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Abstract 
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Summary: The real estate broker is striving to get missions from clients.  The 

quality of the actual sale technique is decisive when it comes to 
negotiation. The recurrence messages from our study would be 
accommodation at that current situation. Real estate brokers that 
face customers on one so effectively manner as possible will 
become profitable and successful. 

 
Sammanfattning: Fastighetsmäklare strävar hela tiden efter att få uppdrag av kunder. 

Kvalitén på säljtekniken hos den enskilde fastighetsmäklaren är av 
stor vikt vid förhandlingen med kunden. Det återkommande 
budskapet från vår studie torde vara anpassning till den aktuella 
situationen. Den fastighetsmäklare som klarar av att möta 
kunderna på ett så effektivt sätt som möjligt kommer att bli lönsam 
och framgångsrik.  
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Sammanfattning 
 
Hur arbetar egentligen en fastighetsmäklare med olika säljtekniker? Finns det likheter och 
skillnader i tillvägagångssätt bland de olika fastighetsmäklarna och isåfall vilka? Vi valde att 
intervjua personer som har lång erfarenhet av försäljningsbranschen med goda resultat och 
hög omsättning. Vi har även valt att intervjua personer som själva undervisar inom området 
säljteknik. För att skapa en referenspunkt åt oss själva och för läsaren är det viktigt att ha 
betydelsen av intagsprocessen vid fastighetsaffärer i åtanke. Detta är den mest avancerade 
utmaningen gällande säljteknik för en fastighetsmäklare.   
 
Det som vi ville få fram var att skönja likheter och skillnader i uppfattningar kring säljteknik.  
Vi läste in oss på tidigare skrivet material och jämförde sedan detta med vår egna empiriska 
undersökning. Vi har i arbetet använt oss av ett hermeneutiskt synsätt, där vi genom 
intervjuerna inte sökt några sanningar utan snarare exempel. Vi har i vår metod, enligt 
hermeneutiska riktlinjer, strävat efter att genom den empiriska delen förmedla 
fastighetsmäklarens egen syn på säljteknik.  
 
Två viktiga instrument som används är öronen och munnen. ”Lyssna dubbelt så mycket som 
du pratar” säger en av respondenterna. Att fråga innebär ändå många fördelar. Dels tar du reda 
på så mycket som möjligt om kunden och dels får du kontroll över situationen. 
 
Det som har undersökts mest frekvent tidigare är själva avslutsmetodiken. Det är här många 
fastighetsmäklare gör fel och inte får ett avslut till stånd. Genom ett bra kroppsspråk kan man 
lättare övertyga kunden och komma till avslut. Kroppsspråket används som en slags 
manipulativ metod, ett sätt att försköna sanningar.  
 
I teorin behandlas kundinvändningar som ett sätt för fastighetsmäklaren att motverka just 
kundinvändningar. Ingen av respondenterna verkar arbeta på det sättet. Istället vill man vända 
en invändning mot något positivt.  
 
Något som vi uppmärksammat under studiens gång är sambandet mellan ökad konkurrens och 
ökad kvalitet i tjänsten för kunden. I viss mån tenderar detta förhållande att ibland bli omvänt, 
ökad konkurrens ger en kvalitetsförsämring av fastighetsmäklartjänsten.  
 
Det finns en del likheter och skillnader som vi söker i problemformuleringen. Dessa har vi 
analyserat och kommit fram till att det inte finns tillräckligt många indicier som stöder 
påståendet om en bästa säljteknik. Man måste istället hela tiden anpassa sig efter situationen. 
Kan man använda alla de olika ”säljtekniska nycklar” som finns att foga över kommer man 
lyckas bra som fastighetsmäklare.  
 
Anpassa är det återkommande budskapet från respondenterna och får också bli synonymt med 
slutsatsen i denna studie. 
 
Frågan är hur långt man får gå som fastighetsmäklare när det gäller att hitta tekniker som 
medför stor försäljning. En uppsats som handlar om hur olika säljtekniker påverkar 
tjänstekvaliteten ser vi som fortsatt relevant forskning. När blir det omoraliskt och måste man 
införa en lagstiftning mot detta? Att skydda kvalitén på tjänsten torde vara en högt uppsatt 
prioritet på dagordningen hos varje fastighetsmäklare.  
 
 



 5

Summary 
 
How does a real estate agent really work with different kinds of sales techniques? Are there 
similarities and differences in the procedure among real estate agents and if that’s the case 
what are these differences. We selected persons whom have got good experience from the 
sales industry with a high level of good results. We’ve also selected in interviewing persons 
who educates in the topic of sale. In order to make a reference spot for our selves and for the 
reader it is crucial to have in mind the critical process of the actual inbringing of the objects. 
This is the most advance challenge in the matter of sales technique for a real estate broker.    
 
We have been doing researches on what have been written earlier and compared these 
statements to our own empirical survey.   
 
Two important instruments that are used in doing these kinds of business are a persons ears 
and the mouth. “Listen twice as much as you speak” says one of the respondents. Making up 
questions tend to give several advantages. This will make you feel of your in control of the 
situation and meanwhile you’re finding out as much as you possibly can about the clients 
situation.  
 
The technique of how one should come to a complete and finish the deal of is probably the 
most examined topic of sales technique. And this is where the broker should do anything 
wrong. Many agents tend to lack skills in this situation. In having a good body language 
persuading customers is a whole lot easier. Body language is being used as a kind of 
manipulative method in trying to embellish the truth.   
 
In the theoretical part customer complaints are being discussed as a way from the agent in 
preventing this to happen. None of the respondents seem to work in this way. Instead they 
want to change a customer complaint into something positive.   
 
What really caught our notice during the study was the connection between higher 
competitions which should lead to more quality in the service for the client. In some extend 
this relation tend to show the opposite way, increased competition gives a set down of the 
service quality.  
 
The differences and similarities that we seek in our problem have been analysed and we’ve 
drawn the conclusion that there aren’t that many things that supports the statement of a best 
sales technique. One has to adjust in term of how the situation looks like all the time. If you 
know how to use all of the “sale technique tools” you will end up as a successful real estate 
agent.   
 
Adjustment is the repealing message from the respondents.  
 
The question is how far a real estate agent is allowed to go in terms of finding the right 
technique that brings great sales fixtures. A paper that comprehends on how different sales 
techniques affect the quality of services is something that would be nice in taking part of.  
When does it become immoral and is a new law in this necessary? Protecting the service 
quality should be at the top of every broker’s agenda.  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenterar vi studiens bakgrund, syfte och de frågeställningar som 
vi avser att besvara i uppsatsen. 
 

1.1 Bakgrund 
 
För att placera säljteknik vid fastighetsförmedling i ett sammanhang kan man först gå tillbaka 
till allmän marknadsföringsteori. Säljteknik innebär i hög grad att kunna marknadsföra sig 
själv och sin tjänst eller produkt. Kotler menar att de 4-p: na är en viktig nyckel i 
marknadsföringssammanhang: pris, produkt, plats och påverkan. 1  Den sistnämnda faktorns 
påverkan blir i denna studie synonymt med säljteknik och personlig försäljning. Hur påverkar 
man kunderna genom sin säljteknik för att intaget skall leda till avslut? Ett annat 
marknadsföringsbegrepp som är viktigt att känna till inför studien är "Word of mouth 
influence" 2, en mycket viktig parameter vid val av fastighetsmäklare.  
 
Kotler betonar också vikten av relationsmarknadsföring (CRM, Customer relationship 
management).3 CRM är starkt förknippat med kundens slutliga val av mäklare och utgör 
således ett eget led, och ett användbart instrument inom ramen för den enskilde 
fastighetsmäklarens säljteknik. 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Det finns lika många säljtekniker som det finns människor.4 En fastighetsmäklares arbete går i 
huvudsak ut på att knyta samman människor som utbyter bostäder med varandra. 
Fastighetsmäklarutbildningen tillhör en av landets mest sökta utbildningar. Orsaker till detta 
torde vara dels prisstegringen på bostadsrätter och villor och givetvis den relativt höga lön 
som en fastighetsmäklare erhåller för utfört arbete. Då vi nu har läst 3 år på Högskolan och 
vår inriktning har varit fastighetsförmedling ställer vi oss frågan hur det kommer sig att vi inte 
under någon gång fått lärdom i säljteknik. En fastighetsmäklare som inte kan marknadsföra 
sig själv och kommunicera på ett bra sätt med kunden är ingen bra fastighetsmäklare.  
 
En fastighetsaffär berör stora summor pengar och är bland de största affärerna en enskild 
person gör under sitt liv. Därför är det av stor vikt att det går rätt till så att både köpare och 
säljare blir nöjda. En fastighetsmäklare måste ha många egenskaper för att lyckas. Man måste 
kunna vara lite grand jurist, psykolog, ekonom och naturligtvis en stor del försäljare. För att 
lyckats knyta ihop säcken och få en påskrift måste en fastighetsmäklare ta fram sina 
säljarkunskaper. 
 

• Hur arbetar olika fastighetsmäklare med olika säljtekniker?  
• Finns det likheter och skillnader i tillvägagångssätt bland de olika fastighetsmäklarna 

och i så fall vilka? 
 

                                                 
1 Kotler, Philip, Principles of marketing 11:e upplagan. s.50 
2 Ibid. s. 437 
3 Ibid. s. 13 
4 Intervju Filip Hermansson, VD, 060427 



 7

1.3 Syfte 
 
Vi vill lyfta fram eventuella likheter och skillnader i tillvägagångssättet för att kunna studera 
om det finns en särskild säljteknik som fler källor förespråkar och anammar framför en annan 
teknik. Om så är fallet skulle svaret på frågan peka på att den mest använda tekniken är den 
bästa och följaktligen utgöra en referensram att hålla sig till i sitt eget arbete som 
fastighetsmäklare.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Säljteknik används inte bara inom fastighetsmäklarbranschen utan är ett vitt omfattande 
begrepp. Intaget vid en husförsäljning kan liknas vid många andra säljsituationer. Själva 
intaget är en process som leder fram till ett avslut och synonymer finns inom många olika 
branscher och säljsituationer. Vi har dock valt att i första hand avgränsa oss till säljteknik vid 
intaget av en privatbostadsaffär. Vi anser att intaget är den del i en fastighetsmäklares arbete 
som kräver mest säljtekniska egenskaper.  
 

1.5 Disposition 
 
Kap 2: Metod 
Här beskriver vi hur vi gått tillväga för att få svar på våra undersökningar om säljteknik. 
Metoden som vi använt oss av i stort är intervjuer samt tidigare skrivet material. 
 
Kap 3: Teori 
Här visar vi teoridelen av uppsatsen. Teoridelen syftar till att berätta och beskriva det som 
tidigare finns skrivet i ämnet. Tanken här är att läsaren ska få förståelse för ämnet innan vi 
behandlar empirin. 
 
Kap 4: Intervjuer 
I detta kapitel redovisar vi intervjuerna som vi utfört. Här kan läsaren på ett enkelt och läsbart 
sätt åskådliggöra varje intervjupersons svar på frågorna. 
 
Kap 5: Analys 
Här vill vi analysera våra data, dvs. det som vi kommit fram till genom våra empiriska 
undersökningar. Tanken är att knyta ihop teori och empiri. 
 
Kap 6: Slutsats 
I detta kapitel väljer vi att fritt diskutera och knyta tillbaka till problemformulering och syfte.   
 
Kap 7: Fortsatt forskning 
I detta kapitel vill vi ge tips på fortsatta studier i ämnet säljteknik.
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2 Metod 
 
I detta kapitel vill vi ge förklaringar till hur vi har arbetat med uppsatsen och varför vi gjort 
som vi gjort. Vi presenterar intervjupersonerna lite närmare och ger läsaren en bild av hur vi 
ser på vår egen undersökningsmetod.  

 

2.1 Hermeneutiskt synsätt 
 
Begreppet hermeneutik härstammar från det antika Grekland och i gudanamnet Hermes.5 Det 
ligger i hermeneutikens natur att inte ”tvinga sig på” utan var och en ska kunna bilda sig en 
egen uppfattning och en dialog ska kunna föras på lika villkor.6 Hermeneutik är ett sätt att se 
på verkligheten. Två vanliga exempel på att formulera hermeneutik är ”ingen förståelse utan 
förförståelse” och ”en förståelse av delen förutsätter en förståelse av helheten”.7  
 
Vi har valt att nyttja ett hermeneutiskt synsätt till denna uppsats. Detta beror till stor del på att 
vid en fastighetsaffär är det många känslor inblandade och det finns inga riktlinjer eller data 
som säger hur en människa ska bete sig vid en fastighetsaffär. Hermeneutiken svarar på 
frågan: ”Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det”?8 Inom Hermeneutiken söks 
inga sanningar utan poängen är att bilda sig en verklighetsuppfattning utifrån den omgivande 
miljön.  
 
