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Fronten inom styrning  
och verksamhetsutveckling

29 SEPTEMBER 2021 UNIVERSITETSHUSET
BISKOPSGATAN 3, UPPSALA

Controllerdagen är tillbaka med framgångsrika praktiker och forskare som utmanar och ger 
perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling. Som vanligt har vi vår konferens i det anrika 
Uppsala universitetshus men vi erbjuder nu också möjligheten att delta online via FEIFLEX 
(webcast). Årets teman är högaktuella styrningsfrågor som anknyter till den kris, turbulens 
och osäkerhet vi gått igenom, de består bl.a. av: 

• Att leda i osäker terräng
• Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande 
• Sveriges bästa verksamheter
• Ledarskapets etik – med den välinformerade praktiken i fokus
• Måste vi verkligen arbeta med förändring? En inblick i förändrings-
 ledningens verktygslåda
• Att hantera komplexa samhällsutmaningar – organisera, styra och 
 leda i samverkan
• Mod och nytänkande – nyckeln till vinnande organisationer
• Budgetering under pandemin – som att jaga slutet av regnbågen?

Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv på  
hur du kan utveckla din organisation. 

Sara Gustafsson, bitr. professor, 
Linköpings universitet

Madeleine Celander, Head of HR 
Business Areas, Dustin

Henrik Eriksson, bitr. professor, 
Chalmers tekniska högskola

Anette Hallin, professor, Åbo  
akademi och Mälardalens högskola

Bengt Kristensson Uggla,  
professor, Åbo Akademi

Dan Brännström, oberoende 
 rådgivare, Guldäpplen AB. 
Tidigare generalsekreterare i FAR

Anmälan för vanligt eller online-deltagande: 
www2.fek.uu.se/t/r/ehKmvZ
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PROGRAM: CONTROLLERDAGEN 29 SEPTEMBER 2021

09:20 	 	Registrering	och	fika	(trapphallen,	bottenplan)	i	Universitetshuset	

09:45–10:00  Introduktion 
• Lokal: Sal X

– Välkomnande av Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet

10:00–10:50 Ledarskapets etik – med den välinformerade praktiken i fokus
• Lokal: Sal X

Det talas mycket om etik och moral i företag och organisationer, men ofta förblir innebörden oklar. 
Förväntningar på att frågan ska vara enkel och snabbt avklarad och att etik skulle vara ett område där vi 
snabbt kommer överens blockerar diskussionen. Erfarenheterna under pandemin har utmanat ledarskapet, 
men också aktualiserat betydelsen av vetenskapsbaserad ledning och frågor om expertisens roll. Alltför 
ofta handlar etikfrågorna om hur ledare och organisationer ska komma undan och slippa ta ansvar – men 
hur ser en möjlig etik ut som ställer den kapabla och ansvariga människan i centrum?
– Bengt Kristensson Uggla, professor, Åbo Akademi

10:50–11:10 Fikapaus

11:10–12:00 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session	A:	Måste	vi	verkligen	arbeta	med	förändring?	En	inblick	i	förändringsledningens	verktygslåda
• Lokal: Sal X

Det sägs ofta att världen befinner sig i ständig förändring, och att vi som leder företag och andra verksam-
heter måste vara proaktiva snarare än reaktiva för att hantera den ständigt föränderliga omvärlden. Men 
hur gör man det rent konkret? Och varför räcker de klassiska verktygen från strategiområdet och projekt-
och processledning inte alltid till? I den här sessionen problematiseras idén om ständig förändring och 
Anette ger en inblick i den verktygslåda som kallas ”förändringsledning”.
– Anette Hallin, professor, Åbo akademi och Mälardalens högskola

Session	B:	Budgetering	under	pandemin	–	som	att	jaga	slutet	av	regnbågen?	
• Lokal: Sal IX

”Budgeten är själva hjärtat i styrsystemet i många organisationer” står det i en känd lärobok som Göran 
är medförfattare till. Samtidigt har budgetering utsatts för hård kritik under flera årtionden. Det hävdas 
bl.a. att omvärlden är så svårförutsägbar att det inte är meningsfullt att försöka göra en realistisk budget. 
Detta har ställts på sin spets i och med pandemin som vänt upp-och-ned på världen för många företag och 
organisationer. Under denna session kommer Göran att redogöra för hur ett stort antal organisationer av 
de mest skilda slag har anpassat eller inte anpassat sitt budgetarbete under pandemin.
– Göran Nilsson, universitetslektor, Uppsala universitet

