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Energitjänsteguiden – Vad kunderna vill ha

Vad är viktigast för era kunder när det kommer till att köpa energitjänster 
och börja energieffektivisera? Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med 
bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, lokalhyresgäster och 
industriföretag för att ta reda på detta.

I dessa tio avsnitt kan ni fördjupa er i vad era kunder värdesätter och hur ni 
kan hjälpa dem att använda energi mer effektivt och profilera er som 
energitjänsteleverantörer - allt utifrån deras förutsättningar och önskemål. 

Vissa avsnitt är mer inriktade mot bostadsrättsföreningar eller fastighets-
ägare andra mot industriföretag eller lokalhyresgäster. Alla citat är tagna ur 
intervjuerna vi har genomfört.



Så här har intervjuerna gått till
KVALITATIV UTVECKLINGSPROCESS

• Vi intervjuar tills vi når mättnad

• Uppmuntrar till berättande

• Lyssnar efter vad som är viktigt för kunden

• Identifierar bakomliggande faktorer snarare än 

åsikter genom att fråga: varför?

• Fokuserar på de gemensamma nämnarna



Energitjänsteguiden
Avsnitt 1

Varför energitjänster?



Varför erbjuda energitjänster?
• Ni och era kunder tjänar pengar på detta.

• Varför inte? Ni behöver inte göra mycket mer än vad ni gör idag.

• Genom att välja ett energieffektivare alternativ minskas även 
klimatpåverkan. Genom ert yrke har ni stor möjlighet att erbjuda 
klimatsmarta alternativ, något som era kunder oftast efterfrågar.

• Kunderna efterfrågar de positiva effekterna energieffektivisering ger. Men 
de kanske inte alltid vet exakt vilka dessa är eller hur de ska gå till väga för 
att uppnå dem.



Fastighetsägare och BRF:er

• Många tror att de har genomfört all energieffektivisering de kan – upplys dem om 
att det nästan alltid finns mer att göra.

• Många lägger ansvaret på boenden och hyresgäster – berätta vad de kan göra 
som fastighetsägare/bostadsrättsförening istället.

• Om de tillämpar kallhyra i vissa lokaler, fråga om du istället får hjälpa deras 
hyresgäst att energieffektivisera installationerna. Upplys dem även om så kallade 
”Gröna hyresavtal”, som organisationen Fastighetsägarna har.

Industri 
• Vissa upplever att kundefterfrågan på energieffektiv produktion saknas – visa då på 

de andra fördelarna med energitjänster.
• Många ställer om till fossilfritt vilket är en bra början - men det är också viktigt att 

minska energibehovet, då räcker den förnybara energin till fler.
• De är omedvetna om potentialen för energieffektivisering – upplys de om vad som 

går att göra och vilket mervärde det kan ge dem.

Argument för energieffektivisering


