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DEFINITIONER

GODA  EXEMPEL Fallstudier som utvärderats och godkänts

GRÖNA ENERGITJÄNSTER   
   DIREKTA: 
 •  installation av småskaliga förnybara energisystem
 • tillförsel av förnybar energi (el, värme, kyla)
 • energiavtal för förnybara energianläggningar
 • teknisk support till installerade system
 • energieffektiviseringsåtgärder i byggnader  
  (renovering och ombyggnad)
   INDIREKTA:
 • planering och kalkylering för  småskalig förnybar energi
 • energikartläggningar
 • energideklaration för byggnader
 • energiövervakning och bokföring
 • konsulttjänster  energieffektivisering, energibesparing,  
  ombyggnad, planering, bidrag och stöd, konvertering till 
  förnybar energi etc.
 • utvärdering och analys  (Blower door test, termografi etc.)

PILOTPROJEKT  Alla projektpartner utvecklar egna pilotprojekt för att nå  
   projektets gemensamma mål.

SME   Små och medelstora företag
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INLEDNING
Små och medelstora företag som erbjuder energitjänster har en fördel jämfört med 
stora företag eftersom vägen är mycket kortare till konsumenten.

För att vinna konsumenternas förtroende behöver företagen marknadsstrategier. 
För små och medelstora företag kan tredje part (branschorganisationer etc.) vara en 
väg att garantera kvaliteten på tjänster som erbjuds. 

Kvalitetssystem säkerställer kvaliteten på arbete som utförs av leverantörer av 
förnybar energi och energieffektivisering. För små och medelstora företag kan 
branschorganisationer garantera kvaliteten på tjänsterna och ha fortlöpande tillsyn 
över hur de anslutna företagen agerar gentemot kunderna.

Den här publikationen redogör för resultaten från projektet Prometheus. 
Kvalitetsrutiner som tillämpats av energitjänsteföretagens branchorganisationer 
och andra externa parter har undersökts och baserat på det har man sedan tagit 
fram en gemensam modell med nyckelbeståndsdelar som kan öka konsumenternas 
förtroende för företagen.

Prometheus föreslår metoder och rekommendationer som kan tillämpas av de 
små och medelstora företagens organisationer och även överföras till andra 
organisationer. Målet är kloka och transparenta energitjänster.



SME 
är företag med färre 

än 250 anställda och årsomsättning 
på högst 50 miljoner euro alternativt 

balansomslutning högst 43 miljoner euro 
per år. De kan delas in i tre grupper: mikro 

(0–9 anställda), små (10–49 anställda) och medelstora 
(50–249 anställda) företag. 

Det finns 23 miljoner små och medelstora företag i EU. 
Av dessa är cirka 93 % mikroföretag, 6 % småföretag och 

mindre än 1 % är medelstora företag.

Små och medelstora företag agerar i en rad 
sektorer över hela EU:s  ekonomi, varav cirka 20 % i 

producenttjänster. Hur det ser ut varierar mellan 
olika medlemsländer. Små och medelstora företag 

är inte någon homogen grupp. Däremot har 
de en del gemensamma drag, och stöter på 

liknande frågor när det gäller miljö och 
miljöprestanda.

Kundförtroende
Kampanjen ”Lita på din leverantör” ökar 
förtroendet hos kunderna att de ska få 
pålitliga och transparenta tjänster utförda 
av en kvalificerad leverantör.

Gröna energitjänster
Marknadsföring av kvaliteten på gröna 
energitjänster från små och medelstora 
företag. Metoder och verktyg som kan ge 
hög kvalitet på tjänsterna studeras och 
analyseras och ett förslag utarbetas.

Marknadsstrategier
Analys av goda exempel från Europa 
ger SME-organisationerna och klustren 
konkreta exempel på hur man kan definiera 
och implementera politiska och ekonomiska 
strategier samt marknadsstrategier.

Kluster och nätverk
Utbildning, riktlinjer, nätverkande m.m. 
hjälper till att skapa nya gröna energikluster.
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PROJEKTET PROMETHEUS

PROMETHEUS  mål är att stötta små 
och medelstora företag som erbjuder 
gröna energitjänster.

Det har bidragit till bättre 
organisation  och  marknadsnärvaro, 
ökat kundförtroende samt stöd till 
en bredare spridning av förnybar 
energi och energieffektiva 
produkter.

PROMETHEUS hjälper företagen att 
erbjuda sina gröna energitjänster och 
agera framgångsrikt på marknaden på 
följande fyra sätt:



EU-direktivet om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster, 2006/32/
EU, definierar energitjänster som den fysiska vinst, nytta eller fördel man får genom 
att kombinera energi med energieffektiv teknik och/eller åtgärder som inkluderar 
drift, underhåll och kontroll som krävs för tillhandahållande av tjänsten. Tjänsten 
levereras enligt avtal som normalt leder till förbättrad energieffektivitet och 
energibesparingar som kan kontrolleras, mätas eller uppskattas.
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TEORI 
Prometheus har tagit fram en modell för att öka tillförlitligheten för energitjänster  
som bygger vidare på existerande teorier.

Energitjänster definieras i ett EU-direktiv. Gröna energitjänster: 
• levereras av små och medelstora företag
• är till nytta för slutanvändarna/konsumenterna
• tillgodoser behov och krav när det gäller energi (t.ex. förbättrad energieffektivitet,  
 energibesparingar, mer förnybar energi)
• levereras enligt avtal mellan små och medelstora företag och slutanvändaren.

SME KONSUMENT
Gröna

energi-
tjänster
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Kundnöjdhet
Kundnöjdhet är en nyckelaspekt när man 
utvärderar kvaliteten på tjänster. Om en kund 
blir nöjd med en tjänst eller inte beror på många 
faktorer. För att ett företag ska kunna tillfredsställa 
sina kunder behöver de förstå vad det är som gör 
kunderna nöjda och, lika viktigt, vad som gör dem 
missnöjda med företaget och dess produkter och 
tjänster. 

Kundnöjdheten beror på balansen mellan vad kunderna 
förväntar av företagets produkter och tjänster och hur de sedan upplevs. En kund 
blir nöjd när tjänsten eller produkten överträffar hans eller hennes förväntningar.

Om företag vill behålla trogna kunder behöver de kontinuerligt förbättra sina tjänster, 
eftersom kundernas förväntningar stadigt ökar. Vad ska man då göra för att behålla 
kundnöjdheten? Det handlar om relationerna mellan kunden och företaget, om 
produktegenskaper och produktkvalitet och om hur kunderna upplever företagets 
tjänster.

Kvalitet hos en 
tjänst är egenskaper 

som svarar mot 
slutanvändarens specifika 
behov, förväntningar och 
önskemål, såväl uttalade 

som outtalade.
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KUNDNÖJDHET

KUNDENS 
FÖRVÄNTNINGAR 

OCH BEHOV

KARTLÄGGNING, TOLKNING OCH 
UTVÄRDERING AV KUNDERNAS 

FÖRVÄNTNINGAR

UTFÖRANDE AV 
FÖRETAGET

LEVERERAD 
KVALITET

UPPLEVD 
KVALITET
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Kunders förtroende
Att upprätthålla positionen på marknaden handlar för små och medelstora företag 
om att vinna kundernas förtroende tack vare förbättringar av kvaliteten på det som 
levereras.

Kvalitet som levereras av företaget är inte samma sak som den kvalitet kunderna 
upplever. Mindre gap mellan dessa ger en nöjd kund.

En nöjd kund ger företaget förnyat förtroende och för vidare vad han tycker till andra 
potentiella kunder. En missnöjd kund däremot, kommer inte bara att sluta vända 
sig till företaget, utan kan också bidra till att andra kunder får en negativ inställning.

Konsekvenser av hög respektive låg kvalitet

SME KUND
A

Gröna
energi-

tjänster-

SME KUND
A

KUND
B

KUND
B

Gröna
energi-
tjänster

Positiv
feedback

Negativ
feedback

Bra 
kvalitet

Dålig
kvalitet
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Dimensioner av upplevd kvalitet
Det finns en metod för att jämföra kundernas förväntningar på och upplevelser av 
det som levereras i tjänstesektorn. Metoden heter SERVQUAL och har tagits fram av 
Berry, Parasuraman och Zeithaml.  

Huvuddragen i SERVQUAL är:
1. Den är orienterad mot kundnöjdhet.
2.  Den fokuserar på upplevd kvalitet.
3.  Den erbjuder ett kvantitativt mått på kvalitet.

Metoden har fem dimensioner:

FYSISKA 
FÖRUTSÄTTNINGAR

 (utrustning, 
personal, 

kommunikations
verktyg)

PÅLITLIGHET
(förmåga att 

levera utlovade 
tjänster pålitligt 
och noggrant)INLEVELSE 

(tillgänglighet, 
kommunikation, 
kundförståelse)

TILLIT 
(kompetens, 

tillmötesgående, 
trovärdighet, 

säkerhet)

RESPONS
 (stark vilja att 

hjälpa kunderna/
användarna och att 

leverera tjänsten 
omgående)

KUNDENS UPPLEVELSE 
AV KVALITET



DIMENSIONER KRITERIER BESKRIVNING

1. Fysiska förutsättningar I. Fysiska förutsättningar
Fysisk miljö 
Verktyg för att leverera tjänsten
Personalen

2. Pålitlighet II. Pålitlighet
Överenskommen tidtabell för 
att leverera tjänsten stämmer
Korrekt debitering

3. Respons II. Respons Anställdas vilja och förmåga att 
leverera tjänsten 

IV. Kompetens

Kunnade och kunskap hos 
personalen som möter kunden
Förmåga att förnya och 
uppdatera organisationen

4. Tillit
V. Tillmötesgående

Respekt för och hänsyn till 
kunden
Personal inbördes vänliga
Personalen trevlig utåt

VI. Trovärdighet
Ärlighet, respekt
Kontakt med personlig 
karaktär

VII. Säkerhet Fysisk och ekonomisk säkerhet
Diskretion

VIII. Tillgänglighet

Tillgänglighet via telefon
Kort väntan
Lämpliga arbetstider, bra läge

5. Inlevelse

IX. Kommunikation

Nödvändig information
anpassas till kunden
(språk och sätt)
Återkoppling på kundens 
behov

X. Kundförståelse
Förståelse av kundernas behov 
och önskemål
Kundanpassning

11



12

UPPLEVD KVALITET PÅ 
GRÖNA ENERGITJÄNSTER

Kvalitetsdimensionerna ser olika ut för olika typer av gröna energitjänster. 

