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Förord	
 

Denna rapport är ett resultat av ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten. 

Författarna vill tacka Energimyndigheten samt de energibolag och Svensk Energi som 

ställt upp med sin tid och sitt intresse både gällande intervjuer samt enkät. Utan deras 

medverkan hade denna rapport inte kunnat skrivas. 
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Daniel Kindström, Mikael Ottosson, Patrik Thollander, Mario Kienzler 
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Energitjänster	–	en	introduktion	

Den svenska energibranschen var länge en tillväxtbransch. Från 1980-talet (och 

egentligen ännu tidigare) och framåt skedde i Sverige en kraftig utbyggnad av först 

elsystemet och sedan inte minst fjärrvärmen. Koldioxidskatten, elcertifikatsystemet 

och förbudet mot deponi av avfall gjorde kraftvärmeproduktion med biomassa 

och/eller avfall till lönsamma investeringar för många aktörer. Utbyggnaden av 

kraftvärmeanläggningarna ställde även krav på energibolagen att öka 

värmeunderlaget, det vill säga att addera nya kunder, bland annat för att möjliggöra 

maximal elproduktion i anläggningarna. De senaste åren har även 

vindkraftsutbyggnad och solcellsinstallationer växt kraftigt. 

I dag är situationen emellertid en annan. Av olika anledningar, bland annat 

lågkonjunktur, är efterfrågan relativt svag på elenergi, vilket påverkat priset negativt 

(ur ett energibolagspespektiv). Detta har påverkat lönsamheten i 

kraftvärmeanläggningarnas elproduktion. Även om dessa prisförändringar successivt 

sannolikt kommer att återgå till högre nivåer, talar ett flertal faktorer nu för att 

branschen i dag står inför större utmaningar än temporärt minskade priser.  

På EU-nivå har diskussioner förts om att införa tak på energianvändningen samt 

att introducera så kallade vita certifikat för att ålägga energibolag att genomföra 

energieffektiviserande åtgärder hos sina kunder. Enligt en rapport från Fjärrsyn 

kommer värmeleveranserna att minska som en följd av framtida energieffektivisering, 

ett varmare klimat och nybyggda fastigheters mindre behov av köpt värme. Även om 

det vikande värmeunderlaget inte är stort nog för att snabbt göra 

fjärrvärmeproduktionen olönsam, kommer den påbörjade utvecklingen att ställa krav 

på andra strategier och affärsmodeller från energibolagen. För att generalisera och 

hårdra argumentationen kan det hävdas att energibolagen tvingas gå från en 

produktionsorienterad affärsmodell mot en mer kund- och tjänsteorienterad.  
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Det har från både energibranschens och Energimyndighetens sida framställts 

stora förhoppningar om att energibolag kan komma att öka tjänsteinnehållet i sina 

portföljer via utvecklingen av så kallade energitjänster. Energitjänster är enligt 

Energimyndighetens webbplats (www.energimyndigheten.se) ”tjänster som syftar till 

energieffektivisering eller hushållning av energianvändningen”. Energitjänster har 

potential att ligga till grund för ett flertal direkta fördelar för både energibolagen och 

deras kunder, exempelvis 

• ökad energieffektivitet hos kunden, vilket kan skapa lägre energirelaterade kostnader 

för kunden 

• ökade intäkter eller skapa möjligheter för högre vinstmarginal för energibolagen 

• möjlighet till en tydligare hållbarhetsprofilering av både kund och energibolag 

• möjlighet till en ökad strategisk fokusering på energieffektivisering hos kunden 

Enligt Energimyndighetens rapport Analys av den svenska marknaden för 

energitjänster1 är marknaden emellertid ännu i ett tidigt stadium i denna utveckling. I 

rapporten görs en indelning i elva olika typer av energitjänster (se tabell 1).  

Tabell	1	 Olika	typer	av	energitjänster	enligt	Energimyndighetens	rapport1.	

Energistatistik	

Energibesiktning	

Energideklaration	

Energirådgivning	

Energianalys	

Energieffektivisering	

Laststyrning	

Serviceavtal	

Drift	&	underhåll	

Prestationsavtal		

Funktionsavtal	

Enligt Energimyndigheten är de fyra–fem första typerna av tjänster relativt vanliga 

och erbjuds av många aktörer (dessa kan klassificeras som enkla energitjänster). De 

mer avancerade tjänsterna – laststyrning, prestationsavtal och funktionsavtal – 

förekommer emellertid i relativt blygsam skala och erbjuds i dag av endast ett fåtal 

aktörer. Dessa har också den största lönsamhets- och 

energieffektiviseringspotentialen. 

																																																								
1 EM (2011) 
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Forskningsläget	
Trots det ökade intresset för energitjänster är den senaste omfattande akademiska 

texten om energitjänster i Sverige avhandlingen Energitjänster på en avreglerad 

marknad från 2004.2 Det konstateras där att efterfrågan på energitjänster är svag, att 

energibolagen inte alltid har kompetens för att utveckla energitjänster samt att vissa 

typer av energitjänster innefattar höga transaktionskostnader. Eftersom över tio år 

passerat sedan forskningens tillkomst måste dess resultat i hög grad bedömas som 

inaktuella, då energimarknaden är under ständig omvandling. På senare år har enstaka 

artiklar publicerats. Av dessa bör främst Lindgren Soroye & Nilsson3 nämnas, som 

analyserat den svenska energitjänstemarknaden med fokus på leverantörerna, samt 

Backlund & Eidenskog4, som gjort en fallstudie på ett antal små och medelstora 

industriföretag som upphandlat energitjänster. I övrigt har ett antal konferensartiklar 

tagits fram av forskare vid Linköpings universitet5 samt även en artikel rörande 

värmesamarbete mellan energibolag och tillverkande industriföretag6. Vad som 

saknas i dessa studier är svar på frågor relaterade till hur energitjänsteleverantörernas 

affärsmodell kan utvecklas för att möjliggöra en framgångsrik utveckling, försäljning 

och leverans av energitjänster. 

Genom åren har även konsultrapporter författats som behandlar energitjänster. 

Rapporten Marknaden för energitjänster från 2007, som togs fram av 

konsultföretaget WSP Environmental för Näringsdepartementet, har sin tyngdpunkt 

på de mer komplexa energitjänsterna, som prestationsavtal och funktionsavtal, och 

även där konstateras att marknaden ännu är outvecklad. I rapporten Från 

bulkleverantör till energipartner, som genomfördes av Grontmij AB på uppdrag av 

branschorganisationen Svensk Fjärrvärme år 2009, ligger tyngdpunkten på att utreda 

svenska fjärrvärmeleverantörers aktivitet inom området energitjänster. Där 

konstateras att cirka 80 procent av de fjärrvärmebolag som svarat på studiens enkät 

har en eller fler olika typer av energitjänster. Serviceavtal och statistiktjänster är de 

																																																								
2 Bergmasth & Strid (2004). 
3 Lindgren Soroye & Nilsson (2010). 
4 Backlund & Eidenskog (2013). 
5 Backlund & Thollander (2011), Thollander m.fl. (2010), Thollander & Ottosson (2011). 
6    Thollander m.fl.. (2010) 
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energitjänster som enligt rapporten erbjuds av flest fjärrvärmeföretag, med 61 

respektive 51 procent. Funktionsavtal och direkt laststyrning är de mest sällsynta 

energitjänsterna; de erbjuds av endast fyra respektive två procent av företagen i 

undersökningen. Författarna drar därför slutsatsen att de mest förekommande 

energitjänsterna ligger nära fjärrvärmeföretagens kärnverksamhet. I rapporten 

konstateras vidare att även om 80 procent av de studerade fjärrvärmeföretagen 

erbjuder någon typ av energitjänst är de flesta av bolagen fortfarande i 

initieringsfasen, och marknaden bedöms som i behov av vidareutveckling. 

I en rapport från 2012, också den producerad av Grontmij, med titeln 

Energitjänster med kunden i centrum, undersöks olika kundgruppers speciella 

förutsättningar, preferenser och intresse för olika typer av energitjänster. Studien 

baseras i huvudsak på intervjuer med fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och 

villakunder. I rapporten konstateras:  

Det är lättare för kunder att godta att fjärrvärmebolaget sysslar med 

energitjänster som ligger nära kärnverksamheten och som kan presenteras som 

win-win-situationer för både kund och leverantör, till exempel 

laststyrning […]. 

Vad	är	energitjänster?	
Trots att energitjänstekonceptet introducerades under tidigt 1980-tal,7 karakteriseras 

begreppet i dag av en viss definitionsförvirring.8 I tabell 2 summeras definitioner som 

presenterats i några av de mest citerade tidskriftsartiklarna med fokus på 

energirelaterade områden. Värt att notera är dock att många studier helt saknar 

definitioner och därmed inte finns med i tabellen. 

 

																																																								
7 Okay & Akman (2010). 
8 Marino m.fl. (2011), Pätäri & Sinkkonen (2014). 
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Tabell	2	 Definitioner	av	energitjänster.	

”Energy	services	refer	to	the	commodity,	which	is	actually	used	or	demanded,	i.e.	refrigeration,	
hot	water,	and	process	heat.	Production	of	these	commodities	requires	more	than	fuel,	but	also	
requires	the	input	of	capital,	labor,	and	management	expertise	by	households	or	firms.”	

Greening	m.fl.	(2000	s.	389)	

”Energy	services	such	as	heating	and	lighting	are	provided	through	energy	systems	that	involve	
particular	combinations	of	capital	equipment,	labor,	materials	and	marketable	energy	
commodities	such	as	electricity.”	

Sorrell	m.fl.	(2009	s.	1357)	

”Energy	services	include	a	variety	of	activities,	such	as	energy	analysis	and	audits,	energy	
management,	project	design	and	implementation,	maintenance	and	operation,	monitoring	and	
evaluation	of	savings,	property	management,	and	energy	and	equipment	supply.”	

Bertoldi	m.fl.	(2006	s.	1820)	

”Energy	service	contracting	involves	the	outsourcing	of	one	or	more	energy-related	services	to	a	
third	party.	In	its	simplest	form,	an	energy	service	contract	may	guarantee	supplies	of	hot	water	
and/or	electricity	at	reduced	cost,	but	in	a	more	sophisticated	form	the	contract	may	guarantee	
particular	levels	of	service	provision,	such	as	lighting	levels,	room	temperatures,	humidity	and	
’comfort’.	In	its	most	developed	form,	energy	service	contracting	allows	the	client	to	minimise	
the	total	bill	for	the	services	that	energy	provides	through	a	single	contract	with	an	energy	
services	provider.”		

Sorrell	(2007	s.	507)	

Som vi tydligt kan se i tabellen finns det en stor spridning i hur man definierar 

energitjänster. Några definitioner fokuserar på produktionssidan (t.ex. Greening 

m.fl.), medan andra lägger vikten på kundsidan, kanske speciellt gällande mer 

komplexa tjänster (t.ex. Sorrell). Det tjänster som diskuteras i denna rapport (och i 

Energimyndighetens fall) i grunden är energieffektiviseringstjänster (energitjänster är 

därmed en förenkling av detta begrepp och därmed kan vi utesluta förvirring gällande 

produktsidan). 

Bertoldi m.fl. i sin tur diskuterar att energitjänster kan sträcka sig från enklare 

tjänster, som statistik, information och kartläggning via projektplanering och 

implementering, till de mest komplexa tjänsterna, så kallade EPC (energy 

performance contracts; energiprestandakontrakt). EPC kan till exempel inkludera en 
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outsourcing av aktiviteter som tidigare hanterades internt hos kunden. Vad vi kan se 

är att vi talar om en bredd av energitjänster – en portfölj med olika typer av tjänster. 

Ett sätt att visualisera energitjänster är att se det som en tjänstetrappa (se figur 1). 

I klassificeringen här finns det fyra olika typer av energitjänster, från information och 

analys via olika aktiviteter till olika typer av kontrakt kopplade till prestanda. Inom 

varje typ, eller klass, finns det ett antal olika tjänster som kan erbjudas av olika 

aktörer på marknaden. Tjänsternas komplexitet (i termer av exempelvis kompetens 

och teknik) beror på positionen och ökar ju längre till höger i figuren som vi rör oss. 

Det är dock inte nödvändigtvis så att en högre ”klass” av tjänst kräver att man 

genomgått lägre ”klasser” även om så ofta är fallet (till exempel behövs ju oftast 

information för att kunna göra en analys som i sin tur ligger till grund för aktiviteter).  

	

Figur	1	 En	klassificering	av	energitjänster	(se	också	tabell	1)9.	

Samma mönster ser vi även när det gäller potentiella energieffektiviseringar som 

resultat av energitjänsten. Relativt sett mindre komplexa tjänster, där 

energitjänsteleverantören endast indirekt påverkar kunden (till exempel olika typer av 

energistatistik), har lägre potential, medan mer komplexa tjänster i prestanda-

kategorin (typiskt EPC) vanligtvis har en högre potential gällande 

																																																								
9	Energimyndigheten har tidigare publicerat en liknande klassificering. 
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energieffektiviseringar; dessa involverar dock samtidigt ett större risktagande (till 

exempel gällande investeringar). 

Viktigt att poängtera är dock att även om det finns olika potential i olika typer av 

tjänster så skapar både indirekta och direkta tjänster fördelar för kunderna. Direkta 

tjänster är sådana som skapar direkta och påtagliga förändringar hos kunden, till 

exempel byte av en värmeväxlare eller optimering av en produktionsprocess. 

Indirekta tjänster är sådana som indirekt påverkar kunden genom att till exempel 

bidra med information eller en analys som kunden sedan själv kan använda för att 

göra något längre fram. 

Komplexa tjänster, till exempel fastighetsdrift, är ofta både indirekta och direkta. 

Olika tjänster kräver också olika grad av kundinvolvering. Tjänsteerbjudanden i de 

mindre komplexa kategorierna, information och analys, fokuserar på vad som kallas 

transaktionsvärde, det vill säga de lägger tyngden på en mer passiv överföring av 

(potentiellt) värde till kunden. De mer komplexa kategorierna, aktiviteter och 

prestanda, fokuserar i stället på så kallat användarvärde, det vill säga det värde som 

kunden upplever i användandet, och beror ofta mer på kundens vilja att samarbeta och 

delta. 

Om	behovet	av	utveckling	av	affären		
I energibranschen finns i dag ett stort behov av att tydligare fokusera på omställning 

till mer komplexa erbjudanden än endast produkterna värme och elkraft. Nya 

försäljningsmodeller, innovativa kundlösningar och ökat tjänsteinnehåll inom 

branschen kan komma att spela en viktig roll i den omvandling som måste följa. I 

stället för att enbart sälja värme till prismedvetna kunder (som alltmer övergår till 

alternativ teknologi) bör industrin sträva mot helhetslösningar som möjliggör 

specifika funktioner som skapar ett större kundvärde och en större kundanpassning. 

Fördelarna med en övergång från en traditionell bulkproduktion till ett ökat 

tjänsteinnehåll är flera:10 

• Tjänster är generellt mer konjunkturutjämnande än varor. 
																																																								
10 Se t.ex. Kindström (2010), Kowalkowski & Kindström (2012). 
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• Tjänster har vanligtvis högre rörelsemarginal än bulkprodukter som fjärrvärme. 

• Tjänster kan skapa en djupare relation med kunden. 

• Tjänster kan skapa differentieringsmöjligheter och nya vägar till tillväxt. 

Sammantaget finns alltså ett flertal aspekter som driver på denna förändring mot ett 

ökat tjänstefokus, ofta kallad tjänstetransitionen, där differentiering, lönsamhet och 

tillväxt är tre viktiga delar ur ett strategiskt perspektiv. Andra viktiga drivkrafter kan 

vara ökade kundkrav, en alltmer utmanande konkurrenssituation samt 

teknikutveckling som möjliggör nya erbjudanden (värmepumpar, passivhus etcetera). 

Realisering, det vill säga utrullning, uppskalning och industrialisering av 

tjänsteinnovationer,11 är ett eftersatt område som i flera studier har identifierats som 

ett nyckelområde.12 Försäljning och leverans av nya tjänster har också lyfts fram som 

aspekter där företag måste lägga tid och resurser ifall de vill lyckas som 

tjänsteleverantörer.13 

Tjänstefieringsprocessen i industriella företag, och forskningen runt detta 

fenomen, har till stor del fokuserat på att förstå varför man bör öka andelen tjänster, 

vilket nu både är ett etablerat faktum och något som de flesta företag anammat, samt 

hur man kan utveckla nya tjänstekoncept. I takt med att företagen mognar i detta och 

får alltmer tjänster i sin portfölj så inser de flesta att för att lyckas på marknaden över 

tid räcker inte detta. Många företag har, utan alltför mycket tanke bakom, ofta 

kontinuerligt utökat antalet tjänster utan att nödvändigtvis ha analyserat hur man ska 

kunna leverera tjänsterna på ett bra sätt och hur de passar ihop med övrigt utbud. 

