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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
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Lyft fram fler fördelar



Värdet av energieffektivisering i sig 
är lågt och svårbedömt
• Energieffektivisering i sig har inget värde för kunden.

• Det genomförs i syfte att uppnå andra värden; 
frigöra tid och pengar till annat, få bättre 
inomhusmiljö och rädda miljön 

• Kunder har svårt att:
• tro på resultatet av energieffektiviseringen 

• bedöma utfallet mot investeringskostnad

• jämföra offerter och beräkningar

”För bra för att 
vara sant”



Få kunden intresserad

• Kommunicera det som kunden värdesätter, lös 
just deras problem 

• Prata så kunden förstår. Kommunicera resultatet 
av förbättringen i kronor (istället för kWh) för att 
underlätta för kunder att förstå och jämföra resultat 
av åtgärder och erbjudanden.

• Bemöt farhågor t.ex. att det är krångligt, stör 
boendemiljön och är svårt att räkna hem.

”För mig är de 
boendes miljö 
det viktigaste, 

mitt liv blir enkelt 
när de är nöjda”



Få kunden intresserad - målgruppsspecifik kommunikation
Fastighetsägare

• Ökat driftsnetto

• Jämnare inomhusklimat

• Nöjdare hyresgäster

• Ingen/minimal påverkan på 
boendemiljö under 
installation

• Minskat underhåll

• Sköter sig själv eller lätt att 
övervaka

• Ni gör skillnad för klimat 
och miljö

Industrier

• Sänkt driftskostnad

• Bättre arbetsmiljö 

• Nöjdare medarbetare

• Ingen/minimal påverkan på 
produktionen under 
installation

• Energieffektiv produktion 
som eget säljargument 

• Minskat underhåll

• Sköter sig själv eller lätt att 
övervaka

• Ni gör skillnad för klimat 
och miljö

BRF:er

• Behöver inte höja avgiften

• Jämnare inomhusklimat

• Nöjdare grannar

• Ingen/minimal påverkan på 
boendemiljö under 
installation

• Enkelt att se resultat

• Minskat underhåll

• Sköter sig själv eller lätt att 
övervaka

• Ni gör skillnad för klimat 
och miljö



Anpassa argumenten efter 
kundernas drivkrafter

Spara 
energi

Rädda 
isbjörnarna Bidra till 

klimatmålen
Spara 
pengaràà


