
tisdagen den 14 november 2006, hasselbacken, stockholm, kl. 12.00 – 17.30 

Etikkollegiet inbjuder Dig till ett seminarium på temat ”Lönsamhet och etik? 
Vårt uppdrag är att främja kunskapsutveckling och diskussion om etisk i arbete.

Seminariet riktar sig till en exklusiv krets bestående av styrelseordföranden och 
verkställande direktörer, och motsvarande. Syftet är att föra samtal om företagets ansvar i 
relation till ägare och samhälle. För oss är det etiska perspektivet väsentligt. 
Frågor som kommer att aktualiseras är:

• Varför har vi företag?
• Kan företag hållas moraliskt ansvariga?
• Kan ägare vilja mer än vinst?
• Står etik och lönsamhet i motsatts till varandra?
• Lägger staten nu över sitt sociala ansvar på företagen?

Till seminariet har vi inbjudit några erfarna företagsledare som delar med sig av sina tankar 
omkring företagets ansvar. Deras tankar ger oss underlag till våra rundabordssamtal om 
dessa frågor. Vi tar också del av aktuell forskning inom området.

Programmet inleds med en lättare lunch kl. 12.00 och avslutas kl. 17.00 (se bifogat 
program). En deltagarförteckning kommer att sändas ut till deltagarna två veckor före 
seminariet. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Ring gärna till Etikkollegiets sekreterare Claes Trollestad, 070 – 518 49 68, för ytterliggare 
information. Seminariet kostar 3.000 kr (exkl. moms). Anmälan med faktureringsadress till 
info@etikakademin.se.

LÖNSAMHET och ETIK?
Om företagets ansvar i relation till ägare 
och samhälle 
 

VD- och ordförandeseminarium  

Anmälan till info@etikakademin.se eller telefon 08 714 93 40, fax 08 655 51 40

Med vänlig hälsning från Etikkollegiets ledamöter,
Gösta Almgren, Elisabet Annell, Margareta Barchan, Lars Bern, Bo Eklöf,  
Thomas Franzén, Gösta Jedberger, Leif Lundkvist, Anders Lindström,  
Kajsa Lindståhl, Marianne Nivert, Kerstin Nordin, Bengt Rydén och Lars Öjefors.

Seminariet sponsras av:
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PROGRAM

Anmälan till info@etikakademin.se eller telefon 08 714 93 40, fax 08 655 51 40

12.00 Lätt lunch

13.00 Välkomna  
 Thomas Franzén, Etikkollegiet

13.10 Om företagande och moraliskt ansvar – ett forskningsperspektiv 
 (docent Claes Trollestad och ek. dr. Tommy Borglund)
 Samtal vid borden.

14.00 Paus

14.15 Humanism och företagsledning? Bo Ekman
 Samtal vid borden

15.00 Tankar och erfarenheter från näringslivet. Samtal mellan
 – Elisabet Annell
 – Jens Spendrup
 – Marcus Storch
 Samtalsledare Gunhild Wallin, Etikakademin

15.50 Kaffe

16.10 Rundabordssamtal

16.50 Gemensamt samtal 

17.20 Avslutning 
 Bengt Rydén

17.30 Slut

Seminariet sponsras av:


