 
snarare att även tillverkningsindustrin har börjat inse att även deras ekonomiska tillväxt 
är beroende av att de kan tillgodose kundernas behov av känslomässiga och minnesvärda 
upplevelser.39 
 
Professor Annamma Joy och hennes kollega professor John F Sherry säger något 
provocerande om upplevelseekonomi att konsumenter alltid har levt i en 
upplevelseekonomi, det är bara forskningen som inte har förstått det. De försöker sig 
också på att definiera begreppet genom att dela upp betydelsen av ordet ur två perspektiv. 
Dels via substantivet upplevelse (experience) som tolkas som ’upplevelsen av ett objekt’ 
eller ’en känsla via något eller några av sina sinnen alternativt med intellektet’ och 
därefter som verbet att uppleva (to experiencea) vilket översätts till ’att personligen 
deltaga eller genomgå något personligen’.40 
 
Enligt Pine och Gilmore innebär upplevelseekonomi en utveckling av servicetänkandet in 
i en ekonomi som engagerar gästen (som de föredrar att benämna kunden) och har flyttat 
fokus från ”en vara med extra fördelar” (service) till en minnesvärd upplevelse. De gör en 
distinkt uppdelning av skillnaderna i synen på vad som erbjuds i utbudet av råvaror, gods, 
service och upplevelser.41 Se Figur 2.  

 
38 Jaffee D [2001] Organization theory: tension and change sid 287-288 
39 Sørensen A,  Sundbo J [2008] Cases from the Experience Economy sid 5  
40 Joy A, Sherry J [2003] “Speaking of Art as Embodied Imagination: A Multisensory Approach to 
Understanding Aesthetic Experience” Journal of consumer research, Inc Vol 30 Sept 2003 pp. 259-282 
41 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 6 
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Figur 2 Ekonomiska skillnader under åren  

 
Exempel på skillnaden i vad människor är villiga att betala beroende på vilken kategori 
varan befinner sig i gör författarna med hjälp av en berättelse om kaffebönans väg genom 
ekonomin. Berättelsen lyder i mycket nerkortade drag så här: 
 
En kaffeböna är en basvara (commodity) som uppbringar en liten oansenlig summa 
pengar när den säljs. Tillgång och efterfrågan styr priset. Genom att förädla bönan och 
förpacka den snyggt ökar värdet mer än omkostnaden. Kaffebönan har blivit ett gods 
(good) som säljs i standardiserade förpackningar till konsumenter. Så småningom 
kommer ägaren av ett café in i butiken och köper kaffepaketet. När det tillagas och 
serveras till kunden (service) har priset som personen i fråga är villig att betala återigen 
ökat mer än omkostnaderna. Men det finns ytterligare en nivå. Om kaffet serveras i en 
speciell miljö som attraherar människor så som en femstjärnig krog (experience) så 
betalar gästen betydligt mer utan att blinka. (se Figur 3)42  
 
 
 
 
 
 

 
42 Pine J, Gilmore J [2002] “Experiences drive economic demand”, EconomicTrends, vol 6 s 32-34 
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Figur 3 Pris som kunden är villig att betala beroende på hur erbjudandet framställs 
 
Magnus Söderlund (tf professor vid Handelshögskolan i Stockholm) fortsätter 
diskussionen om upplevelseekonomi genom att påpeka dess förmåga att vara 
lojalitetsbildande. De skapar ett repetitivt beteende där konsumtionen upprepas gång på 
gång. Exempel som nämns i detta sammanhang är Harley-Davidsson som lyckats skapa 
en sådan upplevelse kring sin produkt och en trofasthet som till och med fått människor 
att tatuera in varumärket på kroppen.43   

3.2 Påverkande faktorer ~ hur skapas en upplevelse  
Vad det är som gör att upplevelser efterfrågas förklaras med att människan inte vill vara i 
det relationsvakuum som uppstår när de tidigare naturliga samlingsplatserna som kyrkan, 
politiska organisationer etc. förlorat sin charm. Den nya upplevelseekonomin anses 
därmed ersätta dessa relationer med för individen meningsskapande relationer. 44 
 
För utlösa den psykologiska effekten som skapar starka relationsband mellan utövare och 
upplevelseprodukt samspelar flera faktorer. Aktiviteten kräver ofta att individen 
anstränger sig för att förstå spelets regler. Ansträngningen i sig anses vara motiverande på 
grund av att ju mer man satsar i ett projekt desto mer vill man få ut i ”belöning” för att 
rättfärdiga insatsen. Belöningen består i att man intalar sig själv att man tycker om att 
utöva aktiviteten, och ju mer man gillar det desto troligare är det att man fördjupar 
relationen. En annan faktor är känslan av flow som uppstår när individen utvecklas med 
uppgiften och går från nybörjarnivå till en utökad växande kunskap utan egentligt slut. 
Möjligheten att påverka eller ”instinct to master” anses vara av samma basala typ som 
vårt behov av mat för att överleva och upplevelserelaterade erbjudanden ger människan 
möjlighet att påverka både den fysiska mentala världen. Sista beståndsdelen som 

 
43 Söderlund M [1999] ”Konsumtion av upplevelser skapar starka band” Svenska Dagbladet 1999-08-14 
44 Ibid  
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Söderlund tar upp är det sociala samspelet som ofta krävs för att en upplevelse ska bli just 
det. Ett besök på ett diskotek eller en restaurang upplevs förmodligen inte som givande 
om inte andra gäster finns att interagera med. Det är med andra ord en arena för 
meningsskapande relationer.45 
 
Det Pine och Gilmore uttrycker som nyckeln till att transformera erbjudanden till att 
passa in i en upplevelseekonomi är att ”..ing the thing…” det vill säga att förskjuta fokus 
från varan till kunden och övergå till att se hur kunden använder (doing) varan istället för 
som idag titta på vad varan gör för kunden. 46  
  
Bengt Klefsjö, professor vid Luleå Universitet, skriver i Kvalitetsmagasinet att människor 
upplever världen med sina sinnen. Därför är ett av de viktigaste hjälpmedlen för att 
lyckas med att skapa en minnesvärd produkt, insikten om vikten av att gästens alla sinnen 
berörs. Men det räcker inte att hänga in en doftgran och spela en låt på radion, det måste 
finnas en symbios mellan varumärket och sinnesförnimmelserna.47 
 
Joy och Sherry menar att det är av största vikt att både kropp och hjärna involveras för att 
en oförglömlig upplevelse ska kunna skapas. De menar att människor upplever med hela 
kroppen och att kroppens rörelse, känsel, beröring, lukt, syn, hörsel etc samarbetar med 
intellektet och ger händelsen mening. De påpekar också att individens tidigare inlärda 
kunskaper påverkar upplevelsen. Det som är naturligt i en kultur kan upplevas 
frånstötande i en annan.48  
 
För att konkretisera en upplevelse rekommenderar Pine och Gilmore att man starta med 
att besvara frågan om vilka intryck företaget vill att gästen ska ha med sig hem. Det 
handlar om att stimulera att sinnen men som även Klefsjö beskrivit så anser även dessa 
författare att det är mycket viktigt att dessa olika stimuli samarbetar mot det intryck som 
avses.49 
 
När de önskade intrycken har lokaliserats övergår arbetet till att fokusera på det tema som 
skulle klara av att bidra till den känslomässiga upplevelse som man vill skapa. När dessa 
delar börjar ta form så måste man urskilja de viktigaste förnimmelserna och ”koka bort 
överflödet” för att koncentrera upplevelsen och få ett rimligt antal parametrar att arbeta 
med. Därefter prövas olika taglines som ska förstärka intrycket och beskriva den känsla 
som eftersträvas. Slutligen bör hela paketet kompletteras med souvenir som förlänger 
upplevelsen och påminner gästen om hur upplevelsen kändes.50 

 
45 Söderlund M [1999] ”Konsumtion av upplevelser skapar starka band” Svenska Dagbladet 1999-08-14 
46 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 15 ff 
47 Klefsjö B [2008] Att beröra – med alla sinnen Kvalitetsmagasinets webbplats 2009-03-27 09:00 
48 Joy A, Sherry J [2003] “Speaking of Art as Embodied Imagination: A Multisensory Approach to 
Understanding Aesthetic Experience” Journal of consumer research,Inc Vol 30 Sept 2003 pp. 259-282 
49 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 61 
50 Ibid  
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3.3 Upplevelsens dimensioner 
Att skapa en minnesvärd upplevelse är mer än att krydda det gamla konceptet med 
underhållning. Upplevelseekonomi innebär med andra ord inte nödvändigtvis att kunden 
(gästen) ska underhållas utan han/hon ska engageras.51 
 
En upplevelse kan engagera gästerna i flera dimensioner (se Figur 4). Den ena härrör till 
om deltagandet är passivt eller aktivt (se den horisontella axeln i figuren). Exempel på 
detta kan å ena sidan vara att uppleva en konsert vilket ofta innebär ett passivt deltagande 
eller så kan det å andra sidan vara en aktivitet som kräver ett aktivt engagemang för att 
händelsen ska bidra till en minnesvärd upplevelse, exempel på denna form kan vara 
skidåkning eller snorkling. Den andra dimensionen beskriver hur gästen relaterar till 
upplevelsen. Ena ytterligheten innebär att deltagaren mentalt lever sig in i upplevelsen till 
exempel som när man tittar på en spännande film. Motsatsen, det som representeras av 
den nedre delen av den lodräta axeln, påverkar kunden via ett fysiskt engagemang. Denna 
indelning skapar fyra områden som vart och ett involverar gästen i upplevelsen på olika 
sätt.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4 Modell över upplevelsers olika dimensioner 
 
Den estetiska (estethic) upplevelsen innebär något som kunden passivt tar till sig via sina 
fysiska sinnen. Det är en upplevelse som individen helt enkelt vill vara i (being). Nästa 
kategori benämns som äventyrlig (escapist) och fordrar att deltagaren är aktiv och 
engagerar sig fysiskt i upplevelsen. Det är något som man vill göra (doing) Den 

