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Ekonomistyrningsforum arrangerar åter Controllerdagen där Sveriges ledande 
praktiker och forskare diskuterar:

• Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande
• Ledarskapets etik – med praktiken i fokus
• Förändras eller dö? Att arbeta strukturerat med  
 förändringsledning
• Sollentuna kommun – Sveriges KvalitetsKommun 2019
• Mod och nytänkande – nyckeln till vinnande organisationer
• Budget och budgetering – en vän eller en fiende?
• Att leda i osäker terräng 

Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya  
perspektiv på hur du kan utveckla din organisation. 
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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 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. Alltför ofta handlar etikfrågorna om hur ledare 
och organisationer ska 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: Förändras eller dö? Att arbeta strukturerat med förändringsledning
• Lokal: Sal IX

Det sägs ofta att världen befinner sig i ständig förändring, och att vi som leder företag och andra 
verksamheter måste vara proaktiva snarare än reaktiva för att hantera den ständigt föränderliga om
världen. Men hur gör man det rent konkret? Och varför räcker de klassiska verktygen från strategi
området 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: Budget och budgetering – en vän eller en fiende?
• Lokal: Sal IV

Hur kan budgetering vara ett stöd för verksamheten? I passet diskuterar vi hur företag och offentliga 
organisationer använder budgetering, vilka fördelar och nackdelar detta innebär, och vilka alternativ 
som finns till att budgetera. Diskussionen tar sin utgångspunkt både i verksamheter som använder 
budgetering, som t ex Ramboll, och i verksamheter som inte använder budgetering, som t ex Atlas 
Copco. Vad kan vi lära av dessa och andra verksamheter för att utforma budgeteringen till ett stöd 
för verksamheten?
– Håkan Kullvén, universitetslektor, Uppsala universitet

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

13:00–13:30 Alumniföreläsning: Mod och nytänkande – nyckeln till vinnande organisationer
• Lokal: Sal X

Kompetensförsörjning har återkommande utpekats av VDar och företagsledare som den enskilt 
största riskfaktorn för utebliven framgång. Madeleine delar med sig av exempel från rekryteringar där 
konventionella normer utmanats med framgång och konceptet ”wild card” bevisats vara en nyckel 
till framgång. Hon belyser också utmaningar och framgång i Agentums egna organisation, som ett le
vande bevis på hur ett vinnande team byggs och hur det kan sticka hål på fördomar och konventioner. 
– Madeleine Celander, CEO, Agentum

13:30–13:40 Bensträckare
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13:40–14:30 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session C: Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande
• Lokal: Sal IX

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

Session D: Sollentuna kommun – Sveriges KvalitetsKommun 2019
• Lokal: Sal IV

Sollentuna har erhållit utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun 2019. Sollentunas utveckling utgår från visio
nen Sveriges mest attraktiva kommun och de övergripande målen Trygghet och välfärd genom livet, Hållbar och 
konkurrenskraftig tillväxt och Attraktiv och effektiv organisation. Ett väl fungerande samspel mellan politiker 
och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av orsakerna till att dessa mål genomsyrar orga
nisationen och ger kraft för att kunna ge brukarna god service till rimlig kostnad. God finansiell styrka, hög 
kvalitet och låga kostnader inom flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de utma
ningar som kommunsverige står inför idag. Välkommen till ett samtal om hur vi tillsammans kan utveckla 
kommunal verksamhet och hantera kommunsektorns utmaningar.
– Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande, Sollentuna kommun
– Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna kommun

14:30–14:50 Fikapaus

14:50–15:40 Controlling och HR – Antagonister eller partners?
• Lokal: Sal X

Det är inte ovanligt att controllers och HR ser på varandra med en viss misstänksamhet, för att inte säga 
skepsis. Men även om arbetsuppgifterna och ibland även personerna inom controlling respektive HR ofta 
skiljer sig en hel del, är syftet med båda avdelningarnas verksamhet likartat. Det handlar ju i båda fallen om 
att påverka beteendet i organisationen i en positiv riktning! Utifrån det perspektivet framstår det ju inte 
särskilt konstruktivt att de två avdelningarna kör sitt eget race. Inte nog med att man inte utnyttjar potenti
alen i att förena sina krafter, risken är dessutom stor att man sätter krokben för varandra genom att skicka 
motstridiga styrsignaler.
– Göran Nilsson, universitetslektor, Uppsala universitet
– Frida Mangen, konsult inom Agil HR och förändringsledning, Ada Beat

