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Kundanpassade 
energitjänster 

Lotta Bångens, Plusenergiforum 
Jönköping 171018 



EEF är 65 företag och 
fem branschförbund   



Våra medlemmar är energitjänsteföretag och 
produktleverantörer inom: 

• Belysning 

• Solskydd 

• Ventilation 

• Tryckluft 

• Värme 

• Isolering 

• Kyla 

• Styr och regler 

• Elinstallationer 

• Avtal om 
energiprestanda 

 

Och är konsulter, installatörer, tillverkare, återförsäljare, 
entreprenörer och utbildare 



Dagens presentation: 

 Vad energitjänster innebär 

 Var du som beställare hittar kunskap om 
och leverantörer av energitjänster 

 Vad kunderna har för behov 



 
 

 
 

 

Energieffektivisering är en framtidsbransch!  
 

• Viktigt att utveckla erbjudande inom denna 
sektor 
 

• EEF stöttar leverantörerna att hitta 
affärsmodeller som är anpassade efter 
beställarnas verkliga behov! 

 



Om inget görs Beslut på väg? 

Vad som borde göras 

Lönsam effektivisering 

Källa: IEA World Energy Outlook 2012 

Hur mycket klarar energieffektivisering? 



Vad är en energitjänst? 

Information 

Indirekta 
energitjänster 

Exempel: 

energistatistik, 
visualisering 

Analys 

Indirekta 
energitjänster 

Exempel: 

Energikartläggning 

Åtgärder 

Direkta 
energitjänster 

Exempel: utbyte av 
utrustning,där själva 
installationen ingår i 

tjänsten 

Avtal 

Indirekta & 
direkta 

energitjänster 

Exempel:  

EPC, funktionsavtal 



En lönsam energitjänst  
 
kundens totala kostnad < besparade energi- och 
driftkostnader 
 
 - dvs en lägre livscykelkostnad (LCC) än om tjänsten 
inte skulle ha utförts 
 
Detta ger ett positivt driftnetto/inga avgifter 
behöver höjas 



Det handlar inte om att fråga kunderna vad dom 

vill ha. Det handlar om att förstå vad kunderna 

behöver och skapa konkreta lösningar på hur.  

–Transformator Design 



Affärsvana och personligt risktagande 
skiljer sig 

• BRF-styrelser – saknar oftast affärsvana, 

”hemfrid”, lekmän/privatpersoner. Riskerar 

tryggheten i sitt hem - referenser särskilt viktigt. 

• Fastighetsägare – professionella i att förvalta 

fastigheter, behöver inte vara särskilt affärsvana, 

men det rör deras jobb. Splittrad grupp. 

• Industri – professionella konkurrensutsatta, vana 

vid affärer 



Fastighetsägare  

 

Har ofta låneutrymme 

Inte alltid beredda att låna till 

energieffektivisering 

Driftnettot en förutsättning 

för investeringar 

 

 

 

BRF 

 

Beslutsförmåga begränsas 

av nuvarande avgiftsnivå 

Investeringar som fördelas 

och syns inom kassaflödet 

kan bli gjorda 

Höjning av lån kräver ofta 

beslut från årsstämman 

 

Industri  

 

Mycket konkurrensutsatta 

Begränsat låneutrymme för 

investeringar – produktion 

prioriteras 

Bankerna har svårt att ta 

säkerhet 

industriverksamheten 

Lokala banker ev. större tillit 

till regionens 

industriverksamhet 

Krav på korta 

återbetalningstider från 

ägare/banker  kort pay-off 

för åtgärder 

Ekonomiska förutsättningar 



Kundernas drivkrafter 

spara energi 
rädda 

isbjörnarna 

bidra till 

klimatmålen 
spara pengar 



Energi är svårt att förstå 

Energikostnad är viktigt, inte kWh 

Energieffektivisering i sig har inget värde 

Kortsiktigheten härskar 

Information och erbjudanden ska komma 

från/via befintliga relationer 

Vad säger kunderna? 



Hur kan man tänka 

som leverantörer? 



Få kunden medveten 

 Kommunicera att det finns potential för 
kunden att bidra till klimat och miljöeffekter, 
samt uppnå egna värden,  främst pengar 
 

Översätt energibesparing till begripliga 
jämförelser 

OMEDVETEN  MEDVETEN INTRESSERAD BESLUT ATT KÖPA FÖRBÄTTRING GENOMFÖRS LEVER MED FÖRBÄTTRING REKOMMENDERAR 

”Har gjort i princip 
allt som går, 

nu är det pappers-
användningen m.m. 

kvar” 



Få kunden intresserad - målgruppsspecifik 
kommunikation 

  Fastighetsägare 

• Ökat driftsnetto 

• Jämnare inomhusklimat 

• Nöjdare hyresgäster 

• Ingen/minimal påverkan 

på boendemiljö under 

installation 

 

 

  Industrier 

• Sänkt driftskostnad 

• Bättre arbetsmiljö  

• Nöjdare medarbetare 

• Ingen/minimal påverkan på 
produktionen under 
installation 

• Energieffektiv produktion 
som eget säljargument (inte 
bara deras produkt) 

 

 

 

 

  BRF:er 

• Behöver inte höja 
avgiften 

• Jämnare inomhusklimat 

• Nöjdare grannar 

• Ingen/minimal påverkan 
på boendemiljö under 
installation 

• Enkelt att se resultat 

 

 

OMEDVETEN  MEDVETEN INTRESSERAD BESLUT ATT KÖPA FÖRBÄTTRING GENOMFÖRS LEVER MED FÖRBÄTTRING REKOMMENDERAR 

Alla målgrupper: 

• Minskat underhåll 
• Sköter sig själv eller lätt att övervaka 
• Ni gör skillnad för klimat och miljö 



Få kunden intresserad 

 Försök skaffa löpande, långvariga 
relationer med täta kontakter 

 Bilda partnerskap för att dra nytta 
mellan er som har kunskapen och er som 
har kundrelationen 

 Sprid information genom kundernas 
befintliga nätverk, branschföreningar 
etc. 
 

