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Förord

Att höja värdet på sin bostad genom home styling har under de senaste åren 
blivit vanligt i Sverige. Vår erfarenhet som Sveriges största mäklare säger oss 
att home styling kan vara ett effektivt sätt att göra ett objekt mer attraktivt 
under en visning. Men stylinglösningarna som används är många och olika 
vilket gör det svårt att veta exakt hur en styling påverkar potentiella köpare 
under en visning. För att få klarhet i detta har vi på Fastighetsbyrån, tillsam-
mans med den amerikanska designpsykologen Sally Augustin, undersökt 
styling och home styling från ett vetenskapligt perspektiv. Resultatet, som 
både ifrågasätter och bekräftar vedertagna stylingmetoder, hittar du i den 
här rapporten

Om Sally Augustin

Sally Augustin är filosofie doktor i psykologi och är yrkesverksam som 
designpsykolog. Hon har specialiserat sig på personcentrerad design och 
driver Design With Science. Under sitt yrkesliv har hon skaffat sig stor 
erfarenhet av att ta fram och skapa rum, objekt och tjänster som använder 
sig av designpsykologiska principer. Förutom det dagliga arbetet har hon 
ledande positioner i exempelvis American Psychological Association och 
International Association of Applied Psychology Hon har tidigare bland annat 
uppmärksammats i medier som The New York Times, The Wall Street 
Journal, Forbes, Psychology Today och Huffington Post. Forbes, Psychology 
Today och Huffington Post.   

F ö r o r d
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Att köpa en bostad har känslomässiga likheter med att hitta en partner. Vi 
vet vad vi tycker om och vilka egenskaper vi söker, men förvånansvärt ofta 
överensstämmer inte det slutliga valet av partner eller bostad med vår ur-
sprungliga idé. Ett hem som passar vår livsstil och våra mål ger oss samma 
sorts trygghet som en livspartner. 

Försäljningen går snabbast och priset blir högst när köparna trivs och känner 
sig avslappnade, inte bara när de befinner sig i bostaden utan även när de 
fattar beslut om vilken bostad de vill köpa. I samband med home styling är 
det därför viktigt att inreda så att spekulanterna omedelbart får en uppfattning 
om sitt framtida liv i den nya bostaden. Det är det som gör en bostad till en 
minnesvärd och positiv upplevelse.

I ett hem som stylats måste varje rum vara ett säljargument, och vi bör alltid 
skapa miljöer som får spekulanterna att trivas och koppla av – kort sagt får 
dem på gott humör.  

I n t r o d u k t i o n
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När man köper en bostad köper man en plats där man vill tillbringa sitt 
liv. Konkreta detaljer i ett stylat hem påverkar spekulanternas attityder på 
många olika sätt. 

Bostaden sänder ut signaler till omgivningen om de som bor där – och om 
hur de uppfattar sig själva. Personer som är familjefokuserade behöver en 
bostad dit de kan bjuda släkt och vänner, medan hängivna amatörkonstnärer 
behöver rum med rätt sorts belysning och plats för en ateljé. Men tänk på 
att om du skapar en alltför specifik och utstuderad ”historia” begränsar du 
urvalet av potentiella köpare. 

De bästa signalerna att förmedla är att personer i en viss livsfas kan få 
en idealisk tillvaro i bostaden. Exempelvis att bostaden är perfekt för en 
barnfamilj: Den är tillräckligt stor, väl underhållen och har en avspänd och 
trivsam atmosfär. Bostaden är så fantastisk att föräldrarna har tid att baka 
(vilket signaliseras av en uppslagen kokbok i köket) och att läsa djupa romaner 
(vilket antyds av den uppslagna romanen vid den bekväma fåtöljen i det 
solbelysta sovrummet). Om de nuvarande ägarna kan koppla av i bostaden 
måste det betyda att de inte behöver lägga så mycket tid på underhåll och 
måsten – få personer vill köpa en bostad om det innebär att deras fritid 
fylls med hushållsgöromål. 

Om en bostad har egenskaper som gör den särskilt attraktiv för en viss 
typ av personer eller familjer kan mäklaren framhäva dessa egenskaper.  
Om bostaden exempelvis har ett rum som kan bli en perfekt ateljé för 
en amatörmålare (rätt belysning, rätt storlek) kan rummet inredas för att 
betona detta, förutsatt att antalet sovrum i bostaden överensstämmer med 
det antal man kan förvänta sig av bostäder med jämförbart pris, storlek 
och läge riktade till personer i samma livsfas. Om bostaden som ska stylas 
har ett sovrum för lite bör ateljén inredas som ett sovrum eller som en  
kombination av sovrum/ateljé, beroende på rummets storlek. Den livs-
fas man fokuserar på utgör grunden för berättelsen som skapas för den  
aktuella bostaden.

Olika områden attraherar bostadsköpare som identifierar sig med de 
icke-verbala signaler som är förknippade med respektive område.  
Personer som exempelvis lever i ”hippa” områden ser sig själva som ”inne” 
och vill leva trendiga liv. Ett hem som stylas i dessa områden bör därför   
avspegla  den troliga köparens livsfas samt det område där den är belägen. De 
signaler man sänder via home styling ska göra tanken på att leva i bostaden, 
och den relaterade livsstilen, till något lockande.  
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Skicka rätt signaler – så kopplas 
köpare och bostad samman

K o p p l a  s a m m a n  k ö p a r e  o c h  b o s t a d
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En stylad bostad bör utmärka sig i positiv bemärkelse så att potentiella 
köpare inte – bokstavligt talat – glömmer den, eller minns den på grund av 
någonting negativt, när de tittar på andra bostäder. Det är i allmänhet inte 
bra om besökarna minns bostaden som ”lägenheten där allt var lila”, medan 
det är ett plus om de minns den som ”hemmet med rymligt kök och plats 
för ett stort matbord”, om man vill framställa den som en ”familjebostad”, 
eller en plats där ”jag kan jobba effektivt” om man tror att bostaden kommer 
säljas till unga personer i karriären. Alla utmärkande drag i ett hem måste 
överensstämma med varandra. Om man skapar en otydlig bild av hemmet 
minskar man nyttan av home styling. De utmärkande dragen bör fånga 
hemmets innersta kärna, och stimulera köparens önskan att äga bostaden 
under hela förhandlingsprocessen.  Målet är att med home styling särskilja 
bostaden från alla andra bostäder som funktionellt sett är likvärdiga. 

Det bästa är att arrangera en yta på ett sätt som överensstämmer med det 
typiska användningsområdet för den ytan. Exempelvis uppfattas köket 
vanligtvis som en plats där man umgås och lagar mat, tvättstugan som ett 
nyttobetonat rum för rengöring, sovrum som platser där man vilar och sam-
lar kraft och vardagsrum som platser för umgänge och nöjen. Att arrangera 
rummen för dessa användningsområden är bättre än att illustrera ovanliga 
användningsområden, genom att till exempel göra om vardagsrummet till 
en yogastudio. Den nya ägaren kan vilja använda rummen på ett okonven-
tionellt sätt, men professionell home styling för ovanliga syften kan medfö-
ra att köparna inte inser att vissa rum existerar i huset.  

Om rummen i en bostad är inredda på okonventionella sätt kommer de 
flesta spekulanter att trivas sämre – de flesta av oss är inte särskilt äventyr-
liga i våra designval. Så lila kök och liknande bör undvikas, och rummen 
bör inredas på ett sätt som överensstämmer med den stil som förväntas i 
ett visst bostadsområde. 