Företag har även många gånger utvecklat dessa tjänster utifrån interna förutsättningar 

och kravställningar. Man har således inte utgått från kundens behov och inte heller 

sett kunden som en medskapare vare sig gällande tjänsten eller värdeskapandet. Att 

kunna fånga kundens verkliga behov (båda dagens och framtida behov) och omsätta 

det i attraktiva tjänster som marknaden efterfrågar är något som kan utvecklas och 

som är ett måste för att lyckas i tjänstefieringsprocessen. Detta innebär, förutom att 

																																																								
11 Se t ex Carlborg (2013). 
12 Se t.ex. Ostrom m.fl. (2011), Carlborg m.fl. (2013). 
13 Se t.ex. Kindström & Kowalkowski (2009), Kowalkowski & Kindström (2012), Ulaga & Reinartz 

(2011). 
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förstås kunden och dess situation, också att kunna förstå marknaden i stort och vad 

andra aktörer på den marknaden gör. 

Erbjudanden med ett högt tjänsteinnehåll, där man också tar in kunden i både 

utveckling och värdeskapande, ställer helt andra krav på till exempel leverans än vad 

traditionella produkter gör. Det gör att företag ofta inte har tillgång till den kompetens 

som behövs, och därmed lyckas man inte alltid realisera fördelarna med en ökad 

andel tjänster. Denna problematik kallas ibland för tjänsteparadoxen.14 

En förflyttning mot mer kundorienterade lösningar och funktioner kräver dock 

ofta förändringar inte bara avseende vad som erbjuds kunderna – det så kallade 

värdeerbjudandet – utan också i andra delar, både internt hos det levererande 

företaget och hos till exempel externa partners. Ofta sammanfattas detta i att det krävs 

förändringar i hela affärsmodellen. 

Energibolagen	och	deras	utmaningar	
Många energibolag upplever i dag svårigheter med att introducera och utveckla både 

enkla och mer avancerade energitjänster till kunder (och även internt). Flertalet 

energibolag har i dag ett antal färdiga koncept för enklare energitjänster. Hur dessa 

ska implementeras (till exempel försäljning, leverans, kundanalys) på bästa sätt är en 

nyckelfråga och en utmaning för dessa företag, eftersom det gäller både att skapa 

värde i närtid och att skapa en plattform för framtida utveckling. Utöver dessa enklare 

tjänster vill såväl energibranschen i stort som de enskilda energibolagen utveckla 

framtidens mer avancerade energitjänster. Detta bör ske i samarbete med kunder och 

med fokus på kundens behov och värdeskapande process. 

För branschen i stort är såväl implementeringsprocessen som utvecklingen av 

avancerade energitjänster relativt outforskade områden, och det finns ett stort behov 

av att skapa kunskap kring dessa. 

																																																								
14 Gebauer m.fl. (2005). 
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Syfte	och	mål	med	projektet	
Det övergripande syftet med detta projekt var att undersöka förutsättningarna för att 

öka tjänsteinnehållet på den svenska energimarknaden utifrån ett energibolags 

perspektiv. Mer konkret omfattar rapporten följande: 

• Beskrivning och analys av implementeringsprocessen av energitjänster hos ett 

energibolag; detta skedde genom att följa implementeringen av vissa typer av 

energitjänster. Målet var att ta fram ett ramverk för hur energibolag kan arbeta för 

att effektivt implementera och leverera utvecklade energitjänster (checklistor, 

processteg etcetera) samt nyckelkriterier för att vara framgångsrik i detta.  

• Undersökning av vilka typer av avancerade energitjänster som kan utvecklas, och 

hur (till exempel hur dessa kan paketeras), med utgångspunkt i kundens behov och 

med kunden som medskapare. Detta skedde genom att identifiera dels de behov och 

de utmaningar som kunder står inför (oberoende av leverantör), dels de typer av 

tjänster som har potential att skapa värde (utifrån marknadens behov). Målet var att 

ta fram en typologi av energitjänster med typiska karaktärsdrag samt även 

klassificera vilket värde (för både kund och leverantör) som kan skapas. Denna 

typologi kan användas av energibolag (och andra) vid nyutveckling av tjänster men 

även vid kundkontakter och strategiutveckling. 

• Beskrivning av de framtida affärsmodeller som är möjliga för att ett energibolag på 

ett effektivt och lönsamt sätt ska ha potential att utveckla, sälja och leverera 

energitjänster. 

Det som gör denna rapport unik är att den ämnar kombinera energitjänsteforskningen 

med den numera rika flora av vetenskaplig litteratur kopplad till så kallad 

tjänstefiering. Främst har forskning inom tjänsteinnovation berört tillverkade företags 

produkt- och tjänsteportföljer. I denna rapport ämnar de rådande teoribildningarna 

inom forskningsfältet tjänsteinnovationer kopplas till den relativt sätt nya så kallade 

energitjänstemarknaden men där flera likheter med tillverkande industri finns, till 

exempel ett traditionellt sett starkt fokus på den produkt som säljs och inte kring 

tjänster kopplade till produkten.  
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Disposition	av	rapporten	
Rapporten är uppdelat i tre huvudsakliga delar. Del 1, Inledning, (denna del) är en 

introduktion till området och till forskningsstudien. Del 2, Effektiv implementering av 

energitjänster – resultat från forskningsprojektet, och de fyra olika delkapitlen 

sammanfattar sedan analyser och resultat från de olika delstudierna. Del 3, 

Avslutning, är sedan en kortare avslutning och reflektion. 
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Effektiv	implementering	av	
energitjänster	–	resultat	
från	forskningsprojektet	
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Kapitel	1	
Resurser	för	implementeringen	av	
energitjänster	

Det här kapitlet är baserat på den första delstudien, där ett antal intervjuer 

genomfördes med anställda och företrädare hos energibolag, andra aktörer (såsom 

konsultföretag) och kunder. Tre energibolag som arbetar med att implementera 

energitjänster följdes och studerades mer ingående. I tabell 1.1 sammanfattas de 

intervjuer som ligger till grund för analysen i detta kapitel. 

Tabell	1.1	 Genomförda	intervjuer	i	den	första	delstudien.		

Antal	intervjuer	 Respondenter	

20	 Energitjänstechefer,	servicetekniker,	energiexperter	och	
produktchefer	hos	energibolag	

10	 Anställda	hos	andra	aktörer:	konsultföretag,	installationsföretag	
och	FM-företag	

20	 Anställda	hos	kunder:	privata	fastighetsbolag,	offentliga	
fastighetsbolag	och	industriella	företag	

För att effektivt kunna implementera energitjänster behövs resurser. Dessa kan vara 

av olika karaktär och ha olika fokus. Resurserna i fråga kan också kopplas till 

förändringar i affärsmodellen och framför allt till olika specifika delar i 

affärsmodellen. Resurser i denna rapport definieras i enlighet med Barney1 som  

																																																								
1 Barney (1991 s. 101). 



Effektiv	implementering	av	energitjänster	–	resultat	från	forskningsprojektet	

20	

all [the] assets, capabilities, organizational processes, company attributes, 

information, knowledge, etc. controlled by a company that enable the company 

to conceive of and implement strategies that improve its efficiency and 

effectiveness. 

I kapitlets analys används ett övergripande ramverk för operationalisering av 

affärsmodellen (se tabell 1.2). 

Tabell	1.2	 Ramverk	för	operationalisering	av	affärsmodellen.2	

Affärsmodellsdimension	 Definition	

Värdeerbjudande	 Produkt/tjänst,	kundsegment	och	relationer	

Värdeskapande	och	-leverans	 Nyckelaktiviteter,	resurser,	kanaler,	partners	och	teknologi		

Värdefångande	 Kostnadsstrukturer	och	intäktsströmmar	

Det finns en mängd olika definitioner av vad en affärsmodell är, även om många av 

de ingående komponenterna ofta är mer eller mindre lika. Vi har här valt ett relativt 

generellt och övergripande ramverk bestående av tre ingående dimensioner.3 

I vår studie har vi kategoriserat de resurser som vi identifierat beroende på vilken 

av affärsmodellskomponenterna som de främst riktar sig mot (se tabell 1.3). Detta 

innebär bland annat att det är möjligt att identifiera var i affärsmodellen förändringar 

behöver ske beroende på varje enskilt företags specifika kontext och situation. En av 

de identifierade resurserna, som vi kallar fokuserad strategiprocess, är dock av en 

mer övergripande karaktär och har en inverkan på hela implementeringsprocessen, 

varför den ligger på ett övergripande plan. Denna resurs är att betrakta som en 

förutsättning för en framgångsrik implementering och mer av en strategisk 

beslutsprocess som sker innan en mer detaljerad diskussion om affärsmodellen och 

dess komponenter tar vid.4 

																																																								
2 Från Bocken m.fl. (2014). 
3 Baserat på litteraturgenomgång i Bocken m.fl. (2014). 
4 Teece (2010), Casadesus-Masanell & Ricart (2010). 
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Tabell	1.3	 Nyckelresurser	och	deras	kategorisering	i	affärsmodellen.	

Affärsmodells-
dimension	

Resurs	 Avvägningar	gällande	konkurrensfördelar	

Övergripande	
process	

Fokuserad	
strategiprocess	

Den	fokuserade	strategiprocessen	är	inte	en	
nyckelresurs	i	sig	själv,	men	i	denna	växande	kontext	
blir	det	viktigt	att	få	kopplingen	till	målsättning	och	
organisatoriska	prioriteringar	

Värde-
erbjudande	

Inkrementell	
addering	av	
tjänster	

Förmågan	att	bygga	på	en	existerande	portfölj,	att	
kunna	fokusera	på	rätt	aspekter	och	inte	gå	för	fort	
fram	

Hitta	rätt	kunder	 Förmågan	att	välja	rätt	kunder	för	de	olika	
energitjänsterna	(vilket	inkluderar	kunskap	om	kunder	
och	marknad).	Detta	inkluderar	också	att	kunna	fånga	
kundens	behov	och	matcha	detta	med	attraktiva	
tjänster	

Använda	mark-
nadspositionen	

Geografiskt	läge,	samhällsmedvetenhet	samt	ett	
välkänt	varumärke	ingår	i	marknadspositionen	

Värdeskapande	
och	-leverans	

Utveckling	av	
dubbla	
kompetenser	

Att	anskaffa	rätt	kompetenser	–	såväl	strategiska	som	
operationella	–	är	en	flaskhals	i	flera	delar	av	industrin	
och	blir	alltmer	viktigt	gällande	energitjänster	

Försäljning	av	
energitjänster	

Både	rätt	struktur	och	rätt	kompetenser	för	att	sälja	
tjänster	är	en	nödvändighet	för	att	lyckas	

Värde-visualisering	 Förmågan	att	kommunicera	och	demonstrera	värdet	av	
tjänsten	är	en	nyckelaspekt	

Värdefångande	 Nya	
intäktsmodeller	

Implementeringen	av	lämpliga	intäktsmodeller	ger	
möjligheter	att	öka	intäkterna,	minska	kostnaderna	och	
etablera	närmare	kopplingar	till	kunderna	

Effektiv	
kostnadsstruktur	

En	effektiv	kostnadsstruktur	blir	en	nyckelaspekt	för	att	
hantera	kostnadsökningar	och	minska	risken	att	dyra	
aktiviteter	minskar	vinstmarginaler	och	kundvärde	
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Dessa identifierade resurser är viktiga aspekter av, och bidrar till, en framgångsrik 

implementering av energitjänster i energibolag. Därigenom bidrar de också indirekt 

till att öka konkurrensfördelarna för dessa företag generellt på marknaden. Den 

indirekta kopplingen beror till stor del på att energitjänster fortfarande utgör en 

relativt liten del av företagen, och på så sätt har de ännu inte någon mer direkt 

påverkan. I det följande diskuterar vi mer utförligt varje nyckelresurs samt dess 

koppling till affärsmodellen.  

Fokuserad	strategiprocess	–	en	resurs	av	mer	
övergripande	karaktär	
I många energibolag – och även i andra typer av företag som börjar arbeta med 

tjänster av olika slag – har en stor del av de tidiga initiativen varit ad hoc-beslut 

baserade på personliga intressen eller på en känsla av att det förväntas av marknaden 

att man som energibolag ska erbjuda dessa typer av tjänster. Besluten har med andra 

ord inte varit resultatet av en genomtänkt strategisk process. Detta är inte 

nödvändigtvis ett problem eftersom många tjänsteinitiativ, som redan nämnts, har 

denna karaktär. Det krävs dock att företagen tar aktiva beslut ex post gällande vad 

man vill med tjänster och vilka mål man har. Annars skapar man lätt en flora av 

disparata initiativ som är svåra att överblicka och styra och som inte heller bidrar till 

helheten på ett bra sätt. Det finns många strategiska anledningar – med olika 

konsekvenser, till exempel gällande hur man designar organisationen eller hur man 

tar betalt – som kan vara av intresse för energibolag. 

I flera studier har det tryckts på vikten av att etablera en klar strategisk agenda 

gällande en ökad fokusering på tjänster,5 inte minst då dessa tjänster riskerar att bli 

bortglömda och nedprioriterade i företag med en starkt produktorienterad kultur. Det 

viktiga är kanske inte vilken typ av agenda företaget har utan att det över huvud taget 

finns en sådan. Beroende på kontext och företag kan olika typer av agenda komma i 

fråga. En del företag fokuserar på att öka intäkterna och lönsamheten (som ofta är 

högre för tjänster än för standardiserade produkter), medan andra företag fokuserar på 

																																																								
5 Se t.ex. Gebauer m.fl. (2005), Neu & Brown (2008). 
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kundlojalitet och på att behålla existerande kunder, framför allt för att säkerställa 

leveransen av kärnprodukten (det vill säga energi i någon form). De företag som 

saknar en strategisk agenda riskerar dels att tappa fart i implementeringen, på grund 

av koordinationsproblem och felsatsningar, dels att tappa kompetens till andra 

aktörer. I företag med en stor produktportfölj som står för merparten av intäkterna kan 

det vara svårt att få gehör. En energitjänstechef uttryckte sig så här:  

Jag skulle säga att energitjänster är strategiskt viktiga, men från ett ekonomiskt 

perspektiv, om vi jämför med andra affärer i vårt företag, så är vi en droppe i 

havet. 

Detta visar, bland annat, på svårigheten att få stöd och resurser för en tjänstesatsning. 

En chef för en icke energitjänstefokuserad del av ett energibolag uttryckte sig på 

ungefär samma sätt:  

Dagarna är fyllda med aktiviteter, och det är svårt att hitta motivationen att 

göra nya saker [det vill säga energitjänsterelaterade aktiviteter]. 

Flera respondenter i vår studie uttryckte hur viktigt det är att ha en fokuserad 

strategiimplementeringsprocess och att ledningsgruppen i företaget har ett aktivt 

intresse av energitjänster för att detta ska ta fart. En energitjänstechef sa:  

Utan ett starkt engagemang och en tydlig riktning från ledningen så kommer 

energitjänster aldrig att ta fart. 

Affärsmodellsdimension:	värdeerbjudande		

Inkrementell	addering	av	tjänster	

Genom att ta ett helhetsgrepp på tjänsteportföljen har ett antal företag lyckats använda 

enklare tjänster för att bygga upp ett förtroende hos sina kunder under 

implementeringsprocessen och därigenom kunnat skapa en grund för att erbjuda även 

mer avancerade tjänster. De har med andra ord inkrementellt rört sig till höger i 

tjänstetrappan (se figur 1 sidan 12). Ett sådant mer ”evolutionärt” arbetssätt har 

möjliggjort en uppbyggnad av förståelse och kompetens för energitjänster hos 
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energibolagen, och detta har skapat bra förutsättningar för den interna organisationen 

och även påverkat marknadenspositioneringen positivt. Att ha en långsiktighet i 

portföljutvecklingen (till exempel genom att titta förbi dagens kundbehov och tänka 

framåt gällande vad som kommer att bli intressant i framtiden) och att arbeta med 

pilotkunder för att bygga erfarenhet är några av de aspekter som blir viktiga. Gällande 

färdigheter så diskuterar man ofta behovet av att utveckla en marknadsavkännande 

förmåga samt förmågan koppla sig samman med kunder för att bättre utveckla 

erbjudanden men även företaget i stort6. 