12:00–13:00	 Mingellunch	som	serveras	i	Universitetshuset	(trapphallen,	bottenplan)

13:00–13:50	 Visualisering	av	stora	datamängder	för	bättre	beslutsfattande	
• Lokal: Sal X

Mätningar spelar en central roll i verksamhetsstyrning och förbättringsarbete, men att använda mätetal så 
att de ger stöd i lärande och utveckling av organisationen kan upplevas vara svårt. Visualisering spelar en 
stor roll. Sättet som vi väljer att presentera data kommer till stor del påverka effektiviteten. En dålig graf 
leder förmodligen till ett illa underbyggt beslut. Effektiv visualisering kan å andra sidan bidra till väl under-
byggda analyser. Under presentationen visas olika principer för hur data och mätetal kan visualiseras mer 
effektivt. 
– Mattias Elg, professor, Linköpings universitet

13:50–14:00 Bensträckare
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14:00–14:50 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session C: Alumniföreläsning: Mod och nytänkande – nyckeln till vinnande organisationer
• Lokal: Sal X

Kompetensförsörjning har återkommande utpekats av företagsledare som den enskilt största riskfaktorn 
för utebliven framgång. Att ha rätt människor på plats i en organisation, och att utveckla och utbilda dem, 
är en framgångsfaktor för att få vara med som spelare på framtidens topplag av bolag. Madeleine delar 
med sig av exempel från rekryteringar där konventionella normer utmanats med framgång och konceptet 
”wild card” bevisats vara en nyckel till framgång. 
– Madeleine Celander, Head of HR Business Areas, Dustin 

Session D: Att hantera komplexa samhällsutmaningar – Organisera, styra och leda i samverkan
• Lokal: Sal IX

Kommuner och regioner verkar på en geografisk yta. De ansvarar för service riktad till de som bor, lever 
och verkar där. De måste också agera på komplexa samhällsutmaningar som påverkar medborgare i ter-
ritoriet. Det kan vara klimatförändringar, segregation, stigande arbetslöshet och andra frågor som kräver 
stora insatser för att lösas. Många av dessa utmaningar fångas av de globala målen i Agenda 2030 och för 
att lokalsamhället ska kunna möta utmaningarna krävs bred aktörssamverkan. Denna session belyser hur 
kommuner och regioner kan ta ansvar för att organisera, styra och leda denna samverkan utan att ha en 
egen rådighet. 
– Sara Gustafsson, bitr. professor, Linköpings universitet
– Gunnar Gidenstam, projektledare, SKR

14:50–15:10 Fikapaus

15:10–16:10	 Sveriges	bästa	verksamheter
• Lokal: Sal X

Henrik beskriver i sina föreläsningar vad som kännetecknar Sveriges bästa verksamheter och hur ledare 
samt medarbetare agerar i dessa verksamheter. Över tjugo års forskning görs både lättillgängligt och inspi-
rerande. Föreläsningen belyser bland annat fem principer som Sveriges bästa verksamheter tillämpar och 
som förklarar deras framgång. Föreläsningarna handlar också om viktiga och genomgripande trender, och 
hur organisationer behöver utvecklas för att vara framgångsrika i framtiden. Den senaste organisations- 
och managementforskningen förklaras på ett förståeligt sätt. 
– Henrik Eriksson, bitr. professor, Chalmers tekniska högskola

16:10–16:20 Bensträckare

16:20–17:10 Att leda i osäker terräng
• Lokal: Sal X

I en starkt föränderlig värld – fylld av möjligheter men också ökad osäkerhet – uppkommer förr eller 
senare frågan: Vad gör vi nu? Det ställer i sin tur krav på ett vitaliserat ledarskap på alla nivåer i företag och 
organisationer. Under sessionen diskuterar vi vad som krävs för att kunna leda i den terräng som öppnar 
sig post-Corona. Det visar sig att komponenterna i ett sådant ledarskap bottnar i urgamla principer.
– Dan Brännström, oberoende rådgivare, Guldäpplen AB. Tidigare generalsekreterare i FAR

17:20–18:20	 Sherrymottagning	och	guidad	rundvandring	i	det	anrika	Kanslersrummet	(i	Universitetshuset)
Det exklusiva Kanslersrummet är en samlingspunkt där många stämningsfulla akademiska ceremonier 
äger rum.



