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E2B2 tematisk syntes: tjänsteutveckling

Kunskapsutbyte

Visualisering/
beslutssunderlag

Teknikutveckling

Affärsmodeller

Del 1

• Telefonintervjuer med 11 
projektledare

• Telefonintervjuer med ~90% av 
deltagande parter/samfinansiärer

Del 2

• Workshops x2 med dialog och 
diskussion

Del 3

• Presentation vid slutkonferens

Syntesrapport:
11 projekt inom E2B2
65 samfinansiärer
Totalt ca 100 intervjuer + 2 workshops

Projektens fokusområden inom tjänsteutveckling
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Fastigheter, fastighetsägare, BRF:er m.m.

Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar

▪ Visualiseringsplattform för jämförelse av energiprestanda i BRF:er. 
www.brfenergi.se

KPI2030 - Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter

▪ Nya nyckeltal för fastighetsägares styrning mot hållbarhet och 
resurseffektivitet, interaktion hyresgäst-hyresvärd

Energitjänster för bostadsrättsföreningar

▪ Förenklade energitjänsteerbjudanden för BRF:er

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

▪ Erfarenheter från fastighetsägares arbete med energieffektivisering. Hur 
energieffektiviseringar prioriteras i organisationen. 



Affärsmodeller, visualisering, teknikutveckling m.m.

Affärsmodeller och energioptimering i kvarter med livsmedelsbutik
▪ Nyttjande av spillvärme från livsmedelsbutik

Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter
▪ Kedja av nya affärsmodeller för att stimulera tjänsteerbjudanden för solceller

Green Power - datahallar och växthus
▪ Nyttjande av spillvärme från datahall till växthusodling

Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort
▪ LED-lampors påverkan på kontorsmiljö

Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv
▪ Branschöverskridande samverkan för solceller och solavskärmningar

Big data-analys för energieffektivisering av Stockholm
▪ Visualisering av energiprestanda i Stockholms fastighetsbestånd

Smarta elnät – för vem?
▪ Syntes över användarperspektivet av Smarta elnät



Tio Nyckelfrågor

Affärsmodeller för 
prosumenter

Anpassad 
kommunikation till 

användare

Integrera ny teknik 
i befintliga system

Beteendestudier: 
teknik + psykologi

Visualisering
Nyckeltal för 
hållbarhet

Nyttja spillvärme
Applicera ny teknik 

i nya miljöer

Storskalig 
dataanalys

Branschöver-
skridande 

samarbeten



Omvärldsfaktorer



En omvärld att förhålla sig till

•Privatpersoner

•Tjänster

•Delat ägande

• Information

•Tillgänglighet

•Teknikutveckling

•Avfallsminimering

•Värdekedjor

•Återvinning

• Småskalighet

•Transporter

•Utsläpp Klimat/

energi

Cirkulär 
ekonomi

Delning
Digitali-
sering



Ett energisystem i förändring



Identifierade frågeställningar som söker svar

Övergång 
från produkt 

till tjänst

Vem är 
aktören? 
Befintliga 

företag eller 
nya spelare?

Goda 
exempel –hur 

skapas de?

Finns
efterfrågan?

Springer 
utvecklingen 

förbi 
forskningen?

Stimulerar 
visualisering 
efterfrågan/ 
tillgången på 

tjänster?



Fyra aspekter

Tjänstemottagaren Ny teknik

Tjänsteleverantören Digitalisering/Visualisering



Tjänstemottagaren

- Vi behöver veta mer om mottagaren
- Övergång från teknik till beteende



Tjänsteleverantören

- Befintliga eller nytänkande affärsmodeller?
- Helt nya aktörer?
- Nya segment och nya aktörer



Ny teknik

- Ny teknik: produkt eller tjänst?
- Instegsprodukter och instegstjänster, vad är det?



Visualisering & 
digitalisering

- Nya hjälpmedel stimulerar marknaden och synliggör 
energiflöden! 



Tio Nyckelfrågor

Affärsmodeller för 
prosumenter

Anpassad 
kommunikation till 

användare

Integrera ny teknik 
i befintliga system

Beteendestudier: 
teknik + psykologi

Visualisering
Nyckeltal för 
hållbarhet

Nyttja spillvärme
Applicera ny teknik 

i nya miljöer

Storskalig 
dataanalys

Branschöver-
skridande 

samarbeten



Observationer från projekten

Kunskapsutbyte

Investeringsunderlag

Affärsmodeller

Teknikutveckling

Best practice
Anpassning av  kommunikation

Beteendeanalys

Bättre anpassade 
tjänsteerbjudanden

Stimulerad efterfrågan

Visualisering
Jämförelsetal

Prissättning
Värdeerbjudanden

Best practice
Branschöverskridande  

samverkan

Marknadsanalys
Identifiera tjänstemottagare

Kostnads-nyttoanalys

Nya tjänster

Kommersialisering
Nya erbjudanden

Projektfokus:
Potentiella nyttor på 
tjänstemarknaden:Konkretisering:



Nulägesanalys: tjänstemarknaden

” JAG ÄR AFFÄRSMAN, 

JAG GÖR DET SOM ÄR 

LÖNSAMT!”
Citat från intervju med medverkande företag



Rekommendationer för nästa programperiod

• Inkluderande av tex beteendestudier, affärsutveckling och organisationspsykologi 
kräver multidisciplinära forskargrupper.

• Omvärldsanalysen viktig vid formuleringsfasen eftersom utvecklingen går fort 
inom många områden.

• Problemformulering behöver kunna hantera att teknik- och tjänsteutveckling kan 
springa ifatt forskningen.

• Konkretisera nyttor: Affärsnytta eller samhällsnytta? Vad är det
som avses och vem är den tilltänkta användaren/mottagaren?

• Skapa praktiska nyttor när det är möjligt – Konkreta verktyg, 
handböcker och nya teknik/tjänster.

• Viktigt att involvera samverkanspartner löpande under
projektet, och att planera för detta från början.
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Forskning och innovation för 
energieffektivt byggande och boende