Det här mer inkrementella angreppssättet skapar också möjligheter att etablera 

olika koordineringsmekanismer mellan aktiviteter och resurser som är involverade i 

implementeringen av energitjänster – vanligtvis sälj-, leverans-, och driftresurser. 

Eftersom flera energitjänster kräver inte bara nya typer av kontrakt (för 

energibolagen) utan även en högre grad av kundanpassning, jämfört med de 

traditionella produkterna, blir det viktigt att kunna koordinera resurser för att 

säkerställa kvaliteten i exempelvis leverans och kundinformation, men också att 

faktureringsunderlaget blir korrekt. 

”Det krävs mycket arbete för att få implementering att gå bra”, sa en 

energitjänstechef och noterade att både koordinering och skapande av strukturer var 

nyckelaspekter i en (inkrementell) implementeringsprocess. Detta är speciellt viktigt 

när man skalar upp leveransen från ett fåtal pilotkunder till hela kundbasen samt när 

man rör sig från enklare tjänster till mer avancerade. Ett sätt att hantera detta är att 

etablera nya roller specifikt kopplade till energitjänster och koordineringen av dessa. 

Ett framgångsrikt företag hade etablerat roller fokuserade på försäljning av 

energitjänster, kundrelationer samt driftansvar. De hade även etablerat definierade 

kontaktytor mellan rollerna gällande till exempel överföring av processen till en 

annan roll. 

Ett brett fokus i lanseringen av tjänster, till exempel tjänstelansering på alla 

nivåer i tjänstetrappan samtidigt, kan skapa utmaningar för bolaget vad gäller bland 

annat resursfördelning (när man ska använda vilka resurser, till exempel) och 

försäljning av de olika tjänsterna (exempelvis vad man ska kommunicera till kunden 

																																																								
6 Day (1994). 
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och när). Detta kan skapa en osäkerhet hos kunderna eftersom de kan uppleva 

svårigheter med att greppa hela tjänsteportföljen. Denna osäkerhet kan också 

manifesteras i ett minskat förtroende för leverantören och en rädsla för att ”fastna i ett 

dåligt äktenskap”, som en kund uttryckte sig. Här blir det med andra ord viktigt att 

kunna anpassa portföljen både med fokus på kunden men också utifrån leverantörens 

kompetens. 

Hitta	rätt	kunder	

I de flesta branscher behöver leverantörer segmentera sina marknader för att 

identifiera de mest lämpliga kunderna. Bland energibolagen verkar det dock vara få 

som prioriterat detta. Ett av energibolagen i studien hade först nyligen börjat fundera i 

termer av en mer noggrann segmentering och då insett att alla deras kunder inte var 

intresserade av alla bolagets energitjänster. Att hitta rätt kunder att rikta rätt tjänster 

mot är viktigt, inte minst då tillgången på interna resurser gällande olika aspekter med 

energitjänster ofta är trånga sektioner hos många energibolag (det vill säga det finns 

en risk med överutnyttjande av dessa resurser). Energitjänster som koncept har också 

haft svårt att etablera sig på den bredare marknaden. Även om många energibolag ser 

till exempel fastighetssektorn som ett viktigt segment, inte minst för mer avancerade 

energitjänster, så finns det flera studier som visar att små och medelstora 

industriföretag (så kallade SME-företag) kan ha en mycket större potential i termer av 

energieffektivisering.7 Ett av de analyserade energibolagen riktade sig främst till 

fastighetssektorn med sina avancerade energitjänster men upptäckte att 

fastighetsägarna inte var intresserade av dessa typer av tjänster. Ett annat energibolag 

gjorde en mer noggrann segmentering och beslutade att i stället först fokusera på de 

kunder som de hade en stark relation med, det vill säga de utnyttjade sin installerade 

bas.8 Med den installerade basen och de existerande kundrelationerna finns det 

möjligheter att fånga behov och utveckla rätt tjänster samt skapa större värde (till 

exempel genom större förståelse för kunden med hjälp av energianvändningsdata). 

Detta ger också upphov till en kompetensutmaning då denna process, att fånga behov 

																																																								
7 T.ex. Thollander m.fl. (2007). 
8 Se t.ex. Ulaga & Reinartz (2011). 
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och utveckla tjänster, kräver utvecklad kompetens både IT-mässigt samt på 

energikompetenssidan (det som senare i rapporten benämns duala kompetenser). 

Jämfört med de traditionella ”energiprodukterna”, som är väldigt homogena och 

svåra att differentiera, så kan energitjänstebehovet hos olika kunder vara väldigt 

heterogent. Detta skapar utmärkta möjligheter för både segmentering och 

differentiering. Det skapar också behov av strategier som drar nytta av 

heterogeniteten, till exempel gällande kundrelationer och mer dynamiska 

tjänsteportföljer,9 vilket möjliggör differentierade erbjudanden som passar olika 

kunders behov. Detta tydliggör också vikten av att rikta rätt tjänst till rätt kund. Enligt 

Sorrell (2007) finns i detta också en utmaning eftersom transaktionskostnaden för 

varje enskild kund, p.g.a. heterogenitet blir högre. Här finns ju dock möjligheter att 

hantera ökade transaktionskostnader genom olika prisstrategier och differentierad 

prissättning till följd av att erbjudandena blir mer kundanpassade. 

Använda	marknadspositionen	

Många energibolag är etablerade marknadsaktörer med en lång historia och starka 

positioner på sina respektive marknader (ofta lokala och/eller regionala), vilket gör 

det möjligt för dem att nå kunder som har ett energitjänstebehov. En stor del av dessa 

aktörer har en position som bygger på någon form av hållbarhetsambition, och 

företagen har möjlighet att dra nytta av detta i implementeringen av energitjänster. Ett 

av företagen i studien har till exempel visionen ”att bygga världens mest 

resurseffektiva region.” 

Denna typ av positionering är ofta unik för dessa företag (i den specifika 

branschen) och därför svår att imitera för andra, till exempel konsultbolag. 

Marknadspositionen är således en viktig resurs att utnyttja för att få fart på 

energitjänster. Resursen är dock inte utan utmaningar. En energitjänstechef sa: 

”Energibolag har starka varumärken men behöver också skydda dessa genom att ha 

kompetent personal”, och menade att nya energitjänster behöver levereras av 

kompetenta medarbetare så att inte den etablerade positionen på marknaden eroderas. 

Att hitta rätt kompetenser är dock inte alltid lätt, och flera av företagen i studien gav 
																																																								
9 Se t.ex. Kindström (2010). 
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uttryck för att detta med att rekrytera och behålla kompetent personal är en nyckel till 

framtida framgång. Inte minst då flera typer av energitjänster kräver en bredd av 

kompetenser (vad som i kommande del i rapporten diskuteras som duala 

kompetenser) som kan vara svåra att få tillgång till. 

Energibolagen har också genom sin position en relation med många kunder och 

ett etablerat namn vilket innebär att de har en ”installerad bas”; en existerande 

kundportfölj. En viktig aspekt blir då att minska kundtappet i kundportföljen (den så 

kallade churn-rate) eftersom det i de flesta fallen är billigare att behålla en existerande 

kund än att skaffa en ny kund. Detta leder förhoppningsvis också till mer 

kostnadseffektiva tjänster som också är mer anpassade till respektive kund. 

Till sist så är ju även energitjänster en möjlighet för energibolagen att stärka sin 

marknadsposition och fylla sitt varumärke med ytterligare värde kopplat inte minst 

till hållbarhetsaspekter men också gällande sin kompetensprofil. 

Affärsmodellsdimension:	värdeskapande	
och	-leverans	

Utveckling	av	dubbla	kompetenser	

En nyckelfråga som många företag tampas med – inte bara energibolagen – är att 

säkerställa tillgången till den kompetens som behövs för att leverera de produkter och 

tjänster man erbjuder. För att kunna leverera värdeskapande energitjänster, framför 

allt mer avancerade sådana, krävs både strategiska kompetenser, till exempel 

förmågan att förstå hela energisystemet, och operationella kompetenser, till exempel 

förmågan att förstå den faktiska utrustning som finns på plats hos kunden (”skruv och 

mutter-kompetens”, som många av respondenterna uttryckte det). Många existerande 

resurser, kanske speciellt de mer operationella, tenderar att vara relativt 

specialiserade, till exempel mot ventilation eller värmesystem. Särskilt för mer 

avancerade energitjänster, exempelvis prestanda- eller funktionsbaserade kontrakt, 

behövs en stor bredd av kompetens, gällande bland annat legala aspekter, 

finansiering, projektledning och underleverantörskontakter. 



Effektiv	implementering	av	energitjänster	–	resultat	från	forskningsprojektet	

28	

Att hitta och behålla denna typ av bredd i kompetensen är mycket attraktivt på 

marknaden men också en utmaning. Det finns i dag ett relativt litet antal personer 

som har denna holistiska kunskap. Företagen i studien använde olika strategier för att 

försöka hantera kompetensutmaningen. En strategi som användes i flera företag, och 

som också blir alltmer vanlig i industrin,10 även om den innebär en ökad kostnad, var 

att använda ett team av flera personer för att täcka in kompetensbehoven. En 

energitjänstechef i ett icke-energibolag uttryckte detta så här:  

… att skapa ett nätverk av underleverantörer som erbjuder produkter som vi 

inte har i vår portfölj. Det kan vara experter på lufttrycksprodukter, och vi 

skapar ett nätverk där vi jobbar tillsammans …  

En annan strategi, dock inte lika vanlig, var att försöka standardisera tjänster, till 

exempel genom olika så kallade modulariseringsstrategier, så att flera resurser hade 

möjlighet att leverera dem och så att de mer multikompetenta resurserna kunde 

användas där de verkligen behövdes. Tidigare forskning om energitjänster har visat 

på fördelarna med att arbeta med certifiering och standardisering för att förbättra 

kvaliteten på de energitjänster som säljs.11 Detta kan innebära att energitjänster 

”längre ner” på tjänstetrappan kan levereras av fler resurser eftersom tjänsterna blir 

mer standardiserade och därmed kräver mindre av de mer specialiserade resurserna 

under leveransen. För vissa typer av tjänster är det till och med möjligt att helt 

automatisera leveranser, till exempel energianvändningsinformation och enklare 

analyser. För mer avancerade tjänster är detta dock svårt eftersom leveranserna ofta är 

beroende på kundens situation. 

En sista strategi, inte heller den speciellt utbredd hos energibolagen, var att 

använda olika informations- och kommunikationsteknikverktyg (IKT-verktyg) för att 

möjliggöra informationsdelning mellan resurser och informationsaccess för olika 

resurser (till exempel via mobila enheter). Detta används med framgång i flera andra 

branscher. 

																																																								
10 Sheth & Sharma (2008), Weitz & Bradford (1999). 
11 Bertoldi m.fl. (2006), Marino m.fl. (2011). 
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Försäljning	av	energitjänster	

Att sälja tjänster är annorlunda än att sälja produkter, och tidigare forskning visar att 

säljfunktionen måste förändras när man rör sig mot tjänster. I vissa fall krävs stora 

förändringar.12 De flesta energibolag är produktorienterade företag där fokus 

traditionellt har legat på att sälja homogena produkter, ofta på volym. Det kan därmed 

finnas behov av att se över detta och allokera resurser dedikerade till att sälja 

energitjänster. En energitjänstechef berättade:  

Vi är mycket säljorienterade just nu. Vi har sex personer som säljer 

energitjänster, så vi jobbar mycket proaktivt. Vi behöver bygga upp vår egen 

marknad. 

Ett annat företag hade tidigare haft dedikerade energitjänstesäljare men övergått till 

mer generella säljresurser. Man misstänkte att det var en viktig anledning till att man 

tappat rejält i försäljningen av energitjänster på senare tid, och energitjänstechefen var 

också tydlig med att han ville ha ”dedikerade energitjänsteresurser”. 

En annan utmaning, kanske speciellt gällande enklare energitjänster av typen 

information och analys, är att förlängda och mer komplicerade säljaktiviteter (till 

exempel multipla kundbesök) riskerar att erodera den vinstmarginal som man har 

(vilken på enkla tjänster kan vara relativt liten). Ett av energibolagen i studien 

tvingades att omorganisera sina säljaktiviteter när de insåg att den existerande 

säljprocessen blev för dyr. Flera av energibolagen har också en begränsad geografisk 

marknad som är för liten för att kunna ge skalfördelar. Det gör det svårt att 

tillhandahålla dedikerade resurser fokuserade på energitjänster eftersom de inte går att 

utnyttja till fullo (se tidigare resonemang kring transaktionskostnader och 

heterogenitet hos till exempel Sorrell), vilket i sin tur innebär att man kan tvingas 

använda olika säljprocesser, och till och med olika affärsmodeller, beroende på typ av 

energitjänst. Man kan också tvingas standardisera och effektivisera vissa processer 

för att minska kostnader (till exempel med hjälp av IKT-verktyg och webbaserade 

säljprocesser). 

																																																								
12 Kindström m.fl. (2015), Reinartz & Ulaga (2008), Ulaga & Loveland (2014). 
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Att sälja tjänster ses ofta som att sälja relationer,13 vilket innebär att energibolag 

måste lära sig att kapitalisera på de relationer som de redan har etablerat genom sin 

traditionella kärnaffär. Energitjänstechefen i ett av de studerade företagen beskrev det 

så här:  

För ett tag sedan så var den enda relationen vi hade med kunden fakturan som 

vi skickade ut. Detta innebär att det krävs en omställning internt för att förstå 

kunden. 

Bland annat måste de med andra ord lära sig utnyttja sin installerade bas, det vill 

säga de kunder som de redan har en upparbetad produktorienterad relation med. 

Värdevisualisering	

Det har varit svårt – både nationellt och internationellt – att få marknaden att 

acceptera och efterfråga energitjänster. Många potentiella kunder har bristande 

kunskap om energitjänster, och detta har i andra studier identifierats som ett hinder 

för framgångsrik implementering av energitjänster på marknaden.14 En viktig del av 

säljprocessen blir därför förmågan att visa för kunden, visualisera, vilket värde 

energitjänster kan ge, kanske speciellt mer avancerade energitjänster som kan vara 

svåra att utvärdera. Värdevisualisering är också en viktig del i att öka medvetenheten 

på marknaden generellt.15 

Eftersom kundvärde är något väldigt kontextuellt,16 blir även 

värdevisualiseringen till stor del en relationell fråga. För att kunna förstå kunden och 

dess processer, och därigenom kunna skapa värde, måste man ha en relation med 

kunden i fråga. Det räcker dock inte med förståelse, utan det krävs också en djup 

kunskap om effekter och begränsningar av både olika tjänsteaktiviteter och kundens 

system. Utveckling av olika typer av visualiseringsverktyg kan vara ett sätt att hantera 

detta.17 
																																																								
13 Drollinger & Comer (2013), Schultz m.fl. (1999). 
14 Pätäri & Sinkkonen (2014). 
15 Kindström m.fl. (2012). 
16 Se t.ex. Grönroos (2008), Vargo & Lusch (2004). 
17 Sorrell (2007). 
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Affärsmodellsdimension:	värdefångande	

Nya	intäktsmodeller	

Allteftersom företag börjar erbjuda och leverera mer avancerade tjänster (och detta 

gäller inte bara energitjänster), till exempel olika aktiviteter eller EPC (se sidan 11), 

tvingas de också att interagera alltmer aktivt med kunderna och deras olika interna 

processer. Detta är ofta en utmaning, inte minst på kundsidan. En fastighetsägare som 

intervjuades i studien berättade att det som hade hindrat hans företag från att köpa 

mer avancerade energitjänster var ”osäkerheten och rädslan för att släppa kontrollen.” 

Gränsen mellan att erbjuda input i en process och att lova någon form av resultat 

av, eller output från, en process kan skapa utmaningar på grund av skillnaderna i hur 

man ser på värdeskapande, det vill säga om man har ett produkt- eller ett 

tjänsteperspektiv på värdeskapande.18 Företagen i denna studie diskuterade vikten av 

att hitta en ”tröskeltjänst”, det vill säga en tjänst, eller ett värdeerbjudande, som 

möjliggör för kunden att släppa in leverantören i sina processer. Det vill säga att man 

öppnar upp för mer output-baserade erbjudanden. 