Praktiska upplysningar
Pris för fysiskt deltagande i Uppsala universitetshus: 3 200 kronor plus moms
Pris	för	deltagande	online	via	FEIFLEX	(webcast): 2 000 kronor plus moms
Valet	mellan	fysiskt	och	online-deltagande	går	att	ändra	fram	till	17	september.
Den fysiska delen av konferensen (IRL-arrangemanget) genomförs under förutsättning att restriktionerna lyfts. Om 
så inte är fallet genomförs konferensen online och de som bokat fysiskt deltagande erbjuds att boka om till online-
deltagande.
Frågor: Einar Iveroth, einar.iveroth@fek.uu.se
Telefon: 070-449 75 10
Anmälan via länken: www2.fek.uu.se/t/r/ehKmvZ
Sista anmälningsdatum: 17 september
Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

Hur	hittar	man	till	Uppsala	och	Universitetshuset?
Universitetshuset ligger centralt på Biskopsgatan 3 i Uppsala, 15 minuters gångväg från järnvägsstationen (se karta: 
https://goo.gl/DB89gN). Uppsala ligger 30 minuter med bil från Arlanda, 15 minuter med tåg. Tåg från Stockholm till 
Uppsala går flera gånger i timmen och tar 40 minuter och pendeltåg tar 55 minuter. Med bil tar det drygt en timme 
från Stockholm, men parkering nära universitetet är ofta svårt att hitta.

Hur	hittar	man	digitalt	till	konferensen?
När du anmäler dig via länken kan du ange att du önskar delta digitalt (webcast). Senast tre dagar innan konferensen 
kommer du få ett mail med internetlänkar till varje session samt länk till en FEIFLEX applikation som du laddar ned. 
Den 29 september kan du enkelt klicka på länkarna och delta i konferensen via applikationen. Det enda du behöver 
tänka på är att ladda ned applikationen, klicka på länkarna och säkerställa att du har en bra internetuppkoppling.

Om Controllerdagen
Controllerdagen är det unika tillfället då praktik och forskning möts för att tillsammans få en inblick i de senaste idé-
erna inom styrningsområdet. Samtidigt är det ett unikt tillfälle för att knyta värdefulla kontakter både från näringsliv 
och offentlig sektor.
Under dagen kommer framgångsrika praktiker och forskare att utmana och ge perspektiv på styrning och verksam-
hetsutveckling. Du kommer att få en översikt över den aktuella utvecklingen mixat med inspirerande praktiska exem-
pel från fronten. Efter avslutad konferens kommer du vara uppdaterad på det senaste inom styrning så att du kan bli 
bättre på att utveckla din organisation.
Controllerdagen utmärker sig genom sitt fokus på samtal, snarare än presentation av färdiga lösningar, vad gäller 
ekonomistyrningens kärnfrågor. Detta skapas i en stimulerande miljö där både praktiker och forskare under en dag 
diskuterar och reflekterar över ekonomistyrningens dagsaktuella frågor. 
Vi har funnits i över 30 år och arrangören Ekonomistyrningsforum tog över Controllerdagen 2008 från Teknikföre-
tagen, vars föregångare Sveriges Mekanförbund arrangerat den från mitten av 1980-talet. Sedan dess är Controller-
dagen den självklara mötesplatsen för controllers, numera från alla branscher inklusive offentlig verksamhet. 
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Dan Brännström är en oberoende rådgivare, verksam som coach, styrelsearbetare och 
rådgivare genom eget bolag, Guldäpplen AB. Under åren 2004–2018 var Dan Brännström 
generalsekreterare i branschorganisationen FAR. Dessförinnan var han under många år 
verksam som auktoriserad revisor och delägare vid EY (tidigare Ernst & Young). 

Madeleine Celander började sin karriär som LUMA på MTG och efter några år som nordisk 
projektledare och affärsutvecklare inom mediekoncernen gick flyttlasset till Schweiz och 
EF Education First. Som försäljningschef på EF ansvarade Madeleine för att bygga, coacha 
och utveckla team i bland annat Nederländerna, Polen, Ryssland och Kazakstan. Väl tillbaka 
i Stockholm klev Madeleine på som VD för rekryteringsbolaget Agentum och digitaliserade 
verksamheten vars kärna är rekrytering via rekommendationer. Under våren 2021 lämnade 
hon det operativa ansvaret på Agentum och började på Dustin Group.

