
Hur halverar vi till 2050? 

Välkommen på ett spännande och interaktivt dialogforum!

Många bostadsbolag upplever att det är svårt att få till tillräckligt omfattande energieffektivise-
ringsåtgärder för att nå långsiktiga mål och en hållbar energianvändning. Hinder och framgångs-
faktorer kan ofta handla mer om förutsättningar i form av arbetsmetoder, kalkyler, kunskap, 
organisation och drivkraft, än tekniska lösningar. 

För vem?
Dialogforumet riktar sig till personer i bostadsbolag som arbetar med energieffektivisering och 
vill hitta metoder att komma längre genom att tänka nytt och långsiktigt. Vi välkomnar många 
olika kompetenser från bolag och kommuner, exempelvis drifttekniker, VD, ekonom, jurist, 
fastighetschef, kommunikatör, miljöstrateg och energicontroller. 

Detta dialogforum syftar till att utforska förutsättningar och tankesätt samt hitta konkreta meto-
der för att komma längre i energieffektiviseringen av bostadsbestånden och nå det långsikta målet 
om en halverad energianvändning till 2050. Det är deltagarnas kunskap och erfarenhet som står 
i centrum och vi fokuserar tillsammans på de verktyg och metoder vi använder i våra bolag för 
energieffektivisering och en hållbar energianvändning på lång sikt. Under inspirerande former 
leds vi i våra diskussioner av Fredric Norefjäll, processledare på SP. Program och upplägg finns på 
nästa sida.

- Dialogforum om energieffektivisering i flerbostadshus
                                         19 mars 2014

Dialogforumet arrangeras inom projektet ELSA - energilots för smartare allmännytta. Projektet 
drivs av föreningen Klimatkommunerna i samarbete  med SP och BeBo. 
Läs mer på www.klimatkommunerna.se/elsa

  Vänd för program och upplägg!



Upplägg och program
Vi har efter diskussioner med kommunala bostadsbolag valt ut fem verktyg i processen kring 
energieffektivisering i flerbostadshus som vi ser har stor potential att hjälpa oss nå våra långsiktiga 
mål. Under dagen kommer vi diskutera HUR vi kan använda dessa verktyg och lära av varandras 
bästa erfarenheter. Verktygen är:

•	 Kunskapsläget	om	energieffektivisering	i	bolaget	
•	 Affärsmässighet	på	kort	och	lång	sikt
•	 Finansiering	och	räknesätt
•	 Samverkan	med	andra	aktörer
•	 Företagskultur	och	arbetssätt

Under dialogforumet kommer vi att använda en mötesmetod som heter Appreciative Inquiry (AI) 
som är en metod för att engagera deltagarna till att gemensamt tänka nytt och ”utanför lådan” på 
ett positivt och lösningsinriktat sätt. Ni kommer i mindre grupper, utifrån konkreta 
frågeställningar, få berätta om egna erfarenheter och framgångsfaktorer, dela era visioner och 
förhoppningar om hur framtiden ska se ut och  gemensamt arbeta fram vilka konkreta åtgärder 
som behövs för att nå dit.

Program
9.30 Registrering, kaffe och macka
10.00 Välkomna! 
Genomgång av upplägg och metod för dagen, frågeställningar och gruppindelning. 
11.00 Gruppdiskussioner
Gruppövning 1 & 2 utifrån konkreta frågeställningar: Positiva erfarenheter och 
framgångsfaktorer, framtidsutsikter och förhoppningar.
12-13.00 LUNCH 
13-15.00 Forsättning på förmiddagens diskussioner. 
Gruppövning 3 & 4 utifrån konkreta frågeställningar: Konkreta åtgärder, lösningar och metoder. 
Hur når vi en halverad energianvändning?
15-16.00 Avrundning
Sammanfattning, hur går vi vidare och vad tar vi med hem?

Datum: 19 mars 2014 
Plats: WSP Arenavägen 7, Stockholm
 T-bana: Gullmarsplan
 Lokal: Stora hörsalen
Anmälan: http://simplesignup.se/event/37763 Anmälan är kostnadsfri men bindande. Uteblivet 
deltagande utan avanmälan debiteras med 500kr. 

 Fredric Norefjäll är jurist och ekonom och har de senaste 15 åren jobbat med dialog  
och samverkansprocesser för hållbar utveckling tillsammans med företag, myn-
digheter, landsting och många av Sveriges kommuner.  Fredric har kontinuerligt  
utvecklat sin roll som processledare och är utbildad facilitator i förändringsledning 
enligt Appreciative Inquiry metodiken.