Det strategiska målet för många av företagen i denna studie är att reducera 

kostnaden för kunderna genom en mer optimal användning av energi.19 Tanken är att 

detta i förlängningen innebär att man kan öka sina egna intäkter genom nya 

innovativa intäktsmodeller där kunden betalar för en funktion eller prestanda (till 

exempel ett specificerat inomhusklimat) i stället för att betala för använd energi. 

Idealt sett ska detta leda till en minskning av den totala energianvändningen i 

systemet. Det är dock inte särskilt många sådana mer avancerade kontrakt med 

innovativa intäktsmodeller som faktiskt har sålts av energibolag. Det finns flera 

anledningar till detta, exempelvis felaktiga segmenteringar som leder till att man 

riktar sig till fel kunder, avsaknad av förtroende för både leverantören och konceptet 

som sådant samt en avsaknad av kompetens att faktiskt genomföra dessa projekt. En 

specifik aspekt, kopplat till prestanda- och funktionsbaserade kontrakt, är svårigheten 

att komma överens med kunden om en så kallad baseline. Det avser hur man ska 

räkna på kostnader och intäkter kopplat till ett resultat som är beroende av externa 
																																																								
18 Grönroos & Ravald (2011), Terho m.fl. (2012). 
19 Se även Bocken m.fl. (2014). 
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faktorer som till exempel väder. En källa till diskussion har till exempel varit vad som 

är ”normalväder”, så kallad normalårskorrigering. 

Effektiv	kostnadsstruktur	

Kostnadsstrukturen för en affärsmodell som bygger på leverans av energitjänster 

skiljer sig från en som är mer produktorienterad.20 Vanligtvis är färre fasta kostnader 

nödvändiga, men däremot ställs det högre kompetenskrav på personalen, och därmed 

högre kostnadskrav, till exempel på grund av en ökad efterfrågan på flexibel och 

multikompetent personal (se till exempel diskussionen ovan gällande dubbla 

kompetenser). 

En utmaning för företagen i denna studie har varit att kunna avsätta resurser till 

att arbeta enbart med energitjänster. En lösning på detta är att dela resurser, det vill 

säga att ha en gemensam resursbas som utnyttjas av flera olika affärsmodeller.21 

Därigenom skapas dock också ett ökat behov av koordinering och konflikthantering, 

eftersom attraktiva resurser (det vill säga kompetent personal) lätt blir flaskhalsar då 

de ofta är hårt uppbokade och därmed måste prioritera mellan aktiviteter. 

En	affärsmodell	för	energitjänster		
–	sammanfattning	
I tabell 1.4 sammanfattas diskussionen om resurser. Tabellen illustrerar också den 

resurskonfiguration som behövs för att bli framgångsrik i implementeringen av 

energitjänster och som lägger grunden för en affärsmodell för energitjänster. I 

tabellen kopplas resurserna även till företagen och deras konkurrensfördelar. 

																																																								
20 Se t.ex. Kindström (2010). 
21 Jfr Casadesus-Masanell & Tarziján (2012). 
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Tabell	1.4	 Nyckelresurser	och	deras	potentiella	implikationer	för	energibolag.	

Affärsmodells-
dimension	

Resurs	 Potentiella	implikationer	
för	energibolag	

Potentiella	implikationer	
gällande	konkurrens-
fördelar	

Övergripande	
process	

Fokuserad	
strategiprocess	

Tydligare	fokus	och	mål	
gällande	tjänsteinitiativ	
samt	bättre	hävstångs-
effekt	internt	

Bred	acceptans	i	företaget	
och	definierade	mål	som	
säkerställer	koordination	
och	resurstillgänglighet	

Värde-
erbjudande	

Inkrementell	
addering	av	
tjänster	

Kontrollerad	uppskalning	
och	säkerställande	av	
processer	och	
kompetenser	

Säkerställande	av	
högkvalitativa	
energitjänster	och	
tillgänglighet	till	interna	
resurser	

Hitta	rätt	kunder	 Identifiering	och	urval	av	
lämpliga	kunder	

Bättre	”hit-rate”	och	
minskade	kostnader	
relaterat	till	försäljning	och	
leverans	

Använda	mark-
nadspositionen	

Ökat	förtroende	hos	
kunder	gällande	
energitjänster	och	en	
större	potentiell	marknad	

Mer	kostnadseffektiv	
kundaccess	och	djupare	
kundrelationer	

Värdeskapande	
och	–leverans	

Utveckling	av	
dubbla	
kompetenser	

Säkerställande	av	
kompetenser	och	skapande	
av	användarvärde	för	
kunderna	

Högkvalitativ	och	
kompetent	leverans	som	
säkerställer	nöjda	kunder		

Försäljning	av	
energitjänster	

Säkerställande	av	
framgångsrika	säljinitiativ	
och	kundengagemang	

Säkerställande	av	
framgångsrika	säljinitiativ	
och	kundengagemang	som	
leder	till	nöjdare	kunder	
och	en	bättre	”hit-rate”	

Värdevisualisering	 Säkerställande	av	
försäljning	och	kundens	
förståelse	för	
energitjänster	

Ökad	kundmedvetenhet	
om	och	förståelse	för	nya	
erbjudanden,	vilket	leder	
till	bättre	marknads-
penetration	
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Värdefångande	 Nya	intäkts-
modeller	

Utveckling	av	
intäktsmodeller	fokuserade	
på	återkommande	intäkter	
med	en	långsiktighet	

Högre	grad	av	involvering	i	
kundernas	interna	
processer,	vilket	leder	till	
nya	affärsmöjligheter	och	
djupare	relationer	

Effektiv	kostnads-
struktur	

Förståelse	för	och	
minimering	av	
kostnadsstrukturen	samt	
säkerställande	av	ett	
systemfokus	

Förbättrad	
kostnadskontroll,	vilket	
leder	till	ökad	lönsamhet	
och	sociala	och	ekologiska	
fördelar	

Implementeringen av energitjänster kan ha stor potential för energibolag, men det 

finns också flera utmaningar. De nyckelresurser som företagen behöver för att lyckas 

i implementeringen av energitjänster hittar vi i alla delar av affärsmodellen. Resultat 

från delstudien i denna rapport visar på svårigheter att implementera energitjänster 

utan att genomföra förändringar i flera delar av affärsmodellen.  
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Kapitel	2	
Implementering	av	energitjänster	–	
var	står	branschen	i	dag?	

Det här kapitlet bygger på den andra delstudien, en enkät som samlades in under 

2014. Enkäten skickades ut till 34 svenska lokala och regionala energibolag, som 

samtliga deltog i Svensk Energis nätverk för utveckling av energitjänster. Vi valde att 

rikta oss till företag i detta nätverk eftersom dessa kan förväntas att aktivt och 

medvetet arbeta med energitjänster. Företag som inte var verksamma inom nätverket 

valdes därmed bort. Vi har, i denna enkät, även medvetet undantagit de tre största 

svenska energibolagen när det gäller till exempel omsättning – Vattenfall, E.ON och 

Fortum – eftersom deras förutsättningar kan ses som relativt skilda från övrigas.  

Enkäterna besvarades av ansvariga för energitjänster inom företagen, till 

exempel affärsenhetschefer, energiingenjörer, försäljningschefer, energitjänstechefer, 

projektledare och produktchefer. Av de 34 företag som fick enkäten var det 23 som 

besvarade den, och av dessa erbjöd 22 någon typ av direkt eller indirekt energitjänst i 

sina affärsportföljer. Jämfört med resultaten från tidigare studier1 indikerar detta en 

ökad medvetenhet om energitjänster och en växande förekomst av energitjänster på 

marknaden. Det indikerar också ett ökat behov av forskning inom området i syfte att 

utveckla energimarknaden. 

																																																								
1 Lindgren-Soroye & Nilsson (2010). 
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Försäljning	och	leverans	av	energitjänster		
–	en	diskussion	om	resurser	
En viktig metod för att förstå energitjänsteutbudssidan är att kartlägga hur 

energitjänster tillhandahålls på marknaden i dag. I vår forskning operationaliserades 

detta i två aktiviteter: försäljning och leverans av energitjänster. Utveckling av 

energitjänster ses primärt som en intern verksamhet som föregår att erbjudandet når 

marknaden. Figur 2.1 illustrerar hur energitjänster säljs av de studerade företagen. 

	

Figur	2.1	 De	studerade	företagens	försäljning	av	energitjänster.	

Svaren tyder på att energitjänster säljs via olika resurser och kanaler, där de mest 

använda är energiexperter inom företagen och allmänna säljresurser, det vill säga 

sådana som inte enbart är knutna till energitjänster (till exempel en central 

försäljnings- och marknadsföringsorganisation eller försäljningsresurser som är 

verksamma i olika andra organisatoriska enheter).  

Enkäten visar tyvärr inte vilken av de olika kanalerna som är mest framgångsrik. 

Detta är något som skulle behöva undersökas vidare, men våra intervjuer, och även 

insikter från andra branscher,2 indikerar att mer generella kanaler ger mindre 

																																																								
2 Reinartz & Ulaga (2008), Ulaga & Reinartz (2011). 



Kapitel	2.	Implementering	av	energitjänster	–	var	står	branschen	i	dag?	

37	

engagemang, och därmed lägre försäljning, än mer direkta och dedikerade kanaler. 

Resultaten från andra branscher är dock inte entydiga vad gäller huruvida traditionella 

produktsäljande företag som implementerar tjänster bör skapa särskilda säljkårer för 

tjänster. Enligt viss forskning kan sådana säljkårer användas för att sparka i gång 

tjänsteförsäljning, men det kan också skapa konflikter, medan annan forskning hävdar 

att dedikerade säljare kan vara nödvändigt för att lyckas.3  

Egna interna energiexperter används många gånger som en säljresurs, vilket 

framgår av enkäten. Kindström m.fl.4 fann, i en studie av produkttillverkande företag, 

att användningen av den interna serviceorganisationen (såsom interna energiexperter) 

ofta kan vara en viktig framgångsfaktor för att öka försäljningen av tjänster.  

Vad gäller leveransen av energitjänster är det vanligaste tillvägagångssättet att 

det är specialiserade interna resurser (energiexperter eller specialister) som levererar 

energitjänster till kunden. Men ett relativt stort antal företag använder sig också 

antingen av interna resurser från andra områden (inte energitjänster) eller av externa 

partners för att hantera driftsättningen av energitjänster. Detta kan tyda på att de 

kompetenser som behövs för att leverera energitjänster inte är lätt tillgängliga och att 

detta, i det långa loppet, skulle kunna utgöra en flaskhals på marknaden. Med flera 

aktörer som är inblandade i leveransen kan dessutom samordning av dessa resurser bli 

ett problem. 

Tillgängliga	energitjänsteresurser	i	svenska	energibolag	

För att tillhandahålla energitjänster på ett effektivt sätt måste företagen ha nödvändiga 

resurser på plats. Resultaten från enkäten presenteras i figur 2.2. 

																																																								
3 Reinartz & Ulaga (2008), Kindström m.fl. (2015), Ulaga & Loveland (2014). 
4 Kindström m.fl. (2015). 



Effektiv	implementering	av	energitjänster	–	resultat	från	forskningsprojektet	

38	

	

Figur	2.2	 Respondenternas	svar	(antal	svar	per	kategori	i	procent)	gällande	tillgängliga	
energitjänsteresurser.	

Dessa resultat understryker en nyckelfråga (och ett potentiellt hinder) i utvecklingen 

av energitjänster, nämligen en upplevd brist på resurser i alla tre generella 

implementeringsfaserna – utveckling, försäljning och leverans. När det gäller de 

resurser som krävs för att utveckla nya eller förbättra befintliga energitjänster, tyder 

de övergripande resultaten på att de tillgängliga resurserna uppfattas som otillräckliga 

i de flesta av de studerade företagen (endast ett fåtal företag rapporterade att 

tillräckliga resurser fanns tillgängliga). 

Att utveckla energitjänster uppfattas som svårt av de flesta företagen i studien, 

till exempel på grund av utmaningen att hitta medarbetare med rätt kompetenser. 

Detta är kanske inte särskilt överraskande, eftersom dessa företag inte tidigare arbetat 

med energitjänster och därför behöver bygga kompetens, inte bara för att utveckla 

tjänster utan också för att förstå vilka tjänster som ska utvecklas. Mer grundläggande, 

indirekta energitjänster – såsom att tillhandahålla energikartläggningar – är oftast 

väldefinierade, i första hand på grund av lagstiftning. Många företag upplever 

svårigheter när de försöker att implementera avancerade energitjänster som kräver 

mer specialiserade kompetenser. Detta problem har också identifierats i forskning 
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kring avancerade energitjänster såsom energiprestandakontrakt (EPC).5 EPC har 

generellt haft en del utmaningar gällande att göra insteg på marknaden (både i 

Sverige och internationellt), och både energibolagen och deras kunder har varit osäkra 

på hur man hanterar dessa mer komplexa kontrakt. Enligt en undersökning av den 

svenska marknaden av Vine6 i mitten av 00-talet var t ex kunderna inte bekanta med 

eller intresserade av EPC, och intressant nog har EPC fortfarande – ett decennium 

senare – utmaningar kvar. Dock visar statistik från bland annat 

Energieffektiviseringsföretagen (en branschorganisation för energitjänstebolag, 

www.eef.se) att det har genomförts ca 100 projekt mellan 2005-2014 (av EEF’s 

deltagande medlemsföretag) med en genomsnittlig besparing på 18%. En rapport från 

Siemens och Profu7 visar på en framtida potential gällande EPC och konstaterar även 

att det fortfarande finns utmaningar gällande kunskapen om EPC på marknaden. 

Vår enkätundersökning visar också att företagen uppfattar det som svårt att sälja 

och leverera, driftsätta, energitjänster. Ett ökat fokus på tjänster i företagen kräver 

resursutveckling,8 särskilt när det gäller tillgänglighet och kompetens. Detta kan 

delvis förklara varför vissa företag använder externa resurser när de tillhandahåller 

energitjänster (se figur 2.2). I många företag kan energitjänster även kräva en 

förlängning av resursbasen genom förvärv eller samarbete med externa företag, 

såsom installationsfirmor, för att säkra upp de resurser och kompetenser som behövs 

för att lyckas på energitjänstemarknaden. Detta gäller speciellt för 

energitjänsteföretag som har för avsikt att erbjuda mer avancerade energitjänster som 

interagerar mer direkt med sina kunders processer.  

Sammanfattningsvis visar resultaten ett behov inom sektorn av att förvärva, 

utveckla och tillägna fler resurser till energitjänster i alla faser av tjänsteprocessen. 

																																																								
5 T.ex. Pätäri & Sinkkonen (2014), Hannon m.fl. (2013). 
6 Vine (2005). 
7 Siemens/Profu, 2015). 
8 Jfr Barney & Hesterley (2005). 
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Avsaknad	av	energitjänsteresurser	

Orsakerna till den upplevda bristen på resurser kan variera, men analysen av enkäten 

pekar i två huvudriktningar. För det första påvisar enkäten att även om många företag 

uppger att energitjänster faktiskt är en del av företagens strategiska agendor, råder det 

samtidigt brist på tydliga strategiska avsikter och mål kopplat till energitjänsterna. 

Denna uppenbara paradox leder till ovilja att avsätta resurser till energitjänster och 

skapar också interna konflikter i företagen, till exempel att den traditionella 

produktverksamheten prioriteras när befintliga resurser fördelas. Utan tydliga mål för 

energitjänsterna riskerar varje spirande tjänsteinriktat förslag att förlora 

resursfördelningskampen till den produktorienterade traditionella verksamheten. 

Detta indikerar också, vilket stärks av våra intervjuer (se kapitel 1), att många 

företags investeringar i energitjänster baseras på ad hoc-beslut (till exempel till följd 

av enskilda anställdas intresse eller externa förväntningar) snarare än på en grundlig 

strategisk beslutsprocess. Detta understryker att energibolag måste ta konkreta, och 

mätbara, strategiska beslut om den framtida strategiska inriktningen på deras 

energitjänster. 

För det andra verkar de flesta av de studerade företagen ha fastnat i ett slags 

negativ loop. De är fortfarande i de tidiga faserna av genomförandet av energitjänster, 

och kämpar för att avancera, men deras energitjänsteförsäljning är relativt blygsam, 

och det är därför svårt att få tillgång till de nödvändiga resurserna, vilket i sin tur 

innebär att de inte kan växla upp sin försäljning tillräckligt. Flera företag pekar på att 

det verkligen är svårt att avsätta resurser till energitjänsterelaterad verksamhet. En 

lösning på problemet är att följa den väg som ett av företagen valt, nämligen att 

faktiskt ”knoppa av” hela sin energitjänsteverksamhet i ett helt nytt separat bolag för 

att lösa grundproblematiken. 