Mattias Elgs forskning handlar om förutsättningar och modeller för att driva kvalitets- och 
verksamhetsutveckling både i privata och offentliga organisationer. Bland annat har hans 
forskning riktats in på att öka kunskaper om organisering av verksamhets- och kvalitets-
utvecklingsarbete, hur organisationer kan involvera kunder i utvecklingen, och hur mätetal 
kan användas för kvalitetsutveckling.

Henrik Eriksson är professor i kvalitets- och verksamhetsutveckling på Chalmers Tekniska 
Högskola. Han har i över tjugo år forskat på vad som kännetecknar verksamheter som är 
framgångsrika och som lyckas åstadkomma fantastiska resultat över tid. Henrik Eriksson 
har fler än femtio vetenskapliga publiceringar, och har författat och varit medförfattare i 
flera böcker. Erikssons forskning är publicerad i högt rankade vetenskapliga tidskrifter. I den 
 populärvetenskapliga boken Sveriges bästa verksamheter sammanfattar Eriksson forskning-
en om framgångsrika organisationer och företag.

Gunnar Gidenstam arbetar på avdelningen för Ekonomi och Styrning på Sveriges Kommu-
ner och Regioner. Huvudinriktning är styrnings- och ledningsfrågor, uppföljning och analys 
med fokus på verksamhetsresultat. Gunnar har deltagit i ett flertal olika utvecklingsprojekt 
riktade till kommunledningar och har genomfört ett stort antal genomlysningar och analy-
ser i olika kommuner med hjälp av utvärderingsverktyget Kommunkompassen. Han har en 
 erfarenhetsbakgrund från flera olika funktioner inom kommunal verksamhet.

CONTROLLERDAGEN 2021
Personbeskrivningar



Sara Gustafsson är biträdande professor vid avdelningen för Industriell miljöteknik vid 
 Linköpings universitet. Hon är även föreståndare för Centrum för kommunstrategiska stu-
dier, som är en centrumbildning vid Linköpings universitet vars syfte är att vara en veten-
skaplig resurs med relevans för kommunernas övergripande utvecklingsarbete. Sara har en 
lång erfarenhet av forskning och samverkan kring styrning och ledning kopplat till kommu-
ners miljö- och hållbarhetsarbete. Sedan tre år tillbaka fokuserar forskningen särskilt hur 
kommuner implementerar och samverkar kring Agenda 2030.

Anette Hallin är professor i företagsekonomi, inriktning organisation och ledning. I sin forsk-
ning intresserar hon sig för hur organisering sker; särskilt genom samspelet mellan männi-
ska och teknik, och genom tidsbegränsade organiseringsformer. Hon leder för närvarande 
DIGMA-programmet där 9 forskare under 6 år studerar digitaliseringens konsekvenser för 
organisering och ledning i olika verksamheter. Hon är en ofta anlitad talare, bloggar om sin 
forskning och skriver artiklar och böcker. Hennes senaste bok heter Förändringsledning 
(2019) och är skriven tillsammans med Anna Olsson och Maria Widström.

Bengt Kristensson Uggla har gått på tvären genom det akademiska livet och är sedan 2005 
Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska uni-
versitet, Åbo Akademi. Han är en flitigt anlitad föreläsare och har tidigare varit rektor för 
Institutet för företagsledning (IFL). Bland hans böcker kan nämnas Slaget om verkligheten: 
filosofi, omvärldsanalys, tolkning (2012), och En strävan efter sanning: vetenskapens teori 
och praktik (2019).

Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet. 
Hans forskning är inriktad på hur ekonomistyrningen utformas och används för att formu-
lera och implementera strategier. Två exempel på böcker är: Det här är ekonomi styrning. 
( tillsammans med Nils-Göran Olve, Studentlitteratur) och Controllerhandboken, elfte upp-
lagan (redaktörskap tillsammans med Nils-Göran Olve, Liber). Fredrik är ordförande för 
Svenska Revisionsakademin samt den nationella forskarskolan Management och IT.

Göran Nilsson är ekonomie doktor och lektor vid Uppsala universitet. Han är främst 
intresserad av hur organisationer kan hantera en föränderlig och osäker omvärld och har 
tillsammans med Lennart Francke gett ut Det agila företaget – Fiskstim eller super tankers 
i en  dynamisk värld? Göran är också medförfattare till den internationella läro boken 
 Management Control Systems. Förutom sitt arbete vid Uppsala universitet är han en 
 flitig föreläsare, undervisar vid Företagsekonomiska Institutet, samt leder en erfarenhets-
utbytesgrupp med ekonomichefer och controllers vid IPF.
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