
Miljörationella affärsmodeller 

– en fråga om ekonomi och juridik 
 

Växande miljöutmaningar såsom global uppvärmning, gör att vi måste förändra vårt samhälle till att 

bli bättre och mer hållbart1. Samhället måste gå från ökad konsumtion till ett samhälle där resurser tas 

om hand och vårdas över tid genom exempelvis ökad livslängd och återanvändning.  

Svensk offentlig upphandling uppgår numera till cirka 900 miljarder kronor per år och syftar till 

hushållning med samhällets resurser genom att konkurrensutsätta inköp. Därtill erbjuder 

upphandlingar unika möjligheter att främja hållbarhet, resurseffektivitet och innovation genom 

strategiskt kravställande. Detta gör att offentliga upphandling är en viktig faktor i samhällets 

omvandling till att bli mer resurssmart. 

En annan utveckling handlar om nya typer av affärsmodeller med potential att vara mer ekonomiskt 

och miljömässigt rationella. Dessa typer av modeller skiljer sig markant från dagens affärsmodeller och 

har de senaste åren vunnit allt större insteg i samhället. 

Detta seminarium fokuserar på ekonomiska och juridiska aspekter av två av dessa miljörelaterade 

affärsmodeller inom ramen för offentlig upphandling. Varmt välkommen att inspireras och dela med 

dig av dina insikter och åsikter! 

Tid och Plats 

10:00-11:40, 27 september 2019 – A25, A-huset, Linköpings universitet, Linköping 

 

Program 

10:00-10:10 Välkomna och snabb genomgång av deltagare 

10:10-10:30 Funktionsförsäljning och funktionsupphandling 

10:30-10:50 Delningsmodeller 

10:50-11:30 Workshop – Vilka möjligheter och utmaningar ser ni med dessa typer av 

affärsmodeller? 

11:30-11:40 Sammanfattning och avslutning 

Anmälan 

Ingen föranmälan behövs men vi är tacksamma om ni redan i förväg hör av er ifall ni tänker komma 

och detta görs till maria.eriksson@liu.se. Skriv Affärsmodeller i mailhuvudet. Vid andra frågor, ring 

Jan Kellgren 013-28 58 71 

Arrangörer 

  

 
1 Den 21 – 23 september har FNs generalsekreterare kallat världsledare till ett klimatmöte i New York för att 
länderna ska öka sina klimatambitioner. I samband med detta har klimatrörelsen utropat veckan 20 – 27 
september till Global Week for the Future och uppmanar alla att delta. Vi väljer gemensamt att genomföra denna 
aktivitet som en del i denna vecka. 
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