Avsaknad	av	kompetens	

Figur 2.3 visar den upplevda svårigheten att hitta rätt kompetens i alla faser av 

genomförandeprocessen avseende energitjänster som den uppgetts i enkäten. Denna 

svårighet kan förklaras av flera faktorer, men den här studien identifierar i synnerhet 

tre sådana. För det första hämmas utvecklingen av energitjänster av bristen på 
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strategiskt engagemang. För det andra gör den bristande erfarenheten av 

energitjänster, och även den relativa omognaden gällande sådana tjänster, att det råder 

en naturlig brist på relevanta kompetenser tidigt i genomförandeprocessen (det så att 

säga dubblar svårigheten då man direkt ser problem, vilket gör det svårt att skapa 

momentum). Den tredje och sista faktorn är att de kompetenser som behövs för 

energitjänster, särskilt mer avancerade sådana, är generellt knappa på marknaden som 

helhet. Här handlar det särskilt om specialister med rätt kompetens.  

	

Figur	2.3	 Respondenternas	svar	(antal	svar	per	kategori	i	procent)	gällande	svårigheten	
att	hitta	energitjänstekompetenser.	

Sammanfattningsvis verkar den relativt omogna svenska energitjänstemarknaden vara 

drabbad av en brist på resurser och kompetens. Det krävs ytterligare forskning om hur 

man ska hantera denna utmaning. En möjlighet är att certifiera energitjänstepersonal 

för att därmed öka kompetensen. En annan möjlighet är att öka antalet 

standardiserade tjänster, till exempel genom att utveckla och erbjuda vanliga tjänster 

som moduler. Dessa kan då snabbt levereras med ett bredare utbud av resurser (med 

mindre specialiserade kompetensprofiler). Vissa tjänster kan även automatiseras, 

vilket minimerar kompetensproblemen.  
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Tidigare energitjänsteforskning har i viss mån förespråkat certifiering och 

standardisering för att höja kvaliteten, vilket generellt och till stor del är beroende av 

de företag som säljer och levererar tjänsterna.9 Vad som bör tas i beaktande är dock 

att en sådan tjänstestandardisering i första hand kan avse enkla tjänster såsom statistik 

och kartläggningar, medan mer avancerade tjänster såsom drift- och 

prestandakontrakt kan vara svårare att standardisera med tanke på deras starkt 

kundanpassade och platsspecifika natur. 

Hinder	för	energitjänster	
De upplevda hindren för att framgångsrikt implementera energitjänster är indelade i 

interna och externa hinder (se figur 2.4). Interna hinder är främst relaterade till 

faktorer som hänför sig till energibolaget självt, medan externa hinder främst är 

relaterade till faktorer utanför företagets direkta kontroll. De i enkäten ingående 

hindren är framtagna dels från den vetenskapliga litteraturen på området (t.ex. Vine, 

2005), samt från forskning rörande hinder mot energieffektivisering i industrin (t.ex. 

Thollander och Ottosson, 2008).  
	  

																																																								
9 Bertoldi m.fl. (2006), Marino m.fl. (2011). 
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Figur	2.4	 Respondenternas	viktade	svar	gällande	upplevda	hinder	för	energitjänster.10	

Resultaten visar att den interna konkurrensen (till exempel mellan olika delar i 

företaget) uppfattas som ett relativt oviktigt hinder. Inte heller en brist på ekonomiska 

resurser upplevs utgöra något stort hinder. Detta är överraskande eftersom tidigare 

internationella rön påvisat att brist på finansiering är ett stort hinder för 

tillhandahållandet av tjänster inom energisektorn.11 En möjlig förklaring till denna 

skillnad, med stöd av våra intervjuer i forskningsprojektet, är att företagen vi 

undersökt är kommunalt ägda och därför har mindre strikta krav på avkastning på 

kapital. Andra förklaringar till att finansiella resurser för närvarande inte ses som ett 

hinder kan vara dels att tjänster i allmänhet kräver mindre investeringar än vad 

produkter gör, dels att de studerade företagen är i de tidiga faserna av genomförandet, 

																																																								
10 Respondenterna ombads svara på hur de upplevde olika drivkrafter utifrån en sjugradig skala, 1 
(håller ej med) till 7 (instämmer helt). Staplarna togs fram med hjälp av en viktningsformel: 

! !"; !" =  !"/! ∗ !"/7
!!!..!
!!!..!

 

Xi=antal svar med graderingen i där i = 1..7, Yj= Svar för svarsalternativ i, där j = 1..7, N=tot antal svar  
11 Vine (2005). 
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vilket medför relativt låga kostnader. Kostnaden för säljaktiviteter i samband med 

energitjänster kan dock fortfarande vara ett problem, eftersom försäljningsaktiviteter 

binder upp värdefulla resurser. Säljaktiviteter kräver vidare ofta högt kvalificerade 

energiexperter (se figur 2.1) och är mycket tidskrävande, vilket drastiskt kan urholka 

vinstmarginalerna för sådana tjänster.  

När det gäller den upplevda bristen på intern kompetens och brist på stöd från 

högsta ledningen är dessa två hinder måttligt till högt värderade. Hindret, brist på 

intern förändringsbenägenhet, faller dock onekligen tillbaka på företagsledningen. 

Eftersom organisatoriska förändringar – och i synnerhet kulturella förändringar, som 

en övergång från produkter till tjänster kräver – brukar ta lång tid, är det mindre 

förvånande att det anses föreligga en brist på intern förändringsvilja. En vanlig 

förklaring till detta är olika typer av så kallad spårbundenhet (path dependency), 

vilket innebär att företagen är ”inlåsta”, både organisatoriskt och mentalt, i den givna 

produktstrukturen. Dessutom är energitjänster en relativt ny företeelse för de flesta 

företagen (när Svensk Energi 2008 inledde sitt nationella energitjänstenätverk var det 

mycket få företag som hade energitjänster i sina portföljer), vilket kan innebära att så 

kallad organisatorisk tröghet12 för närvarande är ett centralt hinder och att kulturella 

förändringar – om de förekommer – är i ett tidigt skede. 

Resultaten från enkäten visar att institutionella hinder, exempelvis otydlig 

lagstiftning, som identifierats som hinder för energitjänsteföretagens utveckling i 

Europa i tidigare forskning,13 inte uppfattas som något stort hinder i den svenska 

energisektorn. Detta tyder på att aktörerna förstår och uppfattar marknadens regler 

som väl definierade. Dessutom uppfattas inte konkurrens från andra 

energitjänsteföretag som ett stort hinder av företagen. Detta är i linje med övriga 

indikationer på att energimarknaden är relativt omogen, med endast en måttlig 

konkurrens där få aktörer fullt ut konkurrerar inom samma marknadssegment. 

Ett av de mest betydelsefulla hindren som identifierats här är potentiella kunders 

ointresse och bristande kunskap avseende energieffektivisering. Dessutom är kundens 

brist på ekonomiska resurser ett hinder som rankas högt av ungefär hälften av de 

																																																								
12 Leonard-Barton (1992). 
13 Bertoldi m.fl. (2006). 
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tillfrågade. Att ta itu med dessa hinder kan mycket väl även driva försäljningen av 

mer avancerade energitjänster, såsom EPC, eftersom dessa per definition innebär 

djupare kundengagemang, både ekonomiskt och relationsmässigt. Slutligen är det 

viktigt att komma ihåg att många av företagen fortfarande är relativt omogna när det 

gäller deras arbete med energitjänster, vilket medför att de förmodligen ännu inte har 

haft tid att till fullo förstå kundens behov eller haft möjlighet att finna lösningar på de 

kundrelaterade hindren. 

Drivkrafter	för	energitjänster	
De upplevda drivkrafterna för ett framgångsrikt genomförande av energitjänster är 

indelade i interna och externa drivkrafter (se figur 2.5). Interna drivkrafter är 

relaterade till faktorer som hänför sig till energibolaget självt, medan externa 

drivkrafter är relaterade till faktorer utanför företaget. De i enkäten ingående 

drivkrafterna är framtagna dels från den vetenskapliga litteraturen på området (t.ex. 

Vine, 2005), samt från forskning rörande drivkrafter mot energieffektivisering i 

industrin (t.ex. Thollander och Ottosson, 2008).  
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Figur	2.5	 Diagrammet	visar	viktade	svar	gällande	upplevda	drivkrafter	för	
energitjänster.14	

Resultaten visar att viljan att stärka organisationens ställning på marknaden, följt av 

högsta ledningens strategiska mål, är de två viktigaste internt orienterade 

drivkrafterna bakom energitjänster. Den förstnämnda drivkraften är intressant, 

eftersom den indikerar att företagen betraktar sig som aktörer på en föränderlig och 

konkurrensutsatt marknad. Detta skulle kunna peka på dels att företagen känner att 

kärnprodukternas konkurrenskraft minskar, dels att de känner ett behov av att 

tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att 

högsta ledningens strategiska mål är av vikt understryks även i enkätsvaren om de 

upplevda hindren; som framgår av figur 2.4 upplevdes just brist på strategisk 

inriktning som ett hinder av en stor del av respondenterna. En slutsats av detta är att 

högsta ledningen i energibolaget är en central aktör för att nå framgång i 

genomförandet av energitjänster.  

																																																								
14 Respondenterna ombads svara på hur de upplevde olika drivkrafter utifrån en sjugradig skala, 1 
(håller ej med) till 7 (instämmer helt). Därefter har svaren rangordnats utifrån totalt antal svar. Staplarna 
togs fram med hjälp av en viktningsformel: 

! !"; !" =  !"/! ∗ !"/7
!!!..!
!!!..!

 

Xi=antal svar med graderingen i där i = 1..7, Yj= Svar för svarsalternativ i, där j = 1..7, N=tot antal svar 
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När det gäller de andra interna drivkrafterna, det vill säga ökad vinst och 

omsättning, rankas dessa som mindre viktiga än förändringsvilja och strategiska mål. 

Detta bör sannolikt tolkas i ljuset av att de studerade företagen (i de allra flesta fall) 

inte är privatägda, vilket innebär att de traditionellt inte har betonat vinst och 

omsättning i samma utsträckning som mer kommersiella aktörer. Detta kan i sin tur 

också förklara varför många av dessa företag ser hållbarhet och miljöhänsyn som 

drivkrafter för energitjänster. Många kommuner har ambitiösa hållbarhetsmål som 

energibolagen måste införliva i sin verksamhet. 

Den högst rankade externa drivkraften, ökad efterfrågan från kunderna, tyder 

föga förvånande på att kunderna spelar en avgörande roll i att skapa framgångsrika 

energitjänstemarknader, särskilt avseende att stimulera efterfrågan och att öka 

intresset internt i energibolagen för att erbjuda energitjänster. Detta är också tydligt 

ovan i avsnittet om hinder för energitjänster, vilket pekar på att kundrelaterade 

faktorer uppfattas som stora hinder som måste lösas för att lyckas. Tidigare forskning 

om industriföretag har dock visat att dessa har bristande förtroende för 

energitjänsteföretag.15 För att marknaden ska utvecklas och för att få kunderna att 

investera i energitjänster måste därför förtroende byggas mellan parterna. Detta kan 

ske genom samarbete mellan flera aktörer där olika kompetenser förenas. 

Drivkrafterna efterfrågan från samhället och ökad konkurrens rankades som 

måttligt viktiga. Detta motsvarar tidigare enkätsvar om drivkrafter för 

energieffektivitet hos industrikunder.16 

Implikationer	för	energibolagen		
–	en	sammanfattning	
Flera av de ovan refererade resultaten gällande hinder och drivkrafter är av intresse 

och kan ge nyttiga insikter för energibolag. I tabell 2.1 sammanfattas resultaten av 

enkätstudien och deras praktiska implikationer. Även om resultaten hänför sig till 

kommunalt baserade företag som är verksamma på den svenska energimarknaden, är 

																																																								
15 Trygg m.fl. (2011). 
16 T.ex. Thollander & Ottosson (2008). 
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vi av uppfattningen att flera av dem även gäller för energibolag som är verksamma på 

andra marknader. 

Tabell	2.1	 Nyckelaspekter	gällande	implementeringen	av	energitjänster	och	
implikationer	för	energibolag.	

Nyckelaspekter	 Implikationer	för	energibolag	

Dedicera	resurser	 Säkerställa	att	det	finns	tillgängliga	resurser	genom	hela	
implementeringsprocessen	

Stöd	från	ledningen	 Hitta	en	förändringsledare	i	ledningsgruppen	

Tydliga	mål		 Etablera	mätbara	aktiviteter	

Utveckla	optimala	säljkanaler	 Etablera,	åtminstone	i	ett	tidigt	skede,	dedikerade	
säljkanaler	

Skapa	tydliga	strategiska	målbilder	
och	strategisk	riktning	

Ta	ett	tydligt	och	mätbart	strategiskt	beslut	gällande	den	
framtida	riktningen	

Brist	på	kundkunskap,	-intresse	
och	-förtroende	

Satsa	på	att	bygga	relationer	med	valda	kunder	för	att	
säkerställa	bättre	kunskap	gällande	kundens	behov	

Avsaknad	av	finansiella	resurser	hos	
kunden	

Utveckla	intäktsmodeller	som	fokuserar	på	återkommande	
intäkter	genom	att	minimera	kostnaden	för	kunden	

Medan vissa av resultaten är internt fokuserade, handlar andra om att stärka relationer 

med kunder. Den unika och direkta tillgång till individuella kunddata som 

energibolag ofta besitter kan i detta sammanhang vara en nyckelresurs. Denna 

tillgång till kunddata, och den kundkunskap som detta kan skapa, skulle kunna vara 

ett sätt att få en ”fot i dörren” när det gäller energitjänster, men den kan också ge 

möjlighet att övertyga tveksamma kunder att investera i energitjänster, alltså öppna 

marknaden. Möjligheten att utnyttja denna ”installerade bas” av befintliga kunddata 

har identifierats som en potentiellt viktig konkurrensfördel för befintliga företag som 

vill expandera sin verksamhet genom att erbjuda energitjänster.17 

Många av de analyserade företagen kämpar med att göra övergången från 

grundläggande till mer avancerade tjänster. Ett sätt att lyckas med den övergången är 

att identifiera och lansera en så kallad tröskeltjänst. En sådan tjänst låter 

																																																								
17 Jfr Ulaga & Reinartz (2011). 
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energibolaget bygga en relation till kunden, för att sedan fortsätta med mer 

avancerade tjänster som kräver mer interaktion med kundens verksamhets- och 

affärsprocesser. Sådana tröskeltjänster kan därmed öka kundernas intresse för 

energitjänster. Kundernas identifierade brist på kunskap, brist på ekonomiska resurser 

och bristande intresse när det gäller energitjänster kan ses som problem, men även 

som affärsmöjligheter. Energibolagen kan, genom att agera proaktivt, mejsla fram 

positioner och bygga ett rykte på marknaden som möjliggör framtida framgång. 
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Kapitel	3	
Avancerade	energitjänster		
–	resurser	och	kundens	roll1	

Vad	är	avancerade	energitjänster?	
I energieffektiviseringsdirektivet från Europaparlamentet2 definieras energitjänster 

som  

den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av 

energi med energieffektiv teknik och/eller åtgärder, som kan inbegripa den 

drift, det underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållande av 

tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett avtal och som under normala 

förhållanden påvisats leda till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar 

förbättrad energieffektivitet och/eller primärenergibesparingar.  

Detta ger oss en betydligt bredare definition än Bergmasth & Strids3 klassiska 

definition, men det finns fortfarande en klar koppling mellan energitjänster och 

energieffektivisering. Swedish Standards Institute (SIS) tar det så långt som till att 

helt enkelt använda termen energieffektiviseringstjänster, vilket de definierar som ”ett 

avtal som resulterar i ökad energieffektivisering”. Detta kan till exempel innebära att 

även förnybarhetsaspekten kan inkorporeras i definitionen. I detta kapitel om 

avancerade energitjänster kommer dock begreppet energitjänst att användas. Flera 

andra akademiska rapporter inom ämnet använder liknande definitioner. Med 

																																																								
1 Detta kapitel bygger på delvis på Sjöberg (2015). 
2 KOM (2006). 
3 Bergmasth & Strid (2004) definition lyder: “tjänster som är relaterade till energianvändningen och 

som syftar till en effektivare energianvändning”. 
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begreppet avancerade energitjänster avses en kombination av direkta och indirekta 

energitjänster (se bokens introduktion).  