 
51 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 30 
52 Ibid  
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undervisande (educational) sfären kräver ett aktivt engagemang på företrädesvis det 
mentala planet. Målet med aktiviteten är att lära sig något (learning). Slutligen innebär 
området som benämns underhållning (entertainment) ett passivt mentalt engagerande där 
gästen vill uppleva en känsla (sensing). 53 
 
Denna indelning innebär emellertid inte att en upplevelse nödvändigtvis måste härröra till 
en enda kategori. Tvärtom så ökar möjligheten till succé när fler delar involveras. 
Utbildning till exempel är en viktig affärsgren vars effekt förstärks om deltagarna tycker 
att det är roligt. Författarna använder det talande begreppet edutainment54 för att beskriva 
vad som kan ske när de två kategorierna utbildning och underhållning samarbetar. 55  
 
Då ett företag lyckas kombinera alla fyra kategorierna i sitt erbjudande anser Pine och 
Gilmore att förutsättningarna maximerats för en långsiktig ekonomisk affärsmöjlighet. 
De pratar om ”the sweet spot”56 vilket innebär att hitta den mest effektiva punkten eller 
kombinationen av ingredienser i ett erbjudande. Denna kombination av upplevelser ger 
kunden ett ramverk inom vilket han eller hon kan välja att utforska erbjudandets alla 
aspekter och erhålla en fullödig upplevelse. För att lyckas att skapa ett erbjudande som 
uppfyller allt detta, måste varje del tänkas igenom:  
 
� Vad kan göras för att förbättra den estetiska upplevelsen så den ger kunden den 

känsla som vi vill föra fram? Är atmosfären lockande så kunden vill vara där? 
� När känslan i rummet är den eftersträvade, följer frågan: Vad ska kunden göra? Hur 

ska kunden engageras fysiskt i upplevelsen? 
� För att få kundens hela uppmärksamhet bör man tänka på vad han eller hon ska lära 

sig av upplevelsen. Vilken information eller aktivitet kan hjälpa till att engagera 
kundens nyfikenhet och lust att lära? 

� Slutligen alla dessa delar behöver också skapas så att kunden har nöje av att vara där, 
lära sig något och utöva det som aktiviteten går ut på. Med andra ord: Se till att 
vistelsen är rolig och trevlig.57 

 
För att avsluta denna litteraturstudie kring begreppet upplevelseekonomi vill Pine och 
Gilmore berätta att på Club Disneys födelsedagskalas tar personalen farväl av sina gäster 
inte med orden ”ha en bra dag” utan med frasen ”hade du kul idag?” Det kan tyckas vara 
en marginell förändring men det kan ha en stor effekt. Istället för att fokusera på vad som 
kommer att hända resten av dagen, lämnar gästen lokalen med minnet av upplevelsen58 

 
53 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 30 ff 
54 Termen blir lite missvisande på svenska, för om man sätter ihop orden till ”uthållning” eller 
”underbildning” framgår inte budskapet lika tydligt som dess engelska motsvarighet, därför har vi 
(författarna av uppsatsen) valt att endast presentera den engelska termen. 
55 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 30 ff 
56 En term som används för att beskriva punkten på ett slagträ eller racket där det är mest effektivt att träffa 
bollen – den mest effektiva punkten. Se dictionary.com webbplats 090509 kl 16:30 
57 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 27 ff  
58 Ibid sid 42 
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3.4 Vad är homestaging? 
I början av 1970-talet såg den amerikanske inredaren Barb Schwarts kopplingen mellan 
hem som var svårsålda på grund av att objektet vid försäljningen inte visade upp det bästa 
av just den fastigheten. Hon noterade att de bostäder som presenterades på ett mer 
vackert sätt blev attraktivare för köparna och genererade i ett högre försäljningspris. 59  
 
Några år senare började Barb, som nu var både inredare och fastighetsmäklare, att utbilda 
sina medarbetare i konsten att iscensätta en tilltalande hemmiljö (uttryckets som används 
är staga) för sina försäljningsobjekt så de kunde säljas för ett så högt pris som möjligt.60 
Barb Schwarts har sedan dess utvecklat fenomenet homestaging och har nu registrerat 
varumärket ”stage” i USA och Kanada.61 
 
Homestagingen som fenomen tog tid på sig att komma till Sverige, men i början av 2000-
talet slog det igenom på allvar, då främst i storstäderna.62 Nu är det en etablerad 
arbetsmetod runt om i landet. Enligt statens betänkande av Fastighetsmäklarutredningen 
(SOU 2008:6) är avsikten med homestaging att öka priset på bostaden genom att göra den 
mer attraktiv.63  
 
I detta avsnitt kommer vi att belysa några av dessa synpunkter. Som vi nämnt i 
metodavsnittet så saknas kopplingar till vetenskaplig litteratur i ämnet, men vi anser ändå 
att det är en så pass vanligt förekommande företeelse att vi trots det vill beskriva det som 
vi hittat i litteraturen om ämnet. 
 
Homestaging 
I Sverige finns inget eget svenskt begrepp för ordet homestaging eller homestyling, och 
eftersom det är Amerikanska begrepp finns de givetvis inte heller inte med i svenska 
lexikon. National Encyklopedin har dock gett sig på ett försök att förklara betydelsen. 

Enligt NE innebär homestaging ['həumsteidʒiǷǷǷǷ] en uppsnyggning av en bostad inför 
försäljning, alternativt en ansiktslyftning av hemmet eller kort och gott flyttstyling.64 
 
En direktöversättning av det amerikanska uttrycket blir hem-iscensättning. Det vill säga 
en särskrivning av home (hem) och staging (iscensättning). Tankeinnehållet i begreppet 
blir med andra ord ett medvetet agerande för att iscensätta ett hem till försäljning med 
syfte att säljas till ett så bra pris som möjligt.65  
 
I en Temaartikel ur Nationalencyklopedins årsbok 2005 skriver Sven-Göran Malmgren 
att det finns (minst) fyra konkurrerande termer kring betydelsen att (mot betalning) ändra 

 
59 IAHSPs webbplats 2009-04-09, kl 23.00 
60 Ibid 
61 Staged Homes.com  2009-04-07, kl 16.10 
62 SvD.se 2009-04-09, kl 23.16 
63 SOU [2008] Fastighetsmäklaren och konsumenten Betänkande av fastighetsmäklarutredningen SOU 
2008:6 sid 195 
64 Nationalencyklopedin [4]  2009-04-05 kl 21.10  
65 Författarnas översättning 
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bostadens inredning till ett mer tilltalande utseende för att inför en försäljning 
(förhoppningsvis) höja köpeskillingen. De ord som han talar om är homestyling, 
homestaging, hemstyling och säljstyling.66  
 
Homestyling 
Homestyling är ett annat begrepp som ibland används synonymt med staging i Sverige 
(se bland annat Malmgrens beskrivning i Nationalencyklopedins årsbok i ovanstående 
stycke). Det som vi upptäckt när vi studerat ämnet är dock att dessa begrepp inte är 
substitut för varandra utan att det handlar om två skilda tjänster. Bland annat så anser 
Skatteverket att dessa företeelser har så pass olika innebörd att de ska beskattas olika. 67 
 
Homestyling är en tjänst som erbjuds av allt fler företag idag och innebär mindre 
djupgående åtgärder i syfte att förbättra det estetiska intrycket utan några större 
förändringar på vare sig byggnad eller inredning.68 
 

3.5 Påverkande faktorer ~ hur fungerar homestaging 
Sanningens ögonblick är ett uttryck som syftar till att belysa den dramatik som uppstår 
vid det initiala mötet mellan kund och producent och att det är då, i denna ögonblickliga 
stund, som viktiga känslomässiga intryck influerar kunden i mycket stor grad även om 
denne inte är fullt medveten om dess påverkan.69 Alla påverkas vi av det första intrycket, 
och det är oftast svårt att förändra den känsla som sanningens ögonblick givit oss inom en 
kort tidsrymd. Därför behöver en spekulant oftast tillbringa bara några sekunder på en 
visning för att bestämma sig om en bostad är intressant eller inte.70 För att kunna styra 
detta första intryck används homestaging för att framkalla önskad omedelbar känsla hos 
köparna om att det aktuella objektet är ett attraktivt hem.  
 
”Sanningens ögonblick” är med andra ord det ögonblick där tjänsten levereras och 
produkten konsumeras.71 Om vi tolkar detta begrepp med homestageingens termer så 
innebär det att i samma stund som den potentiella köparen kliver in i hemmet så ska 
han/hon kunna få en ”wow” känsla som säger att här vill jag bo!72  
 
Vad är då homestaging? Den grundläggande intentionen med företeelsen är att 
”neutralisera” hemmet inför en försäljning i syfte att attrahera olika grupper av 
spekulanter.. Detta innebär att man rensar bort allt för personliga affekter i hemmet, man 
städar och plockar undan för att se till att hemmet inte ser rörigt ut. Ibland byter man ut 
delar eller hela möblemanget och kanske dämpar allt för utstickande detaljer som inte 

 
66 Nationalencyklopedin [2] 2009-04-22 kl 17:30 
67 Skatteverkets webbplats 2009-04-08 kl 20:30 
68 SOU [2008] Fastighetsmäklaren och konsumenten Betänkande av fastighetsmäklarutredningen SOU 
2008:6 sid 195 
69 Echiverri P, Edvardsson B [2002] Marknadsföring i tjänsteekonomin sid 81 
70 Hallbäck R, Hoffman J, Brolin S [2006] Homestyling handboken sid 8 
71 Arnerup B, Edvardsson B [1992] Marknadsföring av tjänster sid 186 
72 Williams L [2006]  Homestaging sid. 11 
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passar den stora massan av presumtiva köpare genom att exempelvis måla om väggar 
som kan upplevas som för färgstarka etc. Allt detta görs med ett enda syfte nämligen att 
köparna omedelbart ska känna sig hemma och uppleva att de kan och vill flytta in i 
direkt. Det önskade resultatet av att åstadkomma denna känsla är att kunderna ska känna 
starkt för hemmet och vilja bjuda högre pris för att få det hem som de känner starka 
positiva känslor för.73  
 
Inredaren Ernst Kirchsteiger74 brukar säga i sina tv-program att det är viktigt att ”man ska 
känna in rummet”. Med detta tror vi att han menar att man vid inträdet i ett hus ska 
stanna upp och försöka förnimma om det finns en möjlighet att känna sig så hemma i 
bostaden att det går att föreställa sig själv och sin familj trampa runt i huset en 
söndagsmorgon. Lyckas säljaren och mäklaren med detta så kommer man säkerligen sälja 
huset/hemmet för mycket mer än vad man annars skulle ha sålt det för. 75 Men Ernst säger 
också att ”En perfekt fasad är ointressant oavsett om det gäller tårtor, hem eller 
människor.”76 Med det menas att det inte är det perfekta som eftersträvas utan 
upplevelsen av hemkänsla och trivsel i detta hus. 
 