I grund och botten bör egenskaperna för en bostad som är till salu över-
ensstämma med övriga bostäder i samma prisklass och område. Priser sänder 
signaler till köparna och skapar förväntningar. Brustna förväntningar förvirrar 
potentiella köpare och denna förvirring kan göra att de väljer en annan 
bostad. Om bostaden inte överensstämmer med andra bostäder som är till 
salu i samma område kan man välja att framhäva eller minimera skillnaden, 
beroende på om den kan framställas som något positivt för potentiella  
köpare.

Människor är intresserade av andra människor och vi tycker om att tjuvkika, 
även på personer vi inte känner. Det är en av anledningarna till att bilder på 
kända personers hem är så populära på Internet. Vi är så övertygade om att 
vi kan korrekt bedöma andra människor utifrån deras ägodelar att vi sätter 
större tilltro till de budskapen, än till vad personerna berättar, med sina 
egna ord.

K o p p l a  s a m m a n  k ö p a r e  o c h  b o s t a d
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När spekulanter går på en visning samlar de in information om de nuvarande 
ägarna, och man ska inte låta dem få reda på alltför mycket. Potentiella 
köpare bör därför få en lagom bra bild av de nuvarande ägarna för att kunna 
identifiera sig med dem, men inte så bra att de helt förknippar bostaden 
med de nuvarande ägarna och inte kan föreställa sig att själva bo där.

Vad innebär detta i praktiken?  

Det betyder bland annat att möbler och synliga föremål i ett hem ska väljas 
med omsorg. Högst ett par personliga foton i varje rum, och de bör harmoniera 
med det budskap man vill förmedla genom sin home styling. 

Inredning som är typisk för bostadens/områdets arkitektur bör få vara kvar 
om den överensstämmer med de troliga köparnas livsfas. Motsägelsefulla 
intryck kan få människor att känna sig osäkra utan att egentligen förstå 
varför, och därför välja en annan bostad. Om en bostad ligger i en exklusiv 
del av staden bör inredningen avspegla detta. Ett annat exempel: Om 
en lägenhet är belägen i ett trendigt område med ett rikt nöjesliv och de  
nuvarande ägarna är en familj med barn i skolåldern bör den stylas som en 
lägenhet för en yngre person/ett yngre par, eftersom det inte finns någon 
logisk koppling mellan skolbarn och ett område med många nattklubbar. 
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Exempel på home stylingprinciper i praktiken:

› Om böcker är placerade så att omslaget är synligt bör man se till 
att de inte handlar om kontroversiella ämnen. Böcker som är synliga 
bör överensstämma med de potentiella köparnas livsfas och det  
omgivande bostadsområdet, samtidigt som de tilltalar så många 
som möjligt av spekulanterna.

› Föremål i ett stylat hem får inte förknippas med politiska partier 
och liknande som en potentiell köpare kanske inte stödjer eller kan 
uppleva som provocerande. 

› Endast föremål som har en direkt positiv innebörd bör vara synli-
ga i ett stylat hem. Det går exempelvis bra att ha souvenirer i olika  
delar av hemmet, så länge de passar in i den berättelse man vill ska-
pa för bostaden. Fotografier som visas i mer allmänna utrymmen kan 
innehålla andra personer än familjemedlemmarna, medan fotografier i 
mer privata utrymmen som sovrum bör fokusera på just familjemed-
lemmarna.  

› Inredningsdetaljer som visas i allmänna utrymmen kan leda till 
samtal om positiva aspekter på ett hem/bostadsområde. Om bosta-
den är belägen i ett attraktivt område kan man med hjälp av home 
styling associera till detta via konst, framlagda broschyrer.

› Rumsanpassade signaler – om ett hem har en formell matsal och 
de potentiella köparna kan förväntas ha formella bjudningar kan 
man antyda hur väl lämpad bostaden är för detta genom att placera 
en vit duk på matsalsbordet. 

› Människor har i allmänhet mer överseende med problem vad gäller 
temperatur, reflexer osv. i miljövänliga bostäde. Genom att upplysa 
spekulanterna om bostadens gröna egenskaper undviker man att  
vissa aspekter uppfattas som problem som måste lösas. 

E x e m p e l  p å  h o m e  s t y l i n g p r i n c i p e r
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Personer trivs i ”biofiliskt” (naturligt) utformade rum och genom home 
styling kan den typen av element inkluderas i bostaden. Biofilisk design 
bygger på naturliga principer och tar hänsyn till i vilka miljöer vi triv-
des bäst i vår förhistoria. Om ett rum har en biofilisk utformning brukar  
köparna uppleva att de inte behöver ändra så mycket i bostaden innan de 
flyttar in – de känner redan att det är en plats där de trivs.

Man bör försöka styla ett hem så att alla de biofiliska designprinciperna 
nedan avspeglas i bostaden i sin helhet. Men det är även viktigt att, om 
möjligt, inkludera principer som handlar om uppfattad kontroll av den  
fysiska miljön och en säker överblick (se detaljer nedan) i samtliga 
rum i bostaden. Några av de andra reglerna bör avspeglas i stylingen av  
respektive rum i bostaden.  
 

Kontroll

En viktig aspekt i biofilisk design är att ge människor en upplevelse av 
kontroll över den omgivning de befinner sig i. Bostäder som ger ägarna 
denna typ av kontroll attraherar köparna.

› Termostater ger människor en känsla av kontroll över omgivningen. 
Om värmen i olika delar av bostaden kan regleras separat bör säljarna 
göras medvetna om detta.  

› Zonindelade ljusreglage är också positiva detaljer som potentiella 
köpare bör upplysas om ifall de existerar.  

› Öppningsbara fönster är något som många uppskattar, eftersom de 
ger möjlighet att påverka temperaturen, luftfuktigheten och venti-
lationen inomhus. 

› Alla övriga möjligheter till att påverka inomhusmiljön vad gäl-
ler belysning, temperatur, ventilation och luftfuktighet bör också  
betonas. Om väggarna exempelvis kan vikas ihop under sommaren 
för att förena inom- och utomhusytor bör spekulanterna upplysas om 
denna möjlighet. Likaså om takfönster har inbyggda rullgardiner.

› Även om vi tycker om att ha kontroll över vår omgivning kan alltför 
många alternativ upplevas som överväldigande och snarare bli en ne-
gativ faktor. Vad gäller antalet förinställda belysningsalternativ bru-
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Använda den mänskliga
naturen för att skapa trivsamma hem

K o n t r o l
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kar den idealiska siffran vara sex stycken.  

› Människor vill kunna kontrollera sin omgivning, även om den rent 
objektivt verkar vara perfekt som den är. 
 

Områden

För att trivas i ett hem måste alla boende som är över tre år ha tydliga  
territorier och en välgjord home styling visar att det går att åstadkomma. 
Ett territorium är ett område som den boende har kontroll över. Ett sätt 
att illustrera att köparna kan skapa nödvändiga territorier i bostaden är att  
tydliggöra de nuvarande ägarnas territorier. Territorier ska kunna anpassas/
göras personliga så att de boende kan slappna av i dem. Om de nuvaran-
de ägarna inte har skapat tydliga individuella områden bör de som utför  
stylingen göra det innan bostaden visas. 

Varje territorium måste inte särskiljas med väggar och en dörr, även om 
man skapar en tydlig uppdelning genom att ge enskilda rum en personlig 
karaktär. Territorier kan skapas på samma sätt som man skapar olika områden 
i ett rum, genom att till exempel särskilja ett område med hjälp av en stol som 
är mer iögonfallande än de övriga. 