Gröna energitjänster kan variera, de kan vara något konkret eller t.ex. en försäkring 
eller energitillförsel. De kan vara obligatoriska (t.ex. certifiering). De kan utgöra en 
investering (solpanel m.m), eller behövas kontinuerligt (underhåll).

När modellen byggdes försökte partnerskapet bakom Prometheus besvara följande 
frågor:

•  Är kvalitetsdimensionerna relevanta för tjänstens kvalitet? (Gör en brist på 
 dimensionen att kvaliteten minskar?)

•  Varför är de viktiga? På vilket sätt är de strategiska för kundnöjdheten?

•  Finns det några kritiska punkter hos gröna energitjänster om man ser  till dessa  
 dimensioner?)
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Dimensioner av upplevd kvalitet på gröna 
energitjänster 
Dimensionernas betydelse för kvaliteten på olika gröna energitjänster 
utvärderades  både kvalitativt genom en beskrivning och kvantitativt i siffror. 

För de gröna energitjänster som studerats i projektet finns alla dimensioner 
närvarande, men deras relevans varierar:
• Tillit och Pålitlighet  är de viktigaste kriterierna för energitjänster.
• Fysiska förutsättningar är viktigare när det gäller konsulttjänster, energikart- 
 läggning, planering och kalkylering av småskaliga gröna energitjänster.
• Inlevelse  är viktigt på området energieffektivisering (certifiering av byggnader  och 
 granskning), installation, planering och beräkning av småskalig grön energi. 
• Respons verkar vara det minst viktiga i den här utvärderingen.
Men hur ser det ut i verkligheten? Vilka metoder och strategier fungerar så att de 
förbättrar den upplevda kvaliteten hos kunderna? 

TANGIBLES

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

EMPHATY ASSURANCE RESPONSIVENESS RELIABILITY

1. installation av småskaliga förnybara energisystem

2. förnybar energitillf
örsel

3. energiavtal  m
ed förnybara energisystem

4. teknisk support fö
r installerade förnybara energisystem

5. energieffektivisering av byggnader

6. planering och beräkning av småskalig grön energi

7. energikartlä
ggningar

8. energideklaration av byggnader

9. energiövervakning och bokföring

10. energikonsulttjä
nster

11. utvärdering och analys

INLEVELSE TILLIT RESPONS PÅLITLIGHET

FYSISKA
FÖRUTSÄTT-
NINGAR
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Goda exempel på energitjänster av bra kvalitet
Med hjälp av den gemensamma metoden som tagits fram vid arbetsmöten 
undersöktes de verktyg och modeller för att garantera kvaliteten på gröna 
energitjänster från små och mellanstora företag som förekommer runtom i Europa. 

Undersökningens syfte var att samla exempel där de gemensamma egenskaperna 
skulle kunna användas för att definiera ett gemensamt utkast. Undersökningen 
bestod av 24 frågor, och 35 fallstudier samlades in från 16 europeiska länder.

EU-KARTLÄGGNING AV MODELLER 
OCH REDSKAP SOM GARANTERAR 
KVALITETEN PÅ ENERGITJÄNSTER 
Analys och beskrivning av goda 

exempel

LAND

TITEL PÅ GODA EXEMPLET

BESKRIVNING AV GODA EXEMPLET

MODELLENS PÅVERKAN PÅ 
KVALITETSGARANTI FÖR GRÖNA 

ENERGITJÄNSTER

REFERENSER OCH KONTAKTER

KOMMENTARER

TYP AV TJÄNSTER I DET GODA 
EXEMPLET

ANALYS AV KVALITETSDIMENSIONER 
SOM TAS HÄNSYN TILL I MODELLEN/

REDSKAPET

Geografisk omfattning

Förslagsställare och intressenter

Nödvändighet eller möjlighet

Startdatum

Myndighet som deltar i implemen-
teringen av modellen/redskapet

Antal små och medelstora 
företag som deltar i modellen

Status för goda exemplet

Stöd av lokala eller nationella 
strategier

Hur företagen deltar

Offentliga ekonomiska bidrag

Påverkan på kundnöjdhet och feedback/
granskning

FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

PÅLITLIGHET

RESPONS

TILLIT

INLEVELSE

Påverka marknadsgenomslaget 
hos SME

Säkra kundernas intressen
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Undersökningen fokuserade på 
kvalitetsdimensionernas betydelse med 

några nyckelfrågor:

FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: 
Utvärderar modellen om utrustning 
och verktyg är moderna och 
innovativa?  Utvärderar modellen  
om personalen kan kännas 
igen och om de har ett trevligt 
sätt? Utvärderar modellen om 
kommunikationsmaterialet är 

attraktivt och marknadsstrategierna 
effektiva?

PÅLITLIGHET:
Utvärderar modellen leveransernas 

punktlighet? Utvärderar modellen korrekt 
fakturering?

 

RESPONS: 
Utvärderar modellen de anställdas snabbhet att offerera tjänsten?  Utvärderar 
modellen faktisk tillgänglighet och vilja att lösa kundernas problem?  

TILLIT:
Tar modellen hänsyn till om de anställda har tillräcklig förmåga och kunskaper 
för att kunna besvara kundernas frågor och behov? Tar modellen hänsyn till om 
man regelbundet uppgraderar och arbetar innovativt med strategier för att öka 
kundnöjdheten? Tar modellen hänsyn till om de anställdas beteende uppmuntrar 
kundernas förtroende och tillit?

INLEVELSE:
Tar modellen hänsyn till vilka verktyg som finns tillgängliga för att nå och kommunicera 
med företaget (telefon, webbplats etc.)? Utvärderar modellen om öppettiderna 
stämmer överens med kundernas behov, om läget är bra och tillgängligheten god? 
Tar man med sig kundernas feedback när man förbättrar tjänsterna? Är individuell 
anpassning av tjänsterna ett av företagets mål? 
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Alla fallstudier som undersöktes är inte goda exempel. Goda exempel som kan 
vara en modell för att garantera kvaliteten på gröna 
energitjänster kännetecknas av att:  
 -  de är en uppsättning sammanhängande 
  regler och rutiner
 - de har som mål kvaliteten hos energitjänster
 -  de stöds av något externt organ  (handelskammare, branschorganisation,
     offentligt organ, småföretagarkluster) som garanterar tillämpningen  
  
 -  de gäller för många  SME (t.ex. register för certifiering av SME).

Goda exempel Land

Energinätverk – nätverk för energisparande i södra Italien Italien
Energia comune – modellavtal och informationsdiskar om gröna 
energitjänster för inköpsgrupper Italien

Club Eccellenza Energetica – kompetens och marknadsföring av 
energisparföretag kring Bologna Italien

Kvalitetssäkring och uppförandekod för ”Partnerbetrieb – Traumhaus 
Althaus” Österrike

Kvalitetsgaranti för nätverket eza!-partner Tyskland
CORGI Certifiering för registrerade gasinstallatörer Storbritannien
Certifiering av produkter och installatörer för mikrogenerering av förnybar el 
i Storbritannien Storbritannien

REAL  Garanti Storbritannien
BDPV Nätverk och Forum Frankrike
Solenergi med garanti Frankrike
Qualit’ENR – Kvalitetsmärkning Frankrike
Registrerade entreprenörer och installatörer för bidragsberättigade 
energisparlösningar för hushållen i Irland Irland

Goda exempel  
identifierades i 12 fallstudier 

från 6 europeiska länder

Beskrivningar av dessa goda exempel finns att läsa i Bilaga.
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MODELLEN I HUVUDDRAG
Genom att analysera och jämföra goda exempel kunde Prometheus konsortium 
identifiera några gemensamma drag. Förslag som visar samband och relationer 
mellan olika komponenter 
arbetades fram.

Tre grunder ingår i alla förslag:
 •  tredje part
 •  SME
 •  slutanvändare

SME slut 
användare

tredje
part
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SME
slut

användare

tredje
part

gröna
energi
tjänster

tredje
part

SME
gröna

energi
tjänster

I alla relationer mellan de tre 
komponenterna ingår leverans av gröna 
energitjänster från små och medelstora 
företag till slutanvändare.

Grunden är en relation där tredje part 
(handelskammare, branschorganisation, 
offentligt organ, småföretagarkluster,  
energikontor etc.) skapar en rutin för att 
arbeta med små och medelstora företag 
som levererar gröna energitjänster.

Dessutom finns en direkt relation mellan 
tredje part och slutanvändaren.

SME

tredje
part

gröna
energi
tjänster

slut
användare

slut
användare
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Det kan även finnas andra relationer mellan parterna som åskådliggörs i följande 
diagram:

Relation genom medlemskap: Ett system där ett litet eller medelstort företag 
eller en slutanvändare tecknar medlemskap för att erhålla en tjänst eller delta i en 
grupp.
Granskning: Ett system där någon (ofta extern part) övervakar tjänsterna.

Extern
part

tredje
part

SME
gröna 

energi
tjänster

slut
användare

medlemsskap granskning
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Nyckelbeståndsdelar
Ett viktigt resultat från analysen var 
nyckelbeståndsdelarna som identifierats i de 
goda exemplen och utgör en grund att bygga 
modellen på.

Nyckelbeståndsdelar karakteriseras av att: 
- de är verktyg och processer som  
 påverkar kundens upplevelse av   
 kvalitet positivt 
- de definieras av en extern part
- de används av företag eller  
 påverkar de små och medelstora   
 företagens agerande.
Nyckelbeståndsdelar kan länkas till fem 
kvalitetsdimensioner och kan användas för att 
arbeta fram ett system. Efter analysen av de goda 
exemplen valdes 12 nyckelbeståndsdelar ut, som 
utgör pelarna i det gemensamma förslaget.

Fysiska 
förutsättningar Pålitlighet Respons Tillit Inlevelse 

Logga Inköpsgrupp Etisk kod Utbildning Feedback från 
kunder

Webbplats Uppförandekod Informationsdisk 
på området

Regelbunden 
uppdatering Informationsdisk

Kommunikations-
material Webbhjälp

Lista på nyckelbeståndsdelar
ph

 E
nr

ic
o 

Sp
ez

za
ti



21

Modellen MATES
Utifrån förslaget med nyckelbeståndsdelar och relationer mellan företag, kunder 
och tredje part arbetades en slutlig modell fram som även är överförbar. 

