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År 2017 arrangerar Ekonomistyrningsforum åter 
Controllerdagen med fokus på fronten inom styrning 
och verksamhetsutveckling. Controllerdagen är det unika 
tillfället då praktik och forskning möts för att tillsammans 
få en inblick i de senaste idéerna 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 
verksamhetsutveckling. Du kommer att få en översikt 
över den aktuella utvecklingen mixat med inspirerande 
praktiska exempel 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 om, 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 Ekonomi
styrningsforum tog över Controllerdagen 2008  
från Teknikföretagen, 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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PROGRAM: CONTROLLERDAGEN 30 MARS 2017

08:30–09:00 Registrering vid entré

09:00–10:30 Introduktion: Ekonomens roll och digitaliseringen
• Lokal: Gamla Salen

Välkomnande av Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, Uppsala universitet
Paneldiskussion: Ekonomernas roll i digitaliseringen av företag och organisationer är en mycket aktuell fråga. 
Digitaliseringen öppnar upp för genomgripande förändringar av hur organisationer styrs. En fortsatt auto
matisering inom en mängd olika yrken förväntas också. Ekonomerna är en grupp som man tror kommer att 
påverkas mycket. Diskussionerna har på senare tid varit intensiva kring denna utveckling både nationellt och 
internationellt. Vad som är helt klart är att digitalisering och den så kallade fjärde industriella revolutionen 
på ett eller annat sätt kommer att förändra ekonomens roll. Frågan är dock hur detta kommer att ske och 
framförallt vad vi kan göra för att på bästa sätt hantera denna förändring?
– Johan Magnusson, docent, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet 
– Lena Möllerström Nording, styrelseordförande, Grant Thornton
– Roland Svensson, utbildningsledare, Kommunalekonomernas förening (KEF)

10:30–10:50 Fikapaus

10:50–11:50 TVÅ PARALLELLA SESSIONER:
Session A: Att styra och leda (i) förändring
• Lokal: Discot

Att styra organisationer i en tid av osäkerhet och snabb förändring ställer nya krav på ledarskapet. ”Mjuka” 
frågor som motivation, meningsskapande och en gemensam förståelse blir allt viktigare. Denna session 
handlar om hur du som ledare kan se på organisationen som ett levande system och hur du kan genomföra 
förändring med hjälp av åtta riktlinjer för meningsskapande (sensemaking).
– Jacob Hallencreutz, VD, EPSI Rating Group

Session B: Styrning för hållbart värdeskapande
• Lokal: Strömholms Sal

Förväntningarna och kraven ökar på att organisationer ska ha en verksamhet och affärsmodell som bidrar 
till ett hållbart värdeskapande. Detta gäller oavsett om det handlar om företag, kommuner, ideella organi
sationer eller sociala entreprenörer. Här beskrivs den så kallade värdeskapandekedjan, som är ett konkret 
verktyg för att mäta, följa upp och utvärdera en verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv – socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt.
– Lena Hök, hållbarhetschef vid Skandia samt verksamhetschef för Skandias stiftelse Idéer för livet
– Erik Jannesson, universitetslektor vid Linköpings universitet samt partner vid konsultföretaget Serus

11:50–12:45 Mingellunch

12:45–13:45 Förtroende- och tillitsstyrning
• Lokal: Gamla Salen

Utifrån sina praktiska erfarenheter kommer talarna Laura Hartman och Erik Ringertz ge oss reflektioner 
kring temat Förtroendeoch tillitsstyrning. Laura är mycket aktuell för temat eftersom hon är ordförande för 
regeringens tillitsdelegation. Hon har också erfarenhet av Förtroendeoch tillitsstyrning från hennes tidigare 
chefsuppdrag på Statskontoret, SNS och Försäkringskassan. Erik har även han en stor erfarenhet av området. 
Han beskriver sig själv bl.a. som andlig ledare där huvudfokus för ledarskapet ligger på tillit och förtroende för 
människan. Hans ledningsfilosofi har givit honom utmärkelser som Årets Chef 2014 och Årets VD 2016. 
Moderator: Göran Nilsson, universitetslektor i ekonomistyrning, Uppsala universitet
– Erik Ringertz, VD och Partner, Netlight Consulting 
– Laura Hartman, docent i nationalekonomi, ordförande i Tillitsdelegationen

