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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 7

Ta helhetsansvar



Styrelsemedlemmar drar ett tungt 
lass med begränsat handlingsutrymme

• Alla beslut och jobb görs utanför ordinarie arbetstid 
– de är därför beroende av eldsjälar.

• Beslutsfattandet försvåras då styrelse och stämma 
måste övertygas - de behöver underlag och 
information som hjälper stämman att ta beslut.

• De har sällan sakkunskap inom fastighetsskötsel 
/ekonomi/energi – anlitar därför externa förvaltare.

• Vissa åtgärder försvåras av ansvarsfördelning 
mellan boende och förening.

”Man vill inte ta 
på sig ansvar 
för det man 
inte förstår.”

BRF



Tid och energi räcker inte till att 
förbättra stödprocesserna 

• Kärlek, tid, engagemang, kunskap och pengar går till 
kärnverksamheten, stödprocesserna ska bara funka. 

• Industrier som äger sin fastighet (byggnad) sköter 
nästan alltid driften själva.

• Tar gärna emot hjälp och ett totalerbjudande
för att effektivisera och förbättra stödprocesserna.

• De som har möjlighet att göra vissa delar själva
vill oftast göra det.

”Har inte resurser att 
låta någon ha 

energi/miljö som 
huvuduppgift”

Industri