Våra egna intervjuer utgår från ett hermeneutiskt sätt. Vi vill försöka att genom den empiriska 
delen förmedla ”kött och blod åt den hermeneutiska teorin”.9  
 

2.2 Arbetets trovärdighet 
 
För att göra studien mer trovärdig har vi valt att intervjua personer som har lång 
branscherfarenhet med goda resultat och hög omsättning. Vi har även valt att intervjua 
personer som själva undervisar inom området säljteknik. Båda könen är representerade och 
åldersspektrat ligger mellan 25-65 år, de intervjuade arbetar i olika regioner av landet, såväl 
småstad som storstad. De representerade områdena är Gävle, Uppsala, Stockholm och 
Göteborg. De personer vi intervjuat har alla kopplingar till fastighetsmäklarbranschen. 
 
Genom vårt hermeneutiska synsätt vill vi ge utrymme för individen att uttrycka sina känslor 
genom intervjuerna. Vi vill försöka skapa en så öppen dialog som möjligt med respondenten. 
Att använda ljudupptagning istället för penna och papper menar vi ger ett bättre flöde i 
diskussionen med den intervjuade. Genom våra intervjufrågor vill vi få respondentens egen 
syn på hur fastighetsmäklaren och branschen ser på frågor gällande etik och moral kopplat till 
säljprocessen. 
 
 

                                                 
5 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik i teori och praktik, s.7 
6 Ibid. 
7 Molander Bengt, Vetenskapsfilosofi, s. 232 
8 http://www.infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.htm#Vad%20är%20hermeneutik? 
9 Ödman, Per-Johan, Hermeneutik i teori och praktik, s.11 
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Målet är att analysera intervjuerna för att skönja likheter och skillnader i uppfattningar kring 
säljteknik. Vi har läst in oss på tidigare studier inom ämnet, dessa presenteras i teoriavsnittet 
och jämförs sedan med empirin för att ge en samlad slutsats.  
 
Metoden att spela in samtliga intervjuer medför både positiva och negativa sidor. Det positiva 
är att vi exakt kan återge det som intervjuobjektet sade. Detta minskar risken för 
misstolkningar av intervjuerna. Det negativa med metoden är att intervjuobjektet kan känna 
vissa hämningar att tala fritt av rädsla för att detta exakt registreras. Det sammanlagda 
intervjumaterialet är omkring 3 timmar, fördelat på cirka 45 minuter per respondent. 
 

2.3 Metodkritik 
 
Medvetenhet föreligger i det faktum att studien inte kan anses vara synonym för den generella 
uppfattningen kring säljteknik då endast fyra stycken primärkällor har nyttjats till empiri 
delen. Dessa källor är dock av så pass varierande och trovärdig karaktär att de täcker många 
områden och uppfattningar.  
 
Primärkällornas budskap har vi sedan letat stöd för i empirin för att få fram en analys som 
skall ge en inblick i likheter och skillnader i uppfattningar kring säljteknik. Vi söker inga 
direkta sanningar genom vårt hermeneutiska synsätt men vi vill ändå förmedla en känsla till 
läsaren av hur säljtekniken förhåller sig till det teoretiska synsättet.   
 

2.4 Presentation av primärkällorna 
 
Vår ambition är inte att avslöja vem som sagt vad. Vi har därför valt att redovisa svaren 
genom att låta respektive intervjuperson representeras av en bokstav. 
 
Tiit Lüllma: Fastighetsmäklare sedan 1974. Tiit driver ett mäklarkontor i Uppsala och har för 
närvarande 15 st. anställda. Han är även auktoriserad fastighetsmäklare sedan 1988. Tiit sitter 
med som medlem i allmänna reklamationsnämnden där han är mäklarsamfundets 
representant. Idag undervisar han även inom ämnet fastighetsförmedling på högskolan i 
Gävle. Tidigare har han verkat som lärare inom nationalekonomi vid Uppsala universitet. 
 
Maj-Britt Lundberg: Fastighetsmäklare vid Skandia Mäklarna i Gävle. Maj-Britt har 
erfarenhet inom fastighetsmäkleri både från Stockholm och från Gävle.  
 
Filip Hermansson: Sedan 1996 har Filip jobbat som säljare inom diverse olika branscher. 
Filip har tidigare varit anställd på Erik Olsson fastighetsbyrå. Han har även erfarenhet som 
försäljningschef för Sverige åt Student Consulting, ett företag inom bemanningsbranschen. 
Idag jobbar Filip som VD för entreprenörsdelen i Student Consulting, förövrigt ett av 
Sveriges snabbast växande företag (-05, -06).   
 
Fredrik Linder: Tidigare erfarenheter av säljarbete och serviceyrken. Idag jobbar Fredrik 
som fastighetsmäklare på Notar, Kungsholmen. 
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2.5 Intervjuer 
 
Tiden då vi utförde våra intervjuer är enligt följande;  
 
Lüllma T, Riksmäklaren, Uppsala, 2006-03-24, kl. 12:20 
 
Linder F, Notar, Stockholm, 2006-04-23, kl. 16:45 
 
Hermansson F, Student Consulting, Stockholm, 2006-04-27, kl. 17:10 
 
Lundberg M-B, Skandia Mäklarna, Gävle, 2006-04-28, kl. 13.30 
 
Tiden vi hade med intervjupersonerna varierade. I genomsnitt låg tiden på omkring 45 
minuter. Vissa kunde ta sig friheten att prata mer än andra. 
 
Intervjuerna är själva systematiken i uppsatsen. Utifrån intervjuerna kan vi dra våra slutsatser 
och analysera oss fram till ett resultat. För att få konstruktivitet och kvalité när vi ska 
analysera gäller det att vi får fram svar med kvalité i våra intervjuer. Det är viktigt att vi 
ställer rätt frågor till intervjupersonerna precis på samma sätt som en fastighetsmäklare känner 
av vilka frågor som är lämpade att ställa till en kund.  
 
De frågor som vi använt oss av kommer behandlas längre fram i uppsatsen och man kommer 
även att kunna åskådliggöra intervjupersonernas svar.  
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3 Teori 
 
Teoriavsnittet omfattar de delar som utgör en fastigthetsmäklares säljtekniska egenskaper. 
Idéer och tankar om fastighetsförmedling förklaras och ger förförståelse inför metodkapitlet 
åt läsaren. Författarna som vi valt att arbeta med har sina huvudsakliga ideér förankrade i 
säljsituationer som i sin direkthet inte berör fastighetsförmedlingsprocessen men likväl 
anammar den professionella hanteringen av säljtekniska beteenden som en fastighetsmäklare 
står inför.    

 

3.1 Olika delar vid intagsprocessen.  
 
En försäljningsprocess kallas av fastighetsmäklare för intag. Fastighetsmäklaren besöker en 
potentiell säljare och hoppas på att åka därifrån med ett påskrivet förmedlingsuppdrag. Här 
gäller det alltså att ta fram alla de verktyg man har i sin verktygslåda. Intagsprocessen är den i 
särklass mest säljtekniska biten i en fastighetsaffär.    
 
En intagsprocess innehåller flera olika steg. Vi har tänkt ge läsaren en bild av vilka steg som 
måste genomgås för att få till ett avslut. Först och främst gäller det att få möjligheten till att 
komma ut till en potentiell säljare. Hur man nu kommer till ett intag kan variera. Det finns 
kunder som endast påstår sig vilja ha en värdering av sin bostad men någon stans har en tanke 
om en närliggande försäljning. Där gäller det för fastighetsmäklaren att kunna läsa av och 
sätta in säljstöten. Första intrycket är oerhört viktigt och öppningsrepliken kan vara avgörande 
för ett lyckat samarbete.10 Toft beskriver hur öppningsrepliken har betydelse framförallt vid 
telefonförsäljning. En fastighetsmäklare jobbar oerhört mycket från telefonen och det är ett 
måste med bra repliker och säljande egenskaper även från telefonen. Beroende på vilken kund 
man har att göra med anpassar man sitt öppnande efter denna.11  
 
Har man väl fångat en säljares intresse så gäller det att börja förhandla. Förhandlingstekniken 
beskrivs bl.a. av Holmberg på ett bra sätt. Han menar att det gäller att gå de fyra olika stegen 
för att nå ett avslut. Relationsprocessen, analysprocessen, utvärderingsprocessen och 
beslutsprocessen är de steg som man möter i en förhandling.12Relationsprocessen går i stora 
drag ut på att skapa en relation mellan fastighetsmäklaren och kunden.  Kunden får en slags 
kompiskänsla och kan identifiera sig med fastighetsmäklaren. Det gäller att övervinna 
misstänksamheter från kundernas sida och skapa ett trovärdigt intryck.13  
 
Under förhandlingens gång så gäller det att hålla i taktpinnen och styra vart säljet är på väg, 
det är inte tillåtet för en bra säljare att tappa taktpinnen och låta kunden bestämma.14 Här kan 
man direkt se en parallell till en fastighetsmäklare på ett intag. Tillåter man säljarkunden att 
sätta ribban försvinner säljaregenskaperna snabbt och affären likaså.   
 
Analysprocessen syftar till att få information om kundens situation. Här gäller det att arbeta 
mycket med frågor för att få reda på så mycket som möjligt om kunden.15 Innan man åker på 

                                                 
10 Toft, Erik, Säljaren, s.124 
11 Ibid., s 137 
12 Holmberg, Eric, s.151 
13 Ibid  
14 Team Torped, Filip Hermansson, säljutbildningsmaterial Student Consulting,  
15 Holmberg, Eric, s.154 
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ett intag tittar fastighetsmäklaren på statistik om vad som sålts tidigare i området och även 
drar ut ett fastighetsutdrag för att veta sådant som t.ex. taxeringsvärde, areal och ev. 
Inteckningar.16  
 
Med utvärderingsprocessen menas det att kunden ska kunna se tydligheten i att just du har 
lösningen på hans problem.  
 
Det ska inte finnas några oklarheter och det är viktigt att kunden ser sin motprestation 
(vanligtvis i form av pengar) som meningsfull.17 Beslutsprocessen är det sista steget i en 
förhandling. Här är det upp till kunden att komma underfund med om han eller hon vill anlita 
dig som fastighetsmäklare. Beslutsprocessen i sig kan du som fastighetsmäklare inte påverka 
utan din fokusering ska ligga på de andra stegen, beslutet tar kunden själv.   
 

3.2 Olika Säljare – Olika roller 
 
Holmberg beskriver hur det krävs olika säljarroller beroende på säljsituationen. Då det gäller 
att förvalta och bibehålla en kund krävs en viss säljarroll och om det gäller att skaffa nya 
kunder måste man arbeta på ett annat sätt. 18 Detta verkar kanske mer eller mindre självklart 
men det krävs ändå en skicklighet från en fastighetsmäklares sida från att slå om från en roll 
till en annan.  
 
Man kan inte vara och pressa en kund lika hårt när det gäller försäljning av en produkt som 
genererar i flera återkommande besök. Till slut kommer kunden att känna sig för pressad och 
vill förmodligen inte ha mer med dig att göra. Rackham beskriver detta väldigt bra och han 
poängterar hur lätt det är att tappa kunder som känner att säljaren är för påtvingande och det 
är lätt att man intar en försvarsställning och vill fly sin väg.19 En fastighetsmäklare som gång 
på gång maler sina argument trots att kunden redan har bestämt sig för en annan mäklare gör 
skadan än större.    
 

3.3 Behovsanalysen 

 
Ett bra förarbete är lika viktigt som själva intagsarbetet. Det gäller att komma så väl förberedd 
till kunden som möjligt. Har du gjort en ordentlig analys och förberett dig väl på vad som 
komma skall kan du lättare hitta svar och låta mer trovärdig än vad fallet blir om du kommer 
till en kund utan förarbete. 20  
 
Om en kund anlitar dig och vill att du ska utföra en tjänst är det för att han har ett behov som 
han vill ska uppfyllas. Holmberg beskriver begreppet behovsanalys med följande citat: ”Vill 
du sälja något till oss?” Berätta då för oss varför vi skulle kunna köpa din produkt lika gärna 
som du vill sälja den. 21 Fastighetsmäklarens förmåga att få kunden att tro att det är han som 
måste bevisa att han har något av intresse att sälja och vad detta kan vara värt för 
fastigehtsmäklaren. Om det varit det motsatta läget hade fastighetsmäklaren varit tvungen till 

                                                 
16 Praktisk fastighetsjuridik, Mäklarsamfundet, s.47 
17 Ibid 
18 Holmberg, Eric, s.20 
19 Rackham Neil, Personlig försäljning, s.17 
20 Team Torped, Filip Hermansson, säljutbildningsmaterial Student Consulting,  
21 Holmberg, Eric, s.141 
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att övertyga kunden om att han är den som klarar uppdraget bäst. Det finns tre huvudskäl till 
varför en behovsanalys är så viktig enligt Holmberg. 22 
 

• Den som inte gör en fullständig inventering av sina kunders behov öppnar således 
dörren för konkurrenterna.  