Många företag erbjuder normalt sett sina kunder olika grader av homestaging. Det kan 
variera allt från att inredaren ger förslag till ägaren om vad som denne själv kan 
åstadkomma genom att rensa undan vissa detaljer och lyftas fram andra, via att företaget 
handgripligen hjälper till att rensa undan personliga saker och möblera på ett 
erfarenhetsmässigt tilltalande sätt, till att kunden väljer att hyra hela möblemang och 
målar om för att få ett mer säljanpassat hem att visa upp.77  
 
Viken nivå som är rätt vid respektive försäljning är givetvis en fråga som kan diskuteras 
mellan säljaren och mäklaren och svaret beror på för att reda vad man vill åstadkomma 
med homestagingen samt hur mycket man vill riskera vid försäljningen. I sitt 
examensarbete vid Handelshögskolan i Stockholm skriver Jessica Evert Tilly att en mer 
omfattande homestaging oftast ger högre avkastning vid försäljning – men att det kan på 
intet sätt garanteras.78 
 
Enligt Lisbeth Williams författaren till boken ”Homestaging: så fixar du din bostad inför 
försäljning” handlar homestaging om att skapa en känsla. En känsla som får besökaren att 
känna sig hemma, känna trygghet och värme eller ännu hellre en euforisk ”wow” 
uppenbarelse. Homestaging innebär med hennes vokabulär att skapa en känsla som 
omedelbart ska sätta sig hos besökarna – den ska säga att här vill jag bo och det nu och 
till vilken kostnad som helst! Det handlar med andra ord om psykologi, människan 
attraheras av det som är vackert, men vi dras även till det som är välkänt - som liknar oss 
själva och passar in i vår livsstil. Därför är det viktigt att komma ihåg att drömmarna kan 

 
73 Hallbäck R, Hoffman J, Brolin S [2006] Homestyling handboken sid 8 
74 Inredare i olika tv-program ex på SVT Sommartorpet, Nya rum mfl och på TV4 Sommar med Ernst 
75 Författarnas anmärkning 
76 Ernst webbplats  2009-04-27 kl 21:10 
77 I och I homestagings webbplats 2009-04-10 kl 00.35 
78 Evert Tilly J [2004] Homestaging som sanning eller myt Styling homes webbsida 2009-05-13 kl 21:40 
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se olika ut mellan olika personer, samhällsklasser, ålders- och intressegrupper. Målet med 
homestaging är således att försöka skapa en miljö som inbjuder många köpare att mentalt 
flytta in redan på visningsdagen.79 
 
Tjänster som, likt homestaging, adresserar till mjuka värden som tilltalar människans 
sinnen kan ha olika innebörd för olika personer. Olika känslor framkallas beroende på de 
värderingar man har. Vanligt är dock att människor värderar ljusa väggar, öppna ytor, 
ordning och reda, snygga detaljer och exklusiva material. Hur mycket dessa faktorer 
påverkar var och en är svårt att säga men när dessa intryck presenteras som en helhet 
samarbetar de och bildar en inbjudande sinnesupplevelse.80  
 

3.6 Reflektioner kring litteraturgenomgången 
De karaktäristika dragen från upplevelseekonomin som vi funnit och presenterat i 
litteraturgenomgången kommer vi att använda som en modell i resterande kapitel av 
arbetet. Syftet med denna struktur är att skapa en tydlig koppling mellan teori och 
praktik.  
 
Som vi tolkar litteraturen är nyckelorden i upplevelseekonomin fullt av psykologiska 
faktorer: engagemang, personligt, flerdimensionell stimuli, känslomässiga värden, sälja 
en känsla, intryck, minnesvärt, iscensättande, sensationer, socialt samspel, relationer etc. 
 
Var hamnar då bostadsmarknaden i den nya ekonomin? Hur ser det ut idag och vad kan 
man göra för att få det första steget ut i det okända att kännas någorlunda stabilt?  
 
Rent spontant känns det som att bostadsbranschen traditionellt fokuserar på de fysiska 
värden som ett hus representerar. Det är givetvis oerhört viktigt att byggnaden är stabil, 
står emot väder och vind samt har så lite skavanker som möjligt. Men vi anser som 
tidigare nämnt att det läggs för stor fokus på fysiska attribut som läget (läget, läget…). 
Det är emellertid på väg att förändras och de estetiska värdena lyfts fram allt mer via 
homestyling i en allt större utsträckning. Vi tror att en bidragande orsak till denna 
utveckling ligger i de frekvent förekommande inredningsprogrammen på TV som skapat 
ett växande intresse för de mer estetiska värdena både hos säljare och hos köpare. 
 
Det är också av största vikt att den produkt man vill sälja ska vara unik i förhållande till 
andra fysiskt liknande artiklar. Bostadsmarknaden kan inte flytta 
sina objekt för att förbättra konkurrenskraften, men man kan 
förbättra imagen av utbudet genom att se till att fler av de olika 
delarna inom upplevelseekonomins fyra dimensioner berörs. Dessa 
fyra kategorier benämns (som tidigare sagts) som områden 
baserade på estetiska, underhållande, undervisande och äventyrliga 
upplevelser.  

 
79 Williams L [2006]  Homestaging sid. 11 
80 Forshed K, Nylander O [2003] Bostadens omätbara värden sid 11  
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För en fastighetsmäklare är ursprunget till området den sfär som utgår från den estetiska 
upplevelsen. I form av att den presumtiva köparen inbjuds till ett hem för att relativt 
passivt ta del av rummet med sina fysiska sinnen. I viss mån berörs även 
undervisningssfären till exempel i form av undersökningspliktens regler. Men det finns 
mer att önska om bostadsmarknaden ska bli en fullvärdigt konkurrerande medlem i den 
kommande generationens samhälle. 
 
För att få en känsla för hur bostadsmarknaden ska kunna utvecklas positivt inom 
upplevelseekonomin kommer vi att ge oss i kast med att via intervjuer och enkäter 
besvara de frågor som av Pine och flera av de andra forskarna nämnts som viktiga i 
sammanhanget. De frågor som vi söker svar på är i stora drag: Vilka intryck ska kunden 
ha med sig hem? Hur ska man kunna åstadkomma dessa intryck? Och sist men inte 
minst: Vart är bostadsbranschen på väg?  
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KAPITEL IV ~ LÄRDOMAR FRÅN PRAKTIKEN 
Detta kapitel har vikts åt den information som vi samlat in genom samtal med 
praktiker. Det är med andra ord undersökningens empiri. Här kan du ta del av de 
intervju- och enkätresultat som vårt arbete resulterat i. 

 

4.1 Inledning 
För att få ta del av information på ett personligt erfarenhetsbaserat plan som komplement 
till den kunskap som andra serverat oss genom sina undersökningar valde vi en 
kombination av intervjuer med individer som berörts av bostadsmarknadens 
arbetsmetoder, och en kompletterande enkätundersökning som riktades direkt till 
deltagare vid bostadsvisning. För att skapa en helhet av arbetet och ge läsaren en 
möjlighet att se den röda tråden har vi valt att presentera det insamlade materialet i dels i 
diskussionsområden med rubriker som härrör till syftets frågeformuleringar och dels via 
underrubriker som hjälper till att knyta ihop litteraturgenomgången och empirin. Intervju 
underlaget och enkäten finns bilagda arbetet. Se bilaga 1 och 4.  
 
Enkäternas frågor medförde att spekulanterna direkt efter visningen blev 
uppmärksammade på vilka intryck som de erhållit när de tittat runt i bostaden. De fick 
därmed en omedelbar möjlighet att tänka igenom vilka sinnen som påverkats och om det 
var i positiv eller negativ riktning. Frågorna innehöll också påståenden att ta ställning till 
som härrörde till förhållanden som inte fanns representerade på den aktuella visningen, 
det innebar att besökarna fick fler möjliga alternativ där de fick chansen att fundera på 
om det skulle ha påverkat deras upplevelse av bostaden åt något håll.  
 
I redovisningen nedan har vi valt att mixa intervjusvar med enkätundersökningens 
resultat av den anledningen att vi vill skapa en samlad bild av de fakta vi fått fram inom 
varje delområde. 
 

4.2 Påverkande faktorer ~ vid en bostadsvisning 
I våra samtal med individer som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med 
bostadsvisningar antingen som mäklare, spekulant och kanske även säljare samt inredare 
ställde vi frågan: Vad är det för intryck som husköparen ska få med sig från sitt möte med 
objektet? 
 
Denna fråga besvarades av alla intervjuade respondenter på ett likartat sätt. Man menade 
att den känsla som skulle väckas och behållas i första hand var hemkänsla. Andra ord 
som användes av kunderna var att känna husets själ och atmosfären i huset. Det var dock 
svårt för de tillfrågade att sätta ord på vad det egentligen betydde.  
 
Inredaren som vi intervjuade ansåg att det var viktigt att spekulanterna fick med sig 
känslan av bostadens olika funktioner och eventuella alternativa användningssätt. Hon 
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menade att det är viktigt att kunden fick en känsla av vad bostaden kan erbjuda just 
denne. En barnfamilj ska känna att det finns barnvänliga ytor och ett äldre par med 
utflugna barn kan känna att det finns gott om plats för umgänge.  Ytterligare en åsikt som 
hon framförde var att hennes erfarenhet hade visat att alla besökare till bostaden 
automatiskt sökte sig fram till ett fönster när de steg in huset. Därför menade hon att det 
är viktigt att det är fritt fram till fönstret så det går lätt att titta ut. Hennes åsikt om 
orsaken bakom detta beteende var människans behov av kontroll och att de genom att 
titta ut genom fönstret undermedvetet lokaliserar var de befinner sig om de skulle hamna i 
trångmål och vara tvungna att fly.  
 