”Det ringer massa 
säljare hela tiden, 
jag säger nej till 

alla” 

OMEDVETEN  MEDVETEN INTRESSERAD BESLUT ATT KÖPA FÖRBÄTTRING GENOMFÖRS LEVER MED FÖRBÄTTRING REKOMMENDERAR 

”Relationen är 
värd mer än något 

som kanske är 
billigare från 

någon ny” 



Erbjudanden som kunden vill köpa 

Kommunicera resultatet i kronor 
(istället för kWh) för att underlätta för kunder att förstå 
och jämföra erbjudanden 
 

Tydliggör konsekvenser för kunden för just 

deras verksamhet, deras hyresgäster, deras system etc., 
både under genomförande av åtgärder och under livstiden 
 

Goda exempel 
- Andra kunders ”vittnesmål” är mer trovärdiga än era 
säljargument 
- Tillhandahåll referenser, dela med er av kunskap, 
    visa att ni vill kundens bästa 

 

OMEDVETEN  MEDVETEN INTRESSERAD BESLUT ATT KÖPA FÖRBÄTTRING GENOMFÖRS LEVER MED FÖRBÄTTRING REKOMMENDERAR 

”Tyvärr för stor fast 
kostnad i 

fjärrvärmepriset. Gör 
att besparing i energi 

inte slår på 
energiräkningen lika 

mycket” 



Erbjudanden som kunden vill köpa - delaktighet 

Erbjud totalansvar så att kunden inte behöver lägga 

ner tid, kraft och energi på att förstå och projektleda 

 Erbjud transparens genom att tydliggöra vad kunden kan 

välja att göra själv 

 Erbjud valfrihet i graden av totalansvar så att kunden kan 

välja att göra delar själva  

 Säkerställ att ni är överens om vem som gör vad 

OMEDVETEN  MEDVETEN INTRESSERAD BESLUT ATT KÖPA FÖRBÄTTRING GENOMFÖRS LEVER MED FÖRBÄTTRING REKOMMENDERAR 

Flexibel insats - för den kunnige kunden med resurser 

”Vi behöver få 
med alla interna i 
båten eftersom 

det är många små 
åtgärder” 



Avbetalningslösning - kunden ”betalar” med energibesparingen 
 

• Erbjud det till kunder som har begränsat låneutrymme eller 

 då låneutrymmet avsätts till kärnverksamheten 

 

• Erbjud det till brf:er som inte fonderar pengar 

 

• Se till att upplägget är transparent så kunden kan ”lita på affären” 

 

OMEDVETEN  MEDVETEN INTRESSERAD BESLUT ATT KÖPA FÖRBÄTTRING GENOMFÖRS LEVER MED FÖRBÄTTRING REKOMMENDERAR 

Erbjudanden som kunden vill köpa - 

finansiering 

En del kunder behöver finansieringslösningar från leverantören för 

att möjliggöra större investeringar 



Under entreprenaden 

Kravspec. för hantverkarna: 

 Rätta behörigheterna, t ex Säker vatten, Heta arbeten mm 

 Rätta anställningsavtal 

 Viktigt att informera om när och hur samt ev störningar 

 Vanligt hyfs 

 Respektera tiderna, ej för tidigt och inte för sent, typ 8-16 

 Rent och snyggt 

Återkoppla kontinuerligt till beställaren 

Rätt enligt utlovad tidsplan 

Mera? 

- 

- 

 

OMEDVETEN  MEDVETEN INTRESSERAD BESLUT ATT KÖPA FÖRBÄTTRING GENOMFÖRS LEVER MED FÖRBÄTTRING REKOMMENDERAR 

”Sköter de 

sig inte åker 

de ut” 



Efter installationen 

Var proaktiv genom att följa upp med 

samtal och besök på plats, 

 även om de inte köpt optionen tillsyn 

 

 Erbjud intrimning/ tillsyn igen, för bästa möjliga drift 

 

 Hjälps åt att dokumentera installationen 

som ett Gott exempel 

 

OMEDVETEN  MEDVETEN INTRESSERAD BESLUT ATT KÖPA FÖRBÄTTRING GENOMFÖRS LEVER MED FÖRBÄTTRING REKOMMENDERAR 

”Det är bra att åka 

och titta i 

verkligheten.  

Då ser man både att 

det fungerar och hur” 
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Branschauktorisation av 

energieffektiviseringsföretag 
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Syfte auktorisation 

• Öka trovärdigheten i branschen 

– Möjlighet att utesluta företag som inte uppfyller kraven 

• Ökad trygghet för kunder 

• Förbättra dialogen beställare – leverantör 

• Öka möjligheten att hitta ”rätt” leverantör 

• Öka användning av vedertagna metoder för krav och 
uppföljning 

• Förenkla kravställande 



Patrik Thollander, 
associate professor 

Linköpings universitet 

Susanne Lindqvist, 
energiansvarig 

Sandvik 

Maria Hagberg, 
jurist 

Ramberg 

Rikard Sjöqvist, 
energi-, miljö- och teknikchef 

Midroc 

Håkan Szacz, 
fastighetsutvecklingschef 

Stena fastigheter 
  

Jon Leo Rikhardsson, VD HSB Sörmland 

Branschauktorisationens oberoende nämnd 



Tack för att 
 
ni har  
 
lyssnat! 
 

Vätterstranden Jönköping 