 
• Bristfällig information leder till att kunden köper för mycket av en vara och 

reklamationer blir vardagsmat.  
 

• En noggrann behovsanalys utgör en grundförutsättning för att kunna välja rätt 
försäljningsargument. Den som inte är tillräckligt välinformerad om kundens behov 
gör ett dåligt intryck.  

 
Det är viktigare att göra en behovsanalys av nya kunder framför gamla. Dessa känner du inte 
sedan tidigare vilket gör hela processen svårare. Gamla kunder kan man inte bara lämna åt 
slumpen. 
 
Om man gör en mindre bra behovsanalys är risken att det slår tillbaks mot en senare. Brister 
från fastighetsmäklarens sida under behovsanalysen kan medföra klagomål från kunden 
senare och hur ska man tackla dessa invändningar? 
 

3.4 Kundinvändningar 
 
Nästan alla fastighetsmäklare blir någon gång uppringd av en köpare som har invändningar 
mot köpet. Det kan vara av det slaget att köparen upptäckt en fuktskada som han inte fått 
vetskap om eller att säljaren undanhållit väsentlig information. Skickliga fastighetsmäklare 
bemöter färre invändningar därför att de har lärt sig förebygga dem, inte bemöta dem.23 Om 
en kund känner att det blir för många fel så blir det inget köp. Det känns logiskt att behandla 
invändningar på ett så smidigt sätt som möjligt. Men det som är intressant är att ställa sig 
frågan om man behandlat symptomen eller orsaken. Rackham menar att det är bättre att 
komma med lösningar på ett problem som ännu inte finns.24 För en oerfaren fastighetsmäklare 
kan detta verka svårt och avancerat. Det tar förmodligen ett tag innan man lär sig vilka 
invändningar som möjligtvis kan uppkomma. 
 
Invändningar är en kund som uttrycker tveksamhet.25 Det som Holmberg vidare säger är att 
invändningar är en invitation till fortsatta dialoger, istället så lägger fastighetsmäklaren sig på 
försvar i syftet att inte avslöja brister eller svagheter.   
 

3.5 Behov av att fråga 
 
För att lyckas få kunden att göra som man vill måste man kunna både lyssna och fråga. Hur 
mycket ska man lyssna och hur mycket ska man prata? Det gäller även att anpassa rätt fråga 
till rätt kund. Fördelarna med att fråga mycket är många. Dels tar du reda på så mycket som 

                                                 
22 Ibid. 
23 Rackham Neil, Personlig försäljning, s.117 
24 Ibid. s.124 
25 Holmberg, Eric, Professionell försäljning, s.195 
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möjligt om kunden och dels så får du kontroll över situationen. Holmberg beskriver 10 goda 
skäl till varför det är bra att ställa olika typer av frågor.  
 

• Du får information. 
 

• Du väcker kundens uppmärksamhet 
 

• Du får kunden att tänka efter 
 

• Du visar ditt intresse för kunden 
 

• Du bestämmer temat över samtalet 
 

• Du vinner kundens sympati. 
 

• Du skaffar dig tid att tänka efter.  
 
• Du minskar risken för att tala förbi kunden.  

 
• Du minskar risken att säga sådant, som är klumpigt och motsägelsefullt.  

 
• Du minskar risken för att skärpa meningsskiljaktigheter mellan dig och motparten. 26  

 
Det finns många olika typer av frågor som man kan ställa. Ledande, slutna, öppna, neutrala 
och bindande är exempel på några. De frågor som är svårast att ställa och som oftast bara 
toppsäljare vågar ställa är s.k. motfrågor.27  
 
En motfråga kan vara t.ex. ”Jag är inte beredd att betala mer än 95 000: -.” ”Varför just 
95 000?”28 Kunden blir här blockerad av säljaren och känner att han har liten makt att påverka 
priset. Säljaren är för tuff för kunden och villkoren bestäms av säljaren.  
 
Självklart spelar innehållet i frågorna stor roll. Man kan inte fråga vad som helst även om man 
gör det med ett gott självförtroende. Holmberg beskriver återigen hur viktigt det är att få 
bekräftelse från kunden om att informationen gått fram. Det är helt ok att fråga kunden om 
detta. T.ex. så kan man svara så här: ”är vi helt eniga om detta?”29 Kunden blir tvungen till att 
lyssna eller i alla fall be fastighetsmäklaren ta om informationen ännu en gång.  
 
Öppna och raka frågor fungerar inte alls när det gäller komplex försäljning menar Rackham.  
 

• Raka frågor, besvaras med ett enda ord; ”Ja” eller ”nej” 
• Öppna frågor, kräver ett längre svar, kallas ibland för berättarfrågor. 30 

 

                                                 
26 Holmberg, Eric, s. 168 
27 Ibid., s.171 
28 Ibid.  
29 Ibid. 
30 Rackham Neil, Personlig försäljning, s.41 
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Det går säkert bra med öppna och raka frågor men om det gäller t.ex. försäljning av ett hus 
eller en lägenhet som omfattar många fler områden än försäljning av t.ex en dammsugare så 
finns det bättre frågetekniker. 31  
 
Det finns några grundregler som man ska beakta när man frågar. Det gäller att fråga kort, 
förståeligt, preciserat, anpassat, målinriktat och tydligt. 32  
 
Innan man kan lösa en kunds problem så måste man lära känna kunden. Det är bra om man på 
ett så tidigt stadium som möjligt kan känna om det är en potentiell kund man har att göra med 
eller inte.33  
 

3.6 Behov av att lyssna 
 

Kan man lära sig att både lyssna och fråga så kommer resultatet bli bra. Holmberg skriver om 
att många människor ägnar alldeles för mycket tid åt att prata istället för att lyssna. 34 Det 
finns många fördelar med att lyssna. Du får bl.a. information från kunden, du vinner sympati 
och du får veta kundens inställning till dina argument.35  
 
Problem kan uppstå vid tillfällen när man försöker samtala med en kund via telefon. Där ser 
inte kunden ditt kroppsspråk och det är lätt att tappa uppmärksamheten från kunden. Det är 
svårare att koncentrera sig på ett telefonsamtal än ett personligt samtal36, detta verkar i och för 
sig självklart för dom flesta.  
 
Det är absolut tillåtet och väldigt uppskattat om man gör pauser emellanåt för att försäkra sig 
om att budskapet nått fram, detta gör man enklast genom att fråga kunden genom 
sammanfattningar. 37 På detta sätt visar man intresse för kunden.  
 

3.7 Kundidentifiering 
 
Fastighetsaffärer är för många människor den största ekonomiska affären man gör under sin 
livstid. Fastighetsmäklare vill gärna få kunden att känna en form av samhörighet med 
fastighetsmäklaren. Man kan säga att man speglar kunden.38  
 
Höj upp kunden och blanda öppna och stängda frågor menar Filip Hermansson, detta innebär 
att man ska ställa sådana frågor som man redan vet svaret på för att låta sig påläst och få 
kundens intresse. Filip menar även att fastighetsmäklare som inte vill spegla kunden mer 
utger sig som informatörer och inte som fastighetsmäklare eller säljare. 39  

                                                 
31 Rackham Neil, Personlig försäljning, s.12 
32 Holmberg, Eric, s.172 
33 Ibid. 
34 Holmberg, Eric, s.175 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Team Torped, Filip Hermansson, säljutbildningsmaterial Student Consulting,  
39 Ibid. 
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3.8 Avslutstekniken 
 
För att tillslut få kunden att vilja anlita dig som fastighetsmäklare måste man använda sig av 
en bra avslutningsteknik. Det finns inga tekniker som är mer undersökta än avslutstekniken.40 
Målet är att få en underskrift av kunden som ett kvitto på förtroende. Avslutet kan liknas vid 
sanningens ögonblick, det är nu eller aldrig. Rackham har forskat en hel del i vad avslut 
egentligen innebär. Det finns många traditionella tekniker som t.ex. ”ta för givet tekniken”, 
”alternativtekniken”, ”svårighetstekniken”, ”sista chansen-tekniken” och ”ordersedel-
tekniken”.41 Dessa tekniker är välbeprövade men Rackham menar att de inte är så 
sofistikerade och fungerar mindre bra vid komplex försäljning. 
 
Toft är väldigt kritisk när han säger att säljare med ”bristande förmåga att nå avslut kostar 
näringslivet inte miljoner utan miljarder kronor om året”.42 Vidare utvecklar han sitt 
resonemang om att det är cheferna som är för dåliga på att anställa rätt personer.  
 
En målmedveten och skicklig fastighetsmäklare ger sig inte förrän han fått ett 
förmedlingsuppdrag påskrivet. Toft och Rackham tar upp fyra vanliga fel som leder till ett 
misslyckat resultat och inte ger ett avslut.  

 
• Dålig motivation; Säljaren visar inte entusiasm och motivation. 
 
• Dålig förberedelse; Det gäller att planlägga säljpresentationen in i minsta detalj, en 

dåligt förberedd säljare kommer inte till avslut. 
 
• Bristande färdighet; Det är lika mycket ”blod, svett och tårar” för att bli stjärnsäljare 

som att bli stjärna inom t.ex. idrott eller konst. 
 
• Dåliga vanor; som ung har man alla chanser att lägga sig till en del goda vanor. ”Det 

är svårt att lära gamla hundar att sitta”.43 
 
 
3.9 Uppföljning 
 
Det är dom små sakerna som gör att man som kund känner sig speciell. Att skicka en 
julhälsning eller ringa upp kunden ett par veckor efter tillträdet kan betyda att 
fastighetsmäklaren får fler rekommendationer från kunder och därmed fler affärer.44 
Kroppsspråket är viktigare än man tror när det gäller att förmedla trovärdighet och entusiasm, 
kroppsspråket kan vara ett steg i att försköna sanningen s.k. manipulation och detta kan 
tydliggöras genom kroppsspråk. Fördelningen ser ut ungefär så här: 
 
10 % vad du säger 
30 % hur du uttrycker det 
60 % på vilket sätt du säger det (med kroppen).45  
 
                                                 
40 Rackham, Neil, Personlig försäljning, s.144 
41 Ibid. 
42 Toft, Erik ,s.162 
43 Ibid., s.162 
44 Ibid.  
45 Magnusson Mats & Forssblad Håkan, Marknadsföring i teori och praktik, s. 287 
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Har man koll på alla de bitar som vi nu tagit upp så kommer man lyckas bra som 
fastighetsmäklare. Glöm nu inte att skicka en julhälsning eller varför inte slå en signal?... 
 
 
 
 
 
 



 18

4 Empiri säljteknik  
 
Säljteknik är en mycket komplex process med många faktorer och delmoment som påverkar 
utfallet. En fastighetsmäklare måste vara mångsidig och flexibel i sitt agerande mot olika 
kunder för att intaget skall leda till avslut. Begreppet säljteknik innefattar en hel del 
psykologi, beteendevetenskap, personkemi och annat. För att göra texten mer läsbar och 
löpande, så att man kan skönja likheter och skillnader i respondenternas förhållningssätt på 
ett tydligt sätt har de som tycker lika placerats för sig och vice versa. Därav är den inbördes 
ordningen A till D inte alltid i följd. Detta underlättar en uppdelning av åsikterna inför 
analysdelen av uppsatsen. 

 

4.1 Säljteknik - en definition 
 
En lämplig ansats är att till en början definiera säljteknik som begrepp. Respondenterna har 
följande definitioner: 
 
A ”Säljteknik handlar om att hitta nycklarna till ett framgångsrikt koncept". Nycklarna får 
man genom praktisk säljträning”.  
 
B ”Säljteknik innefattar mycket bl.a. kroppsspråk, hur man talar, annonsering, hemsida, 
objektsbeskrivning ingår också i säljteknik”.  
 
C ”Hur man hanterar det kunderna svarar, dvs. argumentation". Sälj in dig själv, sälja in 
varumärket, och slutligen sälja bostaden. Är man inte säljare så är det här inget jobb för dig. 
Säljteknik innefattar även mycket förhandling. Lyfta fram fördelarna med ex bostaden, 
potentialen i ett renoveringsobjekt. Att visualisera och lyssna till kundens behov och försöka 
lösa dessa. Vara problemlösare åt kunden. Om denne behöver ett sovrum till, hur löser jag 
det? Relationsmarknadsföring är ett sätt att vårda kundkontakten i längden, även efter avslut.  
 
Kommunikation och kundvård kanske är vanligare på mindre orter. Säljteknik är att använda 
visningarna till att sälja in sitt varumärke och sig själv. C hänvisar till en enkätundersökning 
som visar att 10 % av kunderna har fått kontakt med sin blivande mäklare på visningar. Denna 
siffra är på C: s kontor 30 %, C menar vidare att spekulanter på visningar av bostad också 
många gånger blir säljare av sin egen bostad. I C: s fall finns en del styrning av uppföljning 
inom företaget.  
 
