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Skandia Fastigheter
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127
Fastigheter till

ett värde av ca
50 miljarder kr

Kontor

Bostäder

Köpcentrum

Samhälls-
fastigheter

Skandias miljoner ägare 
får ta del av avkastningen
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Sveavägen 44, då och nu
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Takparken 
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Våra fantastiska hyresgäster:
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Mentometer 1
Hur tror du att man föredrar att sitta på kontoret?
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a) Fast plats i eget kontor

b) Fast plats i kontorslandskap

c) Flexibla platser med en blandning av olika miljöer



Från individstyrt till aktivitetsstyrt
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Mentometer 2
Vilken lokalaspekt är viktigast för kundens konkurrenskraft?
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a) Centralt läge

b) Nära bra kommunikationer

c) Snyggt och representativt

d) Tekniskt avancerade lösningar



Traditionellt vs modernt
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Produktkunskap
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• Behärska alla produktfördelar

• Känna till konkurrenters svagheter

• Ha kännedom om teknisk utveckling

• Teknisk insikt

• God branschkunskap

• Bra konkurrentkännedom

• Up-to-date med kommande produkter



Mentometer 3
Hur många gånger kan du ringa tillbaka till en potentiell 
kund innan hen blockerar ditt telefonnummer?
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a) 1

b) 3

c) 10

d) Det går inte att ringa för mycket
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Kundpsykologi - relationsskapande
• Skapa förtroende och en god atmosfär

• Tolka kundens kroppsspråk och bristande köplust

• Förstå kundens:
• Psykologiska blockeringar
• Köpmotstånd, oro
• Mening
• Värderingar

• Vara en god och aktiv lyssnare

• Människokännedom



Behovsanalys – skicklighet i frågemetodik
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• Kartlägg kundens:
• Situation
• Problem
• Värderingar

• Öppna, raka, ledande och 
omformulerande frågor/svar

• Ge samtalet balans

• Klargör både fakta och köpmotiv

• Visa intresse

• Se medvetna och omedvetna 
behov

• Fördjupa dig i problemställningen

• Utveckla kundens förväntningar

• Försäkra dig om vad kunden 
önskar

• Kundens erfarenheter av 
konkurrenter



Relationsskapande förvaltning
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• Överlämnandet – från ax till limpa

• Egen driftpersonal

• Egen förvaltning

• Närvarande i fastigheterna – inte 
bara ”hyr ut ” och drar…

• Hyresgästen i fokus med bl a 
sommarblommar, påskägg, 
pepparkakor, luciatåg, semlor, 
teaterbesök, kanelbullensdag
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Frågor?


