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OM Susanne Persson
FastighetsFÖRMEDLING
Susanne Persson Fastighetsförmedling
förmedlar både villor, bostadsrätter och
fritidshus i Stockholm. De vill erbjuda en
trygg förmedling för alla parter i affären,
med målet att få nöjda kunder som kommer tillbaka. Susanne Persson Fastighetsförmedling är en renodlad och oberoende
fastighetsmäklare utan ekonomiska kopplingar till någon bank eller kedja.

− En säljcoach
beskrev Susanne som en
ödmjuk och glamourös
stridsvagn, som smittar
av sig på andra

Med ödmjukhet och kärlek i fokus
Susanne Persson är fastighetsmäklaren som beskrivs som en
ödmjuk och glamourös stridsvagn, där ”stridsvagnen” står för handlingskraften och drivet framåt. Tillsammans med maken Jacob driver
hon Susanne Persson Fastighetsförmedling, en personlig mäklarbyrå
som med stort engagemang och kärlek skräddarsyr varje affär.

M

akarna Susanne och Jacob har
drivit egna företag ihop sedan
2002, då de startade en redovisningsfirma tillsammans. Men
2004 gick plötsligt Susannes äldsta son bort i en
trafikolycka.
− Vi hade två yngre söner så det fanns inget
alternativ, jag var tvungen att överleva. Men
jag kände starkt att jag inte kunde gå tillbaka
till min gamla kostym. Jag var tvungen att göra
något annat, berättar Susanne.
Efter den stora sorgen blev Susannes intuition
allt starkare. Hon kände tydligt att det var två
alternativ som kom till henne. Antingen skulle
hon bli präst eller fastighetsmäklare.
− Jag bestämde mig för det sistnämnda, och
fick komplettera några kurser till min ekonomutbildning. Under och efter skoltiden följde en
period på Erik Olsson Fastighetsmäklare som
säljare. Det var en mycket lärorik tid med fokus
på intag, och nära kontakt med Erik som jag
hade en mycket fin relation till. Resultatet blev
bra och jag blev erbjuden en bra tjänst hos Erik
men kände att det var dags att gå vidare, säger
Susanne.
Därefter följde en tid på Svensk Fastighets-

förmedling där Susanne Persson jobbade med
försäljning och tillsammans med ledningen
tog fram en ny försäljningsmetod åt Svensk
Fastighetsförmedling. Därefter kom flera fina
erbjudanden från samma företag, bland annat
erbjudande om att ta över två kontor. På pappret såg allt perfekt ut: Susanne Persson skulle,
innan hon ens sålt sin första egna bostad, bli befordrad och få topplön. Men intuitionen talade
ändå om för henne att det inte var rätt. Hon var
färdig, och det var dags att gå vidare.
När en gammal kollega plötsligt frågade varför
Susanne inte bara startade eget föll alla pusselbitarna på plats. Susanne pratade med maken
Jacob, som hon ville ha med på tåget, och strax
därefter var de igång med företag nummer två.
− Bolaget bildades i augusti 2006. Många sa att
vi skulle få räkna med minst tre månader innan
vi kunde komma igång. Men jag bestämde mig
för att ha min första visning i slutet av augusti.
Lyckades jag inte med det skulle jag göra något
annat. Den sista helgen i augusti hade vi en
visning av en femma i korsningen Ringvägen/
Hornsgatan, min första egna visning, berättar
Susanne och ler.
Till en början bestod firman enbart av henne

själv och Jacob, som har hand om all administration och ekonomi. De började i ett litet hus på
gården i Enebyberg, men när kunderna började
stå i kö ute på tomten kände de att det var dags
att skaffa en riktig lokal i samma område.
− Idag har vi kvar kontoret i Djursholm samt
ett i Danderyd. Firman har också vuxit till ett
knappt tiotal medarbetare som har hela Stockholm som sitt arbetsfält. Tanken är att inte bli så
mycket större, eftersom vi vill behålla den här
personliga familjekänslan, berättar Jacob.
Firman vilar på fyra grundpelare som Susanne
också fick till sig i samma veva som hennes liv
skakades om. Hon insåg att om hon skulle kunna fortsätta att leva sitt liv så måste det vara med
glädje, frihet, baserat på ärliga grunder och vara
lönsamt – grundpelare som hela företaget vilar
på idag.
− En säljcoach beskrev Susanne som en ödmjuk och glamourös stridsvagn, som smittar av
sig på andra, säger Jacob och skrattar. Det är en
ganska bra beskrivning tror jag, och en av anledningarna till att det gått så bra för oss.
En av anledningarna till att Susanne valde
att starta eget var för att inte, som så många
andra byråer, vara fast till vissa områden. Hon
vill kunna fungera som en slags familjemäklare,
som kan följa sina kunder till olika områden och
under alla skeden i livet. Och hon vill göra det
med glädje, frihet, ärlighet och med lönsamhet
för alla parter och där vikten av att skapa trygg
köpare är a och o.
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