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Säljteknik
Metoder och tekniker för bäst resultat
Sammanfattning
Syftet är att ta reda på hur en fastighetsmäklare ska agera, vilka tänkbara metoder och
tekniker som ska användas för att uppnå höga resultat inom fastighetsförmedling.
Uppsatsen har tillämpat den kvalitativa och den kvantitativa metoden för att få en bred
kunskap om ämnet. Intervjuer har genomförts med fastighetsmäklare och kunder.
Uppsatsen tar hänsyn till vilka teorier, metoder och tekniker en fastighetsmäklare ska
använda sig av för att kunden ska välja denne till uppdraget.
Försäljningssamtalet byggs upp i fyra olika delar i form av inledning, behovsanalys,
presentation och avslut.
Det första mötet med kunden är viktigt då den större delen av kundens uppfattning av
fastighetsmäklaren görs. Det är också viktigt att tänka på kroppsspråket som utgör åttio
procent av all mänsklig kommunikation.
Efter en god genomförd inledning börjar behovsanalysen, som går ut på att ta reda på
information om kunden. ”Vart står ni i livet idag? Vart vill ni bo? Varför vill ni flytta?
Berätta om er bostad? ”
Med informationen från behovsanalysen, använder fastighetsmäklaren sina tjänster och
säljtekniker för att möta kundens förväntningar. I presentationen lägger fastighetsmäklaren
upp vem denne representerar och vad som kan erbjudas till kund.
När fastighetsmäklaren anser sig ha presenterat sin tjänst väl och börjat uppfatta olika
köpsignaler från kund går fastighetsmäklaren på avslut. När fastighetsmäklaren går på
avslut möter denne eventuella invändningar hos kund och försöker gå på avslut igen.
Det är viktigt att följa upp kunden efter en avslutad affär och det bästa sättet att göra det är
att ringa upp kunden.
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Sales techniques
Methods and techniques for best results

Summary
The purpose is to find out how to act, the possible methods and techniques you will use in
order to achieve such high results as possible in the mediation process.
We have used both qualitative and quantitative method to get as broad knowledge of the
subject as possible. We have made it through to interview both the broker and its clients,
and having taken account of theories as to what methods and techniques you will use for
the customer to choose you.
We have found that in order to reach as high results as possible in the intermediary
process, it is important that the broker showing a commitment to work, that they are
trustworthy and have a wide social skills. This may be influenced by coming well
prepared for an intake to be able to answer all customer questions. Having these
answers means that the confidence of the customer increases. The first 30 seconds of
interaction with customers is important as most of the customer's perception of you as a
broker will be printed. It is also important to think about their body language when 80% of
communication is done through the right body language. Mastery of body language makes
the customer feel that you have a higher social competence. It is also important to follow
up the client after a done deal and the best way to do it is to call the customer.
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Förord
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har gett oss möjlighet att få skriva denna uppsats.
Framförallt till alla som hjälpt till med intervjuer och med enkäten som har gjort vår
forskning möjlig samt till vår handledare Ann-Sofie Andersson.
Vi vill även tacka alla som har hjälpt till med råd, idéer och kritik. Dessa har framförallt
våra opponenter bidragit med.
Att skriva denna uppsats har varit otroligt intressant och lärorikt för vår del då det är detta
vi har som huvudmål i vårt framtida arbete. Vi tror att denna uppsats kommer att följa oss i
livet och ge möjligheten att enklare uppnå våra framtida mål.

Högskolan Väst
Trollhättan
Maj 2012
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1 Inledning
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vår uppsats (vad och varför vi
skriver om det här ämnet,). Vi kommer ange problemformuleringen (vad problemet är
och vilka frågor är det vi vill ha svar på,) syfte och mål (vad vill vi uppnå med att
skriva den här uppsatsen) samt avgränsningar (vilka delar vi fördjupar oss i och vilka
vi inte undersöker).

1.1 Bakgrund/Problembeskrivning
Antalet yrkessamma inom fastighetsmäklarbranschen har ökat senaste decenniet.
Många förväntansfulla studenter drömmer om välfärd och framgång, andra för att de
uppskattar det varierande yrket. Uppfattningen om fastighetsmäklaryrket är att
fastighetsmäklarna tjänar stora pengar utan att behöva anstränga sig. Detta leder till att
fler och fler utbildar sig till fastighetsmäklare. Detta bidrar till att konkurrensen bland
fastighetsmäklarna har ökat. Fastighetsmäklarnas kompetens behöver förbättras för
att ha chans att etablera sig inom yrket. Men även för att behålla den kundkrets en
fastighetsmäklare lyckats arbeta in.
År 2011 anmäldes 308 av 6772 fastighetsmäklare vilket innebär att 4.54% av alla
fastighetsmäklare som blir anmälda varje år
(http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_statistik_2012-03-31.pdf).
Det är en relativt hög procentsats som kan förklaras av den höga konkurrensen och
att fastighetsmäklarna gör saker som inte är tillåtna. Anmälningar som dyker upp är till
exempel lockpriser och undanhållning av viktig information till köparen. Dessa bryter
mot god fastighetsmäklarsed, men fastighetsmäklaren gör detta för att bli ekonomiskt
framgångsrik.
Fastighetsmäklarnämnden är en statlig tillsynsmyndighet för fastighetsmäklare som
bland annat arbetar på att få bort det dåliga ryktet i branschen.
Vi är två studenter som ska ut i detta tuffa klimat om cirka två månader. Vi ställer oss
frågan om hur vi ska bli framgångsrika och hur vi ska få sålt våra objekt till en hög
köpeskilling. Hur ska vi få nöjda samt återkommande kunder utan att behöva frångå
Fastighetsmäklarnämndens regler och bli anmälda?
Konkurrensens är stor och det vi frågade oss innan vi började skriva detta
examensarbete var: Vad krävs för att vi ska lyckas? Hur får vi nöjda kunder och hur
når vi ekonomisk framgång?
Under vår studentperiod har vi fått lära oss det vi behöver veta inom juridiska,
byggnadstekniska och ekonomiska frågor. Uppsatsen kommer att behandla hur en
fastighetsmäklare ska arbeta för att uppnå högt försäljningsresultat och hur
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fastighetsmäklaren får nöjda kunder. Ni kommer att få läsa om olika tekniker och
metoder som är användbara för att uppnå höga resultat inom fastighetsförmedling.

1.2 Problemformulering
Idag är det mycket populärt att utbilda sig och arbeta som fastighetsmäklare. Det gör
att konkurrensen ökar och det är få fastighetsmäklare som tar sig till toppen och
därmed tjänar de stora pengarna.
Vilka metoder och tekniker påverkar främst en fastighetsmäklares framgång inom
fastighetsförmedling? Hur går fastighetsmäklaren tillväga för att kunden ska välja
denne att sälja deras fastighet? Hur gör fastighetsmäklaren för att kunden ska känna
sig nöjd?

1.3 Syfte/ mål/avgränsningar
Syftet med uppsatsen är att försöka komma fram till de säljtekniker som ligger bakom
en fastighetsmäklares framgång. Att veta hur fastighetsmäklaren agerar och vilka
tekniker samt metoder som ska användas för att uppnå höga resultat. Vårt mål med
uppsatsen är att själva kunna uppnå höga resultat inom fastighetsförmedling i
framtiden.
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till Sverige. Vi kommer endast intervjua
svenska fastighetsmäklare och deras kunder.

2 Metod/tillvägagångssätt
2.1 Tillvägagångssätt
För att få fram information och material som behövs kommer vi använda artiklar,
kurslitteratur, internet, intervjuer och enkäter. Vi kommer framförallt att använda den
kvalitativa metoden i form av intervjuer men även kvantitativa metoden i form av en
enkät. Undersökningarna kommer visa skillnader av kön och ålder för att få en mer
rättvis bild av statistiken. Med dessa intervjuer, enkäter och teoretiska materialval får
vi förhoppningsvis en djupare kunskap inom försäljningstekniker.

2.2 Datainsamling
Enligt Trost finns det två olika typer av undersökningar, kvantitativa och kvalitativa
(Trost, 1994, s 46).
Den kvantitativa metoden är en metod som söker efter statistik. Metoden
generaliserar, vilket gör det svårare än att använda sig av den kvalitativa
metoden(http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod). Det blir svårt att få fram direkta
tolkningar. Men är således effektivt på grund av att stora mängder data kan behandlas
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på en viss tid gentemot den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden handlar mer
om en djupare inblick som ger en mer detaljerad förståelse inom området
(http://kvalitativmetod.webs.com/).
2.2.1 Enkät
Ett av de datainsamlingssätt vi har valt att använda är enkätundersökning. Denna
metod hör till kategorin kvantitativmetoder och är ett effektivt sätt för att få en bred
grad av information.
Vi utformar enkäten på ett sätt där majoriteten av frågorna finns på en fyragradig
skala och har olika svarsalternativ. Vi kommer välja en jämn siffrig skala på grund av
att det inte ska finnas något alternativ precis i mitten. Frågorna har vi baserat på egna
tankar om vad som kan vara relevant för uppsatsen och vad vi är intresserade av att få
veta för att komma fram till vårt resultat.
Vi laddade upp enkäten på internet för att vem som helst skulle kunna gå in och svara
på frågorna. Eftersom vi laddade upp enkäterna på nätet, fick den som ville svara på
frågorna, därför fick vi inget bortfall. Totalt svarade 70 personer på frågorna.
Resultatet av vad folket svarat på enkäten kommer att redovisas i diagrammet längre
fram i uppsatsen.
2.2.2 Intervjuer
Den kvalitativa metoden kommer bestå av djupgående undersökningar. I
intervjufrågorna är det viktigt att vi ställer frågorna väl formulerade då alla kan tolka
frågorna på olika sätt. Vi vill att alla ska tolka frågorna på samma sätt för att svaren
ska jämföras på bästa möjliga sätt.
Intervjuerna kommer att genomföras personligen eller via telefon för att kunna skapa
en dialog under intervjuerna. Frågorna och svaren i intervjuerna kommer att
diskuteras längre fram i uppsatsen tillsammans med teorin.

