
Affärsutvecklingsresa för leverantörer 

 

Kundanpassade 
energitjänster 



EEF är 75 företag och 
fem branschförbund   



Varför görs inte mer 
energieffektivisering? 

• Ingen ny fråga …… 

• Flera hinder finns ….. 

 

• Nya ingångar  

– Mervärden 

– Affärsmodeller anpassade till kundbehov 



Marknaden 

• Företag som idag uttryckligen säljer energitjänster 
är ca ¼ av alla företag som skulle kunna sälja 
energitjänster 

• Tänk om …. de övriga ¾ var lika aktiva? 

 

 



Intervjuer med beställare 
(metodik och upplägg i samarbete med tjänsteutvecklaren 
Transformator Design) 

Målgrupper: Bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, 
lokalhyresgäster (butiker) och industriföretag 
 
Totalt: 61 st (i ledande position, 6 st kvinnor och 45 st män + 10 st butiker) 

 
Metod: Telefonintervjuer, ca 30-90 min 
 
Urval av företag/föreningar: I princip slumpmässigt, alla 
små eller medelstora (under 250 miljoner i omsättning) 
 



Affärsvana och personligt risktagande skiljer sig 

• BRF-styrelser 

• Saknar oftast affärsvana/är lekmän/privatpersoner 

• Vill ha ”hemfrid” 

• Referenser särskilt viktigt 

• Fastighetsägare 

• Professionella i att förvalta fastigheter 

• Behöver inte vara särskilt affärsvana, men det rör deras jobb 

• Splittrad grupp. 

• Industri 

• Professionella och konkurrensutsatta, vana vid affärer 
(avtal/upphandling/förhandlingar/kravställande/utvärderingar) 

Stor skillnad om beställaren ska fatta beslut eller sätta sig in 
i sakfrågan på sin arbetstid eller utöver arbetstid 

 



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 
industriverksamheten som 
säkerhet 

Lokala banker ev. större tillit till 
regionens industriföretag 

Krav på korta återbetalningstider 
från ägare/banker  kort pay-
off för åtgärder 

Ekonomiska förutsättningar 

   



Drivkrafter 

spara energi rädda 
isbjörnarna 

bidra till 
klimatmålen 

spara pengar 



Bostadsrättsföreningar 

• Styrelsemedlemmar drar ett tungt  
lass med begränsat handlingsutrymme 

• Det som står i underhållsplanen är det som blir 
gjort 

• Bristen på sakkunskap skapar en misstro mot 
entreprenörer/konsulter 

• Den tekniska förvaltaren är en central aktör  

”Man vill ju inte 
betala nu för de 
som ska bo här 
sen” 



Fastighetsägare 

• Drift av fastigheten ingår i kärnverksamheten  

• Dagens avtalsstrukturer hindrar den fulla 
potentialen för energieffektivisering  



Industri 

• Produktionen går alltid först 
 – både i tid och pengar 

• Tid och energi räcker inte till att förbättra 
stödprocesserna  

”Vi vill göra bra 
produkter till våra 
kunder” 



Intervjuresultat 
Vad säger alla kundgrupper? 



Energi är svårt att förstå 

 

• kWh krångligt begrepp 

• Svårt att veta vad som är mycket/litet 

• Behöver få bekräftat att säljargument stämmer 

• Utbyta erfarenheter – hur har andra gjort? 

• Anpassad information – hur gör man i min typ av verksamhet? 

• Jämförelser med andra – hur ligger min verksamhet till? 

 

”Det är bra att åka och 
titta i verkligheten.  

Då ser man både att 
det fungerar och hur” 

Goda exempel 
kan vägleda 
kunder  



Kunderna tänker energikostnad, inte 
kWh! 

• Vi kunder pratar kronor och ni 
energieffektiviseringsbranschen 
pratar kWh 
 

• Skepsis mot ”glädjekalkyler” 

 

• Transparens efterfrågas  

 

”Tyvärr för stor fast 
kostnad i 

fjärrvärmepriset. Gör att 
besparing i energi inte 

slår på energiräkningen 
lika mycket” 



Värdet av energieffektivisering i sig är lågt och 
svårbedömt 

• Energieffektivisering i sig har inget värde 

• Genomförs i syfte att uppnå andra värden 

• frigöra tid och pengar till annat 

• få bättre inomhusmiljö 

• rädda miljön  

• Svårt att … 

• tro på resultatet av energieffektiviseringen 

• bedöma utfallet mot investeringskostnad 

• jämföra offerter och beräkningar 

 

 

”För bra för att 
vara sant” 

”För mig är de 
boendes miljö det 

viktigaste, mitt liv blir 
enkelt när de är 

nöjda” 



Information och erbjudanden ska komma från/via 
befintliga relationer 

• Dörren stängd för ”okända” avsändare  

• Trovärdig, oberoende avsändare har större chans att komma fram 

• Format och kanal är sekundärt och individuellt 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

”Relationen är värd 
mer än något som 
kanske är billigare 

från någon ny” 

”Energiarbetet beror 
oftast på att en 

befintlig leverantör 
visat på möjligheten” 



EEFs kurs i kundanpassade 
energitjänster 
• Självskattning av mitt företag idag 

• Kundvärden för vårt företags energitjänster 

• Erfarenheter av energitjänster 

• Balanserad kundkommunikation 

• ”Komplementer” 

• Mina åtaganden 
 



Tack för att ni har 
lyssnat! 
 
Lotta Bångens 
Lotta.bangens@eef.se 
070 342 9212 

mailto:linnea.svanstrom@eef.se
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