
Har du sett tillräckligt för  
att fatta ett beslut?
Om du vill följa mitt råd från den förra krönikan och in-
vestera i en lägenhet ska objektet för det mesta synas på 
plats, vilket kan, men inte behöver, ta tid. Jag har kunder 
som köpt objekt av mig osedda, dels på grund av tidsbrist 
och dels genom tidigare erfarenhet och/eller kunskap om 
bolaget i fråga.

Fastighets -och säljkrönikan fokuserar i det här avsnittet 
på begreppet tid och jag hoppas såklart att jag ska få 
spendera just tid med dig på någon av alla våra visningar 
– frågan är bara hur mycket tid du behöver för att fatta ett 
beslut (oberoende vilket beslut du fattar).

Var och en får såklart bestämma själv 
hur mycket tid man behöver för olika 
saker, till exempel, en husvisning.  
Men tid är pengar och ofta ännu  
mera värt än pengar.

Om jag i stället för att syna ett hus på en timme tittar på 
fyra hus under samma tid har jag skalat upp mitt tittande 
med 4 gånger och kan vid behov syna det mest intressanta 
ännu mer noggrant.

Jag har träffat många olika spekulanter och det finns de-
finitivt en stor variation i hur mycket tid man behöver för 
att syna ett objekt. En viss typ av spekulant går på visning 
och spenderar omkring 15 minuter på plats och på basen 
av det kan personen fatta ett beslut om det blir ett köp el-
ler inte. Jag tror också att många vet redan när de parkerar 
bilen utanför huset om de vill köpa eller inte köpa. Deras 
så kallade köpknapp (vad det än må vara) och som är det 
enda, the one thing, som har betydelse för köpet är något 
de ser redan när de parkerar bilen.

På andra sidan myntet har vi betydligt 
längre visningar där spekulanten kan ha 
flera rådgivare med sig, tar sig tid att 
syna objektet mycket noggrant

och ändå i slutändan konstaterar att det finns för få sov-
rum eller att det är för nära till grannen (efter två timmar).

Många vill också komma och titta flera gånger, vilket själv-
klart är okej – ”jag kan vänta här i köket så går ni ut och så 
kommer ni in igen och tittar en gång till”. Man får, och ska, 
också såklart bedöma ett objekt noggrant innan man fat-
tar köpbeslut. Ni får alltid den tid ni vill ha med oss, men 
det intressanta är i många fall om det blir så mycket bättre 
för själva beslutsfattandet? Om det hjälper dig i processen 
ska du naturligtvis göra det, annars inte.

Hur mycket tid har man egentligen? Visste du att du bara 
har 2600 fredagar kvar om du är 30 år och lever till 80? 
Jag brukar ofta och, för att spara tid, fråga rakt ut av en 
spekulant: ”har du sett tillräckligt för att fatta ett beslut?”, 
eftersom det är en rak och relevant fråga för att spara tid, 
komma till saken och förkorta ner processen.

Frågan har oftast bra effekt och har besparat både mig 
och många spekulanter enormt mycket tid genom åren. 
Du kan testa den du med, i vilken situation och i vilken 
bransch som helst. Har du hört tillräckligt för att bestäm-
ma dig? Tänk på den frågan när situationen eller mötet du 
befinner dig i börjar dra ut lite för länge på tiden.

Fråga en beslutsfattare om de läst, hört och sett tillräck-
ligt för att säga ja eller nej, och använd frågan särskilt med 
en stor beslutsfattare involverad för denne om någon vill 
spara tid (ju större beslutsfattare desto större effekt med 
denna fråga enligt min erfarenhet). Om du skulle behöva 
fatta ett beslut nu, vilket hade det beslutet då varit?

Avslutningsvis, Jag såg för övrigt på en mäklarsajt i 
Helsingfors att de hade lagt ut visningstid 15–20 min för 
en lägenhetsvisning. Hur mycket tid behöver du för ett 
köpbeslut på ett objekt? Känner du ”ja” eller ”nej” direkt 
när du stiger in genom dörren eller behöver oljepannan 
också synas för beslutets skull?

Ps. På tal om tid ser vi ofta 
att ju längre tid ett hus är på 
marknaden, desto mindre 
betalar någon för det.
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