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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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Ha kunden i fokus hela vägen



Underlätta och förenkla för kunden
• Gå igenom med kunden när det är lämpligt att genomföra åtgärder, utan att 

det stör verksamheten.

• Hjälp kunden att hitta tillfällen där energieffektivisering kan vävas in, t.ex. i 
en befintlig underhållsplan.

• En sak i taget:
- Om många andra projekt i kundens verksamhet pågår.
- Om kunden inte har möjlighet att genomföra flera saker på samma gång.
- Om kunden vill testa på tjänsten.

• Allt på en gång
- Om kunden inte har tid men vill ta ett stort steg, detta kräver god återkoppling 
och kontinuerliga avstämningar.

• Erbjud uppföljning och optimering av systemet efter installation.



Viktigt att tänka på under entreprenaden

ü Ha de rätta behörigheterna, t.ex. ’Säker vatten’, ’Heta arbeten’ 

m.m.

ü Ha de rätta anställningsavtalen för alla era hantverkare.

ü Informera kunden om när och hur saker kommer att ske, samt 

ev. störningar det kan medföra.

ü Personalen på plats behöver representera er på ett värdigt 

sätt i kontakt med kunden och hyresgäster/boende.

ü Respektera tider och håll en ren och snygg arbetsplats.

Återkoppla kontinuerligt till beställaren och håll utlovad tidsplan.

”Sköter de 
sig inte 

åker de ut”