Grupper inom familjen behöver också territorier. Ett matbord i köket där 
hela familjen ryms kan fungera som ett gruppterritorium, liksom en soff-
grupp placerad i cirkelform i ett allrum. Föräldrarna är ett familjeteam som 
behöver ett tydligt och helt eget territorium. Föräldrarnas sovrum utgör en 
egen föräldrazon. Det betyder exempelvis att det inte bör finnas barnlek-
saker i föräldrarnas sovrum i samband med home styling.

Om gäster kan få ett eget territorium är det viktigt att framhäva detta,  
eftersom det är ett bra säljargument. Detta territorium kan illustreras ge-
nom att inreda gästrummet lite annorlunda (helst visuellt sammankopp-
lat med ett separat badrum) eller till exempel med hjälp av skyltar som  
välkomnar gästerna till deras rum. 

O m r å d e m
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Trygghet

Vi känner oss trygga i en miljö om våra förfäder som levde på savannen 
hade känt sig säkra där. Med hjälp av home styling kan man skapa eller 
framhäva säkra platser med överblick som gör bostaden mer attraktiv för 
spekulanter. Moderna exempel på platser med överblick är fönsterplatser. 
Om några stolar i varje rum är placerade så att ingen kan smyga upp bakom 
dem känner sig folk trygga i rummet. Det bästa är att vinkla dessa stolar 
så att de pekar mot rummets dörröppning. Om den nuvarande ägaren har 
placerat några av stolarna på detta ”säkra” sätt kommer spekulanterna att 
inse att de kan utforma liknande utrymmen. Placera inte alla möbler längs 
rummens väggar, eftersom det skapar alltför stora avstånd mellan personer 
som vill konversera. 

Att kunna vara ensam när man önskar är någonting annat än att ha ett eget 
territorium i hemmet, detta då olika personer kan använda ett avskilt rum 
vid olika tillfällen – rummet tillhör inte en viss person. Privata rum bör vara 
både akustiskt och visuellt isolerade. Dessa platser kan användas för stilla 
eftertanke, något vi alla behöver då och då. Det är en av anledningarna till 
att alla badrum och sovrum behöver dörrar och varför en helt öppen plan-
lösning skulle upplevas som mycket påfrästande.  För att indikera att ett rum 
kan vara privat kan mäklaren stänga dörren.

Fri sikt mellan rummen gör att bostaden verkar rymligare och bekvämare. 
Och det krävs ingen öppen planlösning för att åstadkomma detta. Det går 
att skapa stora avstånd med fri sikt i nästan varje bostad genom att se till 
att sikten från ett rum till ett annat inte blockeras av skrymmande möbler 
som sticker ut så långt att de skymmer sikten genom rummet eller en dörr- 
öppning. Stora växter kan också skymma sikten. För att skapa maximalt med 
fri sikt och attrahera spekulanter kan man trimma buskarna utanför huset 
för att optimera sikten ut mot tomten eller gatan.

Visuell komplexitet

Människan utvecklades och trivdes i områden med måttlig visuell kom-
plexitet. Det är den typ av områden där vi långt tillbaka i vår historia hade 
lätt att upptäcka en annalkande fara. 

En av orsakerna till att oordning är så störande för oss är att det gör områ-
det mer visuellt komplext. Det finns ett avsnitt som handlar om hur man  
eliminerar oordning senare i rapporten.  

För att hålla den visuella komplexiteten på en måttlig nivå bör man endast 
använda ett par visuella mönster (exempelvis ett i tapeterna och ett annat 
i textilierna) i ett rum och se till att mönstren innehåller likartade färger.  
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Tapeter med småskaliga mönster ökar trivseln jämfört med storskaliga 
mönster, vilket är logiskt eftersom en annalkande fara avtecknar sig bättre 
mot ett småskaligt mönster. Att hålla den visuella komplexiteten på en mått-
lig nivå kräver också att vi begränsar antalet färger i rummet. Dörrar, drape-
rier, ljusarmaturer och allt annat i ett rum kan öka den visuella komplexite-
ten/oordningen. Se till att inkludera vissa mönster och tillbehör i varje rum, 
eftersom utrymmen med låg visuell komplexitet gör människor spända. Det 
var inte i den typen av miljöer som vi utvecklades på savannen. 

Många material utvecklar en patina eller liknande när de åldras, och 
människor trivs i miljöer som har åldrats med stil. Om du använder en fåtölj 
i din home styling får den gärna ha läderklädsel, eller så kan du placera en 
kopparpanna i köket eftersom det kan tilltala spekulanter.

Det finns en rörelse i naturen, och en mobil som rör sig långsamt i stigande vär-
me eller luftströmmar skapar en upplevelse som påminner om en sommaräng. 

Dagsljus är ett magiskt elixir för oss människor. Det höjer humöret och sän-
ker stressnivåerna, och bör därför maximeras (utan att skapa reflexer) i varje 
home styling. Genom att minska antalet blanka ytor kan man reducera reflex-
erna. För att släppa in så mycket ljus som möjligt i ett hem kan man behöva 
ta bort gardiner och montera persienner eller skira genomskinliga gardiner 
istället. Dessa kan placeras så att de släpper in mycket ljus i samband med 
visningarna och skyddar mot insyn vid andra tillfällen. Rena fönster släpper 
också in mer ljus. Att trimma växter utomhus och flytta möbler så att de inte 
blockerar solstrålarna i bostaden är andra goda idéer.

Utsikt över naturen har en lugnande effekt, men om det inte går att ordna 
kan man försöka placera ett föremål utomhus som innehåller vatten, är minst 
en halvmeter högt och som syns inifrån huset. Forskare har funnit att vyer 
av vattenrelaterade föremål, till exempel fontäner, är lika mentalt stär-
kande som att titta ut över en äng eller ett annat grönt landskap. Att sti-
mulera den mentala återhämtningen är viktigt vid home styling eftersom 
det gör att besökarna minns bostaden bättre. Gröna bladväxter är också  
användbara, vilket beskrivs längre fram i textet.

Det är bra att exponera trä, där fibrarna är synliga i en bostad, exempelvis 
i golv, lister eller skåp, eftersom forskning har visat att det är avstressande 
för människor. Om golven behöver ytbehandlas är det bäst att dölja dessa 
eftersom det kan få spekulanterna att börja tänka på renoveringar som  
behöver utföras efter köpet. 

V i s u e l l  k o m p l e x i t e t
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Tips: Använd ljus

Att befinna sig i lokaler med naturligt varmt ljus eller varm 
belysning från glödlampor höjer humöret och minskar stress- 
nivån. 

Alla glödlampor i ett rum bör vara relativt nya, ha samma färg 
och vara rena.  

Ljus kan användas för att skapa separata områden och zoner i 
en lokal genom att variera dess intensitet, men inga rum i ett 
hem som arrangeras bör vara dunkla – det kan uppfattas som 
att bostaden är försummad. Underskåpsbelysning och ljus- 
väggar (genom att montera lampetter eller flytta lampor) kan 
göra att väggarna verkar ljusare och utrymmet större.
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Sensoriska upplevelser kan påverka humöret hos bostadsspekulanterna och 
deras uppfattning om bostäderna som visas.