Modellen kallas MATES – Model to Augment Trustworthiness of Energy Services 
(Modell för att öka tillförlitligheten för energitjänster).

Ö
vervakning av m

odellens im
plem

entering

SME
gröna 

energi
tjänster

Slut 
användare

tredje
part

Uppförande
kod

Teknisk 
kompetens 
(utbildning)

Feedback 
på upplevd 

kvalitet

Marknadsföring 
(webbplats, 

kommunikations
material)
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Alla nyckelbeståndsdelar är inte lika viktiga för att garantera kvaliteten på gröna 
energitjänster som levereras. Därför gjordes ett urval för att identifiera de som 
bedömdes vara helt grundläggande för att modellen ska fungera.

UPPFÖRANDEKOD
Uppförandekoden ses som den viktigaste beståndsdelen i företagets ansvar/ åtagande. 
Uppförandekoden utformas av tredje part och är gemensam för många företag. 
Slutkunden kan men behöver inte känna till uppförandekoden. Uppförandekoden 
kan ingå i marknadsföringsmaterialet.

UNIK IMAGE (KOMMUNIKATIONSMATERIAL)
Tredje part gör en plan för kommunikationen utåt, för att sprida kännedom om 
kvalitetsgarantin (t.ex. logga, broschyr, webbplats). Målgruppen är kunderna.

Materialet kan användas av små och medelstora företag och direkt av tredje part. 
Vad materialet består av kan variera från tid till annan. Det som behöver finnas är en 
logga och en webbplats. 
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TEKNISK KOMPETENS HOS SME-FÖRETAG (UTBILDNING)
Teknisk kompetens finns hos företagen och kan förbättras av utbildning, uppdatering, 
teknisk support m.m. Denna nyckelfaktor avgör kundernas tillit och är nödvändig för 
ansvarsfulla företag. Tack vare utbildningen ökar kundernas tillit.
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FEEDBACK PÅ UPPLEVD KVALITET
Slutanvändarna kan ge feedback på den upplevda kvaliteten (online, 
frågeformulär).

Feedbackprocessen kan delas in i olika faser:

Fas 1. Tredje part bestämmer på vilket sätt feedback ska samlas in. 
Fas 2.  Tredje part utformar ett frågeformulär som kunderna kan 
  fylla i.
Fas 3.  Företagen delar ut frågeformuläret till kunderna.
Fas 4.  Kunderna fyller i frågeformuläret.
Fas 5.  Kunderna skickar in frågeformuläret till tredje part. 
Fas 6.  Tredje part bearbetar uppgifterna.
Fas 7.  Tredje part skickar slutresultat och kommentarer  till företagen. 
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ANDRA VIKTIGA NyCKELBESTÅNDSDELAR
I pilotprojektet kan man även titta på andra nyckelbeståndsdelar även om de inte är 
obligatoriska för valideringen.
1.  Inköpsgrupp:  Inköpsgruppen ökar förhandlingsstyrkan hos enskilda 
slutanvändare, vilket ökar pålitligheten hos de tjänster företagen levererar. En 
inköpsgrupp definieras av tredje part. 
2.  Webbhjälp:  Små och medelstora företag erbjuds att finnas med och 
informera kunder på en webbplats. Där har kunder möjlighet att när som helst ta 
reda på information om företagens tjänster. Tänk på: om man inte svarar snabbt och 
ger korrekta uppgifter kan det få motsatt verkan!
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ÖVERVAKNING AV MODELLENS IMPLEMENTERING
Övervakningen ska verifiera processen att implementera modellen, med hänsyn till 
resultat från kundernas feedback.
Tredje part eller externa konsulter kan leda övervakningen av implementeringen av 
modellen.
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MODELLENS ÖVERFÖRBARHET
I de lokala pilotprojekten tillämpades de kvalitetsgarantier som identifierats som 
de bästa och sedan anpassats till lokala förhållanden. Det gjordes för att testa 
överförbarheten till faktiska lokala förhållanden och för att kunna ta fram en generell 
modell som kan användas i olika verksamheter.

ph
 E

nr
ic

o 
Sp

ez
za

ti
Projektets partner 

tillämpade modellen 
MATES på den lokala 

nivån för att utvärdera 
vilka beståndsdelar som 
enkelt kan överföras till 

andra områden och vilka 
som helt och hållet 
beror på de lokala 

förhållandena.
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Pilotprojekten
Under 2011 utvecklade Prometheus partner lokala pilotprojekt, som byggde på 
nyckelbeståndsdelarna som valts ut. 

Pilotprojekten utvecklades var för sig i varje region för att uppnå ett gemensamt mål 
i projektet. De prövade att tillämpa modellen och analyserade hur den fungerar på 
lokal nivå. 

Målet var att testa förslaget eller delar av det för att se om modellen eller delar av 
den är överförbar till de olika länderna, och för att få bidrag till förbättringar av den 
slutliga modellen.

Pilotprojektet använde nyckelbeståndsdelarna för att förbättra förslaget till modell. 
Nyckelbeståndsdelarna måste vara signifikanta för modellen. I tabellen nedan kan 
man se vad olika partner sett som nyckelbeståndsdelar.

FYSISKA 
FÖRUTSÄTT-

NINGAR

PÅLITLIGHET

RESPONS

TILLIT

INLEVELSE

Logga

Webbplats

Kommunikations-
material

Inköpsgrupper

Uppförandekod

Etisk kod 

Informations- 
disk

Webbhjälp

Utbildning

Regelbunden 
uppdatering
Feedback från 

kunder
Informationstjänst

NYCKELBESTÅNDSDELAR OCH 
KVALITETSDIMENSIONER

Prometheus partner

CRACA AESS KSSENA MID
PANNON AEE EAP CNIPMMR ESS RAEE IPIC
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Pilotprojekt, CRACA
ITALIEN 
I Padova i nordöstra Italien deltog en grupp med 10 småföretag, alla verksamma 
i sektorn småskalig förnybar energi och energieffektivisering i byggnader, i 
pilotprojekt i Prometheus för att ta fram och testa en gemensam kvalitetsgaranti för 
deras tjänster gentemot kunderna.

Efter många möten under ledning av CRACA och med stöd av Polins forskningsinstitut 
definierades vad man kan göra gemensamt för att kunderna ska uppleva hög kvalitet 
på tjänsterna. Kvalitetsmodellen från Prometheus (gemensam kommunikation, 
uppförandekod, utbildning) analyserades.

Gruppen bestämde sig för att planera gemensamma kommunikationsaktiviteter 
(stånd på mässor, gemensam broschyr, webbplats etc.) samt utbildnings- och 
fortbildningsaktiviteter för medlemmarna.

En uppförandekod togs fram för uppförandet gentemot medlemmar och kunder.

Planer för kommunikation och utbildningsaktiviteter ska utarbetas. De kommer 
troligen att ingå i en mer omfattande handlingsplan och affärsplan för framtida 
aktiviteter, som inkluderar samarbetsavtal med strategiska partner. Företagen ska 
bilda en sammanslutning som ska synas utåt mot kunderna med gemensam logga 
och image, och referenser till kvalificerad energieffektiv renovering av befintliga 
byggnader. För att garantera kvaliteten på sina tjänster kommer de att implementera 
pilotprojektets plan.

Deltagarna i pilotprojektet berättar att den här erfarenheten har fått dem att förstå 
hur viktigt det är att småföretag som arbetar med byggnader samarbetar för att den 
totala kvaliteten ska bli så bra som möjligt för kunden.

Pilotprojektet beskrivet av:
C.R.A.C.A.– Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana (Italien) 
Mer information:
www.craca.it
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Pilotprojekt, AESS
ITALIEN
Pilotprojektet går ut på att skapa ett kvalitetssystem som baseras på utvärderingen 
av feedback från kunder och sedan implementera det. När en grön energitjänst 
levereras får kunden ett frågeformulär. Där kan de fylla i upplevd kvalitet i fem 
dimensioner: fysiska förutsättningar, pålitlighet, respons, tillit och inlevelse. Svaren 
hanteras sedan av tredje part (det lokala energikontoret).

Analyser av enkäterna presenteras med jämna mellanrum för varje kluster. Initiativet 
genomförs i nära samarbete med den lokala SME-organisationen ”CNA Associazione 
Provinciale di Modena” under ledning av Dr. Giorgio Falanelli (Responsabile Unione 
Installazione & Impianti CNA) och kommer att erbjudas som en tjänst till klustren 
som anslutit sig till initiativet ”Kvalitet och transparens”. 

En webbplats skapades också, för att:  
•  främja initiativet ”Kvalitet och transparens” och de kluster som deltar 
 •  ge plats till en CO2-räknare som visar hur mycket lägre utsläppen blir tack vare
 de tjänster som kluster levererar
•  publicera kundernas allmänna feedback på levererade tjänster.

Pilotprojektet beskrivet av:
AESS – Energy Agency of Modena (Italien)
Mer information:
www.aess-modena.it
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Pilotprojekt, KSSENA
SLOVENIEN
För att hitta optimala kvalitetsövervakningssystem för gröna energitjänster har 
projektpartnern i Slovenien gjort efterforskningar inom ramen för Prometheus. Man 
kom fram till att några välfungerande system ännu inte utvecklats.

Solelanläggningar är ett omfattande område där mycket sker nu och som är 
föremål för pilotprojektets kvalitetsövervakning av gröna energitjänster. Eftersom 
inmatningstariffer är ett relativt välutvecklat område i Slovenien arbetar många 
små och medelstora företag med att utforma och installera solelanläggningar. 
Inmatningstarifferna uppmuntrar investerare till stora investeringar, vilket har lett 
till att man redan 2011 nått nivån som förväntades till 2017 enligt handlingsplanen 
för förnybar energi 2010–2020.

Trots den välutvecklade marknaden för gröna energitjänster visade sig en brist på 
intresse för affärssamarbete. Tre framgångrika småföretag deltar dock i pilotprojektet 
för att stärka en långsiktig närvaro och tillförlitlig position på marknaden för gröna 
energitjänster. Efter framgångarna med att implementera kvalitetssystemet väntas 
det spridas till stora delar av Slovenien.