2.3 Urval
Fastighetsmäklarna och kunderna vi intervjuar kommer att få möjligheten att svara på
frågorna i vår undersökning. Vi kommer inte att specificera urvalet av kunder som
svarar på vår enkät. Däremot kommer vi försöka välja ut vilka personer vi vill
intervjua. Vi kommer att välja ut kunder som har träffat fastighetsmäklare i samband
med en försäljning.
När det gäller intervjuerna med fastighetsmäklarna kommer vi att välja utifrån vilken
byrå de arbetar på. Vi vill gärna få svar från både stora och små kontor som
representerar olika byråer för att se eventuella skillnader i deras arbetssätt. Vi kommer
att intervjua storstadskontor och småstadskontor.
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2.4 Etik
De fastighetsmäklare vi intervjuat har valt att vara anonyma av diverse skäl och vi
kommer därför att endast skriva vilken byrå de jobbar på. T.ex. ”Fastighetsmäklare,
Svensk fastighetsförmedling.” Även de kunder vi intervjuat har valt att vara anonyma och
vi kommer därför hänvisa till ”kund A, B osv” när vi refererar till dem.

3 Teorianknytning
3.1 Intagets olika delar i säljprocessen
Intaget är den första delen i försäljningen av en bostad. Intaget är det första mötet
med en kund som ska sälja sin bostad. För fastighetsmäklaren är varje intag en unik
möjlighet att få ett förmedlingsuppdrag, som ska generera den framtida lönen.
Under intaget gäller det för fastighetsmäklaren att alltid vara förberedd eftersom det är
den mest säljteknisk krävande delen av förmedlingsprocessen. Fastighetsmäklaren har
som huvuduppgift att övertyga kunden om att välja denne för att få ett uppdragsavtal
signerat.
Intaget delas in i olika delar, inledning, behovsanalys, presentation och avslut. Varje
steg har en viktig betydelse. Kunden behöver få en bra första uppfattning av hur
fastighetsmäklaren prioriterar dennes behov. Genom att ta tillvara på vad kunden har
för behov kan fastighetsmäklaren utföra en bra presentation och sedan gå på avslut.
Har fastighetsmäklaren till exempel en ofullständig behovsanalys kan en lösning
omöjligt presenteras för kunden. (Petersson, 2010, s 46)
När fastighetmäklaren kommer ut till kunden måste denne först känna av om
försäljning ligger inom närmsta tiden eller om det bara rör sig om en värdering. En
värdering kan vara värdefull på lång sikt. Därför är det viktigt att fastighetsmäklaren
gör ett gott första intryck. Skulle kund vara i behov att sälja sin bostad omgående,
måste fastighetsmäklaren urskilja sig från sina konkurrenter för att få uppdraget
I ett intag är det viktigt att fastighetsmäklaren ger ifrån sig ett bra första intryck till
kunden. Hur det första intrycket ska vara varierar från person till person och
beroende på vem fastighetsmäklaren möter. Det handlar mycket om att kunna
anpassa sig och fånga kundens intresse. (Petersson, 2010, s 49).

3.2 Förberedelsefasen
”Att vara förberedd är en av grundstenarna när du arbetar med försäljning”
(Petersson, 2010, s 54)
Innan intaget måste fastighetsmäklaren vara förberedd enligt Petersson för att visa på
att fastighetsmäklaren kan sin tjänst. I en hårdnande konkurrens är det viktigt att
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fastighetsmäklaren är påläst på sitt eget och andra företag. Har fastighetsmäklaren en
bra kunskap och är uppdaterad på marknaden, kan det vara avgörande för om en affär
blir av eller inte. Med bättre kunskap kan fastighetsmäklaren erbjuda sina kunder flera
typer av olika lösningar beroende på olika situationer
Fastighetsmäklaren framstår som mer påläst och får lättare ett förtroende hos kunden.
Om fastighetsmäklaren dessutom är påläst på andra företag kan denne känna till sina
konkurrenters svagheter och vända det till sin fördel. (Petersson, 2010, s 55, 56).
Förberedelsen kan innehålla en simulering av försäljningsfasen där fastighetsmäklaren
rättar till eventuella fel och brister hos sig själv. Fastighetsmäklaren kan öva med en
kollega eller chef för att känna sig mer säker inför mötet med kunden.
Fastighetsmäklaren får en möjlighet till feedback och kan reflektera över sina
svagheter och styrkor.
För att förbereda sig på bästa sätt är det viktigt att ha uppsatta mål inför kundmötet.
Hur hög provision ska fastighetsmäklaren ta ut? Vilken köpeskilling på ett ungefär är
fastigheten värd? Vad är det som ska uppnås med kundmötet? (Petersson, 2010, s 58)

3.3 Inledning/Förtroendefasen
”Nu har du förberett dig väl inför ditt kundbesök och nu gäller det att du tar
kommandot och leder samtalet vidare. Du ska tänka på två saker innan du sätter igång
och ställer frågor till din kund.



Stäm alltid av att det är rätt person som du pratar med och kontrollera alltid
hur mycket tid som är avsatt till ert möte
Berätta alltid hur du tänker dig mötet det vill säga tala om din disposition”

(Petersson, 2010, s 61)
En fastighetsmäklare strävar efter att försöka prata med rätt personer som är i makt
att fatta beslut om försäljning ska ske eller inte. Fastighetsmäklaren vill inte lägga ner
energi och tid på en affär som ändå aldrig kommer bli av.
Boenden kan delas av parter både ekonomiskt och socialt, därför är det viktigt att
samla båda/alla till det tänkta mötet. Lyckas fastighetsmäklaren samla alla berörda
finns det en större chans att affären blir av.
Rosell belyser i sin bok försäljningstekniker, att det är viktigt att vara förberedd. Om
en fastighetsmäklare ska ringa upp en potentiell kund är det bra om denne är väl
förberedd inför samtalet. Fastighetsmäklaren kan ta reda på fastighetsbeteckningen på
bostaden för att få mer information. Fastighetsmäklaren kan få reda på vilket värde
liknande fastigheter har sålts för i området, om fastigheten är intecknad eller hur
många standardpoäng fastigheten har. (Rosell, 2006, s 36-37)
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3.3.1 Första mötet
Det första fastighetsmäklaren ska göra i samtalet är att presentera sig själv och vilket
bolag som representeras. När presentationen har inletts är det viktigt och få kundens
uppmärksamhet. Enligt Rosell har fastighetsmäklaren trettio sekunder på sig att fånga
kundens uppmärksamhet (Rosell, 2006, s 33). Erasmie och Pihlsgård berättar liknande
scenario i sin bok Kundrelationen. De berättar att kunden bildar sitt första intryck
under de första tjugo sekunderna.
Erasmie och Pihlsgård skriver att från sekund tjugo fram till den fjärde minuten
bekräftar eller omvärderar kunden sin uppfattning. Efter den fjärde minuten är det
svårare för fastighetsmäklaren att ändra sin kunds uppfattning.
”Du har säkert varit med om att träffa någon som du direkt tyckt illa om, som du
sedan – först efter en längre tid – helt fått ändra uppfattning om och börjat gilla”
(Erasmie, Pihlsgård, 2000, s 81)
Rosell, Erasmie och Pihlsgård berättar att för att ge det bästa intrycket kan
fastighetsmäklaren försöka hitta saker som finns gemensamt med kunden. Till
exempel kanske fastighetsmäklarens kusin är stammis på kundens restaurang eller
både kunden och fastighetsmäklarens pojkar spelar i samma fotbollsklubb. (Erasmie,
Pihlsgård, 2000, s 84).
Kroppsspråket är otroligt viktigt och motsvarar åttio procent av all kommunikation.
Skulle fastighetsmäklaren vara mer medveten om sitt kroppsspråk kan denne undvika
att stå med armar i kors, ha ledsen blick och istället ha ett leende på läpparna. På det
sättet bjuds kunden in till kontakt. (http://www.modernpsykologi.se/fragor-ochsvar/kroppssprak-overskattat.htm).
För att utveckla kroppsspråket tillämpas spegling där en fastighetsmäklare och kund
härmar varandra. Sitter kunden med knäna i kors och stödjer huvudet mot sin
knytnäve på bordet, kan fastighetsmäklaren göra likadant. Speglingen ska ske med
observation och diskretitet hos fastighetsmäklaren för att lyckas lägga sig på samma
våglängd som kunden. (Erasmie, Pihlsgård, 2000, s 83).
3.3.2 Inleda samtalet
Ett bra sätt att inleda ett säljsamtal är att vara neutral i sin dialog med kunden. Undvik
att prata om religion, politik och ibland även idrott. Det är inte klokt att hylla
moderaterna för att sedan upptäcka att kunden är socialdemokrat. Börja med att ställa
öppna frågor för att lättare få reda på vad kunden är ute efter. Oavsett om kunden
svarar på frågan eller inte är kontakten med kunden redan uppmärksammad.
(Erasmie, Pihlsgård, 2000, s 84).
När diskussionen är inledd ska kunden känna att det är denne som bestämmer.
Petersson, Erasmie och Pihlsgård nämner ofta i sina böcker om att bilda en
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kompiskänsla med kunden. Kunden ska känna sig i centrum genom att
fastighetsmäklaren är lyhörd och engagerad i affären.