Följande avsnitt fokuserar på att göra bostaden mer avkopplande och trivsam. 
Detta eftersom hemmets enskilt viktigaste funktion är att fungera som 
en tillflyktsort där människor kan slappna av och ladda sina inre batterier  
innan de återgår till livet utanför hemmet. Bostadsköpare dras till bostäder 
där de känner att de kan koppla av, så avkopplande design maximerar för-
säljningspotentialen för en bostad. En avkopplande plats kan också framstå 
som en fristad där man slipper all stress som hör bostadssökandet till, vilket 
genererar ytterligare positiva tankar om huset som är till salu.  

Våra hjärnor får ständigt information från våra sinnersorgan, där informationen 
integreras till en koordinerad psykologisk reaktion på den fysiska värld vi 
befinner oss i. Våra hjärnor summerar alla våra erfarenheter för att avgöra den 
totala inverkan som en miljö har på vårt psykologiska tillstånd. 

Färger

Färger påverkar vårt emotionella tillstånd:

› Vi dras till varma färger och genom att måla vissa väggar i varma 
färger kan man uppmuntra människor att göra vissa vägval i den 
stylade bostaden till exempel i riktning mot attraktiva delar istället 
för mot mindre attraktiva delar av bostaden.

› Färger påverkar även den upplevda temperaturen i ett rum, och 
människor känner sig varmare i rum med varma färger jämfört med 
rum med kallare färger.

› Undvik att skapa helt vita/beiga rum. När personer befinner sig 
i sådana miljöer blir de understimulerade och fastnar i sina egna 
tankar, som för det mesta inte är så positiva. I allmänhet är dock 
enfärgade eller nästan enfärgade miljöer mycket vilsamma platser – 
så länge de inte är helvita!

› I den här texten fokuserar vi på väggfärger eftersom de är lättast 
att ändra i samband med home styling, men samma resonemang 
gäller för exempelvis möblernas färger. 

Sensorisk design för försäljning

F ä r g e r
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Visste du?

Färger har tre egenskaper: nyans, mättnad och ljusstyrka.  
Nyans är det generella namnet på den samling ljusvåglängder 
som vi grupperar och ger en allmän klassificering, till exempel 
grönt eller blått. Mättnad är relaterad till hur ren en färg är – ju 
mer nedtonad en färg är desto lägre mättnad har den. Exempelvis 
är vinröd en mindre mättad nyans av rött än klarrött. Ljusstyrka 
(som även kallas intensitet), är exakt vad det låter som. Ljusare 
färger verkar vara starkare upplysta, eftersom de har mer vitt i 
sig än mindre ljusa färger. I västerländska kulturer förknippar 
man nyanser med olika saker, till exempel grönt med naturen 
eller blått med tillförlitlighet, men nyansen har inte en direkt 
påverkan på humöret. Forskare har funnit att de färger som gör 
oss avspända inte är särskilt mättade men relativt ljusa. Mer en-
ergigivande färger är relativt mättade men inte så ljusa, som till 
exempel ärtgrön.
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Färgerna påverkar hur vi tänker även på andra sätt

› Gröna färger, oavsett mättnad eller ljusstyrka, har förknippats med 
mer kreativt tänkande. Det kan vara önskvärt i vissa scenarier, till 
exempel om köparna behöver utföra större renoveringar av en lokal. 

› Ljusröda färger, liknande de som lärare använder för att rätta  
dokument begränsar vår analytiska förmåga vilket kan vara positivt 
eller negativt beroende på bostadens skick. 

› Vi får ett energitillskott när vi ser rött och det är därför en färg 
som passar i ett hemmagym. Om det finns ett gym i bostaden får 
spekulanterna en större tilltro till sin egen förmåga om väggarna är 
rödmålade.  

Strategisk användning av färger kan göra att människor trivs bättre i ett 
rum, och göra ett hem som är till salu mer attraktivt:

› Om man målar väggarna i en ljus färg verkar rummet betydligt 
större, medan det motsatta gäller för mörka färger. Denna effekt 
kan utnyttjas på mindre toaletter eller i stora sovrum för att göra 
dem mysigare. Ett litet rum som är målat i samma färg som ett  
intilliggande större upplevs också större. Angränsande rum i samma 
färger upplever vi som sammankopplade när vi befinner oss i dem.  
På samma sätt kan ett mycket stort rum upplevas som mer inbju-
dande om det är uppdelat i zoner, till exempel med hjälp av olika 
färger på väggarna.

› Alla färger i ett hem bör passa ihop – det maximerar deras stress-
reducerande effekt.   

› Om det är lågt i tak kan man få takhöjden att upplevas som högre 
genom att måla både taket och väggarna i en ljus färg. Det behöver 
inte vara samma färg, det räcker med ljusa toner. 

› Golvet bör ha den mörkaste färgen i ett rum. Människor föredrar 
den färgfördelning som brukar förekomma i naturen, med de mör-
kaste färgerna under oss (marken), mellanmörka färger runt om-
kring oss (exempelvis höga växter) och de ljusaste färgerna ovanför 
oss (himlen).  Om golvet är målat eller betsat i en ljus färg kan man 
lägga ut en mörk matta för att göra golvet mer ”markliknande”.  

› Saker som är målade i ljusa färger ger ett diskretare intryck, så om 
man vill göra en viss detalj mindre iögonfallande, till exempel ett 
element eller luftkonditioneringen, kan man måla det i en ljus färg.   

F ä r g e r
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› I allmänhet föredrar alla människor blå och gröna färger.  Likaså 
är de flesta inte så förtjusta i gult. Det därför bäst att minimera 
de gula färgerna på väggarna i ett hem och maximera de blå och  
gröna. Denna färgfördelning gör det mindre sannolikt att spekulan-
terna känner behov av att måla om rummen om de köper en bostad. 
Undvik även att använda färger på väggarna som troligen inte passar 
ihop med de potentiella köparnas möbler. Dessa ovanliga nyanser 
är ofta speciellt framtagna för ett visst hem. 

Helst bör alla färger som används i eller utanför en bostad vara antingen 
varma eller kalla, men man kan göra undantag vid entrén för att till exempel 
ändra den upplevda temperaturen eller använda särskilda färger för att vägleda 
besökarna genom hemmet. 

När man väljer färger bör man ha i åtanke att kvinnor generellt föredrar 
mer rödaktiga färger än män, så i lokaler som endast ska användas av ett av 
könen bör man ta hänsyn till detta vid färgvalet. De personer som väljer 
färger vid home styling tillhör också något av könen, och då är det viktigt 
att dessa inte bara väljer färger baserat på det egna könets preferenser.      

Färger används generellt i kombinationer:

› Mönster som används i en lokal bör ha en visuell komplexitet som 
överskrider det tidigare nämnda måttliga idealet.

› När färger som ligger nära varandra på färghjulet används tillsammans 
blir resultatet mer rogivande än om färger som ligger mitt emot 
varandra på färghjulet kombineras. 

› I de behagligaste kombinationerna har färgerna liknande mätt-
nadsgrad men olika ljusstyrka. 

› Kombinationer av svart och vitt i schackruteliknande mönster får 
oss att tänka mer dogmatiskt, vilket som tidigare nämnts kan leda till 
snabbare eller långsammare bostadsförsäljning, beroende på designen.
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Tips:

Färger uppfattas olika beroende på mönstret i de 
underliggande ytorna, hur det infallande dagsljuset 
förändras under dagen, angränsande färger, osv. Det 
är alltid bäst att måla en liten provyta på väggen för 
att studera effekten innan man målar hela ytan.