Målet för pilotprojektets inledningsfas är att några små och mellanstora företag 
ansluter sig och implementerar systemet på ett specifikt område inom förnybar 
energi. På lång sikt är målet att det blir ett välkänt och transparent kvalitetssystem 
som hjälper kunderna med deras beslut om investeringar även för andra förnybara 
energislag. Utvecklingen tar lång tid, många år, och hur väl det lyckas beror i hög 
grad på den ekonomiska och sociala situationen på marknaden.

Pilotprojektet beskrivet av: 
KSSENA – Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (Slovenien)
Mer information:
www.kssena.si
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Pilotprojekt, MIDPANNON
UNGERN
Det första MID-PANNON gjorde för att testa modellen MATES var att samla in 
kvalitetskraven för gröna energitjänster samt standarder och regelverk för branschen. 
Därefter identifierades aktörerna och deras behov, graden av nöjdhet och vilken 
kvalitetetsgaranti som hängde samman med det. De fick fylla i ett frågeformulär om 
kvalitetsgarantisystemet och vilka kompetenser de värderar.  
Följande slutsatser kan dras: (i) små och medelstora företag som arbetar med gröna 
energitjänster i Ungern är mycket aktiva på mässor och utställningar, (ii) små och 
medelstora företag som verkar även i andra länder tog över det strikta garantisystemet 
i ägarlandet, (iii) tillverkning och konstruktion lägger stor vikt vid kvalitetssäkring 
av sina metoder, (iv) kvalitetsledningssystem kan betraktas som generella, (v) 
garantisystemet ”after sale” blir alltmer omfattande och användarvänligt, (vi) små 
och medelstora företag har i de flesta fall avtalat om produktansvarsförsäkringar.
De här frågorna är i stora drag objektiva (garantibaserade), medan modellen MATES 
baseras på upplevd kvalitet, så för att hjälpa småföretagen att lära sig mer om vad 
deras kunder tycker utformades ett frågeformulär.
De företag som skulle delta i pilotprojktet informerades om grunderna i projektet, 
MATES-metoden, testförfarandet, redskap och deras ansvar att ge feedback på 
arbetet. De utvalda företagen skrev under på tre viktiga beståndsdelar i MATES-
modellen (uppförandekod, kommunikationspaket, utbildningsmodell för teknisk 
uppdatering). Avslutningsvis frågades många kunder ut om hur de upplevde 
kvaliteten på företagen. Frågorna fokuserade på etiskt handlande och upplevd 
kvalitet.
Resultaten är mycket intressanta, och avspeglar nuvarande ekonomiska läge. 
Majoriteten av företagen (cirka 70 %) anger att etiskt handlande inte är något 
utmärkande i deras ekonomiska miljö (som huvudsakligen omfattar andra än 
leverantörer av gröna energitjänster). Samtidigt deklarerar nästan alla (nära 100 %) 
behovet av etiska åtaganden för leverantörer av gröna energitjänster. Mer än 80 %
av kunderna upplever att företaget de anlitar agerar mer korrekt än andra och 
uppskattar i stor utsträckning kvaliteten hos deras produkter och tjänster. Slutligen, 
100 % av dem skulle underteckna en uppförandekod för företaget liknande den som 
finns i MATES.

Pilotprojektet beskrivet av:
Mid-Pannon Regional Development Company (Ungern)
Mer information: 
www.kprf.hu
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Pilotprojekt,  AEE
ÖSTERRIKE
Nätverket av energirådgivare i Kärnten i södra Österrike, netEB, består av  
50 småföretag som ger rådgivningstjänster till framförallt hushållen. 
Nätverket leds av tredje part, den lokala organisationen för energikonsulter. De 
distribuerar frågeformulär, organiserar implementering av kvalitetssystem och tar 
emot kundernas feedback på tjänster som levereras av netEB.

Delstatsregeringens energidepartement bistår med utrymme på webben och en 
onlineplattfom för registrering, samt finansierar kostnaderna för administration av 
netEB, ger finansiering och marknadsför energitjänsterna.

Kärntens nätverk av energirådgivare har nu tack vare pilotprojektet i Österrike 
ett fungerande kvalitetssystem. Det innehåller några viktiga delar från modellen 
MATES som kombinerar och förfinar tidigare kvalitetssystem i Europa. Resultaten 
från pilotprojektet bekräftar att de viktigaste delarna av modellen MATES uppfyller 
nätverkets krav på ett kvalitetssystem.

Att låta en tredje part stå för ledning och styrning ger hög kvalitet på nätverkets 
tjänster.

Stödet från Kärntens energidepartement är en viktig framgångsfaktor, som 
sedermera kopierats av delstaten Steiermarks regering.

Kombinationen av de viktiga delarna ”kommunikation och logga”, ”uppförandekod” 
”utbildning och återkommande fortbildning” samt ”feedback från kunderna” bidrar 
till att säkerställa både kvaliteten på gröna energitjänster och kundernas förtroende. 
Den feedback som ges via frågeformuläret visar på en hög kundnöjdhet.

Pilotprojektet beskrivet av:
AEE – renewable energy Service Company (Österrike)
Mer information:
www.partnerbetrieb.net
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Pilotprojekt, EAP
BULGARIEN
I Bulgarien är kundernas brist på förtroende för leverantörer av gröna energitjänster 
en stor fråga. Därför bestämde energikontoret EAP att utöver kampanjen ”Lita på 
din leverantör” skapa ett nätverk av gröna energitjänsteföretag som arbetar med 
biobränslebaserad värme och där även tillverkare och försäljare av biobränslepannor 
och eldstäder ingår. Sju små och medelstora företag har gått med i nätverket för 
att implementera kvalitetsgarantin från Prometheus. Syftet är att uppmärksamma 
kommunerna, i deras egenskap av kunder, på tjänsternas kvalitet.

Huvudmålet med pilotprojektet i Bulgarien var att skapa ett litet nätverk av företag 
som var villiga att testa kvalitetsgarantimodellen MATES i sina företag och anpassa 
modellen till sina behov. Det som skulle testas var om införande av kvalitetsmodellen 
kan hjälpa småföretag till utökad aktivitet och överbrygga kundernas brist på 
förtroende genom att börja med att presentera mervärdet som tjänsterna kan 
ge kommunerna. Företagen såg kvalitetsgarantin som ett system för att förbättra 
kvaliteten på tjänsterna, och kommunerna som ett första steg för att främja kvalitet.
De bulgariska tillverkarna och försäljarna av biobränslelösningar för uppvärmning 
arbetar med olika delar av modellen MATES – utbildning, feedback från kunder, 
webbplats, uppförandekod, informationsdisk, regelbunden uppdatering, 
kommunikationsmaterial och webbhjälp.

Resultaten bekräftar att de möter kraven på kvalitetsgaranti för små och medelstora 
företag som arbetar med gröna energitjänster. Det mest framgångsrika är en 
demonstrationsdisk med komplett information om utrustning för uppvärmning 
med biobränslen, var man kan få tag på biobränslen, dimensionering, rökgasrening, 
finansiering samt stöd och bidrag.

Stöd och ledning via en tredje part leder dessutom till hög kvalitet på nätverket. 
Kombinationen av viktiga delar av kvalitetsgarantin skapade en bra synergi och 
hjälpte till att säkra kvaliteten på gröna energitjänster och öka kundernas förtroende 
för fördelarna med ny teknik för förnybar energi. 

Pilotprojektet beskrivet av:
EAP– Energy Agency of Plovdiv (Bulgarien)
Mer information:
www.eap-save.eu
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Pilotprojekt, CNIPMMR
RUMÄNIEN

Ett av de stora problemen för gröna energitjänster i Rumänien är bristen på 
konsumenternas förtroende. Att skapa ett nätverk som samlar många företag på 
området kan vara till god nytta, vid sidan av kampanjen ”Lita på din leverantör”. 

Ett effektivt sätt för företagen är att de förenar sina krafter och resurser för att 
visa upp kvaliteten på sina tjänster för kunderna sam implementerar planen för 
kvalitetsgarantier från projektet Prometheus. CNIPMMR skapade ett litet nätverk av 
företag som ville vara med och testa kvalitetsgarantin och anpassa den efter sina 
särskilda behov. Ett av målen var att se om kvalitetsgarantin kan hjälpa företagen till 
utökad aktivitet och lösa problemet med bristande förtroende hos kunderna.

Energinätverket i Rumänien består av 10 permanenta medlemmar (både små och 
medelstora företag och organsiationer) och 5 ickepermanenta medlemmar. De 
representerar olika slags gröna energitjänster: byggande, solcellsanläggningar, gröna 
produkter, energikonsulttjänster, design, installation och underhåll av förnybara 
energisystem, importörer och distributörer av förnybara energisystem, förnybara 
energikällor, samt marknadsföring, möjligheter, främjande och finansiering av gröna 
energitjänster och förnybar energi. 

I Rumänien är det huvudsakligen stora företag som står för gröna energitjänster, så 
de som deltar i pilotprojektet kommer främst från indirekta gröna energitjänster. 
Nätverket leds av en tredje part, CNIPMMR. Tredje part distribuerar frågeformulären, 
organiserar implementering av kvalitetsgarantin och tar emot kundernas feedback 
på tjänster från nätverkets medlemmar.

Pilotprojektet beskrivet av:
CNIPMMR - National Council of private SMEs in Romania (Rumänien)
Mer information:
www.cnipmmr.ro
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Pilotprojekt, ESS
SVERIGE
Gröna energitjänster har på senare år genomgått en stor utveckling och blivit 
alltmer betydelsefulla, en utveckling som fortsätter. Den kraftiga expansionen av 
gröna energitjänster i Sverige har huvudsakligen byggt på intäkter från kunderna. 
Leverantörerna av gröna energitjänster är beroende av sina kunder och det är viktigt 
att de behåller och utvecklar de goda relationer de byggt upp genom åren.
Förtroende mellan små och medelstora företag är en viktig fråga idag där det i 
viss mån finns brister. Ett nytt nätverk av lokala små och medelstora företag och 
myndigheter har tillsammans med Energikontor Sydost utvecklat kvalitetssystemet 
REKO Energitjänst.

Reko Energitjänst startades 2011 i form av ett pilotprojekt för att testa hur verktyg 
och rutiner som definierats i modellen MATES påverkar kundernas upplevda kvalitet 
av gröna energitjänster och leverantörer av dem.