3.4 Behovsanalys
”En förutsättning för att kunna sätta sig in i kundens situation, är att du lyssnar på
honom” (Rosell, 2006, s 44).
I detta skede av processen är det viktigt som fastighetsmäklare att få ett intresse hos
kunden. Ett bra tips för att utmärka sig från andra fastighetsmäklare är att vara lyhörd.
Rosell menar att det är en svår konst att lyssna effektivt. Många personer saknar insikt
och tror därför bara att de lyssnar. Det är viktigt att fastighetsmäklaren kopplar bort
onödiga tankar som inte har med mötet att göra. Fastighetsmäklaren får heller inte
bilda förutfattade meningar om vad denne tror att kunden redan kommer att säga.
Det finns stor risk att fastighetsmäklaren inte lyssnar ordentligt och istället avbryter
kunden. (Rosell, 2006, s 44)
I analysen ska fastighetsmäklaren ta reda på information om kunden i form av
kundförhållandet, kundens värderingar och speciella köpmotiv. Detta för att sedan
anpassa erbjudandet till kundens behov. (Erasmie, Pihlsgård, 2000, s 90).
Ett bra sätt för att få information är att ställa öppna och raka frågor. (Petersson, 2010,
s 65) Med hjälp av dessa frågor kartläggs kundens behov. Vissa frågor kan uppfattas
som hårda. Där gäller det att visa en förståelse för kundens synpunkt (Erasmie,
Pihlsgård, 2000 s 91).
Ett exempel på öppen fråga kan vara "Vad har du för förväntningar på mig och mitt
företag?" (Petersson, 2010, s 65).
"Med hjälp av berättande frågor får du fram hur kunden uppfattar situationen. Du
måste ställa en sammanfattande, styrande fråga för att stämma av att du har uppfattat
kundens behov och önskemål rätt" (Erasmie, Pihlsgård, 2000, s 92).
En berättande fråga går inte besvara med ja eller nej och inbjuder till dialog. En
styrande fråga går att besvara ja eller nej och kan vara påståenden i form av "eller
hur?” eller ”inte sant?". Det är bra att använda sig av berättande frågor i början av
behovsanalysen för att ”mjuka” upp kunden. (Erasmie, Pihlsgård, 2000, s 92).
Har inledningen och behovsanalysen gått bra skapas ett förtroende med kunden och
viktig information kan hämtas. Det är nu dags att summera kundens behov och
sammanfatta dennes resonemang. Avrunda med några styrande frågor för att bekräfta
kundens behov och övergå sedan till presentationen. (Erasmie, Philsgård, 2000, s 9395)
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Det är mycket viktigt att inte skynda sig till nästa steg (presentationen) i säljprocessen,
innan behovsanalysen är färdig. Det är relevant att känna till kundens behov in i
minsta detalj för att presentationen inte ska bli ofullständig. Det är svårt att hjälpa en
kund om behovsanalysen inte tar reda på roten av problemen. (Petersson, 2010, s 70).

3.5 Presentation
"Sammanställningen är viktig och du måste vara tydlig när du summerar för din kund
att han verkligen ser att du har förstått hans problemställningar och förväntningar.
Det bygger förtroende" (Petersson, 2010, s 69)
Presentationen ska vara återhållsam eftersom kunden inte har möjlighet att värdera
alla argument på samma gång. En fastighetsmäklare kan börja med att pröva
presentera ett par argument för sin tjänst. Börja gärna med det starkaste argumentet
för en bra start, sedan ett litet svagare argument för att avsluta med ett starkt
argument igen! Om en fastighetsmäklare sparar på bra argument är det enklare att
möta kommande invändningar hos kunden. Invändningar som kan röra sig om till
exempel priset eller kvalitén för tjänsten, sett till vad konkurrenterna erbjuder.
(Erasmie, Philsgård, 2000, s 101).
En presentation kan ske genom följande steg:
1. Presentera egenskaperna med tjänsten, men inte allt. Det är bra om
fastighetsmäklaren har någon extra viktig egenskap som kan användas ifall kunden
argumenterar mot tjänsten.
2. Förklara den personliga servicen som är nödvändig för att kunden ska slippa
diverse problem som kan uppstå.
3. Presentera vad kunden har att vinna på en överenskommelse.
4. Försök ta reda på vad kunden tycker om problemlösningen.
Kunden ska kunna se en tydlig koppling mellan funktion och pris. Framför allt att
fastighetsmäklaren har lyssnat, analyserat och tagit tillvara på kundens behov och
förväntningar. När lösningen presenteras ska fastighetsmäklaren återkoppla den
information som kom fram från behovsanalysen till presentationen. En
fastighetsmäklare kan visa exempel på funktion och nytta som:
- Om jag förstår dig rätt är det viktigt för dig att sälja till det högstbjudande priset?
- Ja
- Det är perfekt för enligt statistik levererar vår byrå alltid över förväntan. Vi säljer för
10% högre slutpris än våra konkurrenter.
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När behoven har mättats i presentationen närmar det sig ett avslut. Innan avslutet,
kommer de sista tvivlen hos kunden. Dessa kallas invändningar.
(Erasmie, Philsgård, 2000, s 100-101)

3.6 Invändningar
”Störst är risken för invändningar om du har slarvat med behovsanalysen och kanske
dessutom presenterat ditt förslag för tidigt. Då kan du tvingas gå tillbaka till
behovsanalysen och göra den klar först, för att sedan presentera ett nytt erbjudande.
Den situationen ska du förstås undvika” (Erasmie, Pihsgård, 2000, s 104)
Desto bättre fastighetsmäklaren följer stegen i intagsprocessen, desto fler frågetecken
suddas ut. Det är viktigt att vara lyhörd och förstå kundens behov för att kunna göra
en komplett presentation. Är fastighetsmäklaren slarvig kommer det leda till flera
invändningar. Om säljprocessen blir ostrukturerad kan kunden bli förvirrad och
fastighetsmäklaren tappar hela försäljningen.
En invändning behöver inte betyda någonting dåligt, snarare tvärtom. Har kunden
invändningar visar det på att denne är intresserad av tjänsten och vill veta mer. En
invändning kan vara ett gott tecken på en nyfikenhet eller en bön om hjälp med att
fatta beslut. (Erasmie, Pihlsgård, 2000, s 104)
Rosell menar på att en fastighetsmäklare ska lyssna ordentligt vid eventuella
invändningar och absolut inte kritisera kunden för dessa. Fastighetsmäklaren ska visa
förståelse för kunden, även om denne inte instämmer.
Fastighetsmäklaren kan berömma kunden och säga ”Det där är en mycket klok
synpunkt. Jag är glad att den togs upp”. Börjar fastighetsmäklaren argumentera mot
kunden finns det risk att kunden tappar förtroendet och affären uteblir.
Fastighetsmäklaren ska istället ta emot invändningarna och använda dem till sin
fördel. Genom att hitta en lösning åt kunden leder affären närmare till ett avslut.
Påpeka fördelarna med tjänsten och på vilket sätt den har en nytta för kunden.
Ingen invändning får förbli obesvarad annars kommer de kvarstående frågorna
besvära kundens omedvetande och det blir svårt att få till en överenskommelse.
Försök att få reda på alla invändningar och undersök den verkliga orsaken till varför
kunden inte vill göra affär. (Rosell, 2006, s 72)
Erasmie och Pihlsgård menar att en invändning kan utgöra ett verkligt hinder för att
kunden ska köpa. När fastighetsmäklaren uppfattat en invändning kan denne försöka
göra om den till ett villkor. Om till exempel Linda går in på en bilfirma och fastnar för
en begagnad Volvo, men uppfattar missljud på ett av hjulen, råder en invändning till
köpet. Denna invändning kan då göras om till ett villkor.
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Pelle säger, ”Om jag fixar till missljudet åt dig, vill du ha bilen?” Linda svarar ”Ja
precis!”. Säljaren använder kundens invändning till sin fördel och affären blir av.
(Erasmie, Pihlsgård, 2000, sid 105).
Sättet att göra om en invändning till ett villkor beskriver även Rosell på ett liknande
sätt i sin ”skjut upp-metoden” (Rosell, 2006, s 75).
Erasmie och Pihlsgård beskriver en modell hur en fastighetsmäklare ska gå tillväga när
diskussion förs med kund.


Invändning från kund



Paus- Ger fastighetsmäklaren tid att tänka ut ett svar och kundens tid att
komma med eventuellt fler invändningar



Motfråga- För att ta reda på vad kunden menar



Tömning- För att få fram eventuellt andra invändningar



Behandling av invändningen- Med hjälp av egenskaper, fördelar eller
innebörd



Kontrollfråga- För att ta reda på om kunden accepterar svaret

Lyckas kundens invändningar mötas är det dags att hitta ett lämpligt avslut på affären.
(Erasmie, Pihlsgård, 2000 s 105)