Tips:

När man väljer mellan varma eller kalla färger på väggarna bör man 
ta hänsyn till de element i lokalen som är alltför dyra eller svåra att 
ändra på och anpassa sig till dem. Mattor och stenväggar är exempel 
på element som ofta är dyra, och som kan finnas i varma eller kalla 
färgtoner. En tumregel är att färgerna är kalla om man upplever 
att de passar ihop med silver och varma om de passar ihop med 
mässing. Kalla färger passar bäst i kall belysning och varma färger 
i varm belysning. Vid home styling är det dock viktigt att använda 
varm belysning (om möjligt) så om man väljer kalla färger bör man 
se till att det är sådana som kommer till sin rätt i varm belysning. 
Måla provytor med var och en av de kalla färgerna för att se hur de 
passar i varm belysning. 
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Former, arkitektur och mönster

Vi reagerar emotionellt på formerna i möbelklädslar, tapeter, bordsskivor.

› De flesta tycker att kurvliknande former är behagligare och mer 
trivsamma än spetsiga former. Därför bör man sträva efter att ha 
relativt sett fler kroklinjiga än rätlinjiga former i de flesta lokaler. 
När kurvor dominerar upplever de flesta lokalen som trivsammare 
att vistas i. En lokal med många rätlinjiga element kan däremot 
upplevas som en effektiv arbetsplats, så fler rätlinjiga detaljer kan 
vara ett bra alternativ i ”produktiva zoner” som kök och tvättstuga.

› Ingen miljö består av enbart rätlinjiga eller kroklinjiga former, då det 
skulle ge ett konstigt intryck.

› Kroklinjighet och rätlinjighet kan introduceras i ett rum via tryck på 
kuddar, tapeter, konstföremål (målningar/skulpturer), lister/utsmyck-
ningar, sängöverkast, möbler osv
   

Visuella blickfång ger ett rum struktur och gör det trivsammare att  
vistas i. Blickfånget i ett rum bör överensstämma med den berättelse som  
inredarna vill skapa.   

› Det klassiska blickfånget är en öppen spis. En eldstad symboliserar 
varma personliga band, exempelvis mellan familjemedlemmar.  

› Det är bäst om blickfånget i ett rum är någonting som kommer 
att lämnas kvar i bostaden, till exempel en utsikt, stenvägg, trappa  
eller den öppna spisen. Om ett element blir kvar i bostaden fortsätter 
det att stödja berättelsen man vill skapa, vilket är viktigt för bostads- 
köpare. 
 
› Alla rum behöver ett blickfång, inte bara som stöd för den berät-
telse man vill skapa, utan även för att de som befinner sig i rummet  
behöver något att vila blicken på under en konversation när de vill 
bryta ögonkontakten med samtalspartnern. Alltför mycket ögon- 
kontakt kan upplevas som påträngande.  

› Vertikala element i ett rum, till exempel pelare, gör att rummet 
känns mer formellt, medan horisontella element, som målningar  
placerade bredvid varandra, åstadkommer motsatt effekt.

› Heminredare kan dra uppmärksamhet till ett blickfång med hjälp 
av starkare belysning, genom att placera ett blankt föremål intill 
blickfånget eller genom att rikta sittmöblerna mot det.
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I allmänhet är arkitektoniska element i avkopplande rum visuellt balans- 
erade, symmetriska, rytmiska och harmoniska. Andra element i ett rum kan 
vara mer eller mindre balanserade, symmetriska, rytmiska och harmoniska.

› Alla objekt har en visuell tyngd och om fördelningen av dessa 
tyngder i rummet är balanserad upplevs rummet som avkopplande. 
Möbler och konstverk kan vara balanserade längs en mittlinje eller 
runt en mittpunkt. Att balansera möbleringen i en bostad, i synnerhet 
större möbler, är mycket effektfullt. För att bedöma om möbleringen 
är balanserad kan man ställa sig i öppningen till ett rum och granska 
placeringen av alla föremål samtidigt, istället för vägg för vägg. Föreställ 
dig ett gungbräde när du försöker avgöra om en miljö är balanserad och 
kom ihåg att mer iögonfallande element måste placeras närmare mitt-
punkten för att balansera lättare/mindre iögonfallande föremål på längre 
avstånd från mittpunkten. Rum som innehåller flera föremål som utgör 
spegelbilder av varandra upplevs som mer formella.  

› Bilateral symmetri med hjälp av tillbehör i ett rum gör att ett rum 
känns mycket formellt. Udda antal föremål ger en mer avspänd sym-
metri, och även balans. Symmetri kan också vara radiell. Symmetri 
kan skapas med hjälp av färger, former, mönster, föremål (typ/storlek) 
typ av dekoration eller på andra sätt. 

› Rytm är avkopplande av samma orsak som att ordning är det – 
genom att upprepa dekorativa element blir ett rum lättare att överblicka, 
på samma sätt som upprepningar i ett förhistoriskt landskap gjorde det 
lättare att upptäcka en fara.  

› I ett harmoniskt rum har de dekorativa elementen ett gemensamt 
tema som kan definieras på många olika sätt: en färg, en hobby, en stil 
eller något annat. Om temat är svårt att upptäcka kommer rummet inte 
att upplevas som harmoniskt.  

› Även om balans, symmetri, rytm och harmoni är avkopplande blir 
vi uttråkade av ett rum som är helt balanserat, symmetriskt, rytmiskt 
och harmoniskt. Några obalanserade, asymmetriska, avvikande och 
disharmoniska element i ett rum stimulerar oss att fortsätta utforska 
det med blicken.

Fo r m e r ,  a r i k t e k t u r  o c h  m ö n s t e r
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Tips:

Speglar kan användas för att reflektera 
dagsljus, upprepa naturvyer eller för 
få ett rum att verka större. Naturvyer 
som upprepas upplevs som rogivan-
de. Se till att speglarna som används 
i en lokal inte reflekterar oattraktiva 
element. En spegel som lutas mot 
en vägg brukar exempelvis reflekte-
ra rummets tak, vilket kan båda vara  
attraktivt eller inte.     

Tips:

Tänk på temperaturen. Vi är bäst på att 
lösa analytiska problem när temperatu-
ren i lokalen är 21°C och luftfuktighe-
ten 40-70 %. När vi är varma blir vi mer 
sociala och generösa mot andra och rent 
allmänt en bättre partner. Termostater i 
stylade hem bör därför ställas in på 21°C.
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Taktila upplevelser 

Matta ytor är behagligare att vidröra än blanka ytor. Mjukare strukturer, i filtar, 
klädslar är behagliga att titta på. Bostadsköparna kommer dock troligen inte 
att vidröra dessa ytor. Bara några få strukturer bör användas i ett rum som 
arrangeras, eftersom mer variation är mer energigivande.

Mjukare strukturer upplevs generellt som mer feminina och grövre  
strukturer uppleves som mer maskulina.  

Akustik  

Förutom att lägga till mattor och andra mjuka ytor i ett rum för att reducera 
störande ekon är det inte mycket man kan göra genom home styling för 
att påverka ljudbilden i ett hem – förutom att spela musik och öppna eller 
stänga fönster. Ett lyhört hem där man lätt kan höra grannarna upplevs som 
mindre avskilt.

Människor upplever lågfrekventa ljud som trivsammare och mer avkopp-
lande än högfrekventa. De bästa musikvalen för visningar är akustisk  
gitarrmusik, inte operor med sopranosång. Musik som går i dur är bättre än 
mollstämd. Musiken som spelas i samband med home styling bör ha mel-
lan 50 och 70 taktslag per minut. Det finns ett antal webbplatser som anger 
antalet taktslag per minut för olika musikstycken.