D Säljteknik är en process, att göra helt rätt från A till Ö. Tappar man taktpinnen på vägen är 
det mycket svårt att komma tillbaka på banan och återvinna kundens förtroende. Först köper 
dom dig sen produkten. Du styr mötet från början och håller i taktpinnen, dvs. bl.a. ställa 
frågor som du vet vad du skall få för svar på. Det kan innebära att man ställer negativa frågor 
för att vända dem till nått positivt. Exempel på detta kan vara att man för den höga 
provisionen på tal enbart för att det skall leda till att man får förklara allt det positiva som 
kunden får av dig och ditt företag för det priset. D arbetar genom att växelvis höja upp kunden 
och höja upp sig själv. Först lyssnar man av med kunden så att man får frågor som man sedan 
kan besvara.  Alla ev. frågor och frågetecken skall vara borta innan man kommer till avslut. 
Avslutet skall vara solklart och enkelt, inga frågor skall då kvarstå. 
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A talar om kan man förbättra nycklarna via säljträning, ingen är fullärd från början och på de 
kommande sidorna återges just dessa nycklar och hur respondenterna arbetar med dessa. 
 

4.2 Innan intaget - behovsanalys 
 
Vad bör man tänka på innan ett intag? Holmberg poängterar vikten av en behovsanalys. 
Denna innefattar en hel del och respondenterna understryker vikten av en del viktiga moment. 
 
A Menar att man skall ta reda på så mycket som möjligt redan vid telefonkontakten, pris, 
läget på fastigheten, förening etc. Viktigt att tänka på är att boka in så att båda parter, om det 
är ett par, är anträffbara vid mötet, annars kan för det mesta inte väsentliga beslut tas av den 
ena parten och affären går antagligen till fastighetsmäklare som bokat tid då båda parter var 
anträffbara.  
 
Inför intaget är det viktigt att man är laddad, att man håller fokus under hela intaget, vågar gå 
på avslut. Ett bra sätt är att visualisera sig att ta hem intaget. Vara positiv även om det inte 
handlar om ett möte som kommer att leda till avslut på plats, ev. vid en värdering och 
liknande. Viktigt också att hålla kontakten med kunden även efteråt. Att kunden känner 
fastighetsmäklarens engagemang.  
 
B Man bör tänka på att i ett tidigt stadium ta reda på angelägenhetsgraden att sälja.  
 
D Behovsanalysen innebär att få information av kunden för att kunna göra affär, få 
information för att kunna anpassa din säljteknik. Folk tycker om att prata om sin lägenhet, 
hus, verksamhet etc., bra att inleda med och på så vis höja upp kunden (som nämnts ovan i 
definition om säljteknik). Folk älskar att prata om detta. Ställa följdfrågor, man verkar då 
intresserad. Ställa frågor som leder till följdfrågor och ställa de känsliga frågorna.  
 
Innan intaget måste man se till att vara påläst, man måste kunna svara på kundens alla 
eventuella frågor. Inställningen inför intaget är mycket viktig. Gå in med inställningen att det 
här kommer jag att ta hem. Tror du inte på dig själv som kommer kunden inte heller att göra 
det. Viktigt är också att samtidigt vara ödmjuk för att inte köra över kunden.  
 
 
En behovsanalys primära funktioner torde vara att se till kundens behov för att kunna matcha 
dessa med ett bra erbjudande som leder till avslut. Behovsanalysen är således ett viktigt 
instrument för att få nöjda kunder. Hinner man alltid idag ta reda på vad som är bäst för 
kunden och om inte vad leder det i så fall till på längre sikt? 
 
D Svarar följande: Jag tänker alltid på vad som är bäst för mig, men vad som är bäst för dig 
kortsiktigt kanske dock inte alltid är bäst långsiktigt, dvs. om man bara går på avslut så lönar 
det sig tills missnöje uppstår. Oftast faller det samman att det som är bäst för dig är också bäst 
för kunden, långsiktigt. 
 
A Tar inte alltid reda på vad som är viktigt för kunden, men belyser vikten att göra det.  
 
C Arbetar på en mindre ort med långsammare tempo vilket betyder färre intag. Detta ger mer 
tid till varje intag, här kan man göra en ordentlig behovsanalys vilket också borde innebära att 
affären är mer kvalitetssäkrad ur kundperspektiv. 
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4.3 Vad är det vi säljer? 
 
Att matcha vår tjänst med det uttryckta behovet är en viktig nyckel. Man får inte stirra sig 
blind på enbart tjänsten och glömma bort behovet, s.k. marketing myopia,46, tunnelseende, 
detta försämrar drastiskt utsikterna för att nå avslut. Är fastighetsmäklarens roll att sälja en 
tjänst eller att uppfylla ett behov? 
 
A Menar att fastighetsmäklarens roll är att sälja en tjänst, marknadsföra den, sköta 
pappersarbete, avtal, hitta köpare, att vara spindeln i nätet som sköter allt åt säljaren.   
 
D Tjänsten anpassas så att den uppfyller köparens behov, behovet får man fram genom 
behovsanalysen och frågemetodiken, därefter anpassar man tjänsten under intaget. 
 
C Fastighetsmäklarrollen är att få säljare och köpare att teckna avtal. Att få parterna att mötas 
och enas omkring olika avtalsvillkor och köpeskilling. Tjänsten är personlig trots att man 
kanske arbetar under samma varumärke och riktlinjer så arbetar inte alla fastighetsmäklare 
likadant på individnivå. Om man är villig att pruta på sin provision så är man nog heller inte 
den bästa säljaren av bostaden i och med att man sannolikt kommer att agera liknande inför 
köparna, dvs. ej vara främmande att gå ner i pris. Detta är en personlig tjänst, jag är villig att 
anstränga mig mer och arbeta hårdare, men det kostar därefter. Den ”billigaste” 
fastighetsmäklaren gör inte det bästa jobbet. 
 

4.4 Intagsprocessen 
 
När väl behovsanalys och förarbete är avklarat börjar nästa moment, kundbesöket, det s.k. 
intaget. 
 
A Mycket viktigt att inge ett gott första intryck, fast handslag, le etc., allt spelar stor roll i 
helhetsintrycket, även de små detaljerna. Intagsprocessen delas upp i olika delar. Ställ frågor, 
ta reda på vad kunden vill ha, och lägg därefter upp din presentation. Vad är viktigt för 
kunden, hur dennes situation ser ut i dagsläget, vad har de tänkt framöver? På så vis slipper 
man presentera något som kunden kanske inte alls är intresserad av att veta eller höra. Hur vill 
dem att annonsering och visningar skall gå till. Sedan följer presentation av 
fastighetsmäklartjänsten. Om man inte får avslut på plats bestämmer man en ny tid eller 
återkommer på något sätt. Många intag är inte att kunden skall sälja på en gång.  
 
B Intagsprocessen kan börja med att telefon ringer eller att man träffar någon på visning, 
visning är också säljteknik. Därför är det viktigt att på visning vara korrekt, visa sig 
deltagande, prata med så många som möjligt, lyssna efter deras behov. Viktigt att vid dessa 
binda upp eventuella kunder, ex om de vill ha värdering hemma eller liknande, ge dem få nära 
i tiden liggande alternativ så att det kommande besöket blir bestämt direkt och inte rinner ut i 
sanden “smida medans järnet är varmt“. Prata aldrig provision med kunden före ett besök, 
förrän du fått chans att beskriva vad denne får för sin erlagda provision. Ta det på plats. Säg 
att ni vill titta på objektet innan. Var tydlig i förhandlingen med skyldigheter och rättigheter.  
 

                                                 
46 Kotler, Philip, Principles of marketing 11:e upplagan. s. 437 
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C Intagsprocessen ser olika ut beroende på olika kunder. Första steget är att ta redan på 
prisläge och allt sådant om objektet. Efter varje intag utan påskrift bör du analysera vad du 
gjorde för fel, varför fick jag det inte? Steg 1: sälja in sig själv, känner dom inte förtroende 
och sig bekväma kommer du inte att få intaget, det är alltid det viktigaste. Personkemi. Annan 
viktig faktor att få komma på ett intag överhuvudtaget är varumärket, först väljer de 
varumärket som skall få komma sedan är det upp till dig som person att förvalta det bra. Små 
nyetablerade företag med mindre starka varumärken kommer att få det svårt att klara sig i 
längden. Det är viktigt att varumärket stämmer överens med dina värderingar så att du kan 
arbeta helhjärtat.  
 
D Intaget inleder man med att låta kunden berätta om sitt, visa dig runt, detta använder du 
sedan när du tar över intaget.  
 
 
Hälften av respondenterna tycker att just det första skedet av intaget är det mest kritiska och 
avgörande för hur affären skall gå. På vår fråga om vilken del av intaget de tyckte var mest 
avgörande svarade de: 
 
D Första momentet, gör man fel i början finns aldrig någon återvändo, första minuterarna.  
 
B Första fem minuterarna, var inte för påflugen, titta folk i ögonen, var naturlig och lyssna.  
 
C När man kommer fram till avslut, tröskeln kommer man över genom att helt enkelt ställa 
frågor som: "känns det bra det här"? Ska vi köra på det här?"  
 
A Avslut, utan att våga komma till avslut är det över huvudtaget ingen ide att ens åka på ett 
kundbesök. Frågan formuleras liknande som i C: s fall. Att inte ställa frågan om avslut är ett 
rent tjänstefel. 
 

4.5 Trovärdigt intryck 
 
C refererar nedan till en undersökning gjord av mäklarsamfundet i vilken det framgår att 
fastighetsmäklarens sätt att uppträda på intaget har stor betydelse för om kundbesöket leder 
till avslut. En studie gjord på Luleå tekniska högskola visar att uppträdande, trovärdighet och 
fastighetsmäklarens rykte genom "Word of mouth" är viktiga faktorer vid val av 
fastighetsmäklare.47  
 
D För att göra ett trovärdigt intryck måste man alltid vara tydlig, om påståendet stämmer eller 
ej spelar mindre roll, men alltid vara tydlig så att man inger ett förtroende. Man skall anpassa 
sig efter tillfället och kunden, allt ifrån klädsel. Prata samma språk som kunden, använda 
termer som kunden känner igen, visa att du är påläst om kunden och dennes behov och 
situation och bakgrund. Det imponerar på kunden. Kunskap om hus är viktigt, man måste 
alltid kunna mer än kunden på varje område. Man skall kunna lite om mycket. Även om man 
inte kan något så måste man ge raka svar.  
 
A Trovärdigt intryck innefattar mycket bl.a. kroppsspråk, klädsel, första intrycket, talet. 
Anpassa situationen efter kunden.  

                                                 
47 Kotler, Philip, Principles of marketing 11:e upplagan. s.437 
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B Att inte vara för duktig ger ett trovärdigt intryck, var neutral, dvs. inte överdriven med 
senaste Armanikostymen och BMW: n.  
 
C Fler exempel som sammantaget utgör ett trovärdigt intryck tar C upp: Frisyr, smycken, 
klädsel, bil, kunskap är några. Kunskap kommer ändå rätt långt ner eftersom det dröjer ett tag 
innan kunden vet vad du kan och inte kan. De andra delarna ser kunden först. Allt från hur 
handslaget känns. Klappar du hunden, hälsar du på barnen, allt har betydelse.   
 
Kundens inställning påverkas av fastighetsmäklarens sätt att uppträda. 
 
C Mäklarsamfundet har gjort undersökning om varför man gör ett visst val av mäklare. De 
tyngsta anledningarna var förtroende, uppträdande, kunnighet, pris. Priset har betydelse men 
man kan ändå välja en fastighetsmäklare som ligger högre i pris om ett förtroende etableras 
och denne ger ett seriöst intryck. Vid rekommendationer blir inte priset så viktigt har det visat 
sig, då väljer man för att det är den specifika mäklaren och inte utefter priset.  
 
D Engagemanget är det viktigaste, om du brinner för det du gör så märker kunden det, man 
ska se glöden i ögonen. Om du är engagerad blir du framgångsrik.  
 

4.6 Presentationen 
 
Konsten att presentera både sig själv och tjänsten.  
 
A Under hela intaget presenterar du dig själv även när du presenterar tjänsten, intaget liknar 
många gånger en anställningsintervju tycker A. Man skall få kunden att anställa en för att 
utföra en tjänst.  
 
C Man presenterar sig själv under hela intaget då kunden bildar sig en egen uppfattning. Man 
presenterar tjänsten och är lyhörd för kundens önskemål för hur ex budgivning och visning 
etc. ska gå till. Lägenheter brukar tidsmässigt landa på 45 minuter, villor kan ta upp till 2 
timmar. Visa aldrig kunden att du inte har tid för denne, är stressad etc.  
 