Energieffektivisering har blivit allt viktigare under de senaste åren. En allt 

snabbare befolkningstillväxt i världen innebär ett ökat energibehov, samtidigt som 

den miljöpåverkan som energiproduktionen genererar ställer allt högre krav på 

effektivisering av energianvändningen. Europaparlamentets 

energieffektiviseringsdirektiv omfattar såväl distribution av som handel med energi. 

Genom energiprestandakontrakt (EPC) menar EU-kommissionen att organisationer 

kan skapa energieffektivisering genom att övergå från volymprissättning till att i 

stället erbjuda en mer tjänstebaserad försäljning. EPC-projekt är oftast offentliga 

upphandlingar av energitjänster, men utöver detta skiljer de sig inte nämnvärt från de 

energitjänster som säljs till privata kunder.  

Avancerade energitjänster anses ofta vara komplexa, då de innefattar en analys 

av kundens hela energianvändning och kräver att leverantören innehar kompetensen 

och resurserna att identifiera effektiviseringsmöjligheter i väldigt stora 

energiflödessystem, för att sedan kunna åtgärda dessa.  

Målkunderna för energitjänstföretag består huvudsakligen av större privata och 

offentliga fastighetsägare och deras kontor, industrifastigheter, kommersiella lokaler 

och flerbostadshus. Majoriteten av alla energitjänsteprojekt genomförs i dag i 

offentligt ägda lokaler. Enligt Statens offentliga utredningar4 kan 

energitjänstebolagen delas in i fyra kategorier utifrån det huvudsakliga innehållet i 

deras tjänster: företag som erbjuder driftoptimering, styrning och reglering, 

installation respektive övervakning. SOU:s indelning utgår således från 

kärnverksamheten. Energimyndigheten har föreslagit ytterligare tre kategorier: 

installatörer, FM-företag (facilities management) och företag som utför energitjänster 

intern inom organisationen. I tabell 3.1 ges exempel på företag i de olika 

kategorierna.  

 

 

																																																								
4 Energieffektiviseringsutredningen (2008) 
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Tabell	3.1	 Exempel	på	företag	i	respektive	kategori.	

Kategori	av	energitjänstebolag	 Exempelföretag	

Produktföretag	(leverantörer	och	
återförsäljare	av	byggnadsrelaterade	
ledningssystem	och	styrutrustning)	

Honeywell,	Schneider,	Siemens	

Installatörer	 Bravida,	YIT,	NEA-gruppen,	Midroc	Electro,	
NVS,	Ekenäs	rör,	Rör-Karlsson,	OHVVS	

Tekniska	fastighetsförvaltare,	s.k.	FM-företag	
(facilities	management)	

Dalkia,	Johnson	Controls,	ISS,	COOR	

Drift-	och	underhållsföretag	 Dalkia,	YIT,	Vesam		

Teknikkonsulter	 ÅF,	Grontmij,	WSP,	FLK,	Bengt	Dahlgren,	
Energiekonomi,	FVB,	Anticimex,	SWECO	

Energileverantörer	 Göteborg	Energi,	Mälarenergi,	E.ON,	Fortum,	
Vattenfall,	Tekniska	verken	i	Linköping	

Företag	som	utför	energitjänster	internt	i	
organisationen	

HSB,	Skanska,	Locum,	Akademiska	hus,	Scania	

Olika	definitioner	i	industrin	

Eftersom avancerade energitjänster är ett brett och fortfarande otydligt begrepp ville 

vi i studien titta på vad leverantörerna själva definierade som avancerade 

energitjänster. Detta gjordes också för att identifiera större och mer genomgående 

skillnader i arbetssättet mellan olika företag. De energitjänster som energibolag i 

studien arbetade med handlade huvudsakligen om EPC-tjänster för lokala (och ofta 

kommunala) samarbetsparters. Syftet med energitjänster var enligt energibolagen 

själva att ”identifiera och utföra energieffektiviseringar”.  

Enligt ett av produktföretagen i studien går energitjänster ut på 

energieffektivisering, som i just det företaget utfördes i process som började med att 

en energikartläggning genomfördes, varefter en analys av situationen gjordes. Man 

föreslog sedan ett antal energisparande åtgärder, och till sist kontaktade man sina 

underleverantörer, som genomförde installationerna.  

Ett annat produktföretag betonade hållbarhetsperspektivet i avancerade 

energitjänster och menade att miljöaspekten var viktig för dem och många av deras 
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kunder. Företaget valde att definiera en energitjänst som ”en tjänst som hjälper 

kunden att minska sina omkostnader, miljöpåverkan och driftkostnader”. Eftersom 

detta produktföretag tillsammans med sina tjänster även levererade hårdvara bestod 

en del av deras energitjänst dessutom av driftunderhåll.  

Ett av konsultföretagen i studien hade ett lite annat synsätt på avancerade 

energitjänster, då de helhjärtat valt att satsa på tjänsteaspekten av de avancerade 

energitjänsterna. Till skillnad från produktföretagen i studien hade de ingen som helst 

egen produktion utan arbetade endast som konsulter. Detta hade medfört att de valt att 

kalla sina energitjänster för energisamarbeten. De hjälpte kunden att hitta 

energismarta lösningar och att sedan genomföra dessa. Dessa tjänster kunde bestå av 

en energikartläggning och en rekommendation av produkter från andra företag som 

borde installeras för att uppfylla de mål för energibesparingar som satts upp. 

Samarbetet varade ofta under en längre tid, och kunderna kunde alltid komma och be 

om hjälp om de stötte på något problem:  

Våra tjänster är mer rådgivande och konsulterande. […] Ett energisamarbete 

kan mynna ut i vilken typ av åtgärd som helst, det vet man aldrig innan man 

börjat.  

Målkunder	för	avancerade	energitjänster	
Det finns vissa distinktioner gällande målkunderna hos leverantörerna på marknaden. 

Många energibolag arbetar som tidigare nämnts främst med lokala, kommunägda 

företag. Flera av företagen hade vid studiens genomförande inga privata kunder alls, 

även om detta inte var ett aktivt ställningstagande; flera av dem hade för avsikt att 

påbörja ett sådant arbete. Viktigt att poängtera är att ett antal av de studerade 

energibolagen jobbade aktivt även mot privata kunder. Produktföretagen i studien 

hade en tendens att rikta sig mot offentliga kunder, men de hade även börjat röra sig 

mot privatmarknaden, dels för att på så sätt diversifiera sin kundportfölj, dels för att 

offentliga kunder enligt dem innebar längre ledtider. Ytterligare en anledning till att 

de hade börjat övergå från offentliga upphandlingar till privata kunder var att priset 

inte blev lika viktigt, något som ledde till att marginalerna blev större. För 
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produktföretag kan den industriella marknaden vara intressant, då det där finns stora 

energiflöden som tillåter större energieffektiviseringar.  

Ett av konsultföretagen i denna studie riktade sig huvudsakligen mot mindre 

kunder på den privata industrimarknaden, där de kunde arbeta mer kontinuerligt med 

sitt energisamarbete. Detta till skillnad från offentliga upphandlingar, där det görs en 

stor investering i början av projektet, då också åtgärdsförslagen väljs. Men här finns 

det förstås en stor spännvidd. 

Drivkrafter	och	utmaningar	för	avancerade	
energitjänster	
Drivkrafterna på marknaden beror till viss del på om kunden är en offentlig eller en 

privat aktör. På ett av studiens energibolag, som arbetade mot offentliga kunder, 

betonade man att EU:s energieffektiviseringsdirektiv gjorde att kunder i högre grad 

vände sig till energitjänsteleverantörer för att uppfylla de krav som satts upp. På ett av 

produktföretagen hade man inte samma uppfattning utan hävdade att direktivet i 

princip saknade effekt, då det enda straffet för de företag som inte uppfyllde 

direktivet var ”en lätt smäll på fingrarna”. I stället hävdade man att den största 

drivkraften hos både offentliga och privata kunder var att energitjänster kunde 

innebära ekonomiska besparingar. En annan drivkraft hos privata kunder, menade 

man, var minskad risk för att produktionen skulle tvingas ligga nere; detta 

produktföretag erbjöd tjänsten att ta över driften av kundens energisystem. Även ett 

av de andra produktföretagen ansåg att kundernas främsta drivkraft var att spara 

pengar, men där lyfte man också fram att miljötänket hade blivit vanligare samt den 

image det innebär att ha ett hållbarhetstänk. 

Kundens drivkraft när de väljer leverantör är att spara energi, vilket i sin tur 

leder till kostnadsbesparingar och ett ökat miljöansvar. – Produktföretag 

Ett av konsultföretagen i denna studie hade en liknande syn: tidigare hade det varit de 

ekonomiska drivkrafterna som varit viktigast, men miljömässiga aspekter (till 

exempel mindre miljöpåverkan) hade blivit allt viktigare. Dock menade man att det 
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fortfarande fanns en hel del företag där kostnadsbesparingarna var det enda som var 

viktigt, något som syntes i vilka åtgärder de valde i energisamarbetet.  

Vad gäller utmaningarna för avancerade energitjänster menar flera av 

respondenterna att något som har varit problematiskt på EPC-marknaden är lagen om 

offentlig upphandling (LOU), som i korthet reglerar att kunden vid offentliga 

upphandlingar är mer eller mindre tvungen att välja det lägsta priset, förutsatt att det 

erbjudande som ges uppfyller alla övriga krav som kunden har. Detta pressar ner 

priserna, ökar risken för att kvaliteten på tjänsten blir lidande samt minskar 

marginalerna på den offentliga marknaden, vilket har gjort att produktföretag nu 

försöker röra sig bort därifrån.  

Man kan nästan inte omfattas av LOU och samtidigt vara en effektiv leverantör 

av energitjänster. – Energibolag  

Även om detta upplevs som den faktiska situationen för många energibolag 

verksamma på den svenska energitjänstemarknaden så såg det ej ut på detta sätt när 

EPC började upphandlas. Tvärtom var det då även kvalitativa aspekter som 

värdesattes högt. Över tid, och inte minst då kunderna fått hjälp av 

upphandlingskonsulter, har det skett en transformation, där upphandlingskriterierna 

gått mot ett ensidigt fokus mot lägsta pris. Det är alltså inte LOU som direkt skapat 

detta, tvärtom finns det möjlighet inom LOU att inte bara styra mot lägsta pris. Det är 

snarare den upphandlingskultur som skapats över tid, som direkt gett upphov till 

detta5. Mot privata aktörer kan leverantörerna av avancerade energitjänster arbeta på 

ett helt annat sätt. Bland annat kan ”mjuka faktorer” som kvalitet, service och 

riskhantering få ett större utrymme och användas för att öka attraktionskraften i 

värdeerbjudandet. Skillnaderna mellan offentliga och privata kunder har lett till att 

leverantörer har börjat fokusera alltmer på den privata marknaden, där marginalerna 

är högre och där det dessutom finns större möjligheter till merförsäljning. Ytterligare 

ett problem som de låga marginalerna på den offentliga marknaden har medfört, och 

som har kommunicerats av kunderna i studien, är att de åtgärder som i slutändan 

genomförs ofta är de ”lågt hängande frukterna”, det vill säga sådana åtgärder som 

																																																								
5 Denna text lades till efter synpunkter från Energimyndigheten på utkast av slutrapporten. 
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garanterar energieffektiviseringar för en låg kostnad, medan andra åtgärder 

bortprioriteras även om de hade resulterat i stora energieffektiviseringar.  

Den problematik på den offentliga marknaden som LOU har skapat är en svår 

nöt för energitjänsteleverantörerna att knäcka. EU-direktivet från 2006 verkar ha haft 

en liten inverkan på de privata aktörerna, och efterfrågan på energitjänster är därför 

fortfarande relativt stor på den offentliga marknaden, vilket innebär att det finns en 

stor mängd potentiella kunder där. Utmaningen hos energitjänsteleverantörerna ligger 

i att utveckla en energitjänst som har en lägre kostnad än konkurrenternas, men utan 

att tumma på de essentiella delarna av tjänsten.  

Flera av energibolagen i studien upplevde det också som problematiskt att vissa 

kunder ansåg sig ha tillräcklig intern kompetens för att sköta hela förändringsarbetet 

själva. Även ett av produktföretagen i studien hade uppmärksammat detta, då de hade 

haft kunder som köpt in en energikartläggning men sedan valt att själva genomföra 

åtgärderna, något som resulterat i att arbetet strax därefter stagnerat och att 

energikartläggningen hade blivit mer eller mindre värdelös. Ett av energibolagen hade 

dessutom varit med om att kunder helst bara velat köpa in tjänsten och själva vara så 

lite involverade som möjligt i implementeringen, något som försämrat resultatet 

väsentligt. Det fanns även en utmaning hos de leverantörer som producerade egna 

delar till energisystem, där de var tvungna att utöver sina egna produkter kunna 

hantera och serva andra företags produkter samt se till att deras egna produkter var 

integrerbara med andra märken.  

Det går inte att gå in och säga att all utrustning ska bytas ut. Därför är det 

viktigt att arbeta med integration. – Produktföretag 

Resurser	gällande	avancerade	energitjänster	
Flera av de studerade företagen betonade att kontakten mellan leverantör och kund är 

väldigt viktig, och att denna kontakt bör ske på alla nivåer i organisationen. 

Ledningarna på såväl leverantörens som kundens sida behöver vara överens om de 

övergripande detaljerna, men även installatörerna hos båda parter måste ha ett 

informationsutbyte. Som tidigare nämnts hade några av energitjänsteleverantörerna i 
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studien också varit med om att kunden inte velat vara delaktig i processen, något som 

gjort att leverantören riskerat mycket tid och kapital på något som sedan inte 

genomförts. Det betonades även, av både leverantörer och kunder, att det krävs 

engagemang hos kundens anställda, annars blir förändringsarbetet sällan genomfört.  

Vad gäller utvecklingen av nya tjänster (gäller även mer generella 

marknadsinsikter) arbetade ett av produktföretagen i studien på ett av två sätt: 

antingen uppstod idéerna för nya tjänster internt hos medarbetare med långvarig 

erfarenhet genom analyser av ”big data”, eller så uppstod de i konversationer med 

kunden. Det viktigaste för att utveckla en framgångsrik tjänst, menade detta företag, 

var en förståelse för vad kunden behövde och ville ha. I konceptutvecklingsfasen ville 

företaget ta fram en portfölj som var tillräckligt stor och varierad för att kunden alltid 

skulle få vad den behövde; även här lyssnade man på kunden för att ta reda på vad 

tjänsteportföljen skulle innehålla. Genom att låta kunden ta fram en målbild för vad 

som skulle åstadkommas, kunde produktföretaget utveckla en arbetsplan med ett antal 

”gates” där parterna stämde av med varandra för att sedan ta nästa steg i arbetet. På 

detta sätt menade man att man fått en större kundinvolvering under tjänsteleveransen.  

Tjänsteutveckling handlar om att förstå kunden och dess drivkrafter.  

– Produktföretag 

Ett annat produktföretags kunder ville ofta styra vilka fysiska produkter som 

användes, vilket riskerade att begränsa leverantörens kreativitet. Om de hade fått fria 

tyglar att göra de effektiviseringsåtgärder som de trodde var bäst hade tjänsterna 

förmodligen sett annorlunda ut. Att kunderna i allt större utsträckning ville styra 

vilken typ av tjänster de ville ha berodde enligt detta företag på att marknaden hade 

mognat, och kompetensen inom energieffektivisering hos kunderna hade därmed ökat 

en del. Detta hade enligt produktföretaget lett till två problem: att förtroendet för 

energileverantörer hade minskat samt att kunderna i högre grad trodde att de själva 

kunde utföra en del av eller hela arbetet. Hos detta företag identifierades efterfrågan 

främst internt, då de hade en avdelning med energiexperter som arbetade heltid med 

detta. Under diskussioner med kunden skedde det ibland att problem 

kommunicerades tillbaka till produktföretagets tjänsteutvecklingsavdelning för 

nyutveckling. Samarbetet med kunden sågs dock som väldigt viktigt, och företaget 
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hade generellt en uppföljning med var och en av kunderna varje kvartal för att öka 

deras delaktighet och för att upptäcka eventuella problem.  

Hos ett av konsultföretagen i vår studie var kunden alltid med och valde vilka 

åtgärder som skulle göras i energisamarbetet. Företaget presenterade en 

energikartläggning och en rad åtgärdsförslag som kunden sedan fick ta ställning till i 

samråd med konsulten. Eftersom leveransen av energisamarbeten varade under en 

längre tid kunde kunden alltid kontakta konsulten och be om hjälp med problem som 

uppstått, vilket i vissa fall gjorde kunden till den drivande parten i samarbetet.  