Kvalitetssystemet baseras på två grundläggande principer:
• Leverantörer av gröna energitjänster ska arbeta under  kommersiella villkor och   
 enligt gällande lagar, regler och sunda affärsprinciper. 
• Kunder som köper gröna energitjänster ska uppfatta en hög grad av säkerhet   
 och skyddas från leverantörer som utnyttjar en dominerande position. 

Med REKO följer en rad åtaganden som anslutna leverantörer av gröna energitjänster 
lovar att hålla. Kunder till REKO-leverantörer kan hålla dem ansvariga genom att 
rapportera felaktigt beteende eller negligering till Kvalitetsnämnden.
Leverantörer som godkänts av REKO förbinder sig som medlemmar att följa 
uppförandekoden, etiska koden och andra åtaganden. En leverantör som bedöms 
uppfylla de krav som gäller kommer att få tillgång till REKO-loggan för att använda 
den i sina marknadsföringsaktiviteter. REKO ställer krav på leverantörens information 
och kundrelationer, och att det finns rutiner för att hantera feedback från kunderna.

Pilotprojektet beskrivet av:
E SS – Energikontor Sydost (Sverige) 
Mer information:
www.energikontorsydost.se
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Pilotprojekt, RAEE
FRANKRIKE
I Frankrike har många nationella och regionala strategier bidragit till att utveckla 
gröna energitjänster. Nätverksorganisationer som klustret Rhône-Alpes Eco-Energies 
ger stöd och service till mer än 200 små och medelstora företag för att stärka deras 
position på marknaden för grön energi.

Miljö- och energikontoret RAEE har arbetat tillsammans med det befintliga klustret 
för grön energi, Rhône-Alpes Eco-Energies, för att testa nyckelbeståndsdelar i 
MATES-modellen, stärka slutkundens förtroende och förbättra tjänsterna till de 
lokala småföretagen.

Tillsammans med några av klustrets medlemmar har befintliga kvalitetsmodeller 
granskats och deras styrkor och svagheter identifierats. Dessutom har 
nyckelbeståndsdelar testats, både de som ännu inte genomförts och de som 
bedömts som viktiga för slutanvändarna och som behöver förbättras.

I pilotfasen utvärderades följande nyckelbeståndsdelar: kommunikation, 
uppförandekod, teknisk kompetens hos företagen, rutiner för feedback samt en ny 
tjänst där små och medelstora företag kan bilda grupper och lämna gemensamma 
offerter till kunderna för att kunna konkurrera med storföretagen.

Många nya medel att nå ut till och stötta kunderna samt synliggöra företagen 
introducerades, och även en förteckning över föredömliga installationer utförda av 
SME-företag. För att bedöma den feedback som getts intervjuades företagen och 
slutkunderna, vilket belyste deras förväntningar på nya kvalitetsaspekter som kan 
bidra till att höja nivån på slutkundens förtroende.

Pilotprojektet beskrivet av:
RAEE – Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region
Mer information:
www.qualit-enr.org 
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Pilotprojekt, IPIC
SPANIEN
I Katalonien fokuserade pilotprojektet på att garantera kvaliteten på 
biobränsletjänster. Biobränslen är ett område som fortfarande är under utveckling 
och som ännu inte har blivit någon speciellt betydelsefull sektor. Kvalitetssystemet 
som utvecklades i regionen var också tänkt att hjälpa företagen att marknadsföra 
sektorn och göra den mer dynamisk genom att olika företag arbetar tillsammans i 
gemensamma projekt.

De största hindren för biomassa i regionen identifierades. De handlar för det mesta 
om konsumenternas bristande förtroende för att använda biomassa till uppvärmning 
samt frågor om tillgängligheten. 

 Kvalitetssystemet för biobränsle består av:
•  UPPFÖRANDEKOD definierad tillsammans med de involverade små och   
 medelstora företagen. Uppförandekoden ska överbrygga hinder för kunderna att  
 investera i teknik för biobränslen.
• LOGGA.
•  FOLDER att sprida och marknadsföra modellen och de involverade företagen.

Modellen har implementerats av fyra biobränsleföretag i Katalonien, såväl 
pannleverantörer som bränsleleverantörer.

Pilotprojektet beskrivet av:
IPIC – Iberian Productivity and Innovation Centre (Spanien)
Mer information:
Website: www.ipic.cat
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Utvärdering av överförbarheten
Modellen MATES överförbarhet utvärderades med SWOT-analys av pilotprojekten.
SWOT står för Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities,  Threats). Styrkor och svagheter är inre faktorer. Möjligheter och hot 
är yttre faktorer. Alla dessa faktorer kan påverka modellen och ge bra uppslag till hur 
man kan förbättra den.

Inre faktorer kan betraktas som styrkor eller svagheter med avseende på 
överförbarheten beroende om de ger fördelar eller nackdelar. Yttre faktorer är 
makroekonomi, teknikförändringar, lagstiftning, sociokulturella förändringar samt 
förändringar på marknaden och av konkurrensläget. De kan vara yttre chanser som 
kan öka överförbarheten (möjligheter) eller yttre förhållanden som kan leda till 
problem för överförbarheten (hot).

Alla partner har gjort SWOT-analyser på sina pilotprojekt. De sammanfattades i 
matriser bestående av alla identifierade inre och yttre faktorer.
Under projektets sista workshop diskuterades vilka aspekter som var viktigast och 
varför just dessa skulle väljas ut.
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Styrkor 
Pilotprojektens inre positiva aspekter (styrkor) är:
• Närvaron av tredje part.
• Samspel mellan SME-företagen, tredje part och extern aktör (finansiering).
• Oberoende och/eller anonym utvärdering av feedback från kunder.
• Centralt organiserad utbildning och marknadsföring.
• Bra dokument om kommunikation och information om SME-företag och   
 leverans av tjänster. 
• Skräddarsydd modell; involverar lämpliga SME-företag, kluster, organisationer.
• En uppförandekod som är tillräckligt allmän för att kunna överföras och 
 överbrygga de barriärer som hindrar kunderna.
•  Utvärdering av pilotprojektens resultat av företagen i klustren.
• Lämplighet.
•  Enkel implementering till låg kostnad för de enskilda företagen.
•  Nyckelbeståndsdelar som hanteras på ett begripligt och logiskt sätt för att   
 öka förtroendet och som kan användas även i andra sammanhang.
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Partnerna valde ut de fem viktigaste positiva beståndsdelarna, samt motiverade 
och kommenterade dem:
• En allmän och enkel uppförandekod som kan överföras för att överbrygga de   
 barriärer som hindrar slutanvändarna är avgörande. Den här typen av  
 uppförandekod ger utrymme för företagen att förbättra den.
• Kostnaderna för det enskilda företaget måste vara låga för att man ska få med fler  
 företag. Man kan senare bestämma att kostnaderna ska ökas.
•  Nyckelbeståndsdelar ska användas på ett allsidigt och logiskt sätt. Det kan göra att   
 fler företag deltar, att slutanvändarna får ökad tillit. De kan användas i olika  
 sammanhang.
•  Det ska finnas en tredje part. Det garanterar en mer objektiv och pålitlig   
 utvärdering.  Dessutom kan tredje part garantera att den blir oberoende och   
 anonym.
•  Gemensamma regler och en unik image kan stärka företagen, ”tillsammans   
 blir man starkare”.
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Svagheter
Pilotprojektens inre negativa aspekter (svagheter) är:
• Tredje part saknas eller är svår att involvera.
• SME rädda för klagomål och/eller extern utvärdering.
• Sen reaktion på klagomål, kan även bero på brist på 
tid och intresse.
• Lågt antal små och medelstora företag deltar, 
eller enbart från en region.
• Avsaknad av tillräckligt tydlig uppförandekod.
• Producenter av grön energi är inte 
involverade.
• Begränsad feedback från slutanvändare.
• Pilotprojektet avspeglar enbart den 
nationella situationen.
• Beroende av offentlig finansiering.
• Orealistiska mål som inte är anpassade till små 
och medelstora företags behov.
• En ny nyckelbeståndsdel som påbörjades mot 
slutet utvärderades inte.
• Brist på bra samordning av extern part.

Partnerna valde ut de fem viktigaste negativa beståndsdelarna, samt motiverade 
och kommenterade dem:
• Avsaknad av tillräckligt tydlig uppförandekod. En otydlig uppförandekod kan 
i själva verket ge upphov till fler missförstånd. Å andra sidan kan man förebygga 
problem längre fram genom att göra den mer tydlig.
• Begränsad feedback från slutanvändare. Partnerna menar att utan lämplig feedback 
kan det vara svårt att göra en riktig utvärdering och veta exakt vad företagen håller 
på med. Det kan påverka projektets kvalitet.
• Beroende av offentlig finansiering. Privat finansiering föredras eftersom det gör att 
projektet är ekonomiskt oberoende. Privat finansiering fungerar inte i alla länder.
• Utvärdering av alla nyckelbeståndsdelar som använts i pilotprojektet. På så sätt kan 
man undvika risken att göra en ofullständig utvärdering.
• Brist på samordning av extern part. Det kan avskräcka aktörer från att delta.
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Möjligheter
Pilotprojektens yttre externa positiva aspekter (möjligheter) är:

•  Statligt åtagande (även lagstiftning) och deltagande av offentlig part (offentlig  
 part ska åtminstone informeras).

•  Anslutning till offentlig/EU-finansiering.

•  Kundernas feedback och etablering av rutiner för extern feedback för att  
 implementera baserat på enkätsvaren.

•  Existens av en stark lokal marknadssektor. Ekonomisk utveckling.

•  Möjlighet att bli EU-standard och norm för liknande organisationer.

•  Inblandning av strategiska partner som nätverkar, och av externa kommunikations- 
 byråer. Samordning av offentlig part, organisationer och SME.