”Ett viktigt sätt att få besökarna att känna sig trygga är att det är fritt framför det första 

fönstret i bostaden. I princip alla besökare inleder sin rundvandring i bostaden genom att 
kontrollera var de befinner sig i förhållande till möjliga flyktvägar.”81 

 

4.2.1 ”Esthetic and being” 
Ingen av dem som vi samtalade med tvekade, som sagt, med vad de skulle svara på då det 
gällde vilken känsla som var viktig att väcka på visningen. Men följdfrågan som handlade 
om hur den känslan skulle väckas blev det för de flesta lite svårare att sätta ord på.  
 
Det som alla intervjukandidaterna svarade var att det var viktigt att det skulle vara 
undanplockat, rent och fräscht. Inredaren berättade att hon alltid vid en konsultation gav 
kunderna en lista på åtgärder som de kan utföra själva. Det handlade då mycket om att ta 
bort överflödiga möbler och andra saker samt att gruppera de kvarstående för att skapa en 
luftig känsla som ger besökaren en större möjlighet att se rummet och dess funktioner. 
Mäklarna menade att efterfrågan på inredare hade avtagit och de tolkade det som en 
övergående eller åtminstone neråtgående trend. Kunderna som intervjuades var inne på 
samma linje som mäklarna men inredaren berättade att hon hade mer jobb än någonsin.  
 
”Förr var homestaging populärt men intresset har minskat här i Gävle. Kanske kommer 

det att finnas kvar ett tag till i storstäderna.”82 
 
Det som inredaren tolkade som ett missnöje med homestaging och som hon trodde har 
börjat avta på marknaden var den typ av likformiga iscensättningar som kunnat ses 
framför allt i storstadsregionernas annonserade objekt. Med detta menade hon lägenheter 
som ställts i ordning och fotograferats med samma typ av färgsättning och möblemang. I 
de fall då kunderna tittar på flera bostäder skapar detta förfarande en opersonlig känsla i 
bostaden, det vill säga motsatsen till vad man egentligen vill åstadkomma. Inredaren 
brukade i sin yrkesroll i största möjliga mån använda befintliga möbler om vissa 
önskvärda detaljer saknas letar de i första hand igenom källar- och vindsförråd för att leta 
reda på bortglömda men användbara attiraljer. Exempel som hon gav var att använda 

 
81 Citat från inredaren vid intervjun den 24 april 2009  
82 Citat från en mäklare vid intervjun den 20 april 2009  



Bostadsbranschens väg in i upplevelseekonomin 

 

 ~ 30 ~ 

gamla leksaker för att dekorera ett rum som skulle passa utmärkt som barnrum trots att 
det på grund av utflugna barn har degraderats till syrum. 
 
Vi resonerade vidare med våra respondenter om vilka sinnen som kunde stimuleras för att 
uppnå rätt känsla. Luktsinnet ansågs av alla vara en viktig källa till att uppleva en frisk 
och fräsch miljö. En av kunderna påpekade dock att hon vid sin försäljning blivit avrådd 
att grädda bullar då det kunde tolkas som ett försök att dölja någon mystisk odör med en 
starkare väldoft.  
 

”… han varnade för att lukten av nybakta bullar alltid väckte en varningssignal hos 
honom om att kanske husägaren försökte dölja någonting” 83 

 
Enkätsvaren visade att det endast var en person som ansåg att lukten i bostaden inte 
påverkade denne alls. 75% av de tillfrågade ansåg att lukter påverkade ganska mycket 
eller väldigt mycket. Alla svarande ansåg att doften orsakade en positiv känsla. 
Enkätsvaren presenteras visuellt i Figur 5 och Figur 6. 
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Figur 5 Grad av påverkan  
 

 
83 Citat från en kund vid intervjun den 26 april 2009 
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Figur 6 Positiv eller negativ påverkan 

 
Hörseln var ett sinne som inte hade uppmärksammats som en källa till intryck av våra 
intervjukandidater. De uttryckte att de inte hade tänkt på möjligheten att skapa stämning 
med hjälp av bakgrundsmusik, alla var dock positiva till tanken.  
 
Av enkätsvaren kunde vi utläsa att 65% av de tillfrågade ansåg att bakgrundsmusik 
endast hade en liten påverkan. 25% ansåg att det kunde ha ganska stor eller mycket stor 
påverkan. Av de svarande var det 65% som var positivt inställda till bakgrundsmusik 
emedan 25% trodde att det skulle upplevas som störande. De personer som inte ville ha 
musik på vid visningen hade till 75% svarat att de trodde att det skulle påverka i liten 
utsträckning. 
 
Synen var självklart ett viktigt sinne eftersom det handlar om att titta på en bostad. Det 
medförde att detta sinne fokuserade mycket på hur ett hem iscensatts för visningen. 
Inredaren pratade mycket om hur viktigt det var att iordningställa hemmet så att de olika 
rummens potential framhävdes. Det konfirmerades av en av mäklarna men det var inte 
någon av kunderna som framhöll just rummens användningsområden som ett viktigt 
kriterium. Däremot framkom det i intervjuerna med kunderna att de ansåg att bostaden 
upplevs som mer trivsam om den är möblerad vid visningen då det ger ett mer ombonat 
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intryck. Just uttrycket ombonat ansåg de vara viktigt då det handlar om att ge kunden en 
hemkänsla. 
 
I enkätundersökningen fanns två frågor som var relaterade till synen, dels frågan om 
besökaren påverkades av om bostaden var utsmyckad med levande blommor, färsk frukt 
och liknande. Det vill säga en levande miljö. Det andra området handlade om de 
påverkades av att se säljarens personliga föremål, exempelvis fotografier och liknande. 
Övervägande antal var positiva till en levande miljö men mer än hälften var negativt 
inställda till att möta säljarens privata föremål.  
 
Inredaren menade vid intervjun att det oftast är säljaren som är mån om att skydda sitt 
privatliv och därför vill ta bort personliga detaljer. Hon hade därför inte något större 
behov av att rensa en bostad inför en visning bortsett från en aspekt: det är viktigt att 
eventuella fotografier eller andra intressanta föremål inte drar till sig allt för mycket 
uppmärksamhet så flödet i rummet stoppas upp. Ett exempel på det är om det sitter 
fotografier i hallen så besökarna stannar upp precis vid ingången och skapar ett hinder för 
andra köpare att ta sig in. 

4.2.2 ”Escapist and doing”  
Hur är det då med de kvarvarande sinnena, känsel och smak? Är det något som man kan 
använda för att påverka kunderna? Upplevelseekonomi handlar ju om att engagera 
kunden både psykologiskt och fysiskt. Visserligen är även synen och hörseln fysiska 
stimuli men vi var även nyfikna på om de mindre uppenbara sinnena också kunde 
utnyttjas i försäljningssyfte.  
 
Under intervjuerna pratade vi därför om huruvida det skulle vara bra att låta kunderna 
utföra vissa aktiviteter vid visningen.  
 
I enkäterna frågade vi hur kunderna skulle uppleva att få möjlighet att utföra olika typer 
av mätningar själva om mäklaren tillhandahöll mätinstrument. Vi frågade också om 
kunderna var intresserade av att få tillgång till någon form av databaserat 
inredningsprogram så de kunde leka med färgsättning och möblering i en virtuell miljö. 
Ytterligare en fråga som syftade till att få insikt i kundernas önskan att delta mer aktivt 
vid en visning var om det skulle vara av intresse att få en checklista över de viktiga 
punkter som man i egenskap av köpare bör besikta före en eventuell affär och vid 
visningen kunna använda denna checklista som vägledning.  
 
Mäklarna ansåg att det inte fanns tid att låta kunderna utföra kontroller själva även om 
man alltid hade med sig en måttstock för utlåning om det skulle behövas. Ena mäklaren 
menade också att det inte var nödvändigt med egenkontroll eftersom dennes firma alltid 
hade genomfört en besiktning av bostaden före visningen.  
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De intervjuade kunderna var något mer positivt inställda till tanken på att få ”känna” 
själva på lägenheten än vad mäklarna var men det var ännu en fråga som de inte hade 
reflekterat över tidigare.  
 
Enkätundersökningen visade att 17 stycken, det vill säga 85% av de svarande, ansåg att 
det skulle påverka ganska mycket eller väldigt mycket att få chansen att utföra mätningar 
själv. Av dessa var alla positivt inställda till möjligheten. 
 
Även frågan om besökarna skulle vilja ha en checklista gällande viktiga punkter som man 
bör titta på i bostaden mottogs med intresse i enkätundersökningen. Alla svarade att de 
trodde att det skulle påverkas positivt i någon grad av den möjligheten. En av de svarande 
trodde att denne skulle påverkas i liten grad medan de övriga 19 fördelades med 10 som 
svarat ganska mycket och 9 med svaret väldigt mycket.  
 
På frågan om intresset av att få tillgång till ett datoriserat inredningsprogram ansåg ingen 
av de intervjuade att det var någon strålande idé även om man gärna ville få ta del av ett 
välutvecklat sådant i ett senare skede i processen. Mäklarna baserade sin åsikt på till 
tidigare nämnda tidsbrist och kunderna till att de gärna ville utnyttja ett sådant erbjudande 
hemma i lugn och ro.  
 
I enkäten var det 70% som var ointresserade eller trodde att det endast skulle medföra en 
liten påverkan. Ingen av de svarande var dock negativt inställda till erbjudandet. 

4.2.3 ”Educational and learning” 
Utbildande engagemang tolkar vi som att det förekommer i viss mån vid varje köp av en 
bostad eftersom de inblandande bland annat får kunskap gällande undersökningsplikt och 
i viss mån om skatteregler och andra formalia kring en fastighetsaffär. Vi var nyfikna på 
om det fanns andra områden som skulle kunna engagera kundens lust att lära, därför 
frågade vi i enkäten om möjligheten att få byggnadstekniska råd redan vid en visning 
skulle kunna påverka synen på objektet.  
 