3.7 Avslut
”Om man frågar försäljare vilken del av säljpresentationen som de tycker är svårast,
svarar nästan samtliga att avslutet är svårast. Det är under avslutet som du på något
sätt ska få kunden att beställa av dig, och det är under avslutet som de flesta försäljare
blir mest nervösa och osäkra på vad de ska säga” (Rosell, 2006, s 61).
En svår fråga enligt Rosell är när avslutet ska äga rum. Rosell menar att det är viktigt
att söka efter köpsignaler hos kunden. Ofta signaleras de av att kunden har en mer
avslappnad attityd, ger fastighetsmäklaren mer uppmärksamhet, blir gladare och frågar
mer ingående frågor om tjänsten. När kunden frågar om leveranstid eller vilka villkor
som krävs, är detta tydliga tecken på köpsignaler. Rosell, Erasmie och Pihlsgård menar
då att det är viktigt att tillämpa rätt avslutningsteknik. (Erasmie, Pihlsgård, 2000, s106107) (Rosell, 2006, s 61).
Som fastighetsmäklare är det viktigt att inte tvinga till sig en affär för då blir kunden
sällan nöjd. För att undvika att pressa kunden till avslut är det därför viktigt att ha
gjort en bra behovsanalys. Många fastighetsmäklare tror att det är avslutet som är den
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avgörande faktorn i säljprocessen. Sanningen är att genom en bra behovsanalys kan
fastighetsmäklaren komma fram till vad kunden behöver. Avslutet sker genom att
kundens behov summeras och de får en lösning presenterad. Därefter kommer avslut.
(Rosell, 2006, s 61-63).
”Det finns inga tekniker som är mer undersökta än avslutningstekniken” (Rackham,
1987, s 144). Erasmie och Pihlsgård berättar om diverse avslutningstekniker:
1. Peléavslutet – Fastighetsmäklaren agerar som en skicklig fotbollsspelare, ser
chansen och vågar skjuta mot mål även från långt håll.
2. Framtidstekniken- Diskussion om saker som kommer ske efter köpbeslutet
som ”Ska jag ringa hit fotografen på tisdagen eller lördagen?”
3. Ta för givet metoden- Fastighetsmäklaren tar för givet att kunden redan fattat
beslut. Denna teknik förklarar även Rosell i sin bok.
4. Alternativtekniken- Fastighetsmäklaren ger kunden några alternativ. ”Ska vi
köra på fast arvode eller procentarvode?” (Rosell, 2006, s 65)
Rosell nämner en bra metod som går ut på att fastighetsmäklaren ska vara helt tyst
efter avslutet. Här är det viktigt att inte fortsätta prata, då blir avslutet mindre
verkningsfullt. Ofta avbryter kunden med en fråga eller en invändning som
fastighetsmäklaren får möjlighet att svara på. Uppfatta det som en stark köpsignal och
det närmar sig slutet på affären. (Rosell, 2006, s 63)
Andra traditionella avslutningstekniker som kan vara välbehövliga vid ett avslut är
”referensavslutet.” Fastighetsmäklaren refererar till tidigare kunder och vilka
vinster/fördelar som kunden uppnått tack vare fastighetsmäklarens tjänster.
JA- tekniken går ut på att få kunden att svara ja på de frågor som ställs. När avslutet
sedan kommer är kunden van vid att hålla med att affären blir av per automatik.
(Rosell, 2006, s 66-67)
”Många gånger när du genomför dina säljsamtal kommer det hända att kunden helt
enkelt inte är mogen för avslut”
Det kan bli att kunden vill rådfråga antingen en nära vän eller sin partner som denne
delar bostaden med. Vid sådana situationer belyser Rosell att fastighetsmäklaren inte
får låta kunden ta initiativ i affären. Då riskeras att kunden aldrig mer hör av sig och
det kommer andra ”måsten” i vägen.
Fastighetsmäklaren ska bestämma en fortsättning med kunden där ett nytt möte
planeras in för att fullfölja diskussionen. Se till att kunden har ett konkret svar till
nästa möte. Det bästa skulle vara om alla inblandade i affären är närvarande. Då får
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fastighetsmäklaren en möjlighet att prata med rätt personer och kan snabbare nå ett
avslut. (Rosell, 2006, s 70)

3.8 Arbetet efter affären och vägen mot nöjdare kunder
När kunden anlitat en fastighetsmäklare är det viktigt att denne hela tiden uppdateras
hur det går i processen. Erasmie och Pihlsgård menar att det är viktigt och tänka på
två saker. För det första ska kunden få uppföljning i händelseutvecklingen. Håll
regelbunden kontakt och informera kund om objektbeskrivning, datum när objektet
kommer ut på nätet och efter visning
Att hålla en regelbunden kontakt gör att kunden känner ett större förtroende för
fastighetsmäklaren och blir oerhört nöjd med servicen. För många är en
fastighetsaffär det viktigaste i människors liv. Visar fastighetsmäklaren på stort
engagemang, finns det större möjligheter att bli rekommenderad.(Erasmie, Pihlsgård,
2000, s 138-139)
Rosell menar på att en grundregel inom försäljning är att få varje kund och känna sig
unik. Fastighetsmäklaren som svarar i telefon ska vara tillmötesgående för att kunden
ska känna sig trygg i att ta kontakt. Lokalerna ska vara välstädade för att kunden ska få
ett bra intryck. Ett fräscht och organiserat kontor får kunden att uppfatta
fastighetsmäklaren precis likadant. (Rosell, 2006, s 91)
Gällande fastighetsmäklarens tjänster menar Rosell att leveranserna ska ske snabbt.
Det ska också gå på rätt sätt, effektivt, med rätt innehåll. Är tjänsten felaktig ska den
snabbt rättas till utan att kund hamnar i klämm. Det är viktigt att kvalitén på tjänsten
är hög och att kundens behov i största allmänhet tillfredställs. En fastighetsmäklare
ska på ett kvalitativt sätt få ut ett objekt snabbt till försäljning.
Rosell menar på att för att få sina kunder nöjda är det dem självklara sakerna som kan
göra skillnad. ”Det är genom att vara duktig på självklarheter, som vissa lyckas bra”
(Rosell, 2006, s 92)
En fastighetsmäklare arbetar alltid med sitt rykte, därför är det viktigt att motsvara
kundens förväntningar. Efter intaget har kunden en uppfattning av hur denne ska bli
behandlad av en fastighetsmäklare. Resultatet av kundens förväntningar på
fastighetsmäklaren är skillnaden mellan det som är utlovat och det som levereras.
Levereras det som har lovats kommer kunden att blir nöjd. Då ökar möjligheten att
fastighetsmäklaren blir rekommenderad. Rosell menar på att en fastighetsmäklare
aldrig får lova mer än vad som kan hållas. (Rosell, 2006, s 93).
Skulle det uppstå en situation där tjänsten inte levererats som det är sagt, är det viktigt
att lyssna till kundens synpunkter och klagomål. Kundens missnöje ska åtgärdas
snabbt och effektivt. Erasmie och Pihlsgård förklarar att en missnöjd kund kan
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vändas till en nöjd kund genom någon form av kompensation. (Erasmie, Pihlsgård,
2000, s 142-143)
Missnöjda kunder är mer villiga att berätta till sina närmaste om hur dålig affär de
gjort, i jämförelse med alla de gånger de gjort en bra affär. För en fastighetsmäklare är
det viktigt att hela tiden agera proffsigt och korrekt för att undvika att ryktet skadas.
(Holmström, Wikberg, 2010, s 90)
I vissa fall kan det vara helt omöjligt att lösa kundens problem, men det gör inget.
Rosell menar på att när fastighetsmäklaren visar på en härlig attityd, bra energi och
god service kommer denne ändå att vinna kundens hjärta. (Rosell, 2006, s 94).

3.9 Olika säljtekniker
När intaget äger rum kan fastighetsmäklaren använda sig av olika säljtekniker i
försäljningsprocessen för att öka sina chanser att få uppdraget.
3.9.1 Konsten att läsa tankar
Denna teori som är skriven av Henrik Fexeus handlar om att kunna läsa av sina
medmänniskor. Fexeus beskriver hur människor avslöjar vad de tänker och känner
genom att analysera den verbala kommunikationen och kroppsspråket. Kan en
fastighetsmäklare behärska detta kan denne enklare bemöta och styra sina kunders
tankar.
Fexeus går in på detaljer i människans kroppsspråk som till exempel hållning, tempo,
tonfall, blickar och handrörelser. Fexeus menar på att dessa mönster ofta visar på hur
en människa känner. Fexeus tar upp tekniker som även Erasmie och Pihlsgård
nämner i sin bok, gällande matchning och spegling av kroppsspråket.
Fexeus menar på att fastighetsmäklaren ska observera sin kunds hållning, lutning på
huvudet och hur kunden håller armarna. Därefter ska fastighetsmäklaren göra likadant
som kunden. Det finns två olika sätt att göra det på, matchning och spegling.
Matchning innebär att fastighetsmäklaren rör sig åt samma håll som sin kund.
Exempel om kunden rör höger arm ska fastighetsmäklaren också göra det. Vid
spegling agerar fastighetsmäklaren tvärt om. Detta innebär att om kunden rör höger
arm, ska fastighetsmäklaren röra vänster arm. Spegling används om två parter sitter
eller står mitt emot varandra. (Fexeus, 2007, s 35)
”När du anpassar ditt beteende efter någon annans sätt att vara måste du göra det
diskret och gradvis” (Fexeus, 2007, s 37)
Vår röst är ett viktigt instrument i vår kommunikation till andra människor. Hur
fastighetsmäklaren anpassar tonhöjd, fyllighet, melodi, tempo och styrkan i sin röst
har en stor betydelse i den verbala kommunikationen. (Fexeus, 2007, s 44)
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”Vi pratar i den hastighet som vi tänker och förstår. Om du pratar för långsamt tråkar
du ut den som lyssnar. Pratar du för fort finns det risk att de inte hänger med. Pratar
du i precis rätt tempo sätter du ord på dina tankar i den takt som den du pratar med
själv är van vid att tänka” (Fexeus, 2007, s 47)
Fexeus förklarar hur olika ansiktsuttryck har betydelse för hur en människa känner.
Ansiktet har fyrtio olika muskler som uttrycker detaljerad information huruvida en
person känner sig. Ofta visas känslor på en gång. Fexeus hänvisar till Paul Ekman i sin
bok, som förklarar att människan har sju olika grundkänslor (de sju samurajerna).
Dessa grundkänslor är förvåning, ledsamhet, ilska, rädsla, glädje, avsky och förakt.
(Fexeus, 2007, s 104)
Det vanliga hos människan är att denne bara visar en del av varje uttryck i ett försök
att dölja sina känslor. Är fastighetsmäklaren observant kan ansiktsuttrycket avslöja vad
kunden känner innan denne vet det själv. Lägger fastighetsmäklaren fram ett
påstående eller förslag till kund, kan fastighetsmäklaren märka hur kunden reagerar på
erbjudandet. (Fexeus, 2007, s 111)
Fexeus beskriver hur dessa grundkänslor kan förmedlas på tre olika sätt genom
lindriga, partiella och mikrouttryck. I ett lindrigt uttryck innebär att en person uttrycker
sig med hela ansiktet fast på ett milt sätt. Det kan också innebära ett misslyckat försök
att medvetet dölja sina känslor.
Partiella uttryck grundar sig i att en person använder delar av sitt ansikte för att bilda ett
komplett ansiktsuttryck. Dessa uttryck kan vara både starka och lindriga men i regel
oftast lindriga. Ett partiellt uttryck används när en person vill dölja en stark känsla.
Mikrouttryck utspelar sig under en extremt kort tid och hela ansiktet används.
Mikrouttryck förmedlar alltid en förtryckt känsla. (Fexeus, 2007, s 112)
Fexeus går igenom hur fastighetsmäklaren kan plantera en tankebana i sin kunds
medvetande. Fastighetsmäklaren kan påverka kundens åsikter, bilder och tankar i
huvudet. En fastighetsmäklare kan greppa tag om sin kunds undermedvetna, men
ändå få kunden att tro att det är denne som bestämmer sina val. Fexeus menar på att
vårt undermedvetna inte filtrerar eller tar ställning. (Fexeus, 2007, s 207-208).
Fexeus berättar att en fastighetsmäklare kan ändra kundens tankebana genom att
betona vissa ord i en mening. Säg att en fastighetsmäklare formulerar följande. ”Jag
har inte fått ett förstabud som är lägre än det satta utgångspriset” och istället sagt ”Jag
har inte fått ett förstabud som är lägre än det satta utgångspriset”. Då hade
fastighetsmäklaren indirekt menat på att andra fastighetsmäklare brukar få det. Eller
som Fexeus påstår, att fastighetsmäklaren framställer sina konkurrenter som mindre
duktiga. (Fexeus, 2007, s 213).
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Ett intressant kapitel som Fexeus tar upp i sin bok är när fastighetsmäklaren ska lägga
”ankare” hos kunden. Ankare framkallar nostalgikänslor hos kunden när de till
exempel tittar i gamla fotoalbum eller lyssnar på någon speciell låt. Fexeus menar på
att en fastighetsmäklare kan använda sig av denna teknik för att lägga ankare i sina
kunder.
När fastighetsmäklaren kommit ut på ett intag kan denne exempelvis berömma om
hur bra kundens planlösning är. ”Vilken PERFEKT planlösning ni har” och klappar
kunden på axeln. Här beskriver boken att fastighetsmäklaren lägger ut ett ankare. När
fastighetsmäklaren sedan går på avslut kan denne då säga, ”Det kommer bli en
PERFEKT lösning för dig och dina behov, eller hur?”. Samtidigt klappar
fastighetsmäklaren kunden på axeln igen. Då blir kunden påmind om den positiva
känslan som gavs när fastighetsmäklaren hyllade planlösningen. (Fexeus, 2007, s 237239).
”Om jag är som du kommer du att både förstå och tycka om mig. Tycker du om mig
kommer du att vilja hålla med mig.” (Fexeus, 2007, s 159)
3.9.2 Disc-teorin
Disc-teorin är en teori utarbetad av psykologen Marston och är en av de mest kända
hypoteserna om självskattningsanalyser. Den beskriver att människor kan delas in i
olika personlighetstyper och hur dessa kommunicerar med varandra. Teorin hjälper
fastighetsmäklaren inte bara med att hitta sin egen färg, utan även lista ut vilken färg
ens kunder tillhör. Det blir då enklare för fastighetsmäklaren att anpassa sig till
kunden.
Som fastighetsmäklare är det viktigt att kunna sätta sig in i olika personers
livssituation men också deras personlighetstyp.
För att bilda ett förtroende är det bra om fastighetsmäklaren kan lägga sig på samma
”våglängd” som kunden, för att personkemin ska stämma. Jonerin beskriver i sin
artikel om Sundqvist, att människor känner igen sig i mer än en färg, oftast två.
Medvetandet av hur grupper och individer fungerar har utvecklats på senare år.
Sundqvist menar att tidigare resonerade många ”Du får ta mig för den jag är, gilla
läget”. Numera väljer människor att försöka nå fram med sitt budskap och människor
anpassar sig för att motparten ska förstå.
(http://www.chrissundqvist.se/Ny%20Karriar.pdf)