•  Utvidgning av befintligt nätverk (antalet företag i området).
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Partnerna valde ut de fyra viktigaste positiva beståndsdelarna, samt motiverade och 
kommenterade dem:
• Deltagande av offentliga organ, eller åtminstone att de är tillgängliga för att stödja 
modellen är viktigt.
• Anslutning till offentlig/EU-finansiering: det fanns enighet om att offentlig 
finansiering som stödjer implementering och överföring av modellen är mycket 
värdefullt.
• Kundernas feedback och etablering av process för extern feedback för att implementera 
slutanvändarnas enkätsvar (öka trovärdigheten): konsumentorganisation, offentliga 
organ, energikontor kan garantera denna transparens.
• Inblandning av strategiska partner och externa kommunikationsbyråer som kan 
verka som katalysatorer: strategiska partner kan nätverka och samordna medlemmar, 
kommunikationsbyråer kan marknadsföra och kommunicera effektivt.
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Hot
Pilotprojektens externa negativa aspekter (hot) är:
• Potentiell brist på involvering av  SME.
• Potentiell brist på involvering av   
 offentlig administration.
• Brist på extern finansiering.
• Intressekonflikt mellan tidigare   energi- 
 leverantör och gröna energitjänster.
• Brist på stödjande strategier och  
 lagstiftning.
• Förvirring mellan kvalitetsmodeller. 
• Ingen tillväxt av marknaden.
• Konkurrens mellan små och 
medelstora företag och för stor likhet 
mellan dem (marknaden stängd för nya 
aktörer). Eventuella nya leverantörer av gröna 
energitjänster med låga priser och låg kvalitet på 
tjänsterna. 

Partnerna valde ut de fyra viktigaste negativa beståndsdelarna, 
samt motiverade och kommenterade dem:
• Den mest negativa beståndsdelen är potentiell brist på inblandning av SME. De 
brukar inte ha tid att följa med på externa aktiviteter men partnerna betonar hur 
viktigt det är att de deltar aktivt i implementering av kvalitetsgarantin.
• Näst största hotet är brist på extern finansiering (EU, nationell, regional etc.), 
som ses som viktig åtminstone för att börja tillämpa modellen och ge stöd till 
initialkostnaderna.
• Den tredje negativa aspekten är bristen på strategier och stödjande lagstiftning. 
Projektpartnerna ser lagstiftning, nationella strategier för energieffektivitet, CO2 
m.m. som mycket viktiga för att ge ett klart och tydligt juridiskt ramverk och för att 
skapa förhållanden för att kunna tillämpa modellen.
• Det fjärde hotet är förvirring mellan olika kvalitetsmodeller. Det kan uppstå 
förvirring om vilka som ska användas där många modeller för kvalitetsgaranti 
och certifiering redan finns. Som en följd av detta kan en låg tillgänglighet för att 
implementera en ny modell vara den största risken. Av dessa skäl är det bättre om 
den nya modellen innehåller redan existerande certifieringar och garantier.
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SAMMANFATTNING
Utveckling av marknaden för gröna energitjänster från små och medelstora företag 
till kunder kan få stöd genom marknadsföring som stärker förtroendet mellan 
företag och kunder.
Kundernas förtroende bekräftas när företaget lyckas tillfredsställa kundens behov 
och förbättra kundens upplevelse av levererad produktkvalitet. Den här aspekten är 
speciellt viktig för marknaden för energitjänster eftersom marknaden är relativt ny 
och inte helt bekant för konsumenterna än.
Små och medelstora företag möter ofta problem med att implementera specifika 
marknadsföringsstrategier på grund av begränsad storlek och svårigheter att 
formulera gemensamma aktiviteter.
Närvaron av en tredje part som kan analysera marknaden och hitta specifika 
lösningar är nödvändig för att förbättra de små och medelstora företagens resultat på 
marknaden. En tredje part kan agera effektivare om den är offentlig och oberoende 
och extern gentemot marknaden, och den har större möjlighet att få tillgång till 
offentlig finansiering för att marknadsföra förnybar energi och energisparande.
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Ett redskap för att förbättra marknaden för energitjänster, modellen MATES, 
utvecklades i projektet Prometheus efter studier, undersökningar, workshoppar och 
utveckling av pilotprojekt i regionerna. I MATES ingår nyckelbeståndsdelar som gör 
det möjligt att betona huvuddimensionerna av upplevd kvalitet från kundens sida 
(Fysiska förutsättningar, Pålitlighet, Respons, Tillit).

MATES vänder sig till företag som är organiserade i en kedja, ett kluster eller ett nätverk. 
Dessa företag som samordnas av en tredje part stöttas i sin marknadsföringsstrategi 
med hjälp av utbildningsaktiviteter och kommunikationsverktyg (webbsidor, 
kommunikationsmaterial). Uppförandekoden, som är gemensam för företagen, är 
basen i relationen mellan företagen och tredje part som tagit fram den. 

Uppförandekoden representerar grundöverenskommelsen och beskriver 
marknadsföringsfilosofin som företagen kommer att följa. Den ska vara tydlig och 
har strategisk betydelse gentemot slutkunderna.

En svårighet när modellen implementeras kan vara potentiell brist på involvering 
från företagens sida. De kan ha svårt att hinna med externa aktiviteter, samtidigt som 
det är avgörande för implementeringen av kvalitetsgarantin att de deltar.
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Energinätverk – nätverk för energisparande i södra 
Italien  
ITALIEN
Energinätverket består av tekniker, bolag och lokala företag och organiseras av 
ANEA (miljö- och energikontoret i Neapel) tillsammans med Napoletangas Spa 
(energibolag i Neapel). Nätverket ska främja och genomföra åtgärder som sparar 
energi genom informationsaktiviteter, utbildning, assistans och marknadsföring till 
medlemmarna (företag, kvalificerade yrkesverksamma och offentliga organ). 

Nätverket har egen logga och slogan som kan användas i allt informationsmaterial 
och i kampanjer, även i medlemmarnas. Medlemmarna i nätverket får tillgång 
till marknadsföringstjänster i form av gemensamma kampanjer och utrymme på 
projektets webbplats med en komplett lista på alla medlemmar. De som använder 
listan kan se energitjänsteföretagens profiler, referenser till utförda arbeten och 
vilka energibesparingar och vinster de gett.

Nätverket garanterar att medlemmarna fortlöpande uppdateras om ny teknik och 
lagar/regler och kontrollerar att de följer regler som fastställs i projektet (t.ex. att 
tillämpa tariffer för energicertifieringstjänster som fastställts av konsortiet och 
publicerats på webbplatsen).

Administratörerna verifierar att anläggningens modell och märke anges tydligt 
fakturan. Den informationen behövs för att beräkna installationens energibesparing.

Projektet samarbetar med hantverkarorganisationerna, som behövs för att anonsera 
och marknadsföra nätverket som ett verktyg för bättre marknadspenetrering 
för medlemsföretagen. Nätverken kan bidra till att skapa synergier bland 
medlemsföretag med olika kompetenser.

Goda exemplet beskrivet av:
C.R.A.C.A.– Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana (Italien) 
Mer information:
www.craca.it

BILAGA: GODA EXEMPEL
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Energia Comune – modellavtal och informations-
diskar om gröna energitjänster för inköpsgrupper 
ITALIEN
Legambiente (italiensk miljöorganisation) informerar allmänheten om installation 
av förnybara energikällor, framför allt solel och solvärme, och hjälper kunderna 
att skapa inköpsgrupper för solel- och solvärmeanläggningar. De företag som kan 
leverera tjänsten får tillgång till ett standardavtal som de ska använda och som 
skyddar kundernas intressen och uppfyller deras specifika krav.

Kunderna vet att installatörerna valts ut av en miljöorganisation och finns med 
på listan över leverantörer efter att ha bedömts i olika kvalitetsaspekter (gällande 
standarder, certifieringar, kompetenser, erfarenhet etc.).  

De som inte följer avtalet eller levererar dåliga tjänster (Legambiente får många 
klagomål från kunder på tjänsternas kvalitet) har inte längre möjlighet att arbeta 
i systemet. Företagen skickar en rapport till Legambiente i slutet av varje arbete. 
Legambiente ringer även upp kunder för att undersöka hur nöjda de är med 
tjänsten. Kundrelationen hanteras direkt av varje företag, men Legambiente kan gå 
in om kunderna klagar.

Kunden (speciellt inköpsgrupper) kan få stöd av Legambiente för att kontrollera 
överensstämmelsen mellan uppskattningarna i avtalet och installatörernas fakturor.  
Det är till god hjälp för att förstå kvaliteten på de tjänster man fått utförda.

Inblandade företag stimuleras att arbeta på ett bättre sätt och mer organiserat 
för att leverera en mer komplett och kvalificerad tjänst till kunderna. Både antalet 
installationer och årsomsättning ökade mycket för de företag som deltog i projektet.

Denna avtalsmodell som tagits fram av en miljöorganisation garanterar kvaliteten 
på tjänsterna för kunden. 

Goda exemplet beskrivet av:
C.R.A.C.A.– Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana (Italien) 
Mer information:
www.craca.it
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Club Eccellenza Energetica – kompetens och 
marknadsföring av energisparföretag kring Bologna
ITALIEN
Nationella hantverkarorganisationens (CNA) avdelning i Bologna har skapat 
en gemensam märkning, Club Eccellenza Energetica som representerar en 
grupp företag som arbetar med energieffektivisering och förnybar energi med 
kvalitetskännetecknen kompetens, pålitlighet och yrkesskicklighet.  Företagen på 
marknaden kan leverera fullständiga tjänster av god kvalitet.

Målet med märkningen Club Eccellenza Energetica är att öka allmänhetens 
förtroende för energisparteknik och förnybara energikällor genom att garantera 
effektiva tjänster med god kvalitet som ger bra avkastning på investeringen. 

Medlemsföretagen undertecknar ett åtagande att uppdatera och utbilda och en 
strävan att samarbeta i försörjningskedjan. De ska även ha tillgång till allt som 
krävs för ekonomi, teknik och juridik samt beakta uppförandekoden som skyddar 
slutkunden.

När de uppfyller dessa krav får de rätt att använda märkningen Club 
Eccellenza Energetica som CNA utfärdar samt dra nytta av gemensamma 
marknadsföringsaktiviteter (broschyr, webbplats, deltagande i publika evenemang 
etc.) samt ett antal redan etablerade kanaler för kommunikation.

Hittills har 20 företag begärt att få bli medlemmar. Ytterligare 70 företag har visat 
intresse för projektet. 

CNA Bologna gör verifieringar och en övergripande utvärdering av kundnöjdhet för 
informationen via infopunkter och tjänster som levererats av medlemsföretagen. 

Märkningen har som mål att öka kundernas förtroende för leverantörer av gröna 
energitjänster. En styrka är att de utgår från vad som är viktigt just för en viss kund.