Undersökningen visade att 14 personer det vill säga 70% av deltagarna var positivt 
inställda i omfattningen ganska mycket eller väldigt mycket. Fyra personer var också 
positivt inställda men trodde att det endast skulle påverka lite grand.  

4.2.4 ”Entertainment and sensing” 
Underhållningsfaktorn berörde vi genom att i enkäten fråga hur besökarna skulle 
påverkas av möjligheten att låta barnen titta på en film medan föräldrarna i lugn och ro 
kunde ta del av huset och dess möjligheter.  
 
Det var nästan 50% som svarade att de inte skulle påverkas alls av möjligheten, de övriga 
svaren fördelade sig på lite, till ganska stor påverkan och en person som ansåg att det 
skulle ha en väldigt stor påverkan. Av dem som hade en åsikt i frågan hade två stycken 
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svarat att de trodde att företeelsen skulle påverka dem negativt. De övriga nio var positivt 
inställda.  
 
Mäklarna var inte alls övertygade om att det skulle vara en bra idé att visa film för 
barnen. En av mäklarna gick så långt att denne menade att barnen helst inte skulle vara 
med alls vid en visning då de distraherade föräldrarna och eventuella andra besökare.  
 
De övriga intervjuade personerna hade inte reflekterat över möjligheten och ställde sig 
neutrala i frågan om just filmtittanden men de ville dock poängtera att det kändes viktigt 
att ha barnen med på visningen. Det upplevdes som betydelsefullt att se hur barnen 
reagerade på bostaden och att få dem att känna sig delaktiga i beslutet.  
 
Vi förde även fram andra funderingar som kan härröras till underhållningsmodulen. 
Frågan om det skulle vara bra att få en möjlighet att träffa en inredare redan på visningen 
och kunna diskutera ombyggnationer, färger och kanske titta på tygprover besvarades 
som följer: 
  
Mäklarna trodde att det var för tidigt i processen och en av dem menade att kunderna inte 
ville möta ”en massa försäljare” vid en visning utan helst vara i fred och titta i lugn och 
ro. Inte heller de övriga intervjuade i form av kunder eller inredare trodde att det var rätt 
tidpunkt. Inredaren ville naturligtvis träffa kunderna men i ett något senare läge. För 
henne var det viktigast att skapa en miljö där kunden kunde känna sig hemma.  
 
I enkätundersökningen framkom att hälften av besökarna som inte var intresserade av att 
träffa en inredare, resterande fördelade sig i lika stora grupper bland individerna som 
trodde att det skulle ha liten eller ganska stor påverkan. En person trodde att det till och 
med skulle ha en negativ inverkan. 
 

4.3 En bostadsvisning i framtiden  
Om tio år… hur kommer en bostadsvisning att se ut då? För att få respondenterna att 
fundera i framtidsbanor försökte vi att få dem att visualisera hur en bostadsaffär kommer 
att se ut om tio år. Vid denna frågeställning framkom lite olika svar, en kund och en 
mäklare var inne på tanken att det i större utsträckning skulle vara virtuella visningar på 
Internet. Kunden beskrev en visning på följande sätt:  
 

”Jag tror att en första visning kommer att ske via ett showroom på Internet med en 
programvara som tillåter en bättre tredimensionell guidning genom bostaden, för 

tekniken kommer att utvecklas och ge en reellare känsla.”84 
 

 
84 Citat från en kund vid intervjun den 26 april 2009 
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 De menade att Internetvisningarna skulle sålla bort de individer som inte hade ett genuint 
intresse av bostaden och som kanske mest var nyfikna på lägenheten och dess nuvarande 
ägare. 
 
En helt annan synvinkel presenterades av den andra kunden. Hon menade att det i 
framtiden skulle läggas betydligt större fokus på bostadens miljöpåverkande faktorer. 
Hon målade upp en talande beskrivning om hur bostadens främsta egenskaper skulle 
beskrivas i termer som solfångare, typ av isolering och energibesiktningsprotokoll. 
 
”När vi skulle sälja så lade jag fram elräkningarna lite slarvigt på bordet så att de som 

tittade skulle kunna ’smygkika’ på de låga elkostnaderna som vi hade!”85 
 
Inredaren trodde på en utveckling mot mer personligt stagade bostäder. Detta som en 
reaktion mot de stereotypa objekt som förekommit en tid här i storstäderna. Hon 
berättade att man i USA kan hyra in en familj som ska representera den livsstil som man 
vill sälja in, men hon tillade i samma mening att hon inte tror att det kommer att bli så 
utstuderat i Sverige.  
 
Eftersom man säger att det är en av människans största privata affärer som görs upp vid 
ett bostadsköp så ställde vi frågan man trodde att köparen skulle vara intresserad av att ha 
en egen företrädare vid sökande och köpande av sin bostad. Ibland annat Danmark och 
USA företräds båda parter av var sin mäklare. Det var dock ingen av de intervjuade som 
trodde på denna utveckling. Anledningen till avståndstagandet var att man inte trodde att 
någon ville betala för en sådan tjänst. 
 

 
85 Citat från en kund vid intervjun den 24 april 2009 
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KAPITEL V ~ FÖRFATTARNAS TOLKNING  
Detta avsnitt är vikt åt en presentation av vår analys av undersökningen, som vi valt 
att bearbeta genom att betrakta litteraturens infallsvinklar, jämföra med verklighetens 
realiteter och tillsätta en gnutta av vårt eget förnuft. 

 

5.1 Inledning 
Hur skapar man ett intryck av trivsel och hemkänsla på 10 minuter? Enligt mäklarna är 
en visning ofta så kort som denna tidsrymd. Dessa fakta i kombination med påståendet att 
ett husköp är en av de största privata affärerna som genomförs under hela livet av vanliga 
familjer anser vi talar emot varandra och påvisar att utrymme finns för att förändra 
bostadsmarknaden mot en större kundtillfredsställelse och möjlighet till 
företagsekonomiska fördelar som kan åstadkommas genom erövring av större 
marknadsandelar via mer lockande erbjudanden än dagens utbjudna tjänster. 
 
Under litteraturstudie kände vi starkt att bostadsbranschen har en stor potential i en 
upplevelsebaserad ekonomi. Idéerna som väcktes hos oss kommer vi att presentera nedan 
och sätta i relation till de sfärer som litteraturen presenterat och till den information som 
vi erhållit från våra kontakter med människorna som deltagit i intervjuerna och besvarat 
enkäterna. För att underlätta läsningen har vi i största möjliga mån använt oss av samma 
rubricering som i de förra kapitlen. Vi har också valt att hänvisa till tidigare avsnitt i 
arbetet, via fotnoter, för att hjälpa de läsare som enkelt vill gå tillbaka och påminna sig 
om vad som sagts. 
 

5.2 Påverkande faktorer vid en bostadsvisning 
Den som säljer en bostad vill att den presumtive köparen ska betala så mycket som 
möjligt för objektet. Det är därför viktigt att ställa sig frågan vad är det man vill att 
köparen ska få för intryck av bostaden vid en visning? Även inom upplevelseekonomin 
ställer man sig den frågan i form av vad som kan göras för att förbättra den estetiska 
upplevelsen så kunden upplever den känsla som man vill föra fram86. Vid en 
bostadsvisning handlar det mycket om en estetisk upplevelse så vi anser att frågan är 
relevant för branschen.  
 

5.2.1 ”Esthetic and being” 
Svaret som vi fått via vår undersökning säger att man vill att kunden ska uppleva en 
hemkänsla och en positiv atmosfär. Eller som litteraturen om homestaging uttrycker det: 
det ska vara en känsla av ett ställe där man vill vara87. Det var inte så svårt att svara på 
för våra respondenter. Det besvärliga var att sätta fingret på hur man åstadkommer en 

 
86 Pine J, Gilmore J [1999] The Experience economy sid 27 ff 
87 Williams L [2006]  Homestaging sid. 11  
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sådan känsla, och för att komplicera det hela ytterligare så vill man väcka känslan hos en 
människa vars preferenser man inte känner.  
 
Klefsjö säger att människan upplever världen via sina sinnen och att det därför är viktigt 
att medvetandegöra och designa bostadens stimuli till en samverkande helhet för att 
uppnå önskad effekt.88 Vi tror att den ”perfekta” sinnesstimulansen är den som finns 
någonstans i bakgrunden utan att dominera något sinne. Med andra ord en kombination 
av olika stimuli som samarbetar och obemärkt skapar en positiv helhet. 
 
I intervjuerna och enkäterna framkom en hel del information som är användbar för att 
skapa en bra känsla. Man pratar om fräscht och undanplockat vilket stämmer bra överrens 
med homestageingens övergripande syfte det vill säga att neutralisera bostaden för att 
tilltala så många olika individers preferenser som möjligt.89 Att rensa bort överflödiga 
möbler och prydnader samt att gruppera de återstående för att skapa ett intryck som visar 
bostadens potential var ytterligare en åtgärd som framkommit av undersökningen. Men vi 
vill också koppla ihop den skepsis som framkommit gällande den stereotypa homestaging 
som man har sett (och inte lockats av) och Ernst Kirchsteigers uttryck ”En perfekt fasad 
är ointressant oavsett om det gäller tårtor, hem eller människor.”90 Med andra ord så är en 
perfekt staging inte samma sak som en perfekt fasad, viss personlighet krävs för att den 
eftertraktade hemkänslan ska erhållas. 
 
Dessa åsikter skapar tillsammans med intervjuunderlagets misstro mot homestageingens 
framtid ytterligare en spännande konflikt i vårt arbete. För trots att inredaren har mer 
arbete än någonsin trodde inte mäklarna eller kunderna att något större intresse finns för 
professionell hjälp med att iordningställa en positiv försäljningsmiljö. En intressant 
aspekt till denna inställning finns att hitta i litteraturens beskrivning av människors 
svårigheter att ta till sig nya tiders tankemönster.91 När industrisamhället var i sin linda 
hade industrimagnaterna svårt att få bönderna att förstå att arbetet inte var beroende av 
väder och årstider. Det tog många år innan tankemönstret förändrades, när sedan 
industrisamhället övergick i servicesamhälle var övergången lika svår. Tanken att göra 
allt för kunden var omvälvande för människor som under hela sitt yrkesverksamma liv 
har uppmuntrats att endast utföra de sysslor på jobbet som fanns preciserade i 
arbetsbeskrivningen.  
 