D Kunden får ta 20-25 % av mötet, det är mitt möte, den mesta tiden får kunden i början så att 
man får all den information man behöver, på så vis höjer man upp kunden inledningsvis när 
denne får prata om sig själv. Sen går man in med den information man har och anpassar sin 
försäljning efter den kunden. Man kan använda uttryck som: "Här har vi sålt", skarva fast på 
ett trovärdigt sätt. Man skall heller inte verka hal och konstig utan vara naturlig. 
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4.7 Frågemetodik och lyssnarförmåga 
 
Som fastighetsmäklare gäller det att både kunna ställa relevanta frågor till sina kunder för att 
effektivisera arbetet. Samtidigt är det väldigt viktigt att inte strunta i vad kunden säger vid 
sidan av frågandet. Lyhördhet medför respekt från kunden och man uppfattas som seriös.  
 
C Man ska fråga och låta kunden berätta så mycket som möjligt, låta kunden prata till punkt, 
ta sig tid, så att kunden tycker att man lyssnar. Visa att man aktivt lyssnar genom att anteckna. 
Styra samtalet och ta reda på det man faktiskt vill veta, som driftskostnader, kilowatt etc. som 
skall stå i objektsbeskrivningen. C: s upplägg vid intaget brukar vara börja vid köksbordet 
med det formella fastighetsutdrag och data etc., sedan följer en rundvandring där kunden får 
tala om lägenheten/huset, säcken knyts slutligen åt vid köksbordet. 
 
D Man har två öron och en mun, lyssna dubbelt så mycket.  
 
B Lyssna hur många mäklare kunden tänker ta dit, försöka att vara den sista 
fastighetsmäklaren. På så vis har man en fördel att kunna ta reda på vad de andra mäklarna 
har lämnat för offerter. Inled med att fråga lugnt till en början och se om kunden öppnar sig 
själv. Lyssna mer än fråga. 
 

4.8 Kundinvändningar 
 
Kundinvändningar behöver inte alltid innebära någonting negativt, det är viktigt att kunna 
vända invändningarna till något positivt. En kundinvändning innebär en möjlighet att komma 
vidare, föra konversationen till nästa plan. 
 
B Vid invändningar på fakta etc. som man är osäker på får man inte ljuga utan återkomma vid 
ett senare tillfälle, och även göra det.  
 
A Börja med att vara förstående, inte försvara, ej inta försvarsställning, ex: "Jag förstår att du 
känner att det här är dyrt, MEN det ger dom här fördelarna: Fler kommer på visningen, fler 
ser annonsen..." etc., vänd invändningen till nått positivt.  
 
D Kundinvändningar är det bästa du kan få, det gäller bara att ha pareringar på exakt allting. 
En duktig fastighetsmäklare har så mycket pareringar så att det aldrig finns en tuff fråga. Man 
skall ha lösningar på allt, man kan alltid vända en invändning till något positivt. Ex så är 
kundens invändningar på dyr provision irrelevant eftersom det är nettobehållningen av affären 
för denne som räknas.  
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4.9 Framställningsteknik 
 
Framställningsteknik kan ge större förtroende åt mäklaren om den baseras på fakta bakåt i 
tiden, från exempelvis tidigare försäljningar. Man kan också förstärka kundens intryck på 
olika sätt genom att måla upp olika scenarion framåt i tiden. 
 
D Det är viktigt att alltid visualisera, ge kunden en inre bild av vad de tjänar på att anlita dig, 
ingående tjänster, ditt kontaktnät, annonsens räckvidd etc. Använda sig av pålitliga tunga 
referenser och statistik, visa att man har gjort affärer här innan, att man fick ut det här priset, 
så många kom på visningen etc. Visa hur mycket i faktiska pengar man kan spara åt kunden. 
Att anlita fastighetsmäklare gör att man får ut 20 % mer för objektet,48 Visa för kunden på 
intaget vad du kommer att göra för insats, vad han kommer att få för sina pengar. Förklara 
fördelarna med att göra affär med dig.  
 
C Att ha med exemplar på sina snygga annonser, visa det sålda i området, statistik på vad som 
är sålt i området. Fakta stärker trovärdigheten. Lägg upp och visualisera en handlingsplan för 
kunden så att denne kan se hur försäljningen går till. Ex här är visningen, här är budgivning 
och här är kontraktskrivning och så här går det till...  
 
B Visa statistik, du tjänar in min provision så här många gånger om du anlitar mig. Statistik 
över relevanta affärer hur företaget och mäklaren har lyckats tidigare.  
 
A Använder sig utav att måla upp fallsenarion, "med denna annons kommer du att få ut mer 
för din lägenhet, så och så många läsare, sålde nyss en lägenhet här i området för..." Använd 
fakta, använd aldrig ord som "du kanske får mer betalt" etc. utan istället säga att den 
lägenheten gick för X kr och kunna påvisa detta. 
 
 
4.10 Många olika kunder 
 
Det finns många olika slags kunder. Varje kund vill bli bemött på ett sätt som just denne kan 
identifiera sig med. Här gäller det att läsa av och välja sina ord.  
 
D Menar att det finns så många olika kunder att definitionen på säljteknik inte är entydig utan 
att dessa kräver olika säljtekniker. Det skulle i detta fall innebära att det finns lika många 
olika säljtekniker som det finns kunder. Konsten blir då för den enskilde fastighetsmäklaren 
att kunna dessa säljtekniker, eller att någon annan på kontoret som matchar kunden bättre får 
uppdraget. Anpassa allt efter kunden, visualisera olika för olika kunder intressanta fördelar 
med boendet. Ligga på samma nivå som kunden. Höj upp kunden och lägg dig på samma 
nivå, i och med det höjer du också upp dig själv. Spegla kunden. Anpassa ditt agerande efter 
kunden som en kameleont. En bra säljare kan sälja allt, även mindre bra produkter och tjänster 
pga. att kunden känner ett band till mäklaren, får förtroende. Har man lyckats sälja in sig 
själv, känner kunden att det här är en bra kille/tjej som denne har mycket gemensamt med 
eller identifierar sig med, sannolikheten är då stor att intaget leder till avslut. Det finns få bra 
säljare, de flesta är att beteckna som informatörer. Man informerar kunden om tjänsten, man 
säljer inte in den. 
 

                                                 
48 Häggström Jessica & Sjöström Malin, Utvärdering och val av fastighetsmäklare. Luleå tekniska universitet. 
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C Matchar ej objekt med fastighetsmäklare men en tycker att detta kunde vara en ide, t.ex. att 
en yngre kille går på vissa objekt och en äldre herre i 50-års åldern med pondus går på de 
dyrare objekten, etc.  
 
B Matcha fastighetsmäklare med kund. Den som säljer mest på firman kanske inte är bäst i 
alla lägen, han kanske slarvar och lämnar efter sig missnöjda kunder, medan den som inte 
säljer lika mycket ägnar mer tid åt varje uppdrag för att det skall bli noga och riktigt utfört. 
Kvalitet framför kvantitet. Den bästa mäklaren kanske inte är den med högst omsättning.  
 

4.11 Viktiga egenskaper 
 
Då vi konstaterat att det finns olika sorters kunder torde det vara naturligt att det även finns 
olika sorters fastighetsmäklare. Har då alla dessa lika förutsättningar. Underlättar medfödda 
personlighetsdrag eller går det att lära sig att bli fastighetsmäklare? Vilka viktiga egenskaper 
skall man besitta? 
 
A Man skall vara energisk i sin marknadsföring för att få in uppdrag.  
 
C En mäklare måste tycka om folk, aldrig tappa humöret, vara problemlösare, bra att prata 
med olika människor. Däremot skall man inte skapa en närmare relation med kunderna utan 
hålla det på en professionell nivå. Detta pga. att man skall vara en opartisk mellanman som 
utgör konsumentskyddet i bostadsaffären. Man skall inte ha en auktoritär säljarstil, vissa 
kunder behöver dock styrning, men det är viktigt att inte köra över kunderna.  
 
D Mångsidighet, som en kameleont, ge förtroende inför många olika sorters människor.  
 
B Förmågan att lyssna. 
 

4.12 Arbetssätt  
 
Hur skall man arbeta? 
 
D Positiv inställning, engagemang, att aldrig tänka att en affär håller på att inte bli av. Gör rätt 
från A till Ö. När du känner att affären är på väg att gå förlorad då har du tappat taktpinnen. 
Sättet att inte göra detta är att aldrig tappa taktpinnen från början. Alltid ligga steget före 
kunden, alltid veta vad kunden ska svara.  
 
B Inte låta en kund tro att den är ensam på objektet.  
 
A Alltid vara 110 % förberedd och fokuserad, tjata in dig om det behövs. Om kunden är 
osäker, - red ut osäkerheterna och ligg på. Var glad, våga gå på avslut men samtidigt vara 
ödmjuk, denna kombination är en svår mix. Om man är för på så kanske man inte uppfattas 
som ödmjuk och vise versa, dock behövs båda dessa ingredienser för att nå avslut.  
 
C Om alla fastighetsmäklare håller provisionspriset uppe blir frågan, om jag ska ha 
fastighetsmäklare a, b eller c och priset infiltrerar då inte på själva säljtekniken som det gör 
idag. Idag kanske en fastighetsmäklare har bättre säljteknik men en ”billigare” 
fastighetsmäklare får uppdraget.  
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4.13 Undvik 
 
Hur skall man inte arbeta?  
 
C Man skall inte lova för mycket, guld och gröna skogar, istället låta kunden bli positivt 
överraskad. Fastighetsmäklaren har ansvar för allt som denne lovar, en ansvarsförsäkring på 2 
miljoner kronor träder in om löftet inte blir uppfyllt, ex utlovad flyttstädning, utlovad speciell 
spis eller speciellt år kan mäklaren bli skyldig att ersätta köparen för.  
 
D Undvik fjäsk, att vara hal, var tydlig, förklara vad du vill ha ut av mötet, agenda, vi går 
tillväga så här och så här.  
 
B Undvik för lågt utgångspris, då vänder man sig till fel kundkategori och folk blir 
förbannade, är det renoveringsobjekt, skriv att det är dåligt för då får ni rätt kundkategori. Att 
inte göra detta ger merarbete i att rensa bort kunder som inte är potentiella köpare.  
 
De respondenter som vi intervjuat har i de flesta fall lång erfarenhet och en hög omsättning. 
Detta borde peka på fungerande säljteknik med hög frekvens på avslut. Om ett intag inte lett 
till avslut så har man gjort fel någonstans på vägen, missat en viktig nyckel. För att detta inte 
skall upprepas krävs efterarbete med att komma fram till vart felet låg, detta är minst lika 
viktigt som själva intaget för att höja frekvensen på avslut i framtiden. I detta skede bör man 
tänka på: 
 
C Analysera varje intag/kundkontakt för att se vad du skulle kunna göra bättre.  
 
D Att inte låta motgångar påverka en, se positivt även när försäljningen går dåligt. Bit ihop 
och jobba vidare.  
 
B Som äldre mäklare kan man ha svårt för datorhantering, något annat kan vara att skriva 
bättre avtal.  
 
A Kontinuerlig säljträning, allt från handslag, flackande blick till argument mot invändningar 
etc., sammantaget borde säljträning ge en högre säljfrekvens. 
 

4.14 Grundläggande köpkrafter 
 
I vissa fall kanske det inte skulle ha spelat någon roll hur fastighetsmäklaren hade agerat, 
kunden kanske redan hade bestämt sig för att köpa/inte sälja. Detta kan ju ha en massa olika 
anledningar, förutfattade meningar etc., som vi hört tidigare är "Word of mouth" en stark 
påverkansfaktor vid val av fastighetsmäklare. Vilka är de drivkrafter som ligger bakom ett 
slutligt köpebeslut? 
 
B Berättar om hur denne efter genomförd affär ofta frågar köparen varför denne köpt objektet. 
I ett exempel var köpet inte alls bundet till fastighetsmäklarens säljtekniska förmåga utan helt 
till objektet. En äldre dam hade redan bestämt sig för att köpa ett inte alls speciellt bra hus, 
hennes starkaste skäl var dock att hon var fågelintresserad och att där fanns mycket fåglar. 
Det finns många olika drivkrafter som leder fram till köp. Att man anlitar fastighetsmäklare 
beror oftast på att man vill ha ett problem löst så enkelt som möjligt 
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A Pris relativt till produkten/tjänsten leder efter granskning av kunden till val av 
fastighetsmäklare och köp. Fastighetsmäklare X är kanske något bättre än Y men X tar 50 
tusen mer i provision. I en sådan situation blir oftast priset den avgörande faktorn, även om 
den ena fastighetsmäklaren är bättre så är det svårt att få uppdraget om prisnivåerna skiljer sig 
markant. Försök skapa en ”vi-känsla“ mellan fastighetsmäklare och kund, få kunden att känna 
sig trygg och må bra. Om man ger ett bra personligt intryck, säljer sig själv så är kunden mer 
öppen för försäljningen av tjänsten. 
  