Goda exemplet beskrivet av:
AESS – Energy Agency of Modena (Italien)
Mer information:
www.aess-modena.it
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Kvalitetssäkring och uppförandekod för 
”Partnerbetrieb – Traumhaus Althaus” 
ÖSTERRIKE
Nätverket ”Partnerbetrieb – Traumhaus Althaus” har funnits sedan 2000. Det erbjuder 
byggande och renoveringar som inte stör människor och miljö.

Alla 60 medlemsföretagen i nätverket är välkända och framgångsrika företag med 
mångåriga erfarenheter av gröna energitjänster. De har ett gemensamt intresse att 
uppmuntra miljövänliga lösningar. Det lokala energiinstitutet är en utmärkt partner 
för fortbildning och avancerad utbildning. Alla företag med rätt utbildade anställda 
kan erbjuda attraktiva lösningar för förnybar uppvärmning, hållbart byggande och 
miljövänligt boende.

Nätverkets kvalitetssäkringssystem används som ett instrument för att främja 
kundernas förtroende. Gemensamt för alla i nätverket är att de ger råd om 
energieffektivt och miljövänligt byggande och renovering samt användning av 
förnybar energi. Huvuddelarna i kvalitetssystemet är utbildningsaktiviteter för 
företagen och utvärdering baserad på feedback från kunderna.

Alla företag i nätverket ska genomgå gemensamma utbildningar och ha 
samma certifierade kvalifikationer på områdena byggande, renovering och 
energieffektivisering. Företag som vill gå med i nätverket måste uppfylla höga 
kvalitetskriterier på dessa områden. Ännu en garanti för att kunderna ska få råd som 
tar hänsyn till alla dessa aspekter är en uppförandekod som företagen åtagit sig att 
följa.

Den andra delen av kvalitetssäkringssystemet är kundernas utvärdering. Alla kunder 
har möjlighet att utvärdera kvaliteten på levererade tjänster, och uppmanas att göra 
det.

Kundernas feedback utvärderas för hela nätverket såväl som för de enskilda företagen. 
Företagen kan se resultaten och har möjlighet att direkt reagera på klagomålen. Den 
här åtgärden ökar både kvaliteten på erbjudna tjänster och kundernas förtroende.

Goda exemplet beskrivet av:
AEE – renewable energy Service Company (Österrike)
Mer information:
www.partnerbetrieb.net
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Kvalitetsgaranti för nätverket eza!-partner 
TySKLAND
Hög kvalitet på gröna energitjänster är vad det tyska nätverket ”eza! partners” står för. 
Mer än 130 små och medelstora företag som arbetar med gröna energitjänster har 
gått med i nätverket som skapades för mer än tio år sedan. För att hålla en hög kvalitet 
och förbättra kvaliteten för alla i nätverket har man utarbetat en kvalitetsgaranti som 
alla följer. Den sköts av eza!, energi & miljöcentrum Allgaeu.

Fyra gånger om året arrangeras centralt obligatoriska utbildningstillfällen och varje 
år publiceras goda exempel. Dessutom ombeds kundernaa att utvärdera tjänster 
som de fått utförda. Att de inbjuds att utvärdera direkt är ett stöd i hanteringen av 
klagomål och ökar kundernas nöjdhet och förtroende.

Kvalitetsgarantin regleras av ett gemensamt åtagande, uppförandekoden. Varje 
företag ska uppfylla höga krav på områdena. 

Genom att underteckna uppförandekoden går nätverkets medlemmar med på att 
•  utbilda sina anställda på utbildningsdagar som eza! erbjuder
• implementera kvalitetsgarantin som eza! erbjuder
• regelbundet lämna exempel på genomförda projekt  med hög kvalitet. 
• be kunderna utvärdera de gröna energitjänsterna.

Kundernas utvärdering bidrar till att sprida goda omdömen om företagets 
yrkesskicklighet och höga kvalitet på utfört arbete som ger ökat kundförtroende. 
Eza finns med som tredje part mellan nätverkets medlemmar och slutkunderna och 
samlar in kundernas feedback på upplevd kvalitet på de gröna energitjänsterna. 
Kundernas utvärdering publiceras på nätverkets webbplats så att andra potentiella 
kunder kan ha den som referens.

Goda exemplet beskrivet av:
AEE – renewable energy Service Company (Austria)
Mer information:
eza-partner.de
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CORGI Certifiering för registrerade gasinstallatörer
STORBRITANNIEN
CORGI Certifiering är ett frivilligt erbjudande att utöver lagens krav på gasinstallatörer 
även registrera sig i ett ”Gassäkerhetsregister”. CORGI vänder sig framför allt till små 
och medelstora företag och företag med energiproduktion (gas m.m.). Fler än  
50 företag, främst mindre och medelstora, finns nu med i listan på webbplatsen. 

CORGI Certifiering styrs av regler inklusive rutiner för klagomål. En certifieringsansvarig 
registrerar klagomålen med alla detaljer som rör certifieringen. Klagomål mot 
certifieringsbeslut sker efter olika rutiner. Varje månad gås de igenom och granskas, 
för att sedan klaras upp.

CORGI Certifierings uppförandekod anger bland annat att man i certifierad 
verksamhet ska: ”vara öppen och ärlig mot kunderna och sträva efter att uppfylla 
deras behov och specifika krav”, ”svara på kundernas förfrågningar när man lovat att 
göra det” och ”förklara handlingar och beslut tydligt för kunden”. CORGI Certifiering 
anmäler registrerade företag till Gassäkerhetsregistret. Registret garanterar att 
anställda har kunnandet och kunskaperna som krävs.  Certifierade installatörer ska 
följa bestämmelserna i certifieringsstandarderna. 

CORGI kvalitetscertifiering bygger på principen ”kundfokuserad organisation”, vilket 
innebär att organisationen ska ”förstå nuvarande och framtida kunders behov och 
sträva efter att uppfylla och överträffa kundernas förväntningar”. 

CORGI Certifiering inriktar sig på problem vid bedömning och tillsyn, på ”bästa 
värde” för kunden och på hanteringen i praktiken, allt för att på bästa sätt ta tillvara 
kundernas intressen.

Goda exemplet beskrivet av:
CNIPMMR – National Council of Private SMEs in Romania
Mer information:
http://www.trustcorgi.com
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Certifiering av produkter och installatörer för mikro-
generering av förnybar el i Storbritannien
STORBRITANNIEN
Energi- och klimatdepartmentet har föreslagit en strategi för mikrogenerering 
av el. En viktig del är att fastställa en certifiering för mikrogenerering (MCS), för 
att oberoende kunna certifiera produkter och tjänster i enlighet med förenliga 
standarder. 

Alla lämpliga organisationer, även små och medelstora företag, kan ansöka om att 
bli ackrediterade av UKAS eller annan likvärdig för att få verka som certifieringsorgan 
för MCS. 

MCS anger vissa affärsvillkor för certifierade installatörer (rätt till upphävande, 
betalningssätt, timing, förskottering, garantier, information om kundservice). 

Installatören tilldelas certifieringen efter att ha skrivit under Koden för utövare som 
inkluderar riktlinjer fastställda av OFT, en organisation som ska bidra till bättre affärer, 
och som innebär att kunderna erbjuds tjänster av högre kvalitet än lagen kräver.

Koden tar bland annat upp rutiner för kundernas klagomål, medlingstjänster och 
oberoende förlikning.

Certifierade installatörer ska försäkra sig om att deras annonsering är ”lagenlig, 
anständig, ärlig och realistisk”, och att de följer alla relevanta lagar och regler, 
inklusive de som gäller marknadsföring och konsumentskydd.

De omfattande krav och standarder som MCS står för har utformats för att skydda 
konsumenternas intressen. Koden för utövare som de undertecknat och lovat att 
följa anger specifika och höga krav på hur verksamheten utövas.  Konsumenternas 
intressen skyddas dessutom av en oberoende panel som tar hand om kundernas 
klagomål och utövar permanent tillsyn av MCS-certifierade installatörer. 

Goda exemplet beskrivet av:
CNIPMMR – National Council of Private SMEs in Romania
Mer information:
www.microgenerationcertification.org
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REAL  Garanti
STORBRITANNIEN
REAL Garanti finansieras av REA, Organisationen för förnybar energi, och 
administreras av deras helägda dotterföretag Renewable Energy Assurance Limited. 

Fram till 2007 hade REAL Garanti drygt 500 medlemmar och nu har antalet vuxit till 
cirka 1500, varav de flesta är små och medelstora företag.

Årsavgifterna beror på det certifierade företagets storlek; som lägst 2000 kronor för 
företag med högst 6 anställda och upp till som mest 100 000 kronor för företag med 
minst 2500 anställda.

Varje år skickar REA ut en enkät till en tredjedel av medlemmarna. De analyserar 
klagomål på medlemmar som inte har följt koden. Dessutom analyseras alla fall som 
går vidare till medling och förlikning.

REAL Garanti konsumentkod är kärnan och fastslår detaljerade affärsstandarder, 
regler om marknadsföring, försäljningsarbete och försäljarnas uppförande, samt 
informerar kunderna om bidrag och ekonomiskt stöd.

REAL Garanti övervakar responsen på modellen med hjälp av dels ett frågeformulär 
om kundnöjdhet, dels eventuella klagomål mot medlemmen. 

Kontinuerlig övervakning av certifierade medlemmar tillsammans med feedback 
från kunderna gör att REAL Garanti ständigt revideras och att dess kod förbättras 
vilket medför en ständig förbättring av tjänsterna. 

Kundernas rättigheter och intressen skyddas genom deras rätt att klaga (med tydliga 
regler och rutiner i koden), och att det finns rutiner för medling mellan installatör 
och klient.

