
ERIK
DRIFTSANSVARLIG

INTRO 
Erik er ansvarlig for den daglige drift i firmaet, hvor han veksler 
mellem administrative og praktiske opgaver. Et af Eriks største 
ansvarsområder er budgettering, og i den ideelle verden kan han 
forudse og styre alle sine udgifter. Leveringssikkerhed er første-
prioritet, så det er vigtigt med den rette el-aftale:

Jeg vil gerne energioptimere, men 
kun hvis det gavner forretningen. 
Og jeg ved ikke altid, hvordan 
optimeringen kan foregå i praksis.”



1. MINE PENGE/DINE 
PENGE

Hvis Erik handler for andres 
penge, er han mere tilbøjelig 
til at vælge bæredygtig el 
og prøve nye løsninger. Hvis 
det er for egne penge, er han 
mere konservativt indstillet 
og vil se her-og-nu fordele.

3. KEEP IT SIMPLE
Erik holder styr på et 

hav af fakturaer og afstem-
mer dem løbende med bud-
getterne. Hjælp med skabe 
overblik og levér informatio-
ner til rette tid. 

2. SÅDAN KAN DU 
OPTIMERE 

Erik er ikke altid sikker på, 
hvordan han kan energi-
optimere, og tror ikke, at det 
ikke kan svare sig for hans 
virksomhed. Vær overbevi-
sende når du forklarer alle 
mulighederne.

TRE HUSKEREGLER, NÅR DU TALER MED 
DEN DRIFTSANSVARLIGE, ERIK:



MIN  OPFATTELSE AF 
SE ERHVERV

” Det er let at komme i 
kontakt med SE, og det er 
et stort plus. Jeg bliver 
taget seriøst, hver gang 
jeg henvender mig.”  

MIT 
FORHOLD TIL 
SE ERHVERV

”Min kontakt har gjort 
sig umage for at 

forstå min branche 
og mine 

behov. Det 
er vigtigt for 

mig, for min funktion er 
nichepræget og svær at forstå for 

udefrakommende.”

MIT FORHOLD  
TIL LEVERANDØRER

”El-markedet er svært at gen-
nemskue, så jeg foretrækker at 
blive ved den samme leve-
randør, hvis samarbejdet 
fungerer. Jo længere mit sam-
arbejde har kørt, jo mindre 
fokuseret bliver jeg på prisen. 
Jeg får mange opkald fra lyssky 
el-sælgere, og derfor vælger 
jeg en virksomhed, jeg kan 
stole på.”



MIT     FORBRUG AF TEKNOLOGI  
OG MEDIER 

”Nyhedsbreve er en fast del af min 
indbakke og mit daglige medieforbrug. 
Jeg vil gerne have det hurtige overblik, 
og så prioriterer jeg efterfølgende at 
sætte arbejdstid af til at følge op, hvis 
noget fanger min interesse.”

MINE SUCCESER OG  
UDFORDRINGER

”El-aftaler er ugennemsigtige, og jeg 
har svært ved at navigere i fordele, 
ulemper, vilkår og regler om afgifter. 
Min største udfordring er at balancere 
utallige fakturaer med mit budget. Jeg 
skal hele tiden forsøge at forudse mine 
omkostninger, så jeg kan optimere 
forretningen.”

MIT  
FORHOLD 

TIL MILJØ OG ENERGI-
OPTIMERING

” Selvom jeg er klar over, at min virksom-
hed har potentiale for energioptimering, så er 

jeg ofte i tvivl om, hvordan det kan foregå i prak-
sis. Jeg er mere tilbøjelig til at prioritere miljøet, 

hvis jeg handler for andres penge.”