Röd person
Är målfokuserad, handlingskraftig, initiativrik och fattar gärna snabba beslut på egen
hand. Rak och direkt i sin kommunikation.
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Gillar:
Makt över skeenden, handlingsfrihet och att fatta egna beslut. Testa nya saker och
pressa gränser. Vill se resultat.
Ogillar:
Långsamhet. Att ta order och bli styrd. Att inte ha kontroll och att misslyckas med
målsättningar.
Andra kan uppfatta en röd person som:
Orädd, modig, snabb och strategisk. Men av andra som inte är röda, alltför snabb,
befallande, egoistisk, maktlysten och krävande.
Matcha en röd person:
Utmana, bjud på motstånd. Ifrågasätt. Fokusera på väsentligheter, var kort och koncis.
Bli inte för personlig om budskapet ska nås fram. Var tydlig i förväntningarna
Skakar hand:
Bestämt och rätt hårt.
Ett möte bör...
...gå fort.
Gul person
Har en positiv livssyn, är flexibel, nyfiken och lösningsorienterad. Idéspruta. Tankar
positiv energi från möten med andra människor. Är bra på att se och bekräfta andra.
Brinner ofta för sin sak.
Gillar:
Positiva människor. Bekräftelse och vänlighet. Att samarbeta med andra.
Ogillar:
Tysta och slutna miljöer. Rutiner. Ovänlighet och detaljrika arbetsuppgifter.
Uppfattas av andra som:
Dynamisk, engagerad, optimistisk och öppen. Men också egenkär, ytlig, snackig och
känslosvallande.
Matcha en gul person:
Ge feedback, visa intresse och nyfikenhet. Håll tempot uppe på möten. Tillåt idéerna
att sväva ut och brainstorma. En gul persons styrka är glöden för arbetet men den
slocknar om denne blir ifrågasatt för ofta.
Skakar hand:
Pumpar handen hjärtligt.
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Ett möte bör...
...finns inga bör. Mötet får ta den tid som behövs.

Grön person
Serviceinriktad och empatisk. Lojal och pålitlig. Har tålamod och vill gärna hjälpa
andra. Lugn och eftertänksam. Säger sällan nej till uppdrag och sätter en heder i att
slutföra sina jobb. Tänker först och pratar sen.
Gillar:
Planering, stabilitet och struktur. Vill ha framförhållning och känna sig delaktig.
Behöver få tid på sig att avsluta sina uppgifter.
Ogillar:
Snabba förändringar och att inte bli lyssnad på. Otrygga arbetsförhållanden och att
inte bli informerad i tid.
Kan uppfattas som:
Lagspelare, lojal, uthållig och grundlig. Men också som långsint, lättsårad, ha
svårigheter ta egna beslut och förändringsobenägen.
Matchas genom:
Tvinga inte fram snabba beslut, en grön person behöver tid att tänka efter. Informera
om förändringar i god tid. Prata hellre om förbättringar än förändringar. Ge tid och
möjlighet att pricka av och avsluta.
Skakar hand:
Vänligt handslag.
Ett möte bör...
...ta den tid som behövs.

Blå person
Är systematisk, metodisk och logisk. Är noggrann med regler. Fattar sina beslut och
ger svar som bygger på fakta och inte på känslomässiga grunder. Noga med detaljer,
många specialister är blå.
Gillar:
Regler, logik, fakta och saklighet. Klara förutsättningar och säkra metoder som
prövats förr.
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Ogillar:
Känslomässiga konflikter. Beslut utan faktagrund. Irrationella personer och pressade
situationer.
Kan uppfattas som:
Behärskad, saklig, analyserande och kvalitetsmedveten men också som defensiv, petig,
känslokall och konflikträdd.
Matchas genom:
Var saklig och logisk i en diskussion. Gå på fakta, inte känslor. Kom överens om
regler och riktlinjer. Ge tid för kontroll av detaljer och fakta.
Skakar hand:
Korrekt och lite avståndstagande.
Möte bör...
...ta den tid som det var sagt att det skulle ta. Är det en halvtimme, ska det vara en
halvtimme.
(http://www.kollega.se/index.cfm?c=13220)

4 Resultat
Djupintervju med kund A (Man 33 år)
A berättar att om han ska anställa en fastighetsmäklare kontaktar han minst tre
stycken olika byråer. Därefter skapar han en uppfattning om vilken fastighetsmäklare
som gav bäst intryck. A anser att fastighetsmäklaren ska vara opartisk, tydligt och
kunna förklara på ett professionellt sätt. A tycker att fastighetsmäklaren ska vara
smart, övertygande, förtroendeingivande och brinna för sitt arbete.
A har fortfarande inte hittat den ultimata fastighetsmäklaren trots att han har träffat
ett flertal genom åren. Fastighetsmäklaren som A har varit mest nöjd med kunde
mycket om allt och om försäljningsområdena. Han tog även reda på vilka veckor
under året som är bättre/sämre att sälja sin bostad.
A vill att en fastighetsmäklare ska vara förmögen att kunna lägga fram positiva
egenskaper om bostaden. Dessutom ska fastighetsmäklaren ringa runt de personerna
som har varit på visning. Fastighetsmäklaren ska inte vara dum och helst inte vara allt
för ärlig. A anser att fastighetsmäklaren ska kunna försöka utelämna de nackdelar som
finns med bostaden och inte ha svårt för att prata.
Goda rekommendationer från bekanta tycker A är väldigt viktigt. Men i slutändan går
han på sin egen bedömning och känsla i sitt val av fastighetsmäklare.
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Djupintervju med kund B (Kvinna 38 år)
B brukar oftast först och främst höra med vänner och bekanta om de kan
rekommendera någon fastighetsmäklare som de tycker är bra. Hon litar väldigt mycket
på vänners omdöme men känner även att hennes egen känsla för fastighetsmäklaren
har betydelse.
B tycker att fastighetsmäklaren ska göra intryck på ett intag genom att visa sig kunnig
och självsäker men också ödmjuk. Andra egenskaper som B tycker är viktigt hos sin
fastighetsmäklare är att denne ska vara lugn och trevlig. Det är också viktigt att de får
en bra personkemi. B skulle inte alls klara av att ha en fastighetsmäklare som verkar
orolig, tystlåten eller påfrestande.
Den fastighetsmäklare som B har varit extra nöjd med är en fastighetsmäklare som var
väldigt intresserad av hennes lägenhet. Fastighetsmäklaren var mån om försäljningen
och kundens bästa. Detta gav henne mycket förtroende för fastighetsmäklaren.
B tycker att kontakten med fastighetsmäklaren under förmedlingsprocessen är viktig.
Hon vill känna att fastighetsmäklaren är intresserad av affären.