Ytterligare en tanke som väcks av detta resonemang är i vilken ekonomisk tidsålder de 
svarande befinner sig. (se Figur 2 Ekonomiska skillnader under åren på sidan 18).  Vår 
tolkning är att de intervjuade som svarat att homestaging är något mode som är på 
övergående, befinner sig i gränsen mellan industrisamhället och tjänstesamhällets 
tänkande. Anledningen till denna reflektion är att visserligen arbetar personen med att 
leverera en tjänst men samtidig vill man förvandla tjänsten till ett konkret erbjudande 

 
88 Klefsjö B [2008] Att beröra – med alla sinnen Kvalitetsmagasinets webbplats 2009-03-27 09:00  
89 Hallbäck R, Hoffman J, Brolin S [2006] Homestyling handboken sid 8 
90 Ernst webbplats  2009-04-27 kl 21:10  
91 Jaffee D [2001] Organization and theory, tension and change sid 46  
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med standardiserade metoder. Det vill säga: att iscensätta tjänsten så att den passar varje 
kund är inte aktuellt, man strävar snarare efter att standardisera den genom att låta 
kunden ta över det mesta av ansvaret att söka information etcetera på egen hand. Vår 
farhåga i detta resonemang är att man fastnar i ”commodityfällan” det vill säga riskerar 
att omvandla sin produkt till en basvara som kunden kan sköta själv. Ett exempel på detta 
inom just bostadsbranschen är Hemonline som erbjuder fastighetsmäkleri på Internet till 
en fast kostnad.92  
 
Som vi uppfattar homestaging är det en viktig del i bostadsmarknadens framgångar, men 
det kanske inte alltid är nödvändigt alla gånger att köpa tjänsten. Eftersom samhället har 
blivit allt mer uppmärksammat på inredning via olika tv-program och 
heminredningstidningar etcetera så har gemene man också lärt sig hur man bör visa upp 
sitt hem för att det ska uppfattas som attraktivt. Därför kan det vara så att tjänsten 
homestaging har förlorat mark i människors medvetande. Inte för att det har försvunnit, 
utan för att det har förvandlats till en naturlig företeelse. Även detta område kan med 
andra ord ha fastnad i ”commodityfällan”. Men det är inte någon självklar väg som 
medför att tjänsten försvinner. Det finns gott om exempel på områden inom 
tjänstesektorn som ansetts som ”basvara” i samhället men sedermera har förvandlats 
(eller återgått) till att vara en köpbar och eftertraktad tjänst. Exempel på detta är 
hushållsnäratjänster, bilmekaniker och bageritjänster. Dessa typiska fall medför att man 
inte kan säga att homestaging kommer att försvinna eller integreras i säljarens åtaganden, 
men hur varje individ agerar kommer förmodligen att bero på hur mycket arbetsinsatsen 
kostar i förhållande till inkomsten och hur viktigt det är för personen att visa 
omgivningen vilken livsstil denne har valt att (har möjlighet att) leva. Ett köp av en 
homestaging kan ge omgivningen tydliga signaler på att ’jag är mån om att ni ska förstå 
att jag har råd att kosta på mig en homestaging för att jag är beredd att satsa för att få så 
bra betalt som möjligt för min bostad’. Vilket kan översättas till exempelvis ”jag är 
affärsman” eller ”jag vill att det ska se så bra ut som möjligt” och så vidare.  
 
För att återgå till hur man kan skapa en estetiskt medveten eller omedveten tilltalande 
miljö så vill vi påminna läsaren om att vi i frågan om att stimulera kundens sinnen gick 
igenom sinne för sinne i empirin. Vissa delar väckte mer intresse hos oss än andra så vi 
ska sammanfatta våra reflektioner här.  
 
Ur enkätsvaren gick det att utläsa att endast en person ansåg att doften i bostaden inte 
påverkade denne alls medan 75% av de tillfrågade ansåg att dofter påverkade ganska 
mycket eller väldigt mycket. Det som vi ansåg var intressant i svaren var att alla svarande 
ansåg att doften orsakade en positiv känsla. Det är ju lite spännande så till vida att det 
måste innebära att de automatiskt relaterade till dofter som brukar medför en bra känsla. 
Det vill säga goda lukter. Om det istället hade varit en odör som avsågs tror vi att alla 
skulle ha svarat att lukten påverkade dem i någon grad och att det visserligen skulle ha 
kunnat vara en positiv känsla om köparen var av åsikten att lukt visar bostadens status. 
Men förmodligen skulle de flesta ha angivit känslan som negativ.  

 
92 Hem-On-lines hemsida 2009-05-10 kl 15:10 
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Vad är då en positiv doft? Det kan vara att det luktar rent och friskt men vill man 
förstärka upplevelsen av hemkänsla så är nog doft av kaffe och kanelbullar bra trots att en 
kund fått rådet att inte baka före en visning. Men självklart får inte doften användas i 
syfte att dölja någon skum odör. Ett sådant förfarande skulle omedelbart ge respons i 
form av dåligt rykte för iscensättaren. 
 
Synen och i viss mån lukten är nog de förnimmelseförmågor som genom tiderna fått mest 
uppmärksamhet i husköpssammanhang, vi vill dock utöka dessa stimuli med att beröra 
fler sinnen.  Anledningen till detta är att vi, liksom flertalet av forskarna i detta arbete, 
tror att alla våra sinnesorgan är viktiga i upplevelseekonomin.  
 
Hörseln fick inte så stor plats i vår undersökning, detta trots att de flesta butiker använder 
sig av bakgrundsmusik för att stimulera kunderna att handla. Det kan vara så att vi är 
vana vid att höra sorlet i bakgrunden och därför inte lägger märke till det. Vi tror ändå att 
det kan upplevas som hemlikt om man svagt kan höra tonerna från en radio eller 
sprakandet från en brasa och att det, liksom i butiken, påverkar kunden på ett omedvetet 
plan. 
 
Trots att vi både i detta stycke och tidigare i arbetet har uttryckt att alla sinnen är viktiga, 
har vi inte sagt ett enda ord om smaken. Detta beror på att vi har haft svårt att hitta ett 
område där smaklökarna ska få ”känna på huset” och författarna i litteraturstudien har 
visserligen tangerat känslan men det har då rört sig om kulinariska upplevelser.  
 
Är då inte smaken något att bry sig om? Kanske inte, men vill man stimulera hela 
människan så borde det inte vara fel att bjuda på något litet att äta i samband med en 
visning. Syftet kan vara dels att kunden faktiskt inte ska vara låg i blodsocker (ett lågt 
blodsocker är aldrig positivt) men eftersom detta ligger en aning utanför mäklarens 
ansvarsområde så kan man ändå säga att en smakupplevelse faktiskt kan bidra till en 
positiv känsla av trivsel och samtidigt engagera kunden genom att ge kunden något att 
göra. Det vill säga det är ändå en fysisk upplevelse. 

5.2.2 ”Escapist and doing”  
Engagemang är ett nyckelord i upplevelseekonomins terminologi. När känslan i rummet 
har fått den eftersträvade effekten följer frågan: Hur ska kunden engageras i upplevelsen? 
För att få den eftersträvade effekten av engagemanget måste aktiviteten vara meningsfull 
i kundens ögon. Trots de intervjuade mäklarnas åsikter tror både vi och de individer som 
besvarat enkäten, att olika typer av mätningar skulle upplevas som meningsfullt.  
 
Ett sådant erbjudande ger kunden en anledning att fysiskt få röra vid objektet. Och enligt 
Söderlund hjälper ett fysiskt engagemang till att skapa band med objektet och själva 
insatsen, det vill säga arbetet som utförs, gör individen mer motiverad att få ut en 
belöning93 vilket i detta fall innebär att köpa bostaden. 

 
93 Söderlund M [1999] ”Konsumtion av upplevelser skapar starka band” Svenska Dagbladet 1999-08-14  
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Inom detta upplevelseområde placerade vi även frågan om kunden var intresserad av att 
få en checklista som stöd för vad som var viktigt att kontrollera i bostaden. Detta trots att 
just denna fråga lika gärna skulle ha kunnat bli placerad under ”learning and educational” 
då det faktiskt ger större kunskap i bostadsbesiktning. Men eftersom ämnet är intimt 
förknippat med frågan om att få möjlighet att själv utföra mätningar i bostaden och att det 
handlar om att få ett hjälpmedel till att själv leka detektiv och söka igenom bostaden på 
jakt efter bevis på bostadens för och nackdelar så valde vi att redovisa resultatet under 
denna aktuella rubrik.  
 
Här framkom intressanta konflikter i de olika undersökningsgruppernas synsätt där 
enkäterna överraskande nog inte följde samma mönster som intervjuerna. Dessa svar var 
betydligt mer positiva till att utföra fysiska mätningar och liknande aktiviteter i samband 
med visningen än vad de intervjuade personerna uttryckte.  
 
Mäklarna hade två olika förklaringar till orsaken till sin negativa inställning mot att låta 
kunderna utföra egna mätningar. Dels menade de att kunden inte vill lägga tid på andra 
saker än att titta på bostaden och dels handlade det om att det var en onödig handling 
eftersom en besiktning redan utförts. När det gäller problemet med kundernas vilja att 
spendera tid i visningsobjektet så har vår undersökning visat att kunderna anser att de 
skulle vilja vara mer aktiva vid påseendet. Vi har dock inte frågat hur lång tid de anser 
skulle vara optimalt vid en bostadsvisning. Det är en svaghet i undersökningen som vi 
upptäckte vid sammanställningen av den insamlade empirin. Vi frågade heller inte hur 
lång tid mäklarna var beredda att lägga på en visning. Det är möjligt att dessa parters 
önskemål inte är överensstämmande. 
 
Men tydligt är att de kunder som var positivt inställda var de som precis hade en visning 
färskt i minnet. Det kan tyda på att de kan ha lättare att känna in vad som skulle ha varit 
ett bra komplement. 
 