Goda exemplet beskrivet av: 
CNIPMMR – National Council of Private SMEs in Romania 
Mer information: 
www.realassurance.org.uk
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BDPV Nätverk och Forum
FRANKRIKE
Organisationen för elproducenter, GPPEP, som ska ta tillvara intressena hos privata 
ägare till solelanläggningar när det gäller beskattning, tariffer, produktkvalitet 
och standarder, adminstrativa rutiner m.m. skapades i början av 2009. I Frankrike 
kunde man då räkna till mer än 20 000 privata solelproducenter, vanligen med 
små anläggningar, och ytterligare 20 000 som väntade på tillstånd att få anslutas 
till elnätet. Marknaden för solel växte mycket snabbt tack vare fördelaktiga 
inmatningstariffer som lockade många nya företag. 
GPPEP skapades för att:
• stödja privata producenter (före och efter installation)
• ge möjlighet till informationsutbyte om tekniska och administrativa frågor
• främja utvecklingen för solelanläggningar.
För att underlätta informationsutbytet fick nätverket BDPV och dess forum utrymme 
på internet.
Anläggningsägare kan i forumet utbyta information om sina anläggningars 
elproduktion och om vilken teknik och vilken säljare man valt.  Varje månad kan 
de registrera hur mycket el de producerat och jämföra det både med teoretiska 
beräkningar och med liknande anläggningar i regionen eller närområdet. 
Informationssökningen blir enklare tack vare en karta som användargränssnitt (GIS). 
De som är med i detta forum kan kontakta andra producenter och utbyta information 
om produkter, installatörer m.m.
Idag finns 11 000 producenter med och cirka 8000 av dem matar regelbundet in sina 
produktionsdata. Det är gratis att använda, trots att det saknar ekonomiskt stöd från 
myndigheter.
Den viktigaste kvalitetsdimension är slutkundens tillit. Den hjälper till att utvärdera 
prestanda för anläggningen och i förlängningen installatörens kunnande och 
kunskaper. 
Nätverket och forumet har stort inflytande eftersom merparten av Frankrikes 
installatörer finns med. Installatörer med bra kvalitet på sina tjänster använder sig 
också av det i sin marknadsföring och rekommenderar potentiella nya kunder att 
använda det också.

Goda exemplet beskrivet av:
RAEE – Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region
Mer information:
contact@gppep.org
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Solenergi med garanti
FRANKRIKE
Nationella energi- och miljökontoret ADEME har tillsammans med yrkesutövare inom 
solenergi utarbetat och infört Solenergi med garanti, GSR. Konceptet togs fram i Frankrike 
under 1980-talet för att överbrygga en brist på förtroende för solvärme och en utbredd 
uppfattning att solvärmetekniken inte var så väl utvecklad och att utrustningen ofta går 
sönder eller fungerar ineffektivt. 
Solenergi med garanti tar bort all osäkerhet kunder kan ha inför solvärme genom att 
garantera mängden producerat varmvatten under en överenskommen tidsperiod. 
Fungerar det inte enligt garantin så kompenseras kunden ekonomiskt för det. 
Garantin innebär också att leverantören underhåller anläggningen så att den fungerar 
som överenskommet, vilket eliminerar eventuell oro för underhåll och reparationer.   

Framgången för Solenergi med garanti beror på:
•  ett klart och otvetydigt avtal mellan solvärmekunden och ett partnerskap 
 bestående av projektutvecklare, chefer, installatörer av utrustning samt finansiärer
•  riktig uppskattning av anläggningens prestanda
•  riktig uppskattning av varmvattenbehovet.
Solfångartillverkare och installatör väljs efter ett anbudsförfarande. Därefter bildas 
en ”teknisk pool” genom att den tekniska kompetensen samlas kring en teknikkonsult 
med fasta ramar för uppdraget. För att kunna garantera utlovat resultat tecknar den 
tekniska poolen ett avtal på 4–5 år med kunden. Under den första verifieringsfasen (år 1) 
ska anläggningen leverera överenskommen mängd energi. I annat fall får den tekniska 
poolen på egen bekostnad förbättra anläggningen. Under nästa fas (3–4 år) kontrolleras 
produktionens stabilitet. Om den inte är fungerar som utlovat när avtalet upphör måste 
kunden kompenseras ekonomiskt för den uteblivna solvärmen.
Den viktigaste kvalitetsdimensionen för Solenergi med garanti är tillit för kunden tack 
vare att företagen åtar sig att se till att anläggningen fungerar ett antal år framöver.
Den här garantin var till en början obligatorisk för anläggningar på över 20 m2, men 
rekommenderas numera bara för stora anläggningar. Den är framför allt till för att utvärdera 
kvaliteten på anläggningar för förnybar energi mer än andra kvalitetsdimensioner. 
Solenergi med garanti har under 1990-talet haft mycket positiv påverkan på utvecklingen 
av solvärmeanläggningar i Frankrike.

Goda exemplet beskrivet av:
RAEE – Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region
Mer information: www.ines-solaire.com
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Qualit’ENR – Kvalitetsmärkning
FRANKRIKE
Qualit’EnR kvalitetsmärkning för anläggningar för förnybar energi skapades 2006 av 
CAPEB, Enerplan, UCF-FFB, UNCP-FFB och SER.

Qualit’EnR ska hjälpa konsumenterna att hitta kunniga yrkesutövare som kan ge råd 
och installera anläggningar för förnybar energi i deras hus.

Qualit’EnR bedömer kvaliteten på fyra områden:
• Qualisol för solvärme (tappvarmvattensystem och kombinerade system)
•  QualiPV för solel (nätansluten solel)
• Qualibois för bioenergi (spisar, pannor och insatser)
• QualiPAC för luftvärme och mark/bergvärme (värmepumpar).

Installatörer som vill använda kvalitetsmärket ska skriva under ett åtagande med  
10 punkter och uppfylla kriterierna. De ska visa följande:

I företagets verksamhet ingår att installera anläggningar för förnybar energi.

Företaget har de försäkringar som krävs för verksamhet och installationer: allmän 
och tioårig ansvarsförsäkring.

Minst en person i företaget har betydande erfarenhet av den typen av installationer 
alternativt har gått igenom utbildning som godkänts av Qualit’EnR.

Tack vare att installatörer skrivit under och följer kvalitetsåtagandets 10 punkter har 
tre kvalitetsdimensioner påverkats positivt: Pålitlighet, Respons och Tillit.
Energitjänstens kvalitet utvärderas genom revision av Qualit’ENR.

Goda exemplet beskrivet av:
RAEE – Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region
Mer information:
http://www.qualit-enr.org/
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Registrerade entreprenörer och installatörer 
för bidragsberättigade energisparlösningar 
för hushållen i Irland
IRLAND
Certifieringen skapades inom ramen för två bidrag som administreras av myndigheten 
för hållbar energi i Irland, SEAI. Bidragen är Energisparande hemma och Grönare hem. 
Energisparande hemma ger bidrag till husägare för att de ska minska energianvändning, 
kostnader och växthusgasutsläpp. Bidraget gäller hus byggda före 2006. 
Bidraget Grönare hem riktar sig till husägare med hus byggda före juli 2008 och ska 
användas till inköp av ny värmeanläggning baserad på förnybar energi.
För att en husägare ska beviljas något av bidragen gäller att utrustningen som installeras 
samt montörer och entreprenörer som anlitas är registrerade hos myndigheten för 
hållbar energi.
Entreprenörer ska vara registrerade för bidraget Energisparande hemma, medan 
installatörer och produkter ska vara registrerade för Grönare hem. Entreprenörer och 
installatörer ska kunna visa upp dokumentation som myndigheten efterfrågar, och 
underteckna ett uttalande om följsamhet. 
SEAI har satt upp krav för registrering på alla områden. Det är mycket detaljerat men 
passar inte alla företag, t.ex. de små och medelstora. 
SEAI fungerar också som övervakare och representant. De kontrollerar att 
entreprenörens/installatörens arbete är professionellt utfört.
Uppförandekoden för entreprenörer för Energisparande hemma beskriver verktygen 
som används, personalens legitimation och vikten av bra kommunikation med kunden. 
Riktlinjerna specificerar också format och funktion för offerter och fakturor, som ska 
vara tydliga och koncisa. För att få finnas med på listan över installatörer för bidraget 
Grönare hem ska dessutom teknikerna gå de kurser som SEAI bestämmer. 
Den här modellen tar upp fyra av de fem dimensionerna för utvärdering (Fysiska 
förutsättningar, Pålitlighet, Respons och Tillit). Vad gäller inlevelse handlar det om att 
entreprenörerna är artiga, tillmötesgående med information och visar tålamod med 
kunderna, däremot behöver de inte vara tillgängliga via telefon eller internet.

Goda exemplet beskrivet av:
IPIC – Iberian Productivity and Innovation Centre
Mer information:
http://www.seai.ie/Grants/Home_Energy_Saving_Scheme/
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PROJEKTPARTNER
För mer information, kontakta nationell partner:

Centro Regionale di Assistenza 
per la Cooperazione Artigiana 
C.R.A.C.A. (Italien) 
Tel: +39 041 5096614 
info@craca.it http://www.craca.it

Energy Agency of Modena 
AESS (Italien) 
Tel: +39 059453214 
gavella@aess-modena.it 
http://www.aess-modena.it

Energy Agency of Savinjska, Šaleška 
and Koroška Region KSSENA (Slovenien) 
Tel: +386 38961520
saso.mozgan@kssena.velenje.eu
http://www.kssena.si

Heraklion Chamber of Commerce 
EBEH (Grekland) 
Tel: + 30 2810247036 
president@ebeh.gr 
http://www.ebeh.gr

Mid-Pannon Regional Development Company 
MP (Ungern) 
Tel: +36 22500268 
fiedler.agnes@kprf.hu 
http://www.kprf.hu

AEE – Renewable Energy Services Company 
AEE – EDL (Österrike) 
Tel: +43 42422322420 
i.reiner@aee.or.at 
http://www.aee.or.at



National Council of Private SMEs in Romania 
CNIPMMR (Rumänien) 
Tel: +40 213126893 
mirabela.borcos@smeprojects.ro 
http://www.cnipmmr.ro

Energy Agency of Plovdiv  
EAP (Bulgarien) 
Tel: +359 32625756 
liyana.adjarova@eap-save.dir.bg 
http://www.eap-save.eu

Energikontor Sydost 
ESS (Sverige) 
Tel: +46 470723320 
hans.gulliksson@energikontorsydost.se 
http://www.energikontorsydost.se

Iberian Productivity and Innovation Centre 
IPIC (Spanien) 
Tel : +34 935542512 
omcnerney@ipic.cat 
http://www.ipic.cat

Energy and Environment Agency of the 
Rhône-Alpes Region RAEE (Frankrike) 
Patrick Biard / Tel: + 33 478372914 
patrick.biard@raee.org 
http://www.raee.org

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
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