C I dagsläget är det mer gynnsamt att äga en att hyra sin bostad då man betalar “hyran“ till sig 
själv. Många väljer att idag köpa sitt boende istället för att hyra det. 
 
D Förtroende, att tillfredställa kundens behov på bästa sätt så att de inte känner sig lurade 
leder till köp. 
 

4.15 Homestaging som säljteknik 
 
Det som började som ett Stockholmsfenomen finns idag vida spritt över landet. Ett sätt att 
locka kunder till visningarna kan vara att ta hem en inredare.  
 
A Människor idag är väldigt medvetna speciellt i storstadsregionerna, homestaging beror på 
vad utgångsläget i lägenheten var. Om lägenheten redan är stilren kanske nettobehållningen 
av en homestaging inte blir lika effektfull som en lägenhet i sämre skick.  På denna punkt har 
flera respondenter liknande åsikt som A. 
 

4.16 Säljteknik samma sak som manipulationsteknik? 
 
Hur långt får en fastighetsmäklare gå för att inte bryta mot samhällets moraliska aspekter? 
Kan man agera hur som helst för att få in objekten? 
 
C Nej, säljteknik är kommunikation och argumentation. Manipulation hör ej ihop med 
säljteknik. Man skall alltid vara ärlig mot kunden annars skadar du dig själv. C medger dock 
att man ibland inte lämnar ut all väsentlig information. 
  
D Det finns ett samband, sambandet är att när du har taktpinnen så styr du ju frågorna efter de 
svar du vill ha. Även om du vill ha negativa svar, frågor och invändningar så är det frågor 
som du vill ha eftersom du har väldigt bra svar på dem. så att dessa inte kommer i ett 
avslutsskede. Man kan inte vara ärlig mot en kund jämt, men man skall inte lura denne totalt. 
Man skall dock inte lova guld och gröna skogar, man måste kunna leverera det kunden 
förväntar sig. Vid en långvarig kundrelation är det extra viktigt att man inte lovar för mycket, 
s.k. relationsmarknadsföring.  
 
A Samband finns i den mån att man i vissa fall försöker få kunden att köpa något som de 
egentligen inte behöver. Få dem att tro att min tjänst är unik fast likheterna med 
konkurrenterna är stora. Man ljuger inte kunden rakt i ansiktet. A tror att det skulle gå bättre 
om han/hon hade lättare att tänja på sanningen. A tror att alla fastighetsmäklare överdriver, 
t.ex. "Vi har 20 stycken som söker en trea i detta område, jag kan sälja den imorron."  
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B Samband finns, reklamfilmer etc. som förskönar sanningen, man lägger till saker som inte 
hör dit egentligen för att få folk att köpa. Varudeklarerat, överlåtelseförsäkring är exempel på 
att försköna för kunden, låta den tro att fastigheten är grundligt besiktad fast en massa 
friskrivningsklausuler finns. Det är att manipulera. På frågan om B alltid är ärlig mot kunden 
svarar B ja. 
 

4.17 Kuriosa 
 
Samtliga respondenter skulle i de flesta fall köpa av sig själva om de var kunder. 
 
D Skulle köpa av sig själv eftersom D är en ganska lätt kund. "Jag tycker om säljare som är 
raka och engagerade som mig själv."  
 
B Skulle köpa men förmodligen göra en dålig affär.  
 
A Det beror på, ibland, detta pga. olika prestation vid olika tillfällen beroende på dagsform, 
livssituation, humör etc. Det är viktigt att må bra, äta rätt och sköta om sig själv - "Basic 
grejor".  Annat viktigt är att hitta rutiner, trivas på arbetsplatsen, förlika sig med sitt 
varumärke etc.  
 
C Skulle köpa av sig själv eftersom C vill att man skall vara ärlig och kunna känna sig lugn 
och trygg som köpare. 
 
Varför har du framgång som fastighetsmäklare? 
 
C Skulle vilja ha mer framgång… skulle kunna bli mycket bättre säger han/hon själv. Att 
observera är att C inte har någon säljträning på sitt kontor och är emot all sorts manipulativ 
säljteknik.  
 
B Menar att dennes framgång kommer av att denne aldrig ger sig förrän affären är avslutad.  
 
 
Andra säljtekniska tips! 
 
D Att inte vara nonchalant utan verkligen vara intresserad av vad det är för golv, om kunden 
har sytt gardinerna själv, var genuint intresserad av kundens intressen. Ödmjukhet är viktigt 
när man gör hus och lägenhetsaffärer eftersom dessa är så personliga stora affärer.  
 
A Ej ställa frågor som leder till ja eller nej utan frågor som går att utveckla, leda vidare till 
nästa fråga.   
 
 
4.18 Övrigt  
 
C Ska hålla i en försäljningsteknik- och etik kurs med fördjupning i god fastighetsmäklarsed. 
I kursen kommer även praktiska fall tas upp när fastighetsmäklare blir varnade, när det blir 
avskrivet p.g.a. att detta är en stor grå zon. 
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Hur långt får man gå i sin säljteknik för att den ska vara etisk, följa god fastighetsmäklarsed 
och att man inte blir varnad? Detta är en mycket viktig fråga att lösa i framtiden för 
fastighetsmäklarkåren så att kunderna alltid kan lita på att de får en hög kvalitet när de 
anlitar en fastighetsmäklare. Här krävs lagstiftning efter som den enskilde fastighetsmäklaren 
många gånger inte vet hur denne skall bete sig eftersom lagen är för otydlig. Idag jobbar man 
på tills någon åker fast och först då vet man att så fick man inte göra. Detta är ett område för 
framtida fortsatta studier. 
 

 



 30

5 Analys 
 
  
I detta kapitel knyter vi ihop teoridelen med empirin. Vi vill ge läsaren en samlad bild om 
verkligheten stämmer överens med tidigare skrivet material.  Analysen är utgångspunkten för 
diskussionen. Vid en närmare analys av materialet finner man att det finns likheter men också 
betydande skillnader i förhållningssätt till säljtekniska metoder. I den empiriska delen kan 
man tala om en + och – pol beträffande ståndpunkterna om vad som är användbara och 
legitima metoder för att nå avslut. Likheter, skillnader och betydande infallsvinklar inför 
diskussionen finns att finna under dessa olika delmoment av intaget. Alla åsikter som förs 
fram i analysavsnittet är hämtade från teorin och empirin. 
 
 

5.1 Frågemetodik och lyssnarförmåga 
 
De teoretiska källorna menar att det gäller att fråga ledande och rakt. Kunden ska inte kunna 
styra samtalet utan fastighetsmäklaren ska hela tiden känna trygghet i att det är han som för 
samtalet och ställer de viktiga frågorna. Holmberg beskriver 10 goda skäl till varför det är bra 
att ställa olika typer av frågor bl.a. ledande frågor. D anser att "Man skall ha intränade svar 
och leda samtalet, veta vad kunderna ska svara på frågan i förväg för att på så vis leda 
kunden och intaget mot ett avslut". C Anser att hanteringen av kundernas svar är viktigt, 
mäklaren skall styra samtalet och ta reda på det han/hon faktiskt vill veta. 
 
Att variera frågorna verkar vara något som stämmer överens med teorin. Detta föreligger vara 
en naturlig del för att inte hamna i samma spår hela tiden. Att ställa öppna frågor som leder 
till diskussion verkar vara en bra metod enligt en av respondenterna. A uttrycker detta på 
följande vis "Inte ställa frågor som leder till ja eller nej utan frågor som går att utveckla, leda 
vidare till nästa fråga”.  
 
Det som skiljer teorin från empirin är att vi inte fått några svar om att fråga kunden på ett kort 
och målinriktat sätt. Det här kan bero på att fastighetsmäklarna upplever att möjligheten att nå 
avslut är större om man ger kunden mer utrymme att uttrycka sina känslor. Kunden tycker om 
att prata om sitt hus och kan göra detta hur länge som helst i stort sätt, bara fastighetsmäklaren 
tillåter. C säger att man ska fråga och låta kunden berätta så mycket som möjligt, låta kunden 
prata till punkt, ta sig tid, så att kunden tycker att man lyssnar. Visa att man aktivt lyssnar 
genom att anteckna. C tycker även att han/hon skulle kunna bli bättre på detta vilket tyder på 
att ett ännu större utrymme skulle behövas för att låta kunderna tala fritt om sitt boende, dvs. 
motsatsen till korta och målinriktade frågor.  
 
Ytterligare skillnader i materialet är en lite hårdare syn på frågemetodik D menar att man även 
skall ställa de känsliga frågorna. Det kan innebära att man ställer negativa frågor för att vända 
dem till nått positivt. Exempel på detta kan vara att man för den höga provisionen på tal 
enbart för att det skall leda till att man får förklara allt det positiva som kunden får av dig och 
ditt företag för det priset.   
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5.2 Relationsmarknadsföring, kundvård och visningar 
 
A menar att många intag inte innebär att kunden skall sälja på en gång, det kan t.ex. vara 
frågan om värdering eller liknande. Likaså tar kunden hem flera olika fastighetsmäklare som 
får lägga offert på intaget. Det är sällan ett intag direkt leder till avslut. Om man inte får avslut 
på plats är det viktigt att man bestämmer en ny tid eller återkommer på något sätt. Toft 
beskriver detta i teoridelen (3.1) genom 4 olika steg som vilka bör beaktas i kundrelationen 
efter avslutad affär. Att bestämma tid för ett återbesök är både bra och lönsamt enligt Toft.  
 
Relationsmarknadsföring är som C uttrycker det ett sätt att vårda kundkontakten i längden, 
även efter avslut. Kundvård kanske är vanligare på mindre orter. Ett exempel på då 
relationsmarknadsföring används är vid visningarna. C använder visningarna inte enbart till 
dess primära syfte att sälja objektet utan även som ett ypperligt tillfälle att sälja in sitt 
varumärke och sig själv - att skapa en långvarig kontakt med kunden. När kunden sedan i 
framtiden skall sälja så är valet av mäklare redan klart. C hänvisar till en enkätundersökning 
som visar att 10 % av kunderna har fått kontakt med sin blivande mäklare på visningar. Denna 
siffra är på C: s kontor 30 %.  
 
Spekulanter på visningar av bostad blir också många gånger säljare av sin egen bostad. Här 
blir nöjda kunder en slags referens till vänner och bekanta, Toft beskriver även detta som en 
bra relationsmarknadsföring (3.1). Därav borde framtagning av program för styrning av 
kundvård, relationsmarknadsföring och liknande vara viktiga säljtekniska parametrar för att 
höja frekvensen på avslut. Att jobba mer mot kvalité som i TQM bör ge fler avslut och bättre 
lönsamhet enligt (3.1).  
 
I C:s fall finns en del styrning av uppföljning inom företaget. Att visning är synonymt med 
säljteknik pekar även B på: "Det är viktigt att på visning vara korrekt, visa sig deltagande, 
prata med så många som möjligt och lyssna efter deras behov. Det är ett tillfälle att binda upp 
eventuella kunder, ex om de vill ha värdering hemma eller liknande, ge dem få nära i tiden 
liggande alternativ så att det kommande besöket blir bestämt direkt och inte rinner ut i 
sanden." 
 
 
5.3 Olika kundkategorier 
 
Enligt Holmberg så krävs det olika säljarroller beroende på situationen. Här svarar 
respondenterna olika, en menar att man inte sysslar med s.k. matchning. Kanske vill man från 
ledningens sida inte skapa osämja i gruppen. Då det gäller att förvalta och bibehålla en kund 
krävs en viss säljarroll och om det gäller att skaffa nya kunder måste man arbeta på ett annat 
sätt. Att anpassa sig efter situationen säger teorin. Undersökningen ger samma svar. Samtliga 
menar att man som fastighetsmäklare måste vara kunnig på människor och vara lite av en 
kameleont. Det går inte att bete sig på samma sätt mot kunden, det gäller att se varje människa 
som unik.  
 
Anpassa är ett återkommande begrepp som man skall ta fasta på vid mötet med olika kunder. 
 
”Anpassa situationen efter kunden, ta reda på vad kunden vill ha, och lägg därefter upp din 
presentation." 
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"Intagsprocessen ser olika ut beroende på olika kunder, man skall vara bra på att ta olika 
människor." 
 
"Anpassa allt efter kunden, visualisera olika för olika kunder intressanta fördelar med 
boendet. Viktigt är att ligga på samma nivå som kunden. Man skall vara mångsidig som en 
kameleont, kunna ge förtroende inför många olika människor. Vid intaget får man 
information för att kunna anpassa din säljteknik." 
 
"Anpassa fastighetsmäklare efter kund." 
 