Ljudet av porlande vatten är också avkopplande, därför kan inomhus- 
fontäner ha en positiv inverkan på ljudmiljön i en lokal, samt på luftfukt- 
igheten.  

Om det är vår eller sommar och fönstren är öppna kan en CD med naturliga, 
avstressande ljud från en sommaräng göra bostaden mer attraktiv. Om 
det inte är vår eller sommar och fönstren är stängda kan den här typen av 
inspelade ljud skapa en besynnerlig och oönskad effekt.

Strukturer under fötterna påverkar inte bara hur människor känner sig utan 
även ljudnivån när de rör sig i rummet. Om det skapas skarpa ljud när man 
går omkring i bostaden upplevs miljön som mer formell.    

Alla system i bostaden – till exempel värme- och luftkonditionerings- 
system – som producerar högfrekventa och oförutsägbara ljud bör (om 
möjligt) stängas av under visningar. 

Det är extremt svårt att skapa en helt ljudlös miljö. Om du lyckas med det 
genom att tysta alla hushållssystem och stänga ute omgivande buller bör 
du spela avkopplande musik i hemmet. Människor kan bli nervösa av helt 
tysta lokaler. 

Ta k t i l a  u p p l e v e l s e r  o c h  a k u s t i k
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Säljande dofter

Dofter kan få människor i lämplig sinnesstämning för ett bostadsköp och 
få delar av hemmet att verka lämpade för sina avsedda ändamål, till exempel 
genom att göra människor avslappnade i sovrum. Dofterna vi ska diskutera 
är funktionella – de är utplacerade i ett syfte.  

Att öppna fönster för att släppa in friska dofter är alltid en god idé om  
vädret tillåter.

Alla dåliga lukter i ett hem bör elimineras, till exempel unkna lukter och alla 
andra dofter som kan få spekulanterna att börja leta efter problem i bostaden. 
Lukter av husdjur kan exempelvis få folk att söka efter husdjursrelaterade 
skador. Först när de dåliga lukterna är avlägsnade bör funktionella dofter  
läggas till. Försök att dölja dåliga lukter misslyckas alltid och kan även leda 
till misstankar om att de nuvarande ägarna försöker manipulera köparna.

Funktionella dofter fungerar oavsett om de uppfattas eller ej, och fortsätter 
att göra nytta även när folk har glömt att de existerar. Minimala doftmängder 
bör användas i hemmiljöer – besökarna bör endast kunna ana en doft när 
de stiger in i ett rum. Starta med minimala mängder av valfri olja/spray/osv. 
och låt en annan person än den som applicerar doften avgöra hur stark den 
är. Använd artificiella dofter för att undvika allergiproblem.  

Behagliga dofter höjer i allmänhet humöret – det är dofter som vi associerar 
med vackra sommardagar eller semester. Man kan även använda dofter av 
bakverk/godis som människor minns från sin barndom, till exempel kakor 
eller kanel, för att få köparna på gott humör.  

Forskare har funnit att doften av gröna äpplen och gurka gör att rum upplevs 
som större, vilket gör dem särskilt användbara i rum som är för små för att 
vara trivsamma, till exempel små toaletter. 

Doften av citron har kopplats till förbättrad mental/kognitiv förmåga, och 
kan därför vara lämplig i en bostad som kräver stora förändringar för att 
passa de nya ägarna osv. Doft av kanel och vanilj har liknande effekt på det 
kreativa tänkandet.

Vi är mer rättvisa och generösa på platser där vi tycker att det luktar rent, 
det vill säga har en behaglig doft av rengöringsmedel. Sådana dofter kan 
användas i rum där man förväntas förhandla priser.

Vissa typer av dofter bör användas i särskilda typer av bostäder. Badrum 
i riktigt dyra hem bör exempelvis dofta tvål av exklusiva fabrikat som  
spekulanterna känner till från sina hotellvistelser. Badrum som används 
av barn bör lukta barnschampo. Föräldrar upplever då att badrummet är 
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lämpligt för barn. Den här sortens dofter kan passa när färgschemat i bad-
rumskaklet mer utstrålar ”elegans” än den ”mysighet” som barnfamiljer 
kan förvänta sig.  

Mäklare som visar olika bostäder bör använda olika dofter i respektive bostad 
så att de inte blir alltför uppenbara. Uppenbara funktionella dofter kan upp-
levas som manipulativa av spekulanterna. 

Att servera förtäring förlänger visningen, vilket kan vara bra om bostaden 
har många positiva egenskaper. Det får även köparna på bättre humör. Mat 
doftar dock vilket man måste ta hänsyn till när man väljer förtäring.
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Dofter och deras effekter:

Ett av målen med home styling är att få köparna att slappna av, och 
då har forskare funnit att följande dofter är lämpliga:

› Vanilj
› Mandel
› Lavendel 

Följande dofter dämpar oro:

› Apelsin
› Mango
› Blomdofter i allmänhet, i synnerhet jasmin och hyacint
› Cederträ

Följande dofter gör människor belåtna:

› Rosmarin
› Lavendel

Följande dofter gör oss mer sociala och passar därför i rum där folk 
brukar umgås, som vardagsrum eller kök::

› Kanel
› Muskot
› Kryddäpplen
› Grapefrukt
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Optimera arkitekturen

För det mesta kan man inte ändra på arkitekturen i samband med home  
styling, men inredningen kan göra att arkitekturen mer påminner om de 
miljöer som bostadsköpare brukar föredra.

Färgen på ytorna kan i viss utsträckning ändra de upplevda måtten för ett rum. 
Vi har tidigare nämnt att ljusa färger gör att rummets takhöjd och yta upplevs 
som större. Färger kan även användas för att ändra den upplevda formen på 
ett rum. Vi föredrar kvadratiska rum framför rektangulära. Genom att måla  
parallella väggar i mörkare färg krymper man avståndet mellan dem och 
kan på så sätt få rummet att verka mer kvadratiskt. Tänk dock på att ett 
rektangulärt rum med samma yta som ett kvadratiskt upplevs som större 
än det kvadratiska. Därför bör endast rum som är mycket stora göras mer 
kvadratiska.

Människor uppskattar inte väggar som möts i mindre vinkel än 90 grader.  
Hörn där väggarna möts i mindre än 90 graders vinkel bör om möjligt döljas 
med till exempel skärmar eller gardiner.   

Även om solljus är bra för humöret och den kognitiva förmågan föredrar 
vi ibland mindre fönster i vissa delar av huset, såvida inte fönstren vetter 
mot skyddade områden som vi har kontroll över eller är så högt belägna 
att ingen kan klättra in. Vi föredrar i allmänhet relativt små fönster där vi 
vill känna oss säkra, till exempel i sovrum och badrum. Fler fönster gör att 
rummet känns större, men strävan efter säkerhet är starkare än vår önskan 
om större utrymmen i sovrum och badrum. Enkla gardinuppsättningar som 
matchar väggarnas färger kan göra fönstren mindre iögonfallande. Fönster i 
allmänna utrymmen bör ha en höjd på cirka 1,8 till 2,5 meter och vara något 
bredare. Gardinuppsättningar med dessa mått indikerar att fönstren bakom 
gardinerna uppfyller minimimåtten.   

Rum med många fönster verkar större och är därför lämpliga när man vill 
härbärgera gäster, vilket kan påpekas vid visningen. Rum på högre våningar 
upplevs också som större än likadana rum på lägre våningar.