Det andra argumentet som mäklarna lutade sig mot för att inte erbjuda mätning och 
checklista till kunderna var att besiktning av objektet redan utförts av fackman. Detta 
avståndstagande tror vi kan förklaras med att denna tjänst idag används som säljargument 
i syfte att hjälpa köparen att hantera den lagstadgade undersökningsplikten, även om det 
inte befriar denne från det personliga ansvaret. Mäklarfirmans tveksamhet till att 
uppmuntra kunderna till egna mätningar kan bottna i rädslan att allmänheten uppfattar att 
man går ut med dubbla budskap om man dels marknadsför sig med fackmannamässigt 
utförd besiktning samtidigt som man uppmuntrar kunden att undersöka bostaden själv.  
 
Med vårt samhälles uppenbara intresse för inredning (åtminstone på tv) i åtanke väcktes 
vår fundering om det skulle upplevas som positivt att engagera kunden genom att vid 
visningen erbjuda möjlighet att färgsätta och möblera bostaden med hjälp av 
datorsimulering. Denna fundering möttes dock med en något skeptisk attityd från alla 
inblandade vilket vi i kombination med det negativa svaret på frågan om att träffa en 
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inredare tolkar som att det ligger vid fel tidpunkt i processen. Vi tror dock att det skulle 
upplevas som positivt att få möjlighet att leka med sådana program hemifrån och att det 
skulle vara möjligt att erbjuda kunderna detta mot någon form av kostnad eller 
medlemskap. Det är dock frågor som vi inte har fått konfirmerade via den här 
undersökningen men det skulle vara intressant att söka svar på i en senare undersökning. 

5.2.3 ”Educational and learning” 
Inom upplevelseekonomin pratar man om att ju fler sfärer som berörs ökar möjligheten 
att skapa en svårkopierad upplevelse. Vi funderade på detta och på om och hur 
utbildningsområdet skulle kunna beröras inom bostadsbranschen. Efter visst resonemang 
enades vi om att det är ett verksamhetsområde som har ett stort behov av specialiserad 
kunskap. Att köpa en bostad är en stor affär och kräver mycket kunskap om lagar och 
skatteregler. Därför finns mäklaren med i bilden då han eller hon i sin yrkesutövning 
fungerar som informatör av båda parters rättigheter och skyldigheter och är ett viktigt 
stöd för att inget vitalt missas i köpehandlingar eller kontroller av äganderätter och så 
vidare. Vår enkätfråga huruvida de potentiella kunderna, trots mäklarkårens behjälplighet 
inom olika områden, var intresserade av att utöka sin personliga kunskap inom till 
exempel byggnadstekniska frågor, visade sig falla i god jord. Endast två personer ansåg 
det vara ointressant medan 14 personer tyckte att det skulle ha en positiv påverkan i stor 
eller mycket stor grad. Detta svar tolkar vi som att man oftast är intresserad av att lära sig 
mer om det som man tänker sig att äga. Ihop kopplat med upplevelseekonomins tankar 
kan man också uttrycka det som att det är positivt att låta de potentiella köparna få 
undervisning om objekten till exempel via experter inom närliggande områden. 

5.2.4 ”Entertainment and sensing” 
Denna sfär beskrivs som ett mentalt upplevande av en känsla som till exempel när man 
går på konsert och blir mentalt berörd av upplevelsen. När det gäller 
bostadsförsäljningens underhållningsfaktor kände vi att det skulle kunna vara en 
upplevelse i två steg. Med detta avses vår nämnda fråga kring barnunderhållning. Det 
skulle innebära dels att barnen upplevde en känsla av hemlik underhållning i form av 
filmvisning. Om barnen känner sig trygga och inte otåligt kämpar om mamma och pappas 
uppmärksamhet tänkte vi oss att den känslan även uppstår i föräldrarnas medvetande. De 
svar som vi fick via undersökningen var dock komplicerade att tolka men vår uppfattning 
är att stor del av de tillfrågade var befann sig i övre medelåldern och saknade barn att ta 
hänsyn till vid visningen. Det medför att vi misstänker att många av de nästan 50% som 
angav att de inte skulle påverkas alls av möjligheten  befann sig i den kategorin. Vi har 
dock inte vetenskapligt belägg för detta i och med att vi inte frågat efter ålder eller 
familjesammansättning i enkäten. Därför vill vi föra även denna fråga till framtida 
forskningsprojekt.  
 
Det andra området som kan härröras till denna del av upplevelseekonomin handlade om 
att få möjlighet att träffa en inredare på plats. Det var en fråga som vi själva skulle ha 
svarat ja tack till, då vi båda anser att det är ett nöje med inredning. Undersökningen 
visade en stor samstämmighet i denna fråga, men inte i samklang med vår tro. För trots 
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tv-programmens popularitet var det lågt intresse att träffa en inredare i alla 
undersökningsgrupperna. 
 

5.3 En bostadsvisning i framtiden 
Beskrivningen av en framtida bostadsvisning blev mindre revolutionerande än vi trodde. 
Det som framfördes som stack ut lite var kundens tankar kring miljöfaktorer som 
marknadsföringsstrategi. Det är en synpunkt som i litteraturstudien påpekades av 
Echiverri och Edvardsson då de menade att i upplevelseekonomin får kundens 
värderingar större betydelse på marknaden och att det innebär att man måste ta hänsyn till 
bland annat miljömässiga kvaliteter.94 
 
Förutom miljötankarna var det virtuella visningar som de intervjuade kunde se som 
framtidens bostadsvisning. Vår reflektion på detta baserar sig på litteraturens varnande 
finger kring risken att förvandla en tjänst till en basvara om man skjuter över ansvaret på 
kundens upplevelse till att vila på dennes egna axlar. 
 
När det gäller utvecklingen av homestaging så var det endast Inredaren som påtalade att 
hon trodde på en ökning av iscensatta försäljningsobjekt. Men att denna utveckling skulle 
gå mot mer differentierade bostäder som visar ett mer personligt ansikte utåt. Hade Ernst 
hört henne då så hade han förmodligen hållit med och tänkt på den perfekta ytan som inte 
rör vid några känslor. 
 

5.4 Reflektioner kring författarnas tolkning 
De svar som har framkommit i undersökningen har medfört att vi måste ställa oss frågan 
– ska det vara underhållande att köpa en bostad? En mäklare replikerade under intervjun 
med frågan ”skulle du vilja betala för en homestaging?” Vi skulle vilja använda den 
frasen och fundera kring: Vill man betala för en upplevelse?  
 
Vi börjar med att ta upp en del kritik mot tanken. I upplevelseekonomin handlar det om 
att skapa minnesvärda sensationer, men när man köper en bostad måste man verkligen 
lägga ut stora pengar på att uppleva en kick av köpet? Ett hus ska man ju leva med så 
lång tid av sitt liv då kan det ju inte vara så viktigt med wowkänslan? Eller?  
 
Andra kritiska åsikter är att eftersom en fastighetsaffär har en hög prislapp blir det 
automatiskt dyrt att utöver bostaden även lägga pengar på en upplevelse, jämfört med att 
till exempel gå på teater eller Wallmans salonger.95  
 
Denna kritik vill vi dock bemöta med några av våra egna tankar. Då det gäller det 
långvariga förhållandet till bostaden vill vi göra en jämförelse med ett äktenskap. Det är 

 
94 Echiverri P, Edvardsson B [2002] Marknadsföring i tjänsteekonomin sid 37  
95 Wallmans är ett utmärkt exempel på upplevelsebaserat event, se gärna deras webbplats, adressen finns i 
källförteckningen, vår åtkomsttid var 2009-05-12 kl 15:40 
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mycket viktigt att det byggs upp på en stabil grund och ömsesidigt förtroende men, för 
den skull ska man inte förringa förälskelsen.   
 
När det gäller de stora kostnaderna i förhållande till andra mer frekvent upprepade 
upplevelserna finns det olika sätt att tänka. Om alla andra företag erbjuder en upplevelse 
finns det en stor risk att bli utkonkurrerad på marknaden. Den andra aspekten uppstår om 
man tittar på hur branschen har utvecklats i USA (som mångt och mycket är föregångare 
inom vår kultur). Där kan man se att upplevelser är så viktiga att man till och med betalar 
skådespelare för att representera rätt livsstil vid en bostadsvisning. 
 
För att besvara ursprungsfrågan – ”vill man betala för en upplevelse?” måste vi backa till 
litteraturstudien och fundera på vad en upplevelse ska ge som gör en individ 
betalningsvillig. Johannisson menar att ge individen uppmärksamhet kommer att bli den 
nya tidens konkurrensverktyg och flera av forskarna har oberoende av varandra beskrivit 
hur viktigt det kommer att vara att tillfredställa kundernas känslor på ett personligt plan. I 
botten av dessa resonemang kan man ana Maslows behovsteorier och att vi i västvärlden 
inte nöjer oss med mat och skydd utan närmar oss självförverkligande nivån. Litteraturen 
säger också att den moderna ekonomin handlar om att producera och konsumera 
drömmar och livsstilar. Om dessa påståenden är sanna kommer svaret på frågan att vara: 
”Ja, man vill betala för en upplevelse”.  
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KAPITEL VI ~ SLUTSATS OCH FORTSATTA STUDIEIDÈER 
Slutligen vill vi sammanfatta undersökningen och kommentera poängterbara 
väsentligheter så som vilka fortsatta undersökningar som skulle kunna vara intressant 
för framtiden. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på vad upplevelseekonomi innebär för 
bostadsbranschen. Vilka faktorer som är viktiga spelpjäser vid en bostadsvisning och hur 
berörda parter på bostadsmarknaden ser på sin framtid. Om de kunde se upplevelser eller 
om de hade siktet inställt på annat håll? 
 
Vår undersökning visade att det var många frågor som var nya för kunder och mäklare 
rörande den upplevelseekonomiska sfären. Det tolkar vi som att det finns 
utvecklingspotential och att det visar att det finns en möjlig väg för bostadsbranschen in i 
upplevelseekonomin. Men man får se upp för fallgroparna i form av ”commodityfällan” 
och människans svårigheter att förändra sitt tankemönster.  
 
Får dagens aktörer på bostadsmarknaden råda kommer det inte att bli några 
revolutionerande förändringar jämfört med idag vid en bostadsvisning. Det tycks inte 
heller som att de har siktet inställt på upplevelser.  
 