Resurser	och	förmågor	hos	leverantören	

På ett av energibolagen i studien menade de sig sakna den interna kompetens som 

krävs för att kunna leverera avancerade energitjänster på ett effektivt sätt. Sådan 

kompetens var enligt dem väldigt svår att få tag på, bland annat då denna kompetens 

generellt är väldigt eftertraktad på marknaden. Den kompetens som främst saknades 

var förmågan att göra ekonomiska energikartläggningar för att på så sätt övertyga 

kundens ledning att anlita dem. Detta hade lett till att energibolagets förslag ofta blev 

av mer generell och enkel karaktär, vilket gjorde att kunden valde att genomföra 

åtgärderna själva. Detta energibolag hävdade att det till stor del saknas kompetens 

och resurser hos kunderna. En del av kunderna anser sig också sakna tid att själva 

sätta sig in i tjänstearbetet, och allt ansvar läggs därmed på leverantören, vilket kan 

göra att resultatet blir lidande.  

Ulaga & Reinartz6 menar att försäljningsavdelningen inom ett företag som 

erbjuder integrerade lösningar kräver en högre nivå av kompetens än ett rent 

produktions- eller tjänsteföretag. För att kunna översätta de data som 

energitjänsteleverantörerna har krävs kompetens inom IT och visualisering. Dessutom 

krävs en organisation som tar till vara data och har förmågan att översätta dem till 

faktiska åtgärder som skapar värde för kunden. Detta ställer stora krav på kunskapen 

inom tjänste- och affärsutveckling hos organisationen. 

Enligt ett av produktföretagen i studien går denna typ av data även att koppla till 

andra data, som väderrapporter och marknadspriser på el. Detta skapar ett ”big data”-
																																																								
6 Ulaga & Reinartz (2011). 
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system, vilket ger stora möjligheter, men det är samtidigt väldigt komplicerat och 

ställer stora krav på kompetensen inom företaget. Den kunskap som 

energileverantörer skaffat sig genom att mäta kundernas energianvändning och 

energiflöden är alltså svår att realisera värde från om de inte har förmågan att sedan 

översätta dessa data till konkreta åtgärder.  

Eftersom försäljningen av mer avancerade energitjänster är mer komplex kräver 

det dessutom en större kompetens hos säljarna. Vissa aktörer på marknaden använder 

sig av key account managers (KAM) och andra typer av projektledare och 

projektteam för att hantera de mer komplexa försäljningsprocesserna. Enligt ett av 

produktföretagen i studien kräver större kunder ofta en mer specialiserad kompetens, 

eftersom fler personer är involverade i försäljningen. Men vid komplexa 

försäljningsprocesser krävs inte bara specialister utan även förmågan att koordinera 

en så pass stor och invecklad process. En kompetent säljorganisation är viktig på 

energitjänstemarknaden, men utan förmågan att genomföra en kundinvolverad 

försäljningsprocess samt att koordinera en komplex säljorganisation kommer alltså 

energitjänsteleverantörer inte att lyckas leverera en framgångsrik lösning.7  

Ett av studiens produktföretag betonade hur viktigt det är att deras produkter är 

integrerbara med andra leverantörers produkter, vilket innebär att installatörerna 

måste lära sig hantera även konkurrenternas produkter, en kompetens som 

produktföretag ansåg att de måste bli bättre på att kommunicera till kunden. Dock tog 

de sällan över servicen på konkurrenternas produkter, då dessa ofta var bundna till 

olika typer av garantier (för kunden) hos det konkurrerande företaget. De betonade 

även hur viktigt det är att leverantören har visualiseringsförmåga, det vill säga 

förmåga att visualisera för kunden vad som bör göras, hur det bör göras, och vad detta 

kommer leda till. Detta företag underströk också vikten av att förstå kundens IT-

processer och -behov.  

Marknaden, och framför allt offentliga kunder, tror att de är låsta om de köper 

ett visst märke, vilket de inte är. – Produktföretag  

																																																								
7 Ulaga & Reinartz (2011). 
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Ett annat produktföretag betonade, precis som energibolaget (se ovan), att kundens 

brist på kompetens är problematisk. Kunden överskattar ofta sin egen kompetens, och 

underskattar dessutom vilken kompetens som krävs för att genomföra en avancerad 

energitjänst, vilket kan innebära att kunder går förlorade och att åtgärderna som krävs 

aldrig blir genomförda. Detta produktföretag hade också upptäckt att det krävs olika 

typer av kompetens beroende på kundens storlek. Små kunder kräver att 

projektledaren för energitjänsten har en bredare kompetens, då denne ofta är ensam 

representant för företaget. Hos större kunder är det fler personer som arbetar med 

energitjänsten, vilket tillåter mer specialiserade kompetenser.  

När det handlar om finansieringen av avancerade energitjänster hade ett av 

produktföretagen utvecklat en betalningsmodell som minskar risken för kunden. Man 

presenterar ett energibesparingsmål i början av projektet, och om 85–100 procent av 

detta mål uppnås betalar kunden endast grundavgiften för tjänsten. Om 

energieffektiviseringen är under 85 procent av det uppsatta målet står 

produktföretaget för mellanskillnaden, och om den överskrider 100 procent så delar 

produktföretaget och kunden på vinsten. Företaget såg detta som en bra modell 

eftersom riskfrågan är viktig för många kunder, men den ställer samtidigt större krav 

på precision i energikartläggningen, och dessutom gör den att deras egen risk ökar.  

Ett av de studerade konsultföretagens betalningsmodell baserades på att de aldrig 

skulle kunna ta mer betalt för energisamarbetet än vad kunden faktiskt sparade, vilket 

enligt dem gav en trygghet för kunden. Precis som hos ett produktföretag innebar 

dock detta att risken överfördes från kund till leverantör, något som kunde skapa 

problem eftersom konsultföretaget enligt dem själva sällan visste hur mycket kunden 

skulle kunna spara när de påbörjade ett energisamarbete.  

Resurser	och	förmågor	hos	kunden	

Många av de kunder vi studerat är kommunalt ägda, och för dem kom en stor del av 

drivkrafterna från de miljömål som kommunen satt upp. En av kunderna i studien (ett 

större kommunalt fastighetsbolag) menade att målet med energitjänster inte är att 

spara pengar utan att spara energi. Detta kan låta som en motsägelse, men det visar på 

hur de offentliga företagens drivkrafter inte huvudsakligen är ekonomiska utan 
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snarare miljömässiga. Även viljan att höja statusen på fastighetsbeståndet kan vara en 

drivkraft. 

Hos de privata kunderna i studien ligger fokus huvudsakligen på 

kostnadsaspekterna, vilket har lett till att innehållet i tjänsterna för offentliga och 

privata aktörer skiljer sig åt till viss del. Privata kunder söker efter maximal 

kostnadsbesparing för minimal insats, medan offentliga kunder snarare vill minska 

sin miljöpåverkan till ett rimligt pris. Kunder kan också ha som delmål att höja den 

allmänna statusen för till exempel fastigheter. 

Som nämndes ovan kan lagen om offentlig upphandling,	eller snarare kanske den 

nuvarande praxisen som växt fram inom ramen för LOU, utgöra en utmaning för de 

offentliga kunderna, eftersom den gör att de inte själva kan välja leverantör utan 

måste acceptera det lägsta budet från de leverantörer som uppfyller 

kravspecifikationerna. Hur stora kostnadsbesparingar leverantörerna kan erbjuda är 

alltså inte intressant, förutsatt att de kan uppfylla den grundbesparing som efterfrågas. 

Detta leder till att leverantörer av energitjänster endast implementerar de billigaste 

åtgärderna som samtidigt uppfyller minimikravet, för att på så sätt hålla nere sina 

egna kostnader och vinna budgivningen.  

Ett annat problem för fastighetsbolagen är att energibesparingarna till stor del 

handlar om att förändra beteendet hos hyresgästerna, vilket kan vara svårt. När det 

tidigare nämnda större kommunala fastighetsbolaget ville sänka rumstemperaturen i 

lägenheterna var det många hyresgäster som ringde och klagade på att det var för 

kallt. Det räcker alltså inte bara för energitjänstebolag att ändra på beteendet hos 

kunden, utan det krävs också ett förändrat beteende hos kundens kunder, det vill säga 

enskilda konsumenter.  

Alla kunder som intervjuades kände sig delaktiga i framtagningen och 

implementeringen av energitjänsten. Även om det var leverantören som tog fram 

åtgärdsförslagen, var det kunden som beslutade vilka som faktiskt skulle 

implementeras.  

Enligt samtliga kunder i studien var tidsbrist ett problem. Många av 

respondenterna uppgav att de gärna hade lagt mindre tid på tjänsten och att de hellre 

sett att mer av implementeringsprocessen togs om hand av leverantören. Ett annat 
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problem som togs upp rörde finansieringen hos de offentliga bolagen. Detta 

underlättades dock av leverantörernas betalningslösningar, där leverantören erbjöd sig 

ta över risken genom att endast ta betalt om åtgärderna som genomfördes ledde till 

kostnadsbesparingar. Många av kunderna ansåg sig ha en relativt hög kompetensgrad 

gällande energieffektivisering inom organisationen. Vissa av leverantörerna, 

däribland ett av produktföretagen, hade även hjälpt till med utbildning under 

projektets gång. Några problem gällande brist på kompetens hade ingen av de 

intervjuade kunderna upplevt, varken internt eller från leverantörens sida.  

Avancerade	intäktsmodeller	för	avancerade	
energitjänster	
Den svenska energisektorn har börjat arbeta med nya typer av intäktsmodeller 

gällande energitjänster både för att kunna öka kundvärdet och för att öka sina intäkter. 

Detta är lovande eftersom många erbjudanden i dag, i många olika branscher, ofta 

visar på en diskrepans mellan värde och pris. Kundvärde är kundspecifikt och beror 

på flera olika faktorer (till exempel leverans, installation, samarbete med leverantör), 

även om priset för en tjänst i slutändan är detsamma för olika typer av kunder. 

Mer avancerade intäktsmodeller erbjuder möjligheten att minimera denna 

diskrepans. Bland annat har intresset för intäktsmodeller som bygger på prestanda och 

resultat (så kallade outcome-based contracts) ökat. Dessa nya sätt att hantera 

prissättning erbjuder möjligheten att förändra erbjudandena genom att flytta fokus 

från vad leverantören ”stoppar in” (input) i leveransen till vad kunder får ut (output) 

av densamma (det vill säga vilket värde). Dessa typer av angreppssätt kallas ofta för 

värdebaserade strategier.8 

I denna rapport definierar vi en intäktsmodell som ett konkret system som 

kopplar samman värdeerbjudandet med en kompensationsmekanism (för 

leverantören). Vi använder begreppet mekanism, då detta kan innefatta en bred flora 

av olika mekanismer, till exempel vinstdelningskontrakt.  

																																																								
8 Se t.ex. Davidson & Simonetto (2005), Piercy m.fl. (2010). 
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Vilka	intäktsmodeller	används?	

De resultat som presenteras i det följande är hämtade från den andra delstudien, en 

enkät som besvarades av 23 energibolag (se kapitel 2). Resultaten visar att det finns 

ett spektrum av intäktsmodeller, från enkla till mer avancerade. Ungefär hälften av 

företagen använde endast enklare intäktsmodeller, till exempel input-baserade 

kontrakt eller fastkostnadsprojekt. Den andra halvan använde både enklare och mer 

avancerade intäktsmodeller, till exempel prestandabaserade kontrakt. De företag som 

använde mer avancerade intäktsmodeller rapporterade även en signifikant högre grad 

av upplevda utmaningar kopplade till interna hinder än de som endast använde 

enklare intäktsmodeller. Likaledes ser vi en skillnad i upplevelsen gällande interna 

resurser beroende på använd intäktsmodell. 

I enkäten frågade vi efter vilka typer av intäktsmodeller som företagen använde. 

Följande fem fanns att välja på: fast kostnad, input-baserad, resultatbaserad, 

prestandabaserad och driftkostnadsbaserad.9 Resultaten visas i tabell 3.2. Viktigt att 

notera är att respondenterna hade möjlighet att ange multipla svar.  

Tabell	3.2	 Översikt	av	använda	intäktsmodeller.	

Intäktsmodeller	 Beskrivning	 Antal	 Procent	

Enkla	intäktsmodeller	 	 	

1.	 Fast	kostnad	 Fast	kostnad	per	aktivitet	 20	 87	

2.	 Input-baserad	 Rörlig	kostnad	(t.ex.	per	timme)	 19	 83	

Avancerade	intäktsmodeller	 	 	 	

3.		 Resultatbaserad	 Baserad	på	resultat	hos	kunden	 4	 17	

4.		 Prestandabaserad	 Baserad	på	prestanda	för	kunden	 8	 35	

5.		 Driftskostnadsbaserad	 Baserad	på	drift-	och	underhållskostnader	 7	 30	

																																																								
9 Vi gav också möjligheten att lägga till en egen intäktsmodell, men det var det inget av företagen 

som gjorde. 
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Som tabellen visar använde nästan alla företagen båda typerna av enkla 

intäktsmodeller. Även mer avancerade intäktsmodeller användes, men inte alls i 

samma utsträckning som de enklare varianterna. 

Mer än hälften av företagen använde en kombination av enkla och avancerade 

intäktsmodeller (se tabell 3.3). Inga företag använde endast avancerade 

intäktsmodeller. 

Tabell	3.3	 Användning	av	enkla	och	avancerade	intäktsmodeller.	

Företag	som	använder	…	 Antal	 Procent	

…	endast	enkla	intäktsmodeller	 10	 44	

…	endast	avancerade	intäktsmodeller	 0	 –	

…	en	kombination	av	båda	 13	 56	

Totalt	 23	 100,00	

Relationen	mellan	intäktsmodell	och	energitjänsteportfölj	

I enkäten frågade vi också efter vilka typer av energitjänster som erbjöds. Dessa listas 

i tabell 3.4 och är kategoriserade som enkla och avancerade tjänster. Även här kunde 

respondenterna ge multipla svar. 

Tabell	3.4	 Typer	av	energitjänster	som	erbjöds.	

Typ	av	energitjänst	 Antal	 Procent	

Enkla	energitjänster	 	 	

 Energistatistik	och	information 	 21	 91	

 Energikartläggningar 	 16	 70	

 Energianalys	och	rådgivning	 18	 78	

Avancerade	energitjänster	 	 	

 Direkta	förbättringar	hos	kund	 14	 61	

 Finansiering	hos	kund	 5	 22	

 Drift	och	underhåll	 16	 70	

 Funktionsavtal	(t.ex.	komfortavtal)	 10	 43	

Annat	 3	 13	
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Översikten visar att majoriteten av företagen erbjöd enkla energitjänster. Gällande 

mer avancerade energitjänster så var direkta förbättringar hos kunden och 

driftrelaterade tjänster de vanligaste. 

Liknande analysen ovan gällande kombinationen av enkla och mer avancerade 

tjänster så ser vi att majoriteten av företagen erbjuder en kombination av båda 

kategorierna. Inga företag erbjuder endast avancerade tjänster. För en översikt, se 

tabell 3.5. 

Tabell	3.5	 Företagens	utbud	av	enkla	och	avancerade	tjänster.	

Företagen	erbjuder	…	 Antal	 Procent	

…	endast	enkla	tjänster	 5	 22	

…	endast	avancerade	tjänster	 0	 –	

…	en	kombination	av	båda	 18	 78	

Totalt	 23	 100,00	

Tittar vi på hur energitjänster och intäktsmodeller relaterar till varandra så ser vi, föga 

förvånande, att det finns en korrelation mellan typ av intäktsmodell och typ av 

energitjänst. I tabell 3.6 visas de olika kombinationerna. 

Tabell	3.6	 Relationen	mellan	intäktsmodell	och	energitjänst.	

Implikationer	för	energibolagen	

Enkäten visar att energibolagen verkar vara i en transitionsfas. Indikatorer för detta är 

bland annat att det finns kombinationer av enkla och avancerade energitjänster hos 

Intäktsmodell	 Energitjänst	 Antal	 Procent	

Enkel		 Enkel	 5	 22	

Kombination	 Enkel	 0	 –	

Enkel	 Kombination	 5	 22	

Kombination	 Kombination	 13	 57	

χ2	=	8.3,	dƒ	=	1,	p	=	.0004   
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många företag och att det går att ställa upp en hypotes om att ett antal mer avancerade 

energitjänster säljs med enklare intäktsmodeller, i stället för mer avancerade (vilket i 

teorin borde vara eftersträvansvärt). 