Högre takhöjd än normalt leder till ett mer formellt beteende, och inredare 
kan inte motverka detta med hjälp av golvfärger eftersom det baseras på 
våra rösters eko. En takhöjd på 2,75–3 meter stimulerar kreativt tänkande 
och gör att människor känner sig mer sociala. Om det är högt i tak kan man 
försöka skapa mer informella zoner med hjälp av sänghimlar. Om taket är 
högre än 3 meter i hela bostaden bör mäklaren inse att bostaden kommer 
att tilltala introverta personer. 

  

O p t i m e r a  a r k i t e k t u r e n
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Tips:

I sovrum bör sängen placeras så långt från dörren 
som möjligt, på så sätt att dörren är synlig från 
sängen samtidigt som sängen tillfälligt skyms av 
dörren när någon öppnar den. Det är den sov-
rumsmöblering som människor föredrar och 
man bör visa spekulanterna att det går att inreda 
sovrummet på detta sätt, även om de inte själva 
nämner att sovrum bör möbleras på detta sätt.   

Tips:

Öppna bokhyllor får ett rum att 
verka större, trots att bokhyllorna 
tar upp golvutrymme. För att upp-
nå denna effekt bör bokhyllorna nå 
från golv till tak, ha samma färg som 
väggarna i rummet eller vara ljusare, 
det bör även finnas högst ett före-
mål på varje hylla.    
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Möbler

Möblerna i bostaden kan anpassas till det man vill uppnå med sin home 
styling.  

Spekulanterna vill veta att det går att ha trevliga konversationer i bostaden 
de är intresserade av. Därför bör man i samband med home styling identifiera 
de områden i bostaden som passar för konversationer. I dessa områden kan 
människor enkelt få ögonkontakt samtidigt som de sitter på lämpligt avstånd 
från varandra – konversationen blir lidande om man sitter för nära eller för 
långt ifrån varandra. Det är lättast att få ögonkontakt när alla som deltar i 
konversationen är vända mot samma punkt, på samma sätt som ekrarna på 
ett hjul är riktade mot hjulets nav. Det är också lättare att få ögonkontakt när 
personerna befinner sig på samma avstånd från riktpunkten, eftersom det är 
obekvämt att behöva titta över axeln för att tala med någon. Konversations- 
zoner för två personer och för sex till åtta personer bör finnas i bostaden.

Studier har visat att män föredrar att sitta sida vid sida när de har seriösa 
konversationer medan kvinnor föredrar att sitta mitt emot varandra i liknande 
situationer. I allmänhet är det bäst att placera möblerna så att två personer 
som konverserar sitter i 90 graders vinkel mot varandra. 

Eftersom man inte alltid vill samtala med någon bör det i alla gemensamma 
utrymmen finnas enstaka stolar som inte är riktade mot konversationszonen, 
eller som är placerade på ett visst avstånd från zonen.  

Genom att erbjuda alternativa sittmöbler, till exempel både schäslonger där 
man kan luta sig tillbaka och fåtöljer där man kan sitta upprätt, visar man 
att hemmet är tillräckligt stort för att erbjuda olika alternativ och att de 
som vistas där kan styra sin boendemiljö och sina upplevelser.    

Möblerna i större rum, till exempel öppna planlösningar, bör grupperas i  
zoner med olika användningsområden (äta, umgås, läsa osv.), för att illustrera 
vilka aktiviteter man kan ägna sig åt i rummet. Genom att placera möbel-
grupper på separata mattor kan man visa att ett rum är indelat i olika zoner. 
För att alla önskade zoner ska rymmas på en yta kan det vara nödvändigt att 
placera vissa möbler på ett okonventionellt sätt, till exempel i vinkel mot en 
vägg. Det är viktigt att de som besöker visningen kan gå från zon till zon 
utan att uppleva trängsel eller krocka med möbler, växter eller något annat.

Antalet möbler i ett rum bör anpassas till rummets syfte. Ett vardagsrum 
behöver exempelvis en sittgrupp och soffbord som är riktade mot rummets 

M ö b l e r
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blickfång. I en matsal behövs ett bord och lämpligt antal stolar – minst två, 
men i Sverige verkar åtta vara bäst – och ett avlastningsbord/vitrinskåp.  
Såvida inte rummet är mycket litet bör man lägga till några möbler ut-
över minimikraven. Ett rum förefaller större om antalet möbler ligger nära  
minimikraven, jämfört med om det helt saknar möbler eller har alltför många 
möbler.

Möblernas storlek bör i allmänhet anpassas till rummets storlek. Om möb-
lerna är alltför stora kommer rummet att verka mindre än det är.  Även om 
rummet är stort och det är högt i tak bör man undvika alltför stora möbler.  
För stora möbler påverkar närvarokänslan. En fåtölj kan upplevas som för 
stor om en person som är drygt 1,60 m inte kan sitta i den med fötterna på 
golvet eller om sittdynan är så bred att den rymmer en och en halv vuxen 
man. Fåtöljernas ryggstöd bör inte heller vara så höga att de skymmer sikten 
i rummet för en person som sitter ned.  

Spekulanterna kommer att försöka avgöra hur deras egna möbler passar in 
i bostaden. Om de har möbler av en helt annan storlek än de befintliga 
kan man antingen hyra sådana möbler i samband med home styling eller  
försöka anpassa de befintliga möblerna till den potentiella köparens planerade 
möblering. De nuvarande ägarna kan exempelvis ha en extremt bred eller smal 
säng eller soffa.

Om bostaden exempelvis har en öppen planlösning kan man placera ut 
skärmar som skymmer köket för att visa att eventuell oordning i köket inte 
behöver störa människor i andra delar av bostaden – i synnerhet om de 
potentiella köparna förväntas bjuda hem gäster ofta. Olika sätt att dölja 
oordning för besökare är alltid goda försäljningsargument. 

Människor förhandlar hårdare när de sitter på tunnare/ostoppade sittdynor 
jämfört med välstoppade – ju tjockare stoppning desto större flexibilitet.  
Sittdynorna i de rum där man tror att prisförhandlingar kommer att ske bör 
därför väljas med omsorg.
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Blommor och växter

Färska blommor bör användas i samband med home styling. Vi känner oss 
mer avslappnade i miljöer med blommor.

Även gröna bladväxter upplevs som avkopplande och humörhöjande. För bästa 
resultat, använd växter som är cirka 90 centimeter höga med avrundade blad 
– och undvik kaktusar. Inomhusväxter har en avkopplande effekt även när vi 
kan se naturen utanför. Se till att minst en växt alltid är inom synhåll. Högst 
fyra växter bör finnas i varje enskilt rum och i mer privata rum som sovrum 
räcker det med en.  

Levande växter har också en förmåga att sprida angenäma dofter i ett rum.  

Det är viktigt att alla blommor och växter ser friska ut – döda växter  
förknippas med ett försummat hem.
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Tips:

Det brukar vara en god idé att skapa upp-
sättningar bestående av tre föremål, där 
det högsta föremålet placeras längst bak 
och det medelhöga och låga längre fram. 
För att uppfattas som en uppsättning måste 
föremålen placeras tillräckligt nära varandra 
så att de verkar relaterade. Det exakta av-
ståndet beror på föremålens höjd (högre 
bör placeras längre ifrån varandra än lägre 
föremål), men föremål som är cirka 30 cm 
höga bör exempelvis inte placeras längre 
ifrån varandra än 2,5 cm.