5.4 Parameter pris kontra kvalitet 
 
Några av respondenterna tycker att priset har betydelse men man kan ändå välja en 
fastighetsmäklare som ligger högre i pris om ett förtroende etableras och denne ger ett seriöst 
intryck. Pris relativt till produkten/tjänsten leder efter granskning av kunden till val av 
fastighetsmäklare och köp. Fastighetsmäklare X är kanske något bättre än Y men X tar 50 
tusen kronor mer i provision. I en sådan situation blir oftast priset den avgörande faktorn, 
även om den ena fastighetsmäklaren är bättre så är det svårt att få uppdraget om prisnivåerna 
skiljer sig markant, är skillnaden i pris inte lika stor så är man beredd att betala lite mer för en 
bättre tjänst.  
 
Om alla fastighetsmäklare håller provisionspriset uppe blir frågan, om jag ska ha 
fastighetsmäklare a, b eller c och priset infiltrerar då inte på själva säljtekniken som det gör 
idag. Idag kanske en mäklare har bättre säljteknik men en ”billigare” fastighetsmäklare får 
uppdraget. Att sträva mot en effektiv TQM kan därmed bli hämmad. De fördelar som finns i 
och med TQM och behandlas i teoriavsnittet (3.1) kan därmed gå förlorade, vi talar t.ex. om 
kundsupport och service som kostar företaget pengar.   
 
Om man är villig att pruta på sin provision så är man nog heller inte den bästa säljaren av 
bostaden i och med att man sannolikt kommer att agera liknande inför köparna, dvs. inte vara 
främmande att gå ner i pris. Den billigaste fastighetsmäklaren gör sannolikt inte det bästa 
jobbet. Vid rekommendationer blir inte priset så viktigt har det visat sig, då väljer man för att 
det är den specifika fastighetsmäklaren och inte utefter priset. Här är återigen relationen som 
Toft beskriver (3.1) mellan fastighetsmäklaren och kunden viktig. Den som säljer mest på 
firman kanske inte är bäst i alla lägen, han kanske slarvar och lämnar efter sig missnöjda 
kunder, medan den som inte säljer lika mycket ägnar mer tid åt varje uppdrag för att det skall 
bli noga och riktigt utfört. Kvalitet framför kvantitet. Den bästa mäklaren kanske inte är den 
med högst omsättning.  
 
Skillnader i uppfattning finns i huruvida man skall skapa en närmare relation till kunden utan 
att det påverkar kvaliteten på fastighetsmäklartjänsten. A menar att man ska försöka skapa en 
”vi-känsla” mellan fastighetsmäklare och kund, få kunden att känna sig trygg och må bra. Om 
man ger ett bra personligt intryck, säljer sig själv så är kunden mer öppen för försäljningen av 
tjänsten. D utvecklar den uppfattningen och menar att en bra säljare kan sälja allt, även 
mindre bra produkter och tjänster pga. att kunden känner ett band till fastighetsmäklaren, får 
förtroende. Man säljer sig själv, när kunden känner att det här är en bra kille/tjej som denne 
har mycket gemensamt med eller identifierar sig med, en person man skulle ”vilja gå ut och 
ta en öl med” är sannolikheten stor att intaget leder till avslut. Det finns få bra säljare, de 
flesta är att beteckna som informatörer. Man informerar kunden om tjänsten, man säljer inte 
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in den. 
 
C menar däremot att man inte skall skapa en närmare relation med kunderna utan hålla det på 
en professionell nivå. Detta pga. att man skall vara en opartisk mellanman som utgör 
konsumentskyddet och på så vis borga för kvaliteten i bostadsaffären. 
 

5.5 Manipulation kontra kvalitet 
 
Manipulation är ett medvetet sätt från den ena parten att försköna sanningen, kanske låta 
belysa fördelarna och tona ner nackdelarna. En av respondenterna menar att många idag 
använder sig utav förskönande metoder som "Varudeklarerat" etc.  
 
Man skall inte lova för mycket, guld och gröna skogar, istället låta kunden bli positivt 
överraskad. Mäklaren har ansvar för allt som denne lovar. En ansvarsförsäkring på 2 miljoner 
kronor träder in om löftet inte blir uppfyllt, ex utlovad flyttstädning, utlovad speciell spis eller 
speciellt år på spisen kan mäklaren bli skyldig att ersätta köparen för. B menar att dagens 
system och lagstiftning leder till att man undviker att fråga för mycket om objektet, för då får 
man inte reda på nackdelarna och är således inte heller skyldig att redovisa dessa för köparen.   
 
Den respondenten med mest manipulativa åsikter menar att man inte kan vara ärlig mot en 
kund jämt, men man skall inte lura denne totalt. Denne är också den med störst omsättning 
och man ställer sig följaktligen frågan om manipulation är ett säljtekniskt användbart verktyg. 
Här kan kroppsspråket vara ett medel till att manipulera kunden. Trots allt förmedlar 
kroppsspråket 60 % av hela trovärdighetsintrycket vilket också teorin lyfter fram (3.8). Denne 
menar dock liksom ovanstående att man inte skall lova guld och gröna skogar, man måste 
kunna leverera det kunden förväntar sig. Vid en långvarig kundrelation är det extra viktigt att 
man inte lovar för mycket, s.k. relationsmarknadsföring. A tror att alla mäklare överdriver, 
t.ex. "Vi har 20 stycken som söker en trea i detta område, jag kan sälja den imorron." 
 
C Skulle vilja ha mer framgång… skulle kunna bli mycket bättre säger han/hon själv. Att 
observera är att C inte har någon säljträning på sitt kontor och är emot all sorts manipulativ 
säljteknik.   
 

5.6 Kundinvändningar 
 
I teorin behandlas kundinvändningar som ett sätt för fastighetsmäklaren att motverka just 
dessa. Ingen av respondenterna verkar arbeta på det sättet. Istället vill man vända en 
invändning mot något positivt. Visserligen är detta bra men effektiviteten kan aldrig bli lika 
slående som om invändningen aldrig kommit till stånd. Dvs. fler borde motverka 
invändningar innan dessa uppstår.  
 
Om en invändning trots allt uppstår vilket oftast sker under intaget är det viktigt att inte inta 
försvarsställning.  
 
Respondenterna menar att man måste börja med att vara förstående, inte försvara. "Jag förstår 
att du känner att det här är dyrt, MEN det ger dom här fördelarna: Fler kommer på 
visningen, fler ser annonsen..." etc., vänd invändningen till något positivt. 
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5.7 Betydande infallsvinklar inför diskussionen 
 
Vad krävs för att bli en bra fastighetsmäklare? Är det kunskap, säljträning, medfödd 
personlighet eller något annat? 
 
C menar att om man inte är säljare så är det här inget jobb för dig. Underförstått kan man 
tolka detta som att det inte går att lära sig att bli säljare, att detta skulle vara medfödda 
karakteristiska personlighetsdrag. På detta kontor fanns heller ingen säljträning där man 
kunde öva upp sina färdigheter i säljteknik. Att matcha ”rätt” fastighetsmäklare mot ”rätt” 
kund förekom heller inte. Två företeelser som Holmberg beskriver i teoridelen (3.2) som 
färdighet i sälj och förhandlingsteknik samt färdighet i presentationsteknik var inget som 
förekom som målsättning på C: s kontor.  
 
Vidare menar C att han/hon skulle vilja ha mer framgång och skulle kunna bli mycket bättre. 
Skulle detta kunna uppnås genom säljträning? Är kanske D: s manipulativa teknik som C tar 
avstånd ifrån ett verktyg för att nå framgång? 
 
De tidigare i empirin uppräknade personlighetsdragen som man skall besitta är enligt 4.11 och 
4.12 bl.a. Att vara positiv, engagerad, ödmjuk, tycka om människor och vara 110 % laddad 
och fokuserad. För att kunna uppnå dessa rekvisit för framgång krävs antagligen att man har 
balans i tillvaron för övrigt eller som A utrycker det "man måste må bra, ha en tillvaro i 
balans, sköta om sin kropp och själ, annars går det inte att satsa helhjärtat”. Det är viktigt att 
varumärket stämmer överrens med dina värderingar så att du kan arbeta helhjärtat.  
 
En viktig faktor just för att få komma på ett intag överhuvudtaget är varumärket. Först väljer 
kunden varumärket som skall anlitas. Sedan är det upp till dig som person att förvalta det bra, 
och det torde vara lättare att göra om ens värderingar stämmer överens med 
företagets/varumärkets. 
 
Trots att man kanske arbetar under samma varumärke och riktlinjer så arbetar inte alla 
mäklare likadant på individnivå. C menar att det handlar om en personlig tjänst, "jag är villig 
att anstränga mig mer och arbeta hårdare, men det kostar därefter”. Här håller inte sådana 
invändningar som att Notar är dyrt eftersom tjänsten inte är varumärkesbunden utan personlig. 
C menar att små nyetablerade företag med mindre starka varumärken kommer att få det svårt 
att klara sig i längden. 

I köpskedet väljer kunden först vilket varumärke som skall få komma på intag sedan blir valet 
beroende på den enskilda fastighetsmäklarens förmåga att använda sin säljteknik den 
avgörande faktorn för att denne får uppdraget. Dvs. en trestegsraket, först köper kunden 
varumärket, sedan säljaren och sist tjänsten. Idag är det dock ett gynnsamt läge för 
fastighetsmäklarna då låga räntor och högkonjunktur är starka faktorer som påverkar 
köpkraften. I ett omvänt läge skulle den enskilda fastighetsmäklarens sätt att agera bli mycket 
mer avgörande än det är idag. 
 

5.8 Diskussion 
 
Ett fenomen som vi har uppmärksammat under studiens gång är sambandet mellan ökad 
konkurrens som borde ge mer kvalitet i tjänsten för kunden. I viss mån tenderar detta 
förhållande att ibland bli omvänt, ökad konkurrens ger en kvalitetsförsämring av 
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mäklartjänsten. På en mindre ort med liten omsättning och få intag där konkurrensen inte är 
lika hård får den enskilde mäklaren mer tid per objekt och kvaliteten torde således i den 
meningen öka. På mindre orter ges mer tid åt s.k. relationsmarknadsföring eller eftervård av 
kunden eller potentiella kunder. Här är det vanligare att man hinner följa upp en affär även 
efter intag. Med ökad konkurrens sätts också ett allt hårdare tryck på den enskilde mäklaren 
att prestera för att få hem intaget. Detta kan leda till okonventionella metoder som i slutändan 
betyder en kvalitetsförsämring för kunden. 
 
Något annat som pekar på kundvård är C: s statistik över antalet kunder som fått kontakt med 
mäklaren på visningen, i C: s fall ligger procenttalet på 30, i vanliga fall ligger det på 10 % 
Detta borde peka på att ju fler kunder/visning desto mindre tid för den ansvarige mäklaren att 
etablera en kundkontakt. B menar även att den som har högst omsättning på firman kanske 
inte alltid är den bäste mäklaren då denne till bekostnad av sitt höga tempo ägnar sig mindre 
åt relationsmarknadsföring och kundvård, denne kanske slarvar och lämnar efter sig 
missnöjda kunder, något som påverkar "Word of mouth" faktorn negativt. Detta pekar på att 
långsiktig kvalitet i arbetet i längden även leder till ökad kvantitet av intag. Därför borde all 
form av relationsmarknadsföring, TQM-program och kundvård välkomnas på alla 
mäklarkontor. Hinner man inte med dessa moment är nyanställning att tänka på för att öka 
kapaciteten i företaget.  
 
Vid ”Word of mouth" har det enligt C visat sig att priset inte blir så viktigt utan att mäklaren 
får uppdraget ändå. Detta innebär större intäkter för den enskilde mäklaren, ytterligare något 
som talar för ökad kundvård. C poängterar även vikten av att hålla provisionerna uppe. Ett 
exempel på motsatt agerande är Erik Ohlsson i Stockholm som drastiskt har nästan halverat 
sina provisioner den senaste tiden. Detta gör att just priset blir en mycket konkurrenskraftig 
nyckel för att få hem intag. Detta menar vi påverkar fastighetsmäklartjänstens kvalitet, på så 
vis att det inte längre blir viktigast vem som är den duktigaste mäklaren utan att det istället 
blir priset som blir den avgörande faktorn. I analysen exemplifierar A med fastighetsmäklare 
X och Y där X är bättre men dyrare och Y får uppdraget. Håller branschen provisionerna uppe 
på en någorlunda likvärdig nivå borde denna kvalitetspåverkansfaktor elimineras. I och med 
prissänkningar försämras inte bara kvaliteten utan också fastighetsmäklarens status. C menar 
vidare att den billigaste fastighetsmäklaren inte gör det bästa jobbet. 
 
