Säljskolan

DIPART SÖKER
DRÖMKUNDER
För många byggföretag handlar affärsverksamheten alltför sällan om satsningar på
det egna säljarbetet. I stället får man förfrågningar,
blir uppmanande att räkna
på olika jobb och ge offerter.
För både små och medelstora byggare är risken stor att
fastna i underentreprenörsrollen.

– Vi myntade
internt begreppet
"40 i topp", 40
kunder som vi ville
jobba med i framtiden, säger Jens
Hoffmann, vd på
Dipart.

AV STAFFAN ÅKERLUND

22

bin063222-23.indd 22

FOTO STAFFAN ÅKERLUND

E

fter några år på
detta sätt ville
vi ta kontrollen
själva, säger Jens
Hoffmann, vd i
Stockholmsföretaget Dipart med
46 medarbetare.
– Vi hade jobbat oss igenom
ett kvalitetsprogram och certiﬁerat oss. I den processen hade
vi skaffat oss en god uppfattning om de värderingar vi hade
gemensamt i företaget, värderingar som vuxit fram i en dialog
där samtliga medarbetare deltog.
Dipart kallar detta för sina
kärnvärden.
– Det är vår gemensamma
syn på vad som är viktigt i vårt
sätt att arbeta, agera mot varandra, vårt bemötande av kunder
och leverantörer och hur vi vill
prägla vår miljö och vårt samhälle, säger Jens Hoffmann.
Dipart vände på sin traditionella affärsverksamhet och identiﬁerade några kunder som man
såg som möjliga drömkunder.
– Vi myntade internt begreppet ”40 i topp”, 40 kunder som
vi ville jobba med i framtiden

därför att vi visste att de är noggranna med vilka företag de samarbetar med, att de sållar bort
oseriösa företag och också ser till
ﬂer parametrar än enbart priset.
För Dipart innebar det en helt
ny affärsmodell. Man övergick
från att sitta och räkna på offertförfrågningar till att identiﬁera
framtidens tänkbara kunder,
kontakta dem, be att få tid för att
presentera Dipart.
– Många företagare är rädda
för denna typ av säljarbete. Men
om man väl satsar på det och tar
initiativet, ger det fördelar.
Man får dock ställa in sig på
att det blir många nej för varje
ja innan man får komma till en

företagspresentation.
– Ibland kommer vi inte ens
förbi sekreteraren när vi ringer.
Andra gånger är det tvärtom.
– Av 20 samtal kanske tre leder
till att vi får tillfälle att presentera oss, våra värderingar, syn på
ledarskap- och medarbetarfrågor,
våra lärlingar, kvalitetsprogrammet och vårt nya lönesystem. När
vi får chansen att presentera det
vårt företag står för brukar det
ofta leda till jobb.
I dagsläget uppskattar Dipart
att kanske 70 procent av kundstocken har kommit till genom
denna aktiva säljmetod. Övriga
kunder är mer traditionella.
Dipart har sedan många år

satsat hårt på att hålla sina egna
medarbetare välinformerade.
Varje vecka får alla anställda
Dipart Weekly, en liten nyhetstidning på fyra sidor i A5-format
som samtidigt är ett arbetsplatsschema – vem jobbar var
och med vad - men framför allt
berättar i bild och text om alla
pågående byggprojekt, om försäljningsmålen, lönsamheten på
projektnivå och det som händer
på kontoret i Nacka.
– De ﬂesta av våra ”40 i topp”kunder får Weekly och följer
vad vi håller på med, säger Jens
Hoffmann.
Nyligen kunde Dipart starta
sitt nya bonuslönesystem.
Läsarna av Weekly har kunnat
följa arbetet med systemet under
lång tid.
– Ett av de viktigaste inslagen
är att vi involverar kunderna i
bedömningen av vad vi presterar.
Bonusdelen omfattar två delar.
Maximalt sex kronor i timmen
kan falla ut beroende på om
projektet ger tillräckligt med
vinst. Utöver detta tillkommer
tre områden som värderas av
kunden och är beroende av hur
kundrelationen fungerar.
Det första gäller själva byggarbetsplatsen och hur ordningen
där upplevs av kunden. Det andra
gäller själva relationen med kunden/fastighetsägaren och deras
kunder/hyresgäster. Det tredje
området som också betygsätts av
kunden är fackmannamässigheten. (Dipart: ”Vi är byggproffs”.)
En maximal utdelning i lönekuvertet för dessa tre områden
på en skala på ett till tio, ger
ytterligare tre gånger tre kronor
i timmen.
– För oss är det ett sätt att
skapa kundnytta samtidigt som
det tillför oss mycket, säger Jens
Hoffmann. Genom att det är kunden som sätter betyget på oss, får
vi med honom på ett aktivt sätt
genom hela byggprocessen. Från
startmötet till slutmötet. Kunden
har hela tiden full insyn och kan
bedöma kvaliteten i allt vi gör. 1
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