Tips:

Nya handdukar i badrummet och 
nya överkast och kuddar på säng-
arna signalerar att allt i hemmet 
är rent och fräscht.
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Rengör! Rensa upp!

Vid home styling är städningen mycket viktigt eftersom spekulanterna 
lättare kan tänka sig att bo där om det är rent. Spår av tidigare ägare kan  
avskräcka potentiella köpare. I möjligaste mån bör alla bostäder som visas 
vara så rena att de verkar nybyggda. Dessutom vill inte människor köpa en 
livsstil som går ut på alltid behöva städa, vilket de kan börja tänka på om 
bostaden är smutsig.  Det är särskilt viktigt att ljusreglage och dörrhandtag är 
rena eftersom det är saker som spekulanterna definitivt kommer att vidröra.

Smuts som man kan se, känna lukten av eller fysiskt känna förknippar  
spekulanterna med en försummad bostad. Likaså avflagnad färg. Tecken 
på läckage och liknande problem som vattenskador måste elimineras. De 
får köparna att tänka på framtida problem med hemmet. Liknande pro-
blem uppstår om dörrarna gnisslar, inte passar i dörrkarmen eller om något 
annat inte fungerar på samma sätt som i ett helt nytt hem.  

Alla utrymmen som en bostadsköpare inspekterar måste vara ordentligt 
rena, även i områden som normalt inte rengörs ens av mycket noggranna 
personer. Exempelvis kan spekulanterna titta under diskhon i jakt på läck-
ande rör, och därför måste rören vara skinande rena. Bostadsköpare kommer 
också att öppna alla garderober i hemmet, därför är det viktigt att alla är 
dammsugna, fria från spindelväv, utrustade med rena glödlampor, osv.  

Ett annat utrymme som man ofta glömmer bort att rengöra är insidan av 
toalettskåpen. Schampoflaskor i duschen måste se prydliga och fräscha 
ut. Om inte kan det antyda att de nuvarande ägarna är slarviga, uttröttade 
för att bostaden kräver mycket underhåll, för att de har en lång promenad 
varje morgon till närmaste tågstation eller för att något annat slukar deras 
tid. Tankar av den här typen är inte produktiva ur försäljningssynpunkt. 
Utrymmen som ger ett smutsigt intryck bryter den anda av ”förtrollning” 
som de potentiella köparna kan ha känt inför bostaden.

Att eliminera oordning innebär inte att skapa ett stelt intryck. Stelt är något 
onaturligt som gör att människor känner sig spända. Några få personliga 
föremål som tillhör de nuvarande ägarna bör lämnas kvar i varje rum – det 
exakta antalet beror på rummets storlek. 

Undvik oordning på köksbänkar genom att avlägsna hushållsapparater och 
liknande. Föremål som lämnas framme måste ge ett prydligt intryck. Det 
betyder inte att de måste ställas upp i rader, utan att de ska vara placerade 
på ett strukturerat sätt. Strukturen kan vara att placera högre föremål längre 
bak, blå föremål tillsammans eller fågelskulpturer till höger och bilder på 
växter till vänster – det viktiga är att det finns en tydlig struktur. Avsaknad 
av struktur skapar oordning. Att exponera en grupp av föremål som ser ut 
att komma från en närliggande butik är en god idé. 

R e n g ö r  o c h  r e n s a  u p p
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Även i förvaringsutrymmen som har dörrar, till exempel garderober, toalettskåp, 
garage med mera, måste innehållet organiseras noggrant. Kaos signalerar att 
utrymmet i bostaden inte kommer att räcka till för köparens ägodelar.  Bostads-
köpare tänker inte alltid igenom saker och ting. Om de ser att den nuvarande 
ägarens saker inte förvaras ordentligt tror de att deras egen tillvaro kommer 
att bli lika kaotisk. De reflekterar inte över om de själva har fler eller färre 
ägodelar än de som finns i det arrangerade hemmet.

Om inbyggda garderober installeras i ett rum för att skapa förvaringsutrymme 
bör de vara enkelt utformade och ha stadiga dörrar som inte är genomskinliga. 
Dessa inbyggda garderober bör målas i samma färg som väggarna för att mi-
nimera deras visuella tyngd.

Alla förvaringsutrymmen som ska lämnas kvar i lägenheten ska vara ungefär 
halvfulla. Färre föremål i förvaringsutrymmena kan förefalla märkligt för 
spekulanterna och få dem att tro att ägaren har varit tvungen att avlägsna en 
massa saker från bostaden innan den kunde visas – vilket signalerar förvarings-
problem i hemmet. Mer än halvfulla förvaringsutrymmen gör det svårt för 
spekulanterna att visualisera sina egna saker i utrymmet.

Se till att spekulanterna kan gå omkring i hemmet utan att krocka med möbler 
och andra föremål. Ingenting signalerar tydligare att hemmet är för litet än när 
man krockar med möblerna på en visning. 

Glöm inte att städa framför ytterdörren och gången mellan gatan och ytter-
dörren. Genom att byta ut växter och liknande kan man även ge intrycket  
av att området utanför huset kräver minimalt med underhåll, rengöring och 
trädgårdsarbete.
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Prioriterad åtgärdsplan
Den enskilt viktigaste åtgärden i samband med home styling är att minska 
oordningen och skapa måttlig visuell komplexitet i hemmets olika delar.  

I bostaden kan home stylingaktiviteterna prioriteras med hjälp av följande 
lista:

1. Gatuvy   
Det första intrycket som bostadsköparen får på gatan utanför huset 
har högsta prioritet, i den utsträckning inredaren kan påverka detta.  
Om det inte är vackert där kommer bostadsköparna inte att vilja se 
resten av fastigheten.  

2. Entré  
Här förstärks det första viktiga och varaktiga intrycket. Det är av stor 
vikt att presentera information/ledtrådar som stödjer huvudpunkterna 
i bostadens berättelse.   
 
 
 
  
 

3. Kök
4. Badrum
5. Garderober/förvaringsutrymmen
6. Allmänna ytor
7. Sovrum
8. Kontor

Övriga punkter i nedanstående lista är rangordnade baserat på de kost-
nader som krävs för att ändra den aktuella delen av hemmet om den 
inte stödjer de önskade aktiviteterna och åstadkommer den önskade 
upplevelsen.  
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Styla ditt hem 
med designpsykologi

Alla människor behöver ett hem som fungerar som en tillflyktsort i var-
dagen, som stöder det liv de vill leva och sänder ut signaler till omvärlden 
om vilka de är.

Bostadsköpare känner press av att behöva överge ett hem och identifiera sig 
med ett nytt. Det är svårt att byta ett hem mot ett annat eftersom det sam-
tidigt är både en rationell och irrationell process. När vi är stressade går våra 
hjärnor på högvarv, vilket ofta inte leder till det bästa resultatet.

Home styling kan hjälpa människor att hitta ett nytt hem genom att skapa en 
berättelse runt den nya bostaden – hur livet kan bli för de nya ägarna – utan 
att distraheras av störande oordning. Home styling kan också få köpare på 
rätt humör så att de kan absorbera informationen om det nya hemmet och 
bearbeta den på ett produktivt sätt.

Designpsykologi inom home styling tillämpar den information som forskare 
har samlat in om hur människor uppfattar den fysiska världen, i syfte att göra 
köpprocessen mer effektiv och ändamålsenlig för köpare och mäklare. Det 
bidrar till ett lyckat, hälsosamt och förnuftigt boende.



39




