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Motiv

• Fokus har länge legat på att berätta för 
fastighetsbolagen ”hur man borde fatta beslut”

t.ex. genom utveckling av kunskapsbaserade tjänster, 
mallar, verktyg och andra beslutsstöd 

• I vårt projekt studerar vi ”hur man gör i sin vardag”, 
alltså fastighetsbolagens de facto bedömningar och 
beslut om fastighetsbeståndets utveckling 

Hinder och möjligheter för en bredare användning av 
energieffektiva lösningar

Förutsättningar för införande av energirelaterade teknik-
och metodinnovationer 



Genomförande

• Nationell bild av vad som prövats och används idag 
och vilka faktorer som styr
– Omvärldsbevakning via rapporter, nyhetsartiklar, etc.
– Intervjuer med bl.a. branschorganisationer

• Norra Sveriges utmärkande klimat- och 
strukturförutsättningar
– Intervjuer med fastighetsbolag och lokala rådgivare
– Workshops med fastighetsbolag och leverantörer



Prövats

Görs & används

Styr beslut?
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Faktorer som påverkar beslut

• Flera olika ekonomiska aspekter
– Investeringskostnader
– Finansiering: standardhöjande åtgärder en knäckfråga
– Återbetalningstid och risktagande

• Organisationens strategi
– Långsiktig åtgärdsplan eller kortsiktiga (ofta mindre) åtgärder

• Resurser
– (1) Identifiera behov av och (2) tillgå kompetens 
– Öar av expertis eller organisation som stödjer systemtänkande



Hur gynna bredare användning och 
införande av energieffektiva lösningar?

Integrera kompetenser och utveckla strukturer för                   
ökad systemsyn och en (mer gemensam) kontinuerlig 
kunskapsutveckling:

• I teknik-/metodutveckling 
titta mera på processer, organisationer och strukturer

• I fastighetsbolagens organisation 
integrera mera mellan exv. utveckling, förvaltning och drift

• I klustersamverkan 
nätverka mera över aktörsgränssnitt 
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