13:45–14:00 Fikapaus

14:00–15:00 Strategi och styrning: Trelleborg AB
• Lokal: Gamla Salen

Denna session fokuserar på kopplingen mellan strategi och styrning genom att titta närmare på Trelleborg 
AB. Detta företag har genomgått stora strategiska förändringar och samtidigt lyckats skapa en framgångsrik 
styrmodell för hela koncernen. Det är en klassisk utmaning för alla typer av stora och komplexa organisatio
ner. Under denna session får du insikt i hur Trelleborg AB under lång tid utvecklat sina många olika verksam
heter och därmed skapat värde. 
Moderator: Fredrik Nilsson, professor i företagsekonomi, särskilt redovisning, Uppsala universitet
– Ulf Berghult, CFO, Trelleborg AB
– Christofer Sjögren, Vice President Investor Relations, Trelleborg AB



15:00–15:20 Fikapaus

15:20–16:20 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session C: Innovation och nollfelskultur. Hur kan ledning och styrning bidra till innovationsvänliga 
kommuner?
• Lokal: Discot

Kommuner står idag inför en stor utmaning att bli en bättre spelare i samhällets innovationssystem och 
därigenom bidra till nya effektiva offentliga tjänster och lösningar. Frågan är om rådande styr och lednings
metoder hjälper eller stjälper en sådan utveckling? I en interaktiv session utgår vi ifrån exempel från SKL och 
företrädare för Innovationsplattformarna för hållbara attraktiva städer där sex städer ingår (Borås, Göte
borg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm). Tillsammans diskuterar vi hinder som identifierats och hur man 
kan arbeta för att ta sig runt eller undanröja dessa. 
– Klas Danerlöv, samordnare för innovationsfrågor, SKL
– Anna-Karin Stoltz Ehn, projektledare innovativ och hållbar stadsutveckling, RISE (Research Institutes 

of Sweden)
– Sofie Pandis-Iveroth, innovationssamordnare och projektledare för Innovationsplattform hållbara 

Stockholm, Stockholm stad
– Carola Samuelsson, huvudprojektledare, Innovationsplattform Borås

Session D: Den svenska flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion
• Lokal: Strömholms Sal

Produktion och produktionsnära tjänster sysselsätter cirka 1 miljon människor i Sverige. Tillverkningsindu
strin svarar för cirka 43 procent av svensk varuexport. I debatten framhålls ofta att det är nästintill omöjligt 
att driva produktion i högkostnadslandet Sverige. Men vi har trots detta många framgångsrika tillverknings
företag. Vad är det som gör att många företag fortsätter att producera i Sverige? Hur har de i den tuffa 
internationella konkurrensen lyckats bli ledande inom olika produktsegment? Vilka styrkor bygger svenska 
tillverkningsföretag på? Dessa frågor diskuteras utifrån en nyligen avslutad studie av tio svenska framgångs
rika industriföretag. 
– Birgitta Södergren, forskningsledare, Institutet för Personal & Företagsutveckling

16:20–16:40 Fikapaus

16:40–18:00 Paneldiskussion: mjuka faktorers inverkan på styrning
• Lokal: Gamla Salen

