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Från Gutenberg till Google 
på två år



2 år på 30 minuter

Kraftringen

Intresset för energibranschen

Nya drivkrafter och ändrade 
förutsättningar

Därför Customer Journey Mapping och 
kundsegmentering

Så har vi förändrat vår 
kundkommunikation



Kraftringen 2025



Kundens generella intresse för energibranschen…



Mediebilden av energibranschen



I begynnelsen var Gutenberg…



In kliver Google…

Kunder blir mer 
och mer 

emotionsdrivna i 
jakten på 

upplevelser och 
mening.

Konkurrensen 
kring 

uppmärksamhet 
hårdnar –

utmaning att nå ut 
genom bruset.

Personligt 
bemötande allt 

viktigare.



Branschglidningar leder till nya utmaningar i en 
föränderlig värld…



Nya drivkrafter

Prisvärt

Framtidssäkert

Intuitiva lösningar

Kundvärde

Miljömässigt

Lokal närvaro

Enkelhet

Jakten på värderingar

Kvalitet

Trovärdighet



Emotionella drivkrafter

Funktionella drivkrafter

Kundupplevelsen – CX – driver efterfrågan!

Det funktionella är 
rena hygienfaktorer –
mycket liten skillnad 
mellan olika aktörer.Pris

Leveranssäkerhet

Hållbarhet

Servicenivå: förenklar och 
sparar tid

Kundvärde: bekräftar mig som 
kund, proaktiv, flexibel osv.

Nytänkande/
Innovativ

Passar mina 
värderingar (äkta, 
transparent osv.)

Lokala

Expertis Funktionalitet 

Det emotionella 
differentierar och ökar det 
upplevda värdet!



Den nya kartan
Den strategiska kartan identifierar primära kundsegment med tydligt avgränsade drivkrafter.

PROGESSIVA

ETISKA 
BESLUT

TRADITIONELLA

RATIONELLA 
BESLUT

HÖGT DIGITALT OCH 
TEKNIKINTRESSE

LÅGT DIGITALT OCH 
TEKNIKINTRESSE



Input från 
organisationen:

Workshops

Frågeformulär:

Skapande av 
formulär

Kundbasurval:

Urval m.h.t.. 
kön, ålder, 
kommun, 

boendeform 
osv.

Kundbasanalys:

Fördelning 
enligt 

segment 

Intervjuer:

On-line  och 
telefon-

intervjuer 
B2C & B2B

Det interna arbetet



Sex kundsegment med distinkta profiler

Klimatprogressiva

Progressiva
Techies 

Energismart
och lokal 

Bekvämlighetssökande

Intresserade 
och kunniga 

Oberoende och
prisfokuserade 

HÖGT DIGITALT OCH
TEKNIKINTRESSE

PROGESSIVA

TRADITIONELLA

ETISKA 
BESLUT

LÅGT DIGITALT OCH
TEKNIKINTRESSE



Från ord till handling - Customer Journey Mapping



Idag möter vi kunden på den emotionella planhalvan

SMS-aviseringar

• Påminnelse vid 
förfallen faktura 
före utskick av 
brev med avgift.

• Planerade 
arbeten i ett 
lokalt område.

• Strömavbrott.

• Dynamisk Faktura 
med betallösningar 
och live chatt

• Dynamiska brev med 
segmenterade  
erbjudanden



Tack för visat intresse!
Erik.delaMotte@kraftringen.se
linkedin.com/in/erikdelamotte


