
ANSVARLIG OG LØNNSOM 
 
 
Vi inviterer med dette til medlemsmøte i Lillehammer næringsforum 
 

Tid: Onsdag 19.februar 08-10 (årsmøte fra kl 10) 
Sted: Holbøsalen, Kulturhuset Banken 

 
Det vil bli servering av kaffe og noe å bite i. 
  

Førsteamanuensis på HiL, Sveinung Jørgensen, har de 
siste månedene reist Norge (og etter hvert verden) 
rundt for å snakke om spørsmålet «Kan ansvarlighet 
forenes med økt lønnsomhet for en organisasjon?» 
Og i så fall hvordan? Nå er vi så heldig å få besøk av 
ham i Lillehammer næringsforum. 
 
Disse spørsmålene vil Sveinung Jørgensen forsøke å svare på. Foredraget er basert på han og 
Lars Jacob Tynes Pedersens nye bok «Ansvarlig og lønnsom». De hevder at ansvarlighet 
handler om å redusere skyggene man kaster på miljø og samfunn. Og at det handler om å 
finne måter å kaste lys ved å løse sosiale og miljømessige problemer for andre. 
 
Spørsmålet er derfor: Hvordan kan bedrifter forene ansvarlighet og lønnsomhet? 
Forskningen deres viser at dette kan løses ved å adressere ansvarlighet på 
forretningsmodellnivå. Forretningsmodeller kan forstås som historien om hvordan bedriften 
fungerer - det vil si hvordan bedriften er utformet for å skape, levere og kapre verdi. 
Ansvarlige forretningsmodeller kjennetegnes ved at skyggereduserende og lyskastende 
elementer integreres i virksomheten på nye og innovative måter slik at det får 
forretningsmodellen til å fungere bedre. 
 
Foredraget hans er fullt av praktiske eksempler. Sveinung er en entusiastisk formidler, og 
han har evne til å forklare vanskelige ting på en enkel og lettfattelig måte. Dette er derfor en 
unik mulighet til å lære mer om forretningsmodellinnovasjon i seg selv, og til å få praktiske 
tips og inspirasjon til hvordan din virksomhet kan bli ansvarlig og lønnsom. 
Besøk gjerne forfatternes hjemmeside: HvaErProblemet.no, og følg dem på Twitter: 
@HvaErProblemet og @UngJorgensen.  
  
I tillegg vil Fairtrade-utvalget i Lillehammer kommune presenterer Fairtrade-ordningen og 
rettferdig handel, hva kommunen gjør og hva næringslivet kan bidra med. Innlegg ved Lars K. 
Giæver ca 15 minutter. 
 
Vel møtt til medlemsmøte i Lillehammer Næringsforum! 
 
Styringsgruppen LNF 
Frode Svarstad (styringsgruppeleder) Aud Hulberg 
Torbjørn Auflem    Irene Thorsplass 
Mette Villand Reichelt   Dag Høiholt-Vågsnes 