Djupintervju med kund C (Man 56 år)
Det C tar till hänsyn till innan en fastighetsmäklare anlitas är rekommendationer, egna
erfarenheter, byråns seriositet samt personliga möten. C tycker att rekommendationer
är väldigt viktigt. Men i slutändan måste beslutet komma från en själv om vilken
fastighetsmäklare som ska anlitas.
För att C ska får en bra bild av en fastighetsmäklare måste denne visa ett stort
intresse, lyssna på kunden och visa kunskap om prisbilden i området. C vill att hans
fastighetsmäklare ska vara kompetent tekniskt, ekonomiskt och geografiskt men även
vara trevlig och social.
C var mycket nöjd men en fastighetsmäklare en gång på grund av att denne var lugn
och gjorde ett bra jobb för både köpare och säljare. Dessutom hörde
fastighetsmäklaren snabbt av sig under budgivnigen. Även efter budgivningen
fortsatte fastighetsmäklaren att höra av sig i flera år genom att skicka julkort. C
kommer med största sannolikhet vända sig till sin fastighetsmäklare nästa gång han
ska sälja sin fastighet.
Den fastighetsmäklare som C varit minst nöjd med de han har träffat, var en
fastighetsmäklare som hade värderat hans fastighet till ett för högt pris. Det visade sig
sen att marknadsvärdet var betydligt lägre än vad fastighetsmäklare lovat. För att C
ska kunna tänka sig att anlita en fastighetsmäklare ska han inte vara slarvig, kaxig eller
ointresserad.
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Djupintervju med fastighetsmäklare A (Bjurfors)
A arbetar som fastighetsmäklare på Bjurfors i Stenungsund sedan två år tillbaka.
Under den tiden har A fått möjligheten att gå på flera säljträningar för att utvecklas
som fastighetsmäklare. Han har fått helt nya erfarenheter i branschen och ser nu
försäljning ur ett helt nytt perspektiv. A trodde tidigare att begreppet försäljare
innebar att den som tjatade mest på kunderna var den som fick flest affärer. Efter ett
tag i sitt nya yrke fann han det extremt viktigt att lyssna till kunden och göra en
behovsanalys. A:s säljtekniker bygger mycket på att lyssna till kunden och överträffa
dennes förväntningar.
För att utveckla sig i kundkontakten har A genomfört flera säljträningar för att öka sin
kompetensnivå. Förutom Bjurfors två säljträningar om året läser han mycket
säljböcker om kundmöten. Han har fått lära sig att det är viktigt och arbeta med
kunder i ett tidigt stadie för att på sikt bygga upp sitt varumärke och kundrelationer. A
menar på att arbetet som fastighetsmäklare ska ske långsiktigt med kunder. Det kan ta
flera år innan de beslutar för att sälja sin bostad. Då är det viktigt att
fastighetsmäklaren gjort ett gott avtryck hos kunden.
A försöker ta till sig mycket konstruktiv kritik eftersom en fastighetsmäklare alltid kan
förbättra sin prestation i intaget och relationen med kunden. Får fastighetsmäklaren
sina kunder nöjda menar A på att det är enklare att lyckas som fastighetsmäklare. Det
finns inget bättre för en fastighetsmäklare än kunder som skryter om vilken grym
service de fått.
För att vara väl förberedd inför kundmötet försöker A organisera sitt material,
simulerar eventuella frågeställningar från kunden och lyssna på hög musik i bilen för
att tagga sig. Under intaget försöker han berätta saker för kunden om huset som
denne inte kände till, som kan vara till fördel för kunden. Dels för att visa sig kunnig
men även för att vinna kundens förtroende. Sist men inte minst vill han poängtera att
en duktig fatighetsmäklare som kommer på ett intag måste LYSSNA på kunden och
göra en grundlig behovsanalys. Det är då mycket enklare att komma fram till en
lösning med kund. Kunden kommer känna sig uppmärksammad samt få förtroende
för dig som fastighetsmäklare och det är det yrket handlar om.

Djupintervju med fastighetsmäklare B (Erik Ohlsson)
B arbetar på fastighetsmäklarbyrån Erik Ohlsson i Stockholm sedan tre år tillbaka. B
har tidigare erfarenheter av försäljning inom mobiltelefonbranschen och har därför
stor kompetens gällande diverse säljtekniker. När B arbetade inom mobilbranschen
lärde hon sig att människor delas in i olika personlighetstyper. Detta tycker hon att
hon har haft stor nytta av på intaget med kunden. B menar på att kan
fastighetsmäklaren lära sig vilken personlighetstyp sin kund är, kan denne lättare

20

Säljteknik – Metoder och tekniker för bäst resultat

anpassa sig till kundens nivå. Hon anser också att det är otroligt viktigt att lyssna till
kundens behov och att denne sätts i centrum.
För att utvecklas med sin kundkontakt som fastighetsmäklare försöker hon gå på
många intag och lära sig av sina misstag. B har ”learning by doing” som sitt motto.
Hon försöker finslipa sina säljkunskaper genom att läsa litteratur om säljteknik och
går på säljkurser med sitt arbete. Erik Ohlsson brukar ha 2-4 säljträningar om året
som hon upplever nyttiga.
Inför kundmötet tar hon utdrag från fastighetsregistret och ortspriserna för att enklare
bilda sig en uppfattning om objektet. När hon kommer ut till kund försöker hon låta
trevlig och positiv. B menar på att det är viktigt att undvika att se problemen och
istället koncentrera sig på lösningarna. Hon försöker hela tiden också använda positiva
ord och toner i sin röst.
B hade goda förutsättningar med tanke på sina tidigare säljerfarenheter, hon fick in
flera objekt relativt fort. Hon har alltid kört på sina tidigare säljtekniker med kund och
det har fungerat bra hittills. Det B skulle vilja utveckla i samband med kundmötet är
att bli noggrannare med sin behovsanalys. Hon upplever ofta att viktig information
uteblir och därför blir det svårt att utföra en komplett presentation. Då blir det också
ännu svårare att gå på avslut eftersom kunden känner sig osäker.
B anser att en duktig fastighetsmäklare är lyhörd inför kunden och försöker sätta
denne i centrum. Hon tycker det är viktigt att uppträda professionellt och ärligt.
Fastighetsmäklaren ska inte dölja eller försköna sanningen.
Slutligen är hennes uppfattning att en bra fastighetsmäklare på ett intag är lyhörd,
positiv och försöker skapa förtroende hos kunden.

Djupintervju med fastighetsmäklare C (Fastighetsbyrån)
C har arbetat på fastighetsmäklarbyrån Fastighetsbyrån i Uddevalla sedan tjugofyra år
tillbaka. C använder sig inte av några speciella säljtekniker förutom att försöka lyssna
till kundens behov och vara tillgänglig. Han föredrar kontinuerliga uppföljningar med
kunden och berättar till exempel hur många som kom på visningen. Detta för att
kunden ska känna sig närvarande i försäljningsprocessen.
C berättar att det handlar mycket om kvantitet i fastighetsförmedling. Han menar på
att en fastighetsmäklare måste ut och träffa många kunder för att utveckla sin
kundkontakt. C har kört på i samma ”race” hela tiden och upplever inte att någon ny
säljteknik har ökat hans försäljning. Han menar på att det beror på konjunkturen, hur
många objekt som förmedlas.
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C upplever inte att det finns mycket mer att utveckla i sina kundmöten. Det är bara att
köra på i samma ”race” och engagera sig i kunden. Följ upp, följ upp, följ upp! Han
anser att det speglar en bra fastighetsmäklare. Det är också viktigt att förmedla ett
förtroende hos kunden redan vid första mötet.
Han brukar inte förberedda sig med något speciellt inför intaget. C menar på att han
har ganska bra koll på marknaden och de fastigheter som ligger i hans område. Han
ser sig som etablerad efter sina tjugofyra år i samma stad. På intagen har han ingen
speciell strategi förutom att spela på sin erfarenhet inom yrket.
C går inte på säljträningar och han anser heller inte att han behöver det eftersom han
arbetat länge inom yrket.

Diagrammet nedan visar vad män har
svarat

Diagrammet nedan visar vad kvinnor har svarat
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Diagrammet nedan visar vad män har svarat

Diagrammet nedan visar vad kvinnor har svarat
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Enligt diagrammet tycker männen att åldern är minst viktig av dessa egenskaper,
medelbetyget på ålderns betydelse var endast 1,62. Det viktigaste för männen var att
ha en fastighetsmäklare som är förtroendeingivande där de fick ett medelbetyg på
3,82. En tydlig majoritet tyckte att ringa upp kunden efter en avslutad affär var mest
uppskattat, på hela 82,7%. Svaren var lite jämnare i frågan om god kunskap eller god
personkemi var viktigast hos en fastighetsmäklare. God kunskap var det viktigaste för
männen med 65,6%.
Även kvinnorna tyckte att åldern var minst viktig, t.o.m. ännu mindre viktigt än
männen, och fick ett medelbetyg på 1,41. Tätt följt av att se framgångsrik ut till ett
medelbetyg på 1,53. Det viktigaste för kvinnorna var fastighetsmäklarens engagemang
som fick ett medelbetyg på hela 3,91 av ett maximalt på 4. Kvinnorna tyckte precis
som männen att fastighetsmäklaren skulle ringa upp kunden efter en avslutad affär.
81,25% tyckte att ringa upp var det som uppskattades mest och 0% svarade att de inte
ville att fastighetsmäklaren skulle kontakta dem på något sätt alls. God kunskap tyckte
kvinnorna precis som männen var det viktigaste i den frågan med 62,5% och god
personkemi 37,5%.

Diagrammet nedan visar vad personer över 40 år har svarat

Diagrammet nedan visar vad personer under 40 år har svarat
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Diagrammet nedan visar vad personer över 40 år har svarat

Diagrammet nedan visar vad personer under 40 år har svarat
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Enligt diagrammet ovan bryr sig fler än fyrtio personer väldigt lite om hur gammal
deras fastighetsmäklare är. Ett medelbetyg på endast 1,22 har äldre personer fått fram.
Även att deras fastighetsmäklare ska se framgångsrik ut, är något som de inte bryr sig
mycket om och har fått ett medelbetyg på 1,38. Det som är det viktigaste för den här
målgruppen är att deras fastighetsmäklare har ett stort engagemang som fått ett
medelbetyg på hela 3,86. De äldre personerna anser att det som de uppskattar mest i
frågan vad en fastighetsmäklare bör göra efter en avslutad affär är att ringa upp
kunden. På den frågan har 62% valt ringa upp gentemot att få blommor, som 38%
har svarat. I frågan om vad som uppskattas mest mellan god kunskap och god
personkemi är det ganska jämnt. 57,3% har svarat god kunskap och 42,7% god
personkemi.
Även personerna under 40 anser att åldern på deras fastighetsmäklare är minst viktigt,
men ändå viktigare än vad de äldre personerna tycker. Åldern har fått ett medelbetyg
på 1,59. Det som de däremot tycker är ytterst viktigt är att deras fastighetsmäklare är
förtroendeingivande och har ett engagemang. Förtroendeingivande har fått ett
medelbetyg på 3,77 och fastighetsmäklarens engagemang ett medel på 3,74. Att ringa
upp kund efter en avslutad affär är något som nästan alla yngre föredrog. 90,5% har
valt att de uppskattar det mest.
Digrammet nedan visar vad personer som har haft kontakt med fastighetsmäklare vid
försäljning svarat
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Diagrammet nedan visar vad personer som inte har haft kontakt med
fastighetsmäklare vid försäljning svarat

Diagrammet nedan visar vad personer som har haft kontakt med mäklare vid
försäljning svarat
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Diagrammet nedan visar vad personer som inte har haft kontakt med
fastighetsmäklare vid försäljning
svarat

Enligt diagrammet är det väldigt jämnt i toppen om vad säljarna vill att deras
fastighetsmäklare ska ha för egenskaper. Fyra stycken egenskaper i följd av
förtroendeingivande, fastighetsmäklarens engagemang, social kompetens och
lyssnar/iakttagande ligger tätt intill varandra i diagrammet. En liten del anser att
fastighetsmäklaren inte bör höra av sig efter en avslutad affär. 7,1% av den här
målgruppen har valt det till skillnad från 71,5% som vill att fastighetsmäklaren ska
ringa upp kunden efter.
Personer som inte har varit i kontakt med någon fastighetsmäklare i samband med
försäljning tycker att åldern är det minst viktigaste, till ett medelbetyg på 1,63. Tätt
följt av att deras fastighetsmäklare ska se framgångsrik ut till 1,73 i medelbetyg. Den
här målgruppen anser att god kunskap är det viktigaste hos en fastighetsmäklare
kontra god personkemi.

Diagrammet nedan visar vad alla har svarat
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Det viktigaste totalt sett är fastighetsmäklarens engagemang till ett medelbetyg på
3,79. Tätt följt av att ha en förtroendeingivande fastighetsmäklare till ett medelbetyg
på 3,75. Det som är minst viktigt är fastighetsmäklarens ålder som har fått ett
medelbetyg på 1,55. Folket anser att fastighetsmäklaren bör ringa upp kund efter en
avslutad affär. Där 84,1% tycker att det skulle vara det som de uppskattar mest. En
liten del på 11,4% skulle uppskatta att få en bukett blommor. Att fastighetsmäklaren
inte ska kontakta kunden alls ligger på den låga procentsatsen som 4,5%. Alla
målgrupper är överrens om att god kunskap går före god personkemi. Där den totala
procentsatsen slutade 63,6% god kunskap och 36,4% god personkemi.
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5 Analys
5.1 Förberedelse
De teoretiska källorna menar på att en fastighetsmäklare ska ha en klar struktur i sitt
säljsamtal med kunden. Vår grupp har kombinerat alla de böcker vi läst och delat upp
säljprocessen i sex olika delar. Förberedelsefasen, inledningen, behovsanalysen,
presentationen, avslutet och efterarbetet för strävan mot nöjdare kunder. Inledningen,
behovsanalysen, presentationen och avslutet är de delar vi upptäckt, som genomsyrar
processen i alla former av sälj.
När en fastighetsmäklare åker ut på ett intag är det viktigt att vara förberedd inför
mötet. Intaget är den säljtekniskt svåraste delen av förmedlingsprocessen därför är det
viktigt att fastighetsmäklaren visar sig proffsig. Det kan vi se klart och tydligt hur
Fastighetsmäklare A och B arbetar. För dem är det viktigt att organisera sina
dokument. De skriver ut viktig information om fastigheten, som till exempel
fastighetsutdraget eller ortspriser.
De menar också på att genom att simulera olika frågeställningar som kan förekomma i
säljsituationen kan de bemöta kunden på ett betydligt proffsigare sätt. Har
fastighetsmäklarna möjligheten att på fler frågor svara snabbt och korrekt stärks
förtroendet hos kunden. Enligt enkäten uppskattar kunderna kunskap framför
personkemi.
Ser vi till statistiken från enkäten kan vi dra en koppling till varför det är viktig med
förberedelse. Med förberedelse ökar förtroendet hos kunder. Enligt enkäten är en
engagerad och förtroendeingivande fastighetsmäklare det absolut viktigaste för
kunden.
För fastighetsmäklare C anser att det inte är viktigt med förberedelse inför mötet. Det
som kan tilläggas är att fastighetsmäklare C har arbetet tjugofem år i branschen och
hans erfarenhet kan möjligtvis väga upp oförberedelsen.

5.2 Inledning
Nästa del av försäljningsprocessen är inledning. I den här fasen har fastighetsmäklaren
stor möjlighet att ytterligare påverka sitt förtroendeingivande till kunden. Peterson
menar att det är viktigt för fastighetsmäklaren att göra ett bra första intryck, för att
urskilja sig från sina konkurrenter. I inledningen har fastighetsmäklaren enligt Rosell,
Erasmie och Pihlsgård cirka trettio sekunder på sig att fånga kundens intresse.
Fastighetsmäklare B fångar kundens intresse väldigt bra när hon försöker låta positiv
och trevlig. Dessutom försöker hon alltid se lösningarna istället för problemen i
besvärliga situationer. Vi tror att hela det här drivet och tankesättet gör att kunden
känner likadant. Första kontakten blir väldigt positivt laddat och kunden känner
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troligtvis ett stort engagemang hos fastighetsmäklaren. Detta var enligt enkäten
mycket viktigt!
Vi anser att det är viktigt att fastighetsmäklaren visar respekt gentemot kunden genom
att klä sig välvårdat. Det tyder på att kunden är viktig för fastighetsmäklaren och att
denne är engagerad i försäljningen.
Modern psykologi skriver om att kroppsspråket står för cirka åttio procent av
kommunikationen mellan människor. Erasmie och Pihlsgård belyser vikten av
kroppsspråket och nämner tekniken spegling. Denna innebär att fastighetsmäklaren
härmar kunden diskret och inbjuder kunden till kontakt. Är en fastighetsmäklare
medveten om tekniken kan fastighetsmäklaren enklare styra sin kommunikation med
kunden.
Vi tror att en fastighetsmäklare har mycket att vinna hos kunden genom att behärska
speglingstekniken. För enligt enkäten anser kunder att det är viktigt att
fastighetsmäklaren har en god social kompetens. Bemästrar en fastighetsmäklare sitt
kroppsspråk och blir mer medveten om den, kommer denne utstråla en stor social
kompetens.
Att ha en god kunskap om människors olika personlighetstyper kan vara till stor hjälp
i kommunikationen med kunden. Även om fastighetsmäklaren vet vad som ska sägas,
kan det vara bra om denne också vet hur saker ska sägas. Enligt en teori utarbetad av
psykologen Marston kan man ta reda på vilken ”färg” en person stämmer in på.
Genom att ta reda på vilken personlighetstyp en fastighetsmäklare har att göra med
har denne en större möjlighet att anpassa sig till kunden.
De olika färgskalorna var något som fastighetsmäklare B hade kunskap om sedan
tidigare från mobilbranschen. Även fastighetsmäklare A och C går kontinuerliga
säljträningar i bland annat kundpsykolgi. Genom att finslipa på sin
kommunikationsförmåga har fastighetsmäklaren större möjlighet att komma närmare
in på kunden. Då finns det större möjligheter att bli anlitad till att sälja objektet.

5.3 Behovsanalys
Nästa steg i försäljningsprocessen är behovsanalysen där alla fastighetsmäklare är
överens om vikten av en väl utförd behovsanalys. Till och med fastighetsmäklare C
som inte använder sig av några säljtekniker menar på att det är viktigt att se till
kundens behov. Fastighetsmäklare B tycker likadant och menar också på att hon gärna
skulle vilja utvecklas ännu mer på den punkten. Fastighetsmäklares A:s tekniker
bygger mest på att göra en väl utförlig behovsanalys.
Rosell menar på att det är en svår konst att lyssna effektivt. Han menar på att många
fastighetsmäklare saknar insikt och tror bara att de lyssnar. Om fastighetsmäklaren är
en dålig lyssnare finns det risk att denne istället avbryter sin kund. Det finns också risk
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att fastighetsmäklaren bildar sig förutfattade meningar. Som enkäten även visar är det
otroligt viktigt att lyssna och vara iakttagande under samtalet.
Erasmie och Pihlsgård menar på att anledningen till varför behovsanalysen är viktig är
för att i denna fas har fastighetsmäklaren möjlighet att ta reda på mycket information
om kunden. Vilken livssituation har kunden? Finns det speciella önskemål med
försäljningen?
Det är viktigt att inte skynda sig till nästa steg menar Petersson, då kan det lätt bli
förvirring hos kunden. Han menar också på att det är viktigt att känna till kundens
behov in i minsta detalj för att kunna göra en komplett presentation.
För att göra en bra behovsanalys menar Erasmie och Pihlsgård på att
fastighetsmäklaren ska försöka ställa berättande frågor. När fastighetsmäklaren får
svar på de frågor som framförts till kund, ställer fastighetsmäklaren en
sammanfattande och styrande fråga. Detta för att stämma av om fastighetsmäklaren
har uppfattat kundens behov rätt.
Genom att variera berättande frågor med styrande frågor får fastighetsmäklaren breda
och samtidigt konkreta svar av kunden. Fastighetsmäklare A och B tillämpar detta
genom att simulera säljsamtalet innan de kommit ut till kund. De övar på vilka frågor
de ska ställa till kund och hur de ska svara på motfrågor.