De faktorer som påverkar köparen på en bostadsvisning presenterar vi nedan i en kort 
sammanfattning av olika punkter ur arbetet som vi bearbetat för att kunna beskriva hur 
man tycks kunna få en bostadsaffär att snurra kring upplevelseekonomins ”sweet spot”:  

6.1.1 Estethic 
Känslan är att det estetiska är enklast att knyta ihop med en bostadsförsäljning då det 
handlar om att titta på en bostad och känna om det är där man vill vara – being. Det 
upplevs som positivt att stimulera luktsinnet vi föreslår äkta eller simulerad doft av kaffe 
och kanelbullar samt att om möjligt ha en brasa tänd och lite mjuk bakgrundsmusik.  
 
Bostaden bör vara rensad från allt för personliga föremål och överhopningar av möbler. 
Rummens funktion bör lyftas fram. Det måste vara fritt vid fönstren och representativt 
utanför.  

6.1.2 Escapist 
Det är viktigt att engagera kunden, se därför till att det finns något för besökaren att göra. 
Med längre visningstider än idag hinner besökarna titta mer noggrant på bostaden. Erbjud 
en checklista som visar vilka punkter som bör studeras mer ingående och förse köparen 
med fuktmätare, lasermätare och energibesiktningsprotokoll så kan de själva titta runt och 
leta efter ledtrådar som beskriver husets status.  
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6.1.3 Educational 
Eftersom kunderna verkar vara mer intresserade av att lära sig mer om sin framtida 
bostad än vad mäklarna trott så föreslår vi att man jobbar med att fånga besökarnas 
uppmärksamhet genom att stimulera deras nyfikenhet och lust att lära. Exempelvis 
genom att erbjuda dem att få prata med en byggnadsteknisk expert på plats.  

6.1.4 Entertainment 
För att kunden ska känna att det faktiskt är roligt att gå på bostadsvisningen bör krut 
läggas även på detta område.  Om det är lönsamt att erbjuda barmpassning under tiden 
som föräldrarna undersöker bostaden närmare kan inte denna undersökning ge svar på. 
Men det betyder inte att man ska ge upp i sökandet efter trevliga evenemang i samband 
med en visning. Kom ihåg att även om en mäklare upplever en visning som en daglig 
rutin så är det långt ifrån ett vardagligt äventyr för gemene man. 
 
Om man utgår ifrån upplevelseekonomins karaktäristika, så som vi gjort i ovan beskrivna 
punkter, visar det ändå att det är möjligt att kombinera en bostadsvisning och litteraturens 
tankar om den nya ekonomin. Därför anser vi att det inte finns någon motsättning mellan 
parternas tankar och litteraturen även om tankesättet behöver tid att mogna. 
 

6.2 Arbetets trovärdighet 
På grund av den geografiska begränsningen och informationsinsamlingstidens längd går 
det att med relativt stor säkerhet att säga att denna undersökning är allt för begränsad för 
att några generella svar ska kunna åstadkommas. Men, den kommer förhoppningsvis att 
kunna ge en vink om vad några individer tror och tänker om bostadsmarknadens väg in i 
framtiden och om denna väg stämmer någorlunda överrens med forskningens utstakade 
stig. Andra faktorer som kan åstadkomma ett mer tveksamt resultat är att vi inte har 
särskiljt lägenheter från villor i enkätundersökningen samt antalet utdelade enkäter då 
dessa på grund av tidsaspekten var relativt få. Vi vill ändå framhålla att ett av arbetets 
styrkor är den fullständiga svarsfrekvensen som vi erhöll via enkätundersökningen. Alla 
enkäter besvarades och varenda fråga var bemött.  
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Det vore spännande att göra en jämförande studie med nyproducerade lägenheter där man 
låter potentiella kunder titta på flera lika bostäder som presenteras på olika sätt. En 
lägenhet som stylats enligt homestagingens principer, en annan som är ostylad och i ett 
”normalstökigt” skick samt en helt tom lägenhet.  
 
Andra frågor som väckt av denna undersökning rör möjligheterna att ta betalt för 
differentierande upplevelser. Ett exempel är det som vi nämnt tidigare i arbetet nämligen 
att ta reda på i vilken utsträckning potentiella kunder skulle vara beredda att betala för att 
få tillgång till dataprogram med de aktuella bostäderna inlagda så de potentiella köparna 
har möjlighet att möblera och färgsätta?  
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Vill föräldrar ha barnen med sig på bostadsvisning? Det är en frågeställning som väckts 
under detta arbete. Vi tolkar intervjusvaren som att barnfamiljerna vill ha sina små med 
sig medan övriga kan störas av deras närvaro? Det är med andra ord en inte helt 
okontroversiell fråga som vår undersökning inte kan ge svar på men det vore intressant 
att studera detta närmare i en annan framtida undersökning. 
 
Ett annat ämne som dök upp i vårt medvetande under arbetets gång var hur det skulle 
vara att ha dubbel kompetens i form av att mäklaren även arbetade som inredare? Det är 
en realitet i USA hur skulle det påverka marknaden i Sverige? 
 
En sista frågeställning som vi vill avsluta med är som fundering inför framtida forskning 
är: Har viljan att betala för en upplevelse att göra med var man befinner sig på 
inkomstkurvan? Kan det vara så att en individ som närmar sig den efterlängtade 
statusnivån, är den mer betalningsvillig för att hitta och kunna visa upp en önskad 
livsstil? Alternativt den som har så gott om pengar att det upplevs som självklart att 
betala för en upplevelse - överallt? 
 
 
 
 
 
 

Vi vill avsluta denna studie genom att fråga ~ har du lärt dig något nytt idag? 
och genom att uttrycka vår förhoppning om att man i framtiden  

vid en bostadsvisning kommer att kunna höra avskedsfrasen: 
”kändes bostaden som ett välkomnande hem för dig?” 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1 Intervjuguide 
Frågor som vi vill prata om: 
 

� Vid en visning - vilka intryck är det viktigt att kunden ska ha med sig hem? 
 

� Hur åstadkommer man dessa intryck? 
 

� Hur kommer visningarna att se ut i framtiden? Vart är bostadsbranschen på väg? 
 



Bostadsbranschens väg in i upplevelseekonomin 

 

 ~ 52 ~ 

Bilaga 2 E-post till fastighetsbyråer med intervjuf örfrågan 
Den 2009-04-16 14:52 

 

Hej 

Vi är två studenter på Högskolan i Gävle som skriver vårt examensarbete 

i företagsekonomi. Vi har för avsikt att studera "bostadsbranschens väg in i 

upplevelseekonomin" och ber därför om att få en intervju med en av 

era fastighetsmäklare. 

 

De ämnesområden som vi vill prata om berör de intryck som en spekulant nås av vid 

visningar av objekten. Vi kommer att använda oss av öppna frågor med tanken att 

de ska leda till ett samtal kring ämnet. I stora drag kommer vi att prata om: 

 

Vid en visning - vilka intryck är det viktigt att kunden ska ha med sig hem? 

 

Hur åstadkommer man dessa intryck? 

 

Hur kommer visningarna att se ut i framtiden? Vart är bostadsbranschen på väg? 

 

 

 

Det vore också mycket bra för vår undersökning om ni vill hjälpa oss att hitta en 

kund som är villig att samtala med oss om vad denne erfarit under 

de bostadsvisningar som denne deltagit i. 

 

Det är viktigt för oss att få till dessa samtal så snart som möjligt, varje intervju 

beräknas ta 30 minuter i anspråk och vi kan komma till kontoret på förmiddagen 

vilken dag som helst under nästa vecka (20-25/4). Kunden kan vi kontakta själva för 

att bestämma en tid och plats som kan passa denne. 

 

Mvh 

Lena Lernberg 070-xxx och 

Annabella Wall 070-xxx  
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Bilaga 3 E-post till inredningsfirman i&i  med inte rvjuförfrågan 
den 2009-04-16 17:57 
 

Hej  

Vi pratades vid på telefon angående vår önskan att få genomföra en intervju med dig 

 

De ämnesområden som vi vill prata om berör de intryck som en spekulant nås av vid 

en bostadsvisning.  

  

  

Vi kommer att använda oss av öppna frågor med tanken att de ska leda till ett 

samtal kring ämnet. I stora drag kommer vi att prata om: 

Vid en visning - vilka intryck är det viktigt att kunden ska ha med sig hem? 

Hur åstadkommer man dessa intryck? 

Hur kommer visningarna att se ut i framtiden? Vart är bostadsbranschen på väg? 

 

 

Mvh 

Lena Lernberg 070-xxx och 

Annabella Wall 070-xxx  
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Bilaga 4 Enkät 
 
Dina svar på denna enkät är anonyma 

 

Vid en visning hur påverkas du av: Påverkansgrad Om du påverkas, är det… 

 
Ingenting Liten Ganska  

mycket 

Väldigt  

mycket 

Positivt Negativt 

Doften i en bostad 

 
□ □ □ □ □ □ 

Bakgrundsmusik 

 
□ □ □ □ □ □ 

Levande miljö i form av tex 

Färska blommor och frukt 

 

□ □ □ □ □ □ 

Närvaro av personliga föremål 

ex. foton 

 

□ □ □ □ □ □ 

Möjligheten att låta barnen se på  

en film eller liknande 

 

□ □ □ □ □ □ 

Möjlighet att själv få mäta ex ytor 

med hjälp av olika tillhandahållna 

instrument 

 

□ □ □ □ □ □ 

Möjlighet att få råd och hjälp direkt på 

plats av en inredningsexpert 

 

□ □ □ □ □ □ 

Att vid visningen få möjlighet att själv få 

prova att färgsätta och möblera 

bostaden som visas, via ett 

dataprogram 

 

□ □ □ □ □ □ 

Möjlighet att vid visningen få 

byggnadstekniska råd 

 

□ □ □ □ □ □ 

Tillgång till checklista för 

rekommenderade kontroller av 

bostaden, ex kontrollera att golv och 

väggar i våtutrymmen inte har 

sprickbildningar 

□ □ □ □ □ □ 

 
 
Tack för din medverkan 