Även om många företag erbjuder energitjänster så verkar inte alla ha övergått till 

ett tjänstefokus. Edvardsson m.fl.10 pekar på två olika definitioner gällande ett 

tjänsteperspektiv. Tjänster kan ses antingen som ”activities that are the object of 

exchange” eller som ”a perspective on value creation”. 

Detta innebär att avancerade energitjänster, till exempel realiserade förbättringar 

gällande energieffektiviseringar hos kunden, är erbjudanden som fokuserar på 

användarvärde hos kunden, men trots det kan de fortfarande säljas med hjälp av en 

logik som fokuserar på transaktionen, vilket skapar en mismatch. Detta kan skapa 

utmaningar både gällande resurser och i själva säljsituationen men även gällande 

målbilder och kulturutveckling. 

Företag som använder mer avancerade intäktsmodeller verkar möta större interna 

hinder gällande förmågor och intern konkurrens. Även om denna analys inte kan ta 

fram kausala samband eller säga mer än att detta existerar så är det värt att framhålla 

att liknande resultat går att se i relaterad forskning. På ett mer generellt plan visar 

Lancioni m.fl.11 att konkurrens och rivalitet mellan avdelningar kan vara hinder för att 

både utveckla och realisera olika prisstrategier. Våra resultat pekar på en större intern 

konkurrens mellan avdelningar i företag som använder både enkla och avancerade 

intäktsmodeller. Tidigare forskning pekar också på vikten av att bygga upp interna 

förmågor gällande intäktsmodeller.12 Resultaten i denna studie skulle kunna peka på 

en koppling mellan använd intäktsmodell och upplevda svagheter i de interna 

förmågorna. Det kan därför vara av stor vikt att utveckla rätt förmågor för att till fullo 

kunna dra nytta av mer avancerade intäktsmodeller. 

																																																								
10 Edvardsson m.fl. (2005). 
11 Lancioni m.fl. (2005). 
12 Makadok (2001), Teece m.fl. (1997). 
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Kapitel	4	
Affärsmodeller	för	energitjänster	

En affärsmodell berättar ett företags historia och visar hur ett företag skapar och 

fångar värde.1 Ett annat sätt att se på affärsmodeller är att se dem som 

representationer av företagets logik och de strategiska val som görs för att skapa och 

fånga värde.2 Enligt Teece3 är en affärsmodell designen, eller arkitekturen, för de 

mekanismer hos företaget som skapar, levererar och fångar värde. I stort talar alltså 

affärsmodellen om hur man skapar och fångar värde. 

För att bygga en affärsmodell för energitjänster behövs ofta ett flertal 

förändringar (se diskussionen i kapitel 1 om de resurser som behöver utvecklas). 

Dessa förändringar kan ses som en process kallad affärsmodellsinnovation. 

För de flesta företag är det inte längre tillräckligt att utgå från att deras 

affärsmodeller är stabila eller fasta. Företagen måste i stället kontinuerligt förändras 

och förnya sina affärsmodeller. Det innebär inte bara att de måste arbeta med vad som 

kallas affärsmodellsinnovation utan att de också måste kunna hantera multipla 

affärsmodeller inom ramen för ett och samma företag (till exempel en affärsmodell 

för energileverans och en för energitjänster) för att kunna hantera nya kundkrav och 

förändrade marknader.4 

Chesbrough5 framhåller att ett företag har minst lika mycket att vinna på att 

utveckla affärsmodellen som på att utveckla ny teknik. Affärsmodellsinnovation kan 

se olika ut och vara av mer inkrementell karaktär eller mer revolutionär. Förändringen 

																																																								
1 Magretta (2002), Baden-Fuller & Morgan (2010). 
2 Schafer m.fl. (2005). 
3 Teece (2010). 
4 Benson-Rea m.fl. (2013), Casadesus-Masanell & Ricart (2010), Casadesus-Masanell & Tarziján 

(2012). 
5 Chesbrough (2010). 
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kan också ha olika startpunkter och ha olika så kallade designteman, det vill säga 

olika typer av genomgående struktur. 

Energibolag som utökar sin affär genom att erbjuda energitjänster behöver, som 

vi sett tidigare i rapporten, förändra flera aspekter av sin traditionella affärsmodell för 

att lyckas i detta. Flera studier, från andra branscher, visar också att för att lyckas i en 

transition mot tjänster så behöver man göra flera förändringar i sin affärsmodell för 

att vara framgångsrik.6 

Affärsmodellsinnovation	
Alla företagen i denna studie har angripit implementeringen av energitjänster (och 

förändring i allmänhet) genom att inkrementellt bygga upp en internt orienterad 

affärsmodell för energitjänster (se ”Affärsmodellsinnovation 1” nedan), vilket 

resulterat i en samexistens av två affärsmodeller. Detta betyder att företagen måste 

verkställa och hantera båda modellerna parallellt. Viktigt att notera är dock att ett av 

företagen inte lyckades utveckla de behövda resurserna och därmed, efter flera 

försök, i stället bestämde sig för att skapa en separat affärsmodell i en fristående 

organisation genom en annan typ av innovationsprocess (se ”Affärsmodellsinnovation 

1” nedan). 

Affärsmodellsinnovation	1:	Inkrementell	förändring	

Doz & Kosonen7 noterade att en viktig utmaning för många företag, inklusive 

energibolag, när de förändrar sin affärsmodell är att kunna hantera den tröghet som 

kommer från etablerade processer, en existerande kultur och ett beroende av den 

historiska utvecklingen (så kallad path dependency).8 De flesta energibolag är 

traditionellt mycket produktorienterade, ofta med ganska små incitament till att 

förändra sig, vilket leder till att det kan var svårt att få till stånd en förändringsvilja 

																																																								
6 Se t.ex. Gebauer m.fl. (2005), Kindström & Kowalkowski (2014), Neu & Brown (2008). 
7 Doz & Kosonen (2010). 
8 Se även Bohnsack m.fl. (2014). 
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relaterat till mer omvälvande förändringar, så kallade frame-breaking-förändringar,9 

speciellt kopplat till ett större fokus på tjänster. Att i stället inkrementellt, över en 

längre tidsperiod, bygga en affärsmodell för energitjänster, och att etablera den 

strategiska rollen för denna affärsmodell, blir därmed en nyckelaspekt. 

Beroende på kontext och situation kan förändringen, som nämndes ovan, ha 

olika startpunkter och lite olika teman, designteman, som styr processen. I vissa 

företag startar det med att ledningen tydligt tar en strategisk roll i processen, medan 

förändringen i andra företag sker genom en stegvis fokusering på viktiga 

nyckelkunder. 

En utmaning som identifierats i denna studie, speciellt intressant kopplat till att 

införskaffa resurser och att säkerställa intern acceptans, är balanseringen av multipla 

affärsmodeller. Tidigt i processen har balanseringen handlat mycket om att hitta, och 

få tillgång till, de rätta resurserna internt, medan det senare i processen, när 

affärsmodellen har etablerats, mer har handlat om en diskussion om eventuell 

kannibalisering på kärnaffären. Ett av företagen i studien, det företag som kommit 

längst i tjänstefieringsprocessen, har till och med börjat länka samman de olika 

affärsmodellerna i ett försök att skapa en gemensam resursbas,10 till exempel genom 

att strukturellt slå ihop de olika säljresurserna i företaget. 

En viktig fördel med en inkrementell process är möjligheten att behålla kontroll 

över utvecklingen och som en konsekvens kunna minimera risker, till exempel 

kopplade till leveransproblem eller finansiella aspekter. Nackdelen med en 

inkrementell process är förstås att det tar tid och att det är lätt att tappa farten. En 

annan potentiell nackdel med att integrera tjänstemodellen i den traditionella 

affärsmodellen är att det kan uppstå konflikter mellan ett tjänste- och ett produktfokus 

som leder till fokuseringsproblematik med till exempel minskad försäljning som följd 

plus att energitjänster riskerar att hamna i skymundan och försvinna i helheten (som 

en följd av den mycket större kärnaffären som finns i de flesta energinbolag). 

																																																								
9 Se t.ex. Tushman m.fl. (1986). 
10 Casadesus-Masanell & Tarziján (2012). 
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Affärsmodellsinnovation	2:	Separering	

Ett av företagen i studien gjorde flera försök att etablera en energitjänstefokuserad 

affärsmodell internt, men lyckades inte få tillräcklig fart i affären. En av 

anledningarna till det kan vara att de inte hade någon tydlig evolutionär process och 

inte heller något tydligt strategiskt fokus. För att hantera dessa aspekter beslutade 

företaget att i stället pröva en annan typ av innovationsprocess där man etablerade en 

separat affärsmodell skild från den traditionella kärnaffären. 

Att ”spinna loss”, eller separera, en tjänsteaffär från en produktaffär är en möjlig 

väg för att hantera övergången till ett mer tjänsteorienterat fokus,11 men även för att 

hantera den organisatoriska trögheten. En nyckelaspekt för ett energibolag är att 

energitjänster och en framgångsrik tjänsteaffär kommer att, åtminstone på ytan, 

påverka den traditionella produktaffären negativt eftersom målet med energitjänster 

är att minska kundernas energianvändning. 

Genom att angripa energitjänster som en ny, separat, affärsmodell kan man öka 

möjligheten att mobilisera och koordinera resurser,12 men även få förbättrade 

möjligheter att identifiera, utveckla och allokera strategiska och operationella 

kompetenser. En sådan separat affärsmodell sågs av ett av de studerade företagen som 

ett möjligt sätt att skapa ett förändringstryck och kunna utveckla de behövda 

resurserna. 

En annan potentiell fördel med en separat affärsmodell för tjänster är att 

företaget kan skapa en kultur och ett arbetssätt som inte är styrt av existerande 

produktrelaterade aspekter.13 Ett av energibolagen i studien kunde, genom att behålla 

kopplingen till företagets varumärke, dra nytta av sin marknadsposition (som tidigare 

identifierats som en viktig resurs). 

Potentiella nackdelar med en separering är naturligtvis en minskad finansiell 

styrka samt de inneboende svårigheterna med att bygga upp en ny organisation och 

att man inte på samma sätt att utnyttja etablerade strukturer och marknadspositioner. 

																																																								
11 Se t.ex. Gebauer m.fl. (2005) eller Neu & Brown (2008). 
12 Se t.ex. Morris m.fl. (2005). 
13 Bohnsack m.fl. (2014). 



Kapitel	4.	Affärsmodeller	för	energitjänster	

71	

Avslutande	kommentar	om	affärsmodeller	
I detta forskningsprojekt, och i denna rapport, har vi identifierat och diskuterat de 

nyckelresurser som behövs för att energibolag ska kunna implementera energitjänster 

på ett framgångsrikt sätt (se särskilt kapitel 1). Vårt syfte med detta har varit att öppna 

den ”svarta lådan”, som består av de resurskonfigurationer som underbygger 

energibolagens affärsmodeller. Detta är ett av de första forskningsprojekten som 

fokuserar på leverantörssidan och på vad energibolag bör göra för att lyckas bli 

effektiva leverantörer av energitjänster. 

De resurser som behövs för att lyckas inkluderar många olika typer av resurser – 

från fysisk infrastruktur, via organisatoriska aspekter till individers 

kompetensutveckling. Resurserna som behöver utvecklas hittar vi också i alla delar av 

affärsmodellen (se kapitel 1) vilket innebär att förändringar behöver ske på flera olika 

ställen, och att det till och med kan behöva utvecklas en helt ny affärsmodell. 

Genom att också ta ett helhetsgrepp på energitjänsteportföljen (i stället för att 

titta på enskilda tjänster) kan vi följa förändringar genom hela processen och i hela 

affärsmodellen. Slutligen, genom att se på leverantören och ha leverantörens 

affärsmodell som utgångspunkt så ser vi vad som behövs för att ett energibolag ska 

bli en framgångsrik leverantör av energitjänster. 
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Diskussion	och	slutsatser	

Som konstaterats inledningsvis i rapporten är förväntningarna högt ställda på 

energitjänster både på EU-nivå och i Sverige. Att mycket aktiviteter i dag pågår 

bekräftar vår enkätstudie, där vi konstaterade att många (majoriteten i vår 

enkätstudie) lokala och regionala energibolag i dag erbjuder energitjänster. Till dessa 

ska även generella servicebolag som COOR och Dalkia adderas, liksom produktbolag 

som ABB och Siemens, samt teknikkonsulter som till exempel ÅF och Grontmij. 

Sammantaget tyder detta på att det finns ett stadigt växande utbud av bolag som 

erbjuder energitjänster på den svenska marknaden. Samtidigt pekar vår studie på att 

både de tjänster som i dag levereras och de bolag som verkar på marknaden generellt 

och med få undantag kämpar för att nå momentum avseende försäljning och leverans. 

Energitjänster utgör inte heller någon större andel av vare sig omsättning eller vinst i 

något av de bolag som vi studerat.  

Många av de analyserade företagen kämpar även med att gå från grundläggande 

tjänster, som energianalyser, till mer avancerade tjänster, som funktionsavtal. En 

potentiell nyckel för att lyckas är att fokusera på att identifiera och lansera en 

”tröskeltjänst”. En sådan tjänst ger tjänsteleverantören möjlighet att bygga en relation 

till kunden, vilket möjliggör mer avancerade tjänster som kräver mer interaktion med 

kundens verksamhets- och affärsprocesser. Sådana tröskeltjänster kan därmed öka 

kundernas intresse för energitjänster.  

Att avancerade energitjänster ännu inte tagit fart på marknaden bekräftas av att 

ungefär hälften av de 22 lokala och regionala energibolag som vi analyserat endast 

använder enklare intäktsmodeller, till exempel input-baserade kontrakt eller projekt 

till fast kostnad. Den andra halvan använder både enklare och mer avancerade 

intäktsmodeller, exempelvis prestandabaserade kontrakt. Detta speglar återigen att 

avancerade energitjänster med få undantag ännu inte tagit fart på den svenska 

marknaden. Flera förklaringar finns till detta. Hos vissa leverantörer saknas 
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kompetens eller resurser för att erbjuda denna typ av tjänster. I andra fall saknas 

kompetens hos kunderna, som antingen inte vill släppa kontrollen över sin 

verksamhet eller process eller inte förstår de komplexa kalkyler som ofta styr 

prestandaavtal som EPC.  

Hur ska då företagen som erbjuder energitjänster lyckas framgent? Energitjänster 

har en stor potential för energibolag, men det finns också flera utmaningar. Många av 

dessa utmaningar faller tillbaka på att bolagen inte gjort en strategisk fokusering på 

tjänsterna. Snarare är bolagen fortfarande produktorienterade, och detta styr även 

resursfördelningen internt. Flertalet av de studerade bolagen fokuserar kärnaffären: 

försäljning av elkraft och värme. De nyckelresurser som behövs för att lyckas i 

implementeringen av energitjänster hittar vi i alla delar av affärsmodellen – de berör 

värdeerbjudandet, värdeskapandet och leveransen till kund men också förmågan att ta 

betalt (värdefångande). Resultat från rapporten visar på svårigheter att lyckas med 

energitjänster utan att genomföra förändringar i flera delar av affärsmodellen.  

I de två exempel som vi följt där just energibolag gjort förändringar i sina 

affärsmodeller har två typer av affärsmodellsinnovationer observerats: inkrementell 

förändring och separering. 

Vid inkrementell förändring balanserar energibolaget två olika affärsmodeller 

inom samma organisation – en produktorienterad och en tjänsteorienterad. Bolaget 

försöker över en längre tidsperiod bygga affärsmodellen för energitjänster, utan att 

tappa fokus på produktaffären. Av yttersta vikt är att få tillgång till de rätta resurserna 

internt utan att tjänstemodellen tillåts kannibalisera på kärnaffären. Metoder för att 

lyckas kan vara att dela gemensamma resursbaser. 

Vid separering etableras en separat affärsmodell skild från den traditionella 

kärnaffären. Separering är ett sätt att hantera flera av de problem vi pekat på – att 

komma runt den organisatoriska trögheten och att inte kannibalisera på kärnaffären. 

Genom att skapa en ny, separat, affärsmodell för energitjänster kan man även öka 

möjligheterna till att mobilisera och koordinera resurser. Potentiella nackdelar med en 

separering är, förutom en minskad finansiell styrka samt de inneboende svårigheterna 

med att bygga upp en ny organisation, även en risk att de tidigare enheterna inom 

samma bolag nu blir konkurrenter – trots samma ägare.    
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