5.4 Presentation
”Sammanställningen är viktig och du måste vara tydlig när du summerar för din kund
att han verkligen ser att du förstått hans problemställningar och förväntningar. Det
bygger förtroende” (Peterson)
Återigen kommer vi tillbaka till punkten förtroende som har en betydande roll i
försäljningsprocessen.
Inför presentationen underlättar det om fastighetsmäklaren har haft en grundlig
behovsanalys. Har fastighetsmäklaren inte haft det kommer kunden att komma med
invändningar. Invändningar behöver inte vara något negativt utan är ofta ett tecken på
nyfikenhet. Rosell menar på att fastighetsmäklaren istället ska ta till sig invändningen
och vända den till sin fördel. Beröm kunden i hans synpunkt och kom sedan med
lösning/svar på frågan.
Fastighetsmäklare A och B har inte problem med att hamna i dessa situationer
eftersom de alltid är väl förberedda inför mötet. De har redan gått igenom eventuella
frågeställningar och redan innan mötet finslipat ett bra svar.
Fastighetsmäklare C anser sig ha arbetat länge i branschen. Har kunden en fråga, har
han redan fått den frågan tusen gånger innan. Han vet redan vad han ska ge för svar.
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Han skulle däremot rekommendera en nyexaminerad fastighetsmäklare att vara väl
förberedd. En fastighetsmäklare som inte kan hantera invändningar framstår inte som
engagerad eller förtroendeingivande hos kunden.

5.5 Avslut
Enligt Rosell är avslutet den svåraste delen av ett säljsamtal. I avslutet är det viktigt att
söka efter köpsignaler hos kunden. Det signalerar oftast att kunden är avslappnad och
då är det enklare att komma överens om en lösning. Om fastighetsmäklaren gjort en
grundlig behovsanalys som senare kan kopplas till en väl presenterad lösning är det
enklare att gå på avslut. Kunden kommer känna sig tryggare med situationen.
Fastighetsmäklare B upplever att om viktig information uteblir är det svårare att
utföra en komplett presentation. Desto svårare blir det då att gå på ett gediget avslut
eftersom kunden känner sig osäker.
I avslutet kan fastighetsmäklaren använda sig av Fexues teorier ur konsten att läsa
tankar genom att betona vissa ord för att ändra kundens tankemönster. Säg att en
fastighetsmäklare formulerar följande. ”Jag har inte fått ett första bud som är lägre än
det satta utgångspriset” och istället säger ”Jag har inte fått ett första bud som är lägre
än det satta utgångspriset”. Då hade fastighetsmäklaren indirekt menat på att andra
fastighetsmäklare brukar få ett förstabud som är lägre än utgångspriset.
Fexues menar på att fastighetsmäklaren framställer sina konkurrenter som mindre
duktiga och ger sig större chanser att få förmedlingsuppdraget.
En annan teknik som Fexeus belyser är att lägga ”ankare” hos kunden. Om en
fastighetsmäklare kommer in på ett intag hos kunden kan denne exempelvis berömma
om hur bra deras planlösning är. ”Vilken PERFEKT planlösning ni har” och
samtidigt klappar kunden på axeln. Detta är intressant för då lägger fastighetsmäklaren
ut ett ankare hos kunden. När fastighetsmäklaren sedan går på avslut kan denne säga
”Det kommer bli en PERFEKT lösning för dig och dina behov, eller hur?”.
Samtidigt klappar fastighetsmäklaren även här kunden på axeln. Kunden blir påmind
om den positiva känslan och anlitar fastighetsmäklaren till uppdraget.
Dessa tekniker hjälper en fastighetsmäklare att framstå som mer förtroendeingivande.
Förtroendeingivande kan återigen belysas som det viktigaste kravet hos kunden, enligt
våra undersökningar.

5.6 Arbetet efter affären och vägen mot nöjdare kunder
I teorin behandlas uppföljningen med kunden och hur den ska gå till för att
fastighetsmäklaren ska bygga upp ett bra varumärke. Fastighetsmäklare C var väldigt
noga med uppföljning. Efter varje steg i processen som plåtning, visning eller
hemnets-annonsering ska en god fastighetsmäklare följa upp med kunden.
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Fastighetsmäklare C menar på att en god fastighetsmäklare ska hålla kundens hand
genom hela affären.
Att ha en god uppföljning med kunden är något som Erasmie och Pihlsgård nämner.
De belyser två viktiga saker som är exakt samma som fastighetsmäklare C berättar.
Håll regelbunden kontakt och informera kund under händelseförloppet. Erasmie och
Pihlsgård menar på att genom att hålla en regelbunden kontakt ökar förtroendet hos
fastighetsmäklaren. Kunderna blir då oerhört nöjda med servicen.
För många människor är en fastighetsaffär det viktigaste i deras liv. Visar
fastighetsmäklaren på ett stort engagemang finns större möjligheter att bli
rekommenderad, enligt Erasmie och Pihlsgård. Att bli rekommenderad av kunder är
något som är otroligt viktigt inom fastighetsmäklarbranschen. Inte minst genomsyrar
det resultatet från alla våra intervjuer med kunder. Alla svarade att goda
rekommendationer är jätteviktigt.
Efter intaget har kunden en uppfattning av hur denne ska bli behandlad av dig som
fastighetsmäklare. Rosell menar på att resultatet av kundens förväntningar av
fastighetsmäklaren, är skillnaden mellan det som utlovats och det som kan levereras.
Fastighetsmäklare A använder sig av den principen att hela tiden försöka överträffa
kundens förväntningar. Men Rosell menar samtidigt att en fastighetsmäklare aldrig ska
lova mer än vad som kan hållas.
När en fastighetsmäklare agerar proffsigt mot kund och levererar en strålande service.
Då spelar det inte lika stor roll vilken klädsel eller ålder fastighetsmäklaren har eller
vilken byrå denne arbetar på. Analysen av statistiken pekar på att kunden hellre vill ha
en fastighetsmäklare som bryr sig om kunden och sätter denne i centrum. Kunden
bryr sig inte ifall fastighetsmäklaren SER framgångsrik ut.
För en kund är det viktigaste om denne känner förtroende, ett engagemang, en
kunskap och en lyhördhet hos fastighetsmäklaren. Dessa är framgångsreceptet enligt
alla våra intervjuer, undersökningar och teorier. Samt varit det mest avgörande för om
en fastighetsmäklare ska bli anlitad eller inte.
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A. Djupintervju till fastighetsmäklare (frågor)


Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare?



Vad använder du dig av för säljteknik och metoder när du förmedlar?



Hur har du utvecklat din kundkontakt under din tid som fastighetsmäklare?



Kan du nämna något avgörande i din karriär som ökade volymen av dina
försäljningar, i vilka fall vad? Använde du dig av någon ny säljmetod eller teknik?
tänkte du annorlunda?



Vad känner du att du skulle vilja utveckla som fastighetsmäklare i samband med
kundmötet?



Vilka egenskaper tror du speglar en framgångsrik fastighetsmäklare inom
förmedling?



Hur förbereder du dig inför intaget? Några speciella metoder och tekniker?



Hur agerar du under ett intag, hur får du kundens uppmärksamhet och vad har du
för strategi/säljteknik?



Har ni regelbundna säljutbildningar? Hur ofta?



Årsinkomst?/ hur många objekt har du sålt senaste året?



Hur tror du att en bra fastighetsmäklare är på ett intag?

Bilaga
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B. Djupintervju till kund/ säljare (frågor)


Hur vill du att en fastighetsmäklare ska agera vid ett intag för att verka
professionell?



Vilka egenskaper ska finnas hos en fastighetsmäklare du anlitar?



Har du varit med om någon fastighetsmäklare som har varit mindre bra? Varför?



Vilka egenskaper skulle du inte vilja att din fastighetsmäklare har?



Har du varit med om någon fastighetsmäklare som du har varit extra nöjd med?
Varför?



Hur går du tillväga för att välja en fastighetsmäklare?



Är det viktigt att ha en regelbunden kontakt med din fastighetsmäklare? Om ja,
utveckla? Några särskilda situationer som är extra viktiga?



Hur viktigt är det att du har fått höra goda rekommendationer av bekanta vid val av
fastighetsmäklare?

Bilaga
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C. Enkät till kund/ allmänheten
Ålder: ______
Kön:

Man

Kvinna

Har du varit i kontakt med fastighetsmäklare som säljare av din bostad?
Ja
Nej
Vad är viktigt för dig hos en fastighetsmäklare: ”skala 1 – 4” där 1 är mindre viktigt och 4
är väldigt viktigt.
Ålder:

1----2----3----4

Klädsel:

1----2----3----4

Förtroendeingivande:

1----2----3----4

Kostnad:

1----2----3----4

Social kompetens:

1----2----3----4

Lyssnar/iakttagande

1----2----3----4

Jobbar på en välkänd byrå:

1----2----3----4

Fastighetsmäklarens engagemang:

1----2----3----4

Ser framgångsrik ut:

1----2----3----4

Genomför ett snabbt arbete

1----2----3----4

Jobbat under en längre tid som fastighetsmäklare

1----2----3----4

Följer upp efter en avslutad affär

1----2----3----4

Ringa in ett av följande svarsalternativ:
Vad skulle du uppskatta om en fastighetsmäklare gjorde efter en affär?
Skicka blommor

Ringa upp

Ingenting

Annat

Vad är viktigast hos en fastighetsmäklare?
God kunskap

Bilaga
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