Gemensamt för deltagarna i denna session är att de nyligen har skrivit och publicerat böcker som alla an
knyter till mjuka faktorers roll i styrning. Erik och Lena har skrivit om hållbarhet och Göran och Lennart om 
agil styrning. Birgitta har studerat flexibel och innovativ produktion medan Jacob avslutningsvis skrivit om 
styrning av förändring. Moderatorn NilsGöran kommer under denna session samtala med författarna om 
hur budskapet i deras böcker kan användas för att konkret förbättra styrningen i företag och organisationer.
Moderator: Nils-Göran Olve, Gästprofessor vid Uppsala universitet och Linköpings universitet
– Erik Jannesson, universitetslektor vid Linköpings universitet 
– Lena Hök, hållbarhetschef vid Skandia samt verksamhetschef för Skandias stiftelse Idéer för livet
– Göran Nilsson, universitetslektor i ekonomistyrning, Uppsala universitet
– Lennart Francke, f.d. CFO Handelsbanken och Head of Group Finance Swedbank
– Jacob Hallencreutz, VD, EPSI Rating Group
– Birgitta Södergren, forskningsledare, Institutet för Personal& Företagsutveckling

Snittar och dryck serveras i anslutning till sessionen.

18:00–19:30 Fortsatt mingel, snittar och dryck på Norrlands Nation
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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): https://goo.gl/B4ls1m
Sista anmälningsdatum: 19 mars
Plats: Norrlands Nation Fest & Konferens, Västra Ågatan 14, Uppsala

Hur hittar man till Uppsala och Norrlands Nation Fest & Konferens?
Norrlands Nation Fest & Konferens ligger på Västra Ågatan 14 intill Fyrisån centralt i Uppsala, 8 minuters gångväg 
från järnvägsstationen. 

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. Med bil tar det en timme från Stockholm, men parkering nära universitetet är 
ofta svårt att hitta. 

Karta direkt till Norrlands Nation Fest & Konferens finner du på: www.nnfk.se/576-2/ och parkeringskarta för 
Uppsala finns på: www.uppsala.se/globalassets/dokument/parkeringskarta-uppsala-tatort.pdf



Ulf Berghult är Group CFO på Trelleborgkoncernen sedan 2012, och har dessförinnan 
varit CFO på Dometic Group, Thule Group, och Rolls Royce Marine Systems, och även 
varit Controller på Trelleborgkoncernen innan dess. Ulf har en civilekonomexamen från 
Lunds universitet. 

Klas Danerlöv är samordnare för innovationsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. 
Han är statsvetare med bakgrund i regeringskansliet, kommunala verksamheter och har 
under åren jobbat med utvecklingsfrågor inom områden som näringspolitik, regional 
utveckling och offentlig upphandling. I sin roll på SKL ansvarar han bl.a. för ett samarbete 
med VINNOVA om att stimulera innovationskraften i kommuner, landsting och regioner. 
SKL:s inriktning på förnyelse och innovation berör grundläggande delar i offentlig 
förvaltning och välfärdsutveckling. 

Lennart Francke arbetade 1972–2008 i en rad olika befattningar i Handelsbanken och 
tillhörde 1998–2006 bankens koncernledning, först som kreditchef, sedan som CFO. Han 
föreläste då ofta om Handelsbankens decentraliserade managementmodell. Efter att ha 
lämnat Handelsbanken var han 2011–2014 knuten till Swedbank som Head of Group 
Finance och rådgivare till bankledningen. Han är nu styrelseordförande i Blomsterfonden 
och i SPK, styrelseledamot i Centrum för Näringslivshistoria, Qliro Financial Services, 
Valueguard och Youple och representerar Robur i ett antal börsbolags valberedningar. 
Lennart har också tillsammans med Göran Nilsson gett ut boken Det agila företaget – 
Fiskstim eller supertankers i en dynamisk värld?

Jacob Hallencreutz, tekn. dr., är VD för EPSI Rating Group, ett av Europas ledande 
marknadsundersökningsföretag. Jacob har 25 års erfarenhet av att leda förändring i 
både tillverknings- och tjänsteföretag, både som chef och organisationskonsult. Jacob är 
också förändringsforskare och har tillsammans med Einar Iveroth bl.a. skrivit Effective 
Organizational Change: Leading Through Sensemaking (Routledge).

Laura Hartman har 20 års erfarenhet av forskning och ledarskap inom välfärdspolitiska 
frågor. Hon har varit analysdirektör vid Försäkringskassan, forskningschef vid SNS och 
forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Hon är idag oberoende 
föreläsare, rådgivare och utