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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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Tydlighet varar längst



Vad kunden vill veta innan köp eller beställning

• Vad får jag för resultat efteråt?

• Vad ingår i uppdraget – vad gör ni, vad gör vi? 
(Innan – under – efter genomförandet)

• Hur kommer ni att utföra arbetet – konsekvenser för mig i min 
vardag?

• Hur kan vi betala på ett sätt som passar oss?



- Ange vad delarna kostar
- Din tjänst ska inte vara bunden till en viss tillverkare
- Var öppen med samtliga samarbeten
- Använd gärna kända avtalsformer (AB/ABT/ABFF)

Var transparent i ditt erbjudande

Ett transparent upplägg är en förutsättning, men av olika skäl:
Bostadsrättsföreningar: De har inte alltid kunskap själva, transparens ger tillit.

Fastighetsägare: Detta är deras kärnverksamhet och majoriteten har tid och kunskap att utvärdera 

entreprenörer/leverantörer, de vill däremot se tydligt vad de kan göra själva och har en viss skepsis 

mot ”glädjekalkyler”.

Industriföretag: De vill se vad de kan göra själva; var noga med det affärsmässiga.



Gör erbjudandet flexibelt med valfri 
delaktighet

ü Erbjud totalansvar så att kunden inte behöver lägga 
ner tid, kraft och energi på att förstå och projektleda

ü Tydliggör vad kunden kan välja att göra själv

ü Erbjud valfrihet i graden av totalansvar så att 
kunden kan välja att göra delar själva 

ü Säkerställ att ni är överens om vem som gör vad

”Det vi kan göra 
själva gör vi själva”