15:40–15:50 Bensträckare

15:50–16:40 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 därför vad som krävs för att kunna leda i osäker terräng. 
Det visar sig att komponenterna i ett sådant ledarskap bottnar i urgamla principer. 
– Dan Brännström, oberoende rådgivare, Guldäpplen AB. Tidigare generalsekreterare i FAR

16:40–17:40 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: 2 750 kronor plus moms 
Frågor: Einar Iveroth, einar.iveroth@fek.uu.se
Telefon: 070449 75 10
Anmälan via länken (bindande anmälan): www2.fek.uu.se/t/r/hZxxws
Sista anmälningsdatum: 13 april
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. SJtåg 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.

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 1980talet. 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 Bränn-
ström 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. Sedan två år 
tillbaka är Madeleine VD och delägare i rekryteringsbolaget Agentum. Hon är övertygad 
om att människorna är det absolut viktigaste vi har i en organisation – idag och i framtiden.

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.

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 
universitet, 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).

Håkan Kullvén är ekonomie doktor och lektor i industriell ekonomi vid Uppsala universitet. 
Han är författare och medförfattare till en rad läroböcker: Budget och budgetering, Industri-
företagets ekonomi –  Atlas Copco Industriteknik, Management of an Industrial Company – 
Atlas Copco Industrial Technique, Den nya ekonomistyrningen, Ekonomistyrning – grunder 
och perspektiv, och Tjänstekvalitet –  för kund, anställd och ledning. Forskningen är inriktad 
på ekonomisk styrning i praktiken.
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Frida Mangen är beteende- och personalvetare med ett stort intresse för arbetspsykologi. 
De senaste tretton åren har hon arbetat inom tech-branschen i varierande roller inom 
HR och ledarskap. Idag driver hon den populära podcasten: agila HR podden, arbetar som 
HR- och förändringskonsult samt utbildar och certifierar inom agilitet kopplat till HR och 
ledarskap.

Fredrik Nilsson är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet. 
Hans forskning är inriktad på hur ekonomistyrningen utformas och används för att formulera 
och implementera strategier. Två nyutgivna böcker är: Det här är ekonomistyrning. (tillsam-
mans med Nils-Göran Olve, Studentlitteratur) och Controllerhandboken, elfte upplagan 
(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 in-
tresserad av hur organisationer kan hantera en föränderlig och osäker omvärld och har 
tillsammans med Lennart Francke gett ut Det agila företaget – Fiskstim eller supertankers i 
en dynamisk värld? Göran är också medförfattare till den internationella läroboken Manage-
ment Control Systems. Förutom sitt arbete vid Uppsala universitet är han en flitig föreläsare, 
undervisar vid Företagsekonomiska Institutet, samt leder en erfarenhetsutbytesgrupp med 
ekonomichefer och controllers vid IPF.

Henrik Thunes är sedan 2015 kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna kommun och har 
över 20 års kommunalpolitisk erfarenhet, bland annat som kommunfullmäktiges ordförande 
och ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Han har en bakgrund som egen företagare 
i taxinäringen, regionchef vid Moderaternas riksdagskansli samt politisk tjänsteman i Stock-
holms läns landsting. Henrik är utbildad statsvetare med inriktning mot östeuropastudier.

Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna kommun, har mer än 20 års erfarenhet av kom-
munal verksamhet. Han har tidigare arbetat som ekonomidirektör i Nacka kommun och 
Uppsala kommun samt som kommunchef i Vaxholms stad. Per är medförfattare till ett 
antal SKR-skrifter på temat styrning och ledning och medverkade i SNS-programmet Från 
välfärdsstat till välfärdssamhälle.
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