Det har även framkommit skillnader i uppfattningen hur nära relation till kunden man som 
mäklare skall ha, vissa menar att man skall utveckla en slags "vi känsla" på intaget. Att få 
kunden att hysa bekantskapskänslor för mäklaren, medan andra menar att detta måste hållas 
på en absolut strikt professionell nivå för att inte äventyra kvaliteten i tjänsten. En mäklares 
roll är att vara en opartisk mellanman, att utgöra konsumentskydd och på detta vis säkra 
tjänstekvaliteten, denne skall representera både säljare och köpare lika mycket. Detta blir en 
mycket svår ekvation eftersom fastighetsmäklaren är betald enbart av den ena parten. Kanske 
vore den modell man t ex. använder i England något att fundera på där varje part har en egen 
fastighetsmäklare. Detta säkerställer opartiskheten och kvaliteten höjs. Efter den senaste 
tidens mediala uppståndelse kring fastighetsmäklarkåren är det viktigt att något görs. För att 
mäklare inte skall hamna i samma kategori som bilskojare måste tjänstekvaliteten och 
konsumentskyddet samt rollen som opartisk mellanman säkras. Sätt att göra detta på kunde 
vara att 
 
– Lagstifta om iso-certifieringskrav på mäklarfirmor 
– Införa etik och god mäklarsed samt säljteknik i mäklarutbildningen 
– Sätta upp tydligare riktlinjer inom branschorganisationerna. 
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Detta skulle alla parter tjäna på, tilliten till de seriösa mäklarna skulle öka och provisionerna 
skulle kunna hållas uppe. 
 
Hur långt får man gå i sin säljteknik för att den ska vara etisk, följa god mäklarsed och att 
man inte blir varnad? Detta är en mycket viktig fråga att lösa i framtiden för mäklarkåren så 
att kunderna alltid kan lita på att de får en hög kvalitet när de anlitar en mäklare. Här krävs 
lagstiftning eftersom den enskilde mäklaren många gånger inte vet hur denne skall bete sig 
eftersom lagen är för otydlig. Idag jobbar man på tills någon åker fast och först då vet man att 
så fick man inte göra. Detta är ett område för framtida fortsatta studier. Säljteknik är olika för 
olika kunder men även konstaterat olika för olika mäklare. Vissa är beredda att använda sig 
utav manipulativ säljteknik i större grad än andra. Detta menar de som inte brukar sådan 
teknik är oseriöst. Enligt våra erfarenheter har de som förespråkar denna strategi också högre 
omsättning och en högre avslutsfrekvens, varpå man kan konstatera att säljteknik i det fallet 
inte alltid innebär det som är bäst för kunden. Detta blir ett problem då risken finns att 
mäklaren "lurar" kunden för att få intaget. En sådan ansats innebär risker för kunden och 
kvalitetssäkringen av mäklartjänsten. Begrepp som TQM och relationsmarknadsföring faller 
här helt bort. 
 
Omsättningsmässigt borde den som kan använda alla knep i boken, även de manipulativa och 
förskönande ha större chans att nå avslut eftersom denne har fler verktyg att påverka kunden 
med. Den som använder de etiskt och moraliskt riktiga sätten som följer god mäklarsed borde 
omvänt få en lägre omsättning, i alla fall kortsiktigt. Långsiktigt borde förhållandet bli det 
omvända då kvalitet lönar sig i längden och ger kvantitet på sikt med hjälp av 
relationsmarknadsföringen och "Word of mouth" etc.  Den som i denna studie förespråkar det 
etiskt riktiga förhållningssättet påpekar däremot att denne skulle vilja ha mer framgång, alltså 
högre omsättning, att poängtera är att någon säljträning inte används på detta kontor. För att 
nå denna framgång skulle man kunna införa säljträning. Men en annan fundering som vi fick 
var att den som inte använder sig av manipulativa metoder vill bli mer framgångsrik medan 
den som redan använder dessa metoder idag redan har en stor omsättning. Frågan blir då om 
manipulativ säljteknik är ett medel för att öka sin omsättning och avslutsfrekvens? 
 
I vilket fall som helst innebär dessa manipulativa metoder en kvalitetssänkning av 
mäklartjänsten. Påståenden som "man kan inte vara ärlig mot kunden jämt" och ”fråga inte för 
mycket om objektet för då vet du ingenting som du är skyldig att upplysa om" borde innebära 
en kvalitetssänkning. Idag är lagstiftningen sådan att mäklaren blir skyldig att upplysa kunden 
om denne känner till eventuella fel i fastigheten, om så inte sker kan mäklaren hållas ansvarig. 
Denna formulering utav lagen leder till ovanstående citat, samt att man idag allt mer friskriver 
sig från ansvar i olika avtalsmässiga friskrivningsklausuler. Uppenbarligen föreligger det här 
en miss i lagstiftningen någonstans då kunden och kvaliteten i detta fall blir lidande. 
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6 Slutsats 
 
I detta kapitel drar vi slutsatser utifrån analysen av teorin och empirin, besvarar uppsatsens 
problemformulering, samt visar varför vi valt en hermeneutisk infallsvinkel. 
 
I studien har vi funnit ett antal likheter och skillnader samt andra områden värda att diskutera. 
Dock har vi inte funnit så pass många likheter på ett och samma område som skulle peka på 
att det finns en generell säljteknik som skulle vara bättre än någon annan. Detta borde bero på 
att intagsprocessen är en sådan komplex situation att det inte enbart är mäklarens säljteknik 
som har avgörande för utfallet. Många andra faktorer spelar uppenbarligen in. Dessa skulle 
kunna vara kön, pris, Word of mouth etc. Vi har dock i studien pekat på en del enskilda 
faktorer som av oss och övriga källor kan vara avgörande på ett intag. De gemensamma 
nämnarna som kom fram i analysen var betoningen av vikten av korrekt frågemetodik och 
lyssnarförmåga, bemötandet av kundinvändningar och CRM, samtliga viktiga säljtekniska 
"nycklar". Meningsskillnader uppstod i huruvida långt man kunde gå för att få hem ett intag. 
Det som alla källor dock har haft som gemensam uppfattning är betoningen av att anpassa sig 
efter kunden. Fastighetsmäklaren måste hela tiden agera olika utefter olika kundkategorier, 
samtidigt så besitter varje fastighetsmäklare olika personlighets- och säljtekniska drag vilket 
gör att också fastighetsmäklarna i sig är olika.  
 
Detta lämnar utrymme till en mycket stor variation av säljtekniker och utfall. D menar att det 
finns lika många säljtekniker som kunder. Vi skulle vilja komplettera detta påstående med att 
säga att det även finns lika många säljtekniker som mäklare. Detta pekar på en oändlig 
kombination av säljtekniker. Det som man dock kan ta fasta på är samtliga källors 
poängterande av vikten att anpassa sig till kunden. D ”Man skall vara som en kameleont” 
Man kan alltså inte gå in med en förutbestämd säljteknik och tro att den skall fungera på en 
viss typ av kund. Man anpassar kontinuerligt under intaget sin säljteknik, svänger kunden så 
följer man efter.  
 
När vi påbörjade denna studie hade vi i inledningsskedet tänkt följa olika fastighetsmäklare 
under intag och se om de ledde till avslut. Vi hade tänkt kategorisera varje fastighetsmäklare 
efter dennes säljteknik, ex manipulativ. Vi hade även tänkt kategorisera kunderna i olika 
kategorier på intaget ex auktoritär. Sedan hade vi tänkt mäta vilken säljteknik som ledde till 
flest avslut på intagen på de olika kundkategorierna. Ex om manipulativ mäklare ledde till 
avslut på auktoritär kund osv. På så vis skulle vi ha fått fram en säljteknik med högst frekvens 
på avslut. Detta visade sig snabbt bli problemfyllt eftersom intagsprocessen är en mycket 
komplex situation och de olika parterna inte enbart kan tillskrivas och kategoriseras enligt ett 
fåtal egenskaper. En sådan studie skulle inte bli vetenskapligt förankrad då den ej skulle ta 
hänsyn till alla de ingående påverkansfaktorer som leder till utfallet, den skulle bara ha 
grundats på antaganden. Det hermeneutiska perspektivet som lyfter fram att det inte finns 
några sanningar. I detta fall skulle det innebära att det inte finns någon "bästa" säljteknik. Vid 
ett hermeneutiskt synsätt studerar man verkligheten som den ter sig, en verklighet som inte 
alltid går att kategorisera eller mäta, en verklighet som är komplex.  
 
Då allt är relativt och vi i denna studie har försökt tolka verkligheten har vi hittat 
gemensamma nämnare/tekniker/nycklar hos källorna som i varje fall pekar på tekniker som 
skulle kunna fungera i vissa givna situationer. Hur blir man då en framgångsrik mäklare om 
det inte finns en vedertagen teknik att nyttja. Det enda enhälligt lika svaret som vi fått fram i 
undersökningen är att man hela tiden skall anpassa sig till kunden. Svaret på 
problemformuleringen skulle då bli att det finns likheter och skillnader, dessa har tidigare 
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tagits upp i analysen, men att det inte finns så pass många indicier som stöder påståendet om 
en ”bästa säljteknik”. Man får istället anpassa sig efter kunden med alla befintliga 
”säljtekniska nycklar” i vissa givna situationer.  
 
Anpassa är det återkommande budskapet från respondenterna och får också bli synonymt med 
slutsatsen i denna studie. 
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7 Fortsatt forskning 
 
I detta kapitel pekar vi tänkbara områden för fortsatt forskning inom och kring det ämne som 
uppsatsen belyst. 
 
Då vi under studien sökt svar på om det finns någon generell bra säljteknik har vi i vår 
jämförelse av olika tekniker sett att dessa påverkar kvaliteten på mäklartjänsten olika, något 
som vi tar upp i diskussionen. Detta område faller dock en smula utanför den centrala 
frågeställningen i arbetet och vi har inte fördjupat oss vidare i detta. Fortsatt relevant 
forskning torde då vara hur olika säljtekniker påverkar tjänstekvaliteten. 
 
Hur långt får man gå i sin säljteknik för att den ska vara etisk, följa god mäklarsed och att 
man inte blir varnad? Detta är en mycket viktig fråga att lösa i framtiden för 
fastighetsmäklarkåren så att kunderna alltid kan lita på att de får en hög kvalitet när de anlitar 
en mäklare. Här krävs lagstiftning eftersom den enskilde mäklaren många gånger inte vet hur 
denne skall bete sig eftersom lagen är för otydlig. Idag jobbar man på tills någon åker fast och 
först då vet man att så fick man inte göra. Detta är ett område för framtida fortsatta studier. 
 
En annan infallsvinkel för fortsatt forskning skulle kunna vara en undersökning i hur dessa 
kvalitetssäkrande åtgärder skulle utformas och genomföras rent tekniskt. 
Exempel på områden att studera skulle kunna vara: 
 
– Lagstiftning om iso-certifieringskrav på mäklarfirmor 
– Införandet av etik- och god fastighetsmäklarsed samt säljteknik i mäklarutbildningen 
– Sätta upp tydligare riktlinjer inom branschorganisationerna. 
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Bilaga 
 

1. Hur skulle du vilja definiera begreppet säljteknik? 
2. Kan man dela upp intagsprocessen i olika delar? (presentation, förhandling, avslut) 
3. Hur gör man ett trovärdigt intryck? 
4. Hur ser du på begreppet behovsanalys? 
5. Hur vinner man en kunds förtroende? 
6. Hur fördelar du följande begrepp i tid vid ett intag; Frågemetodik och lyssnarmetodik? 
7. Hur bemöter man invändningar? 
8. Använder du någon framställningsmetodik under intaget genom att visualisera det du 

säljer dvs. behovet och tjänsten? 
9. Vid intaget, säljer du ett behov eller en tjänst? 
10. Hur stor del av intaget väljer du till presentationen av dig själv och hur stor del går åt 

till att presentera företaget? 
11. Vad påverkar kundens inställning? 
12. Vad är det vanligaste skälet till att människor köper? 
13. Homestaging, fungerar det som säljargument? 
14. Vad är det viktigaste att tänka på inför ett kundmöte? 
15. Agerar du olika inför olika kundkategorier och i så fall hur? 
16. Vilken egenskap är en fastighetsmäklares viktigaste? 
17. Har du några tips och råd gällande säljteknik som du vill dela med dig av? 
18. Har du liknande tips, råd på vad man bör undvika, säljtekniker som inte fungerar osv.? 
19. Är du kund eller produktorienterad i din försäljning? 
20. Finns det något som du skulle kunna bli bättre på och isåfall vad? 
21. Finns det ett samband mellan säljteknik och manipulation? 
22. Skulle du köpa av dig själv om du vore kund? 
23. Vilken del av intaget är mest avgörande och hur agerar du här? 
24. Vad gör dig till en framgångsrik fastighetsmäklare? 
25. Vad är viktigast att inleda ett intag med, beteende, diskussion osv? 
26. Är du alltid ärlig mot din kund? 
27. Tar du alltid reda på vad om är bäst för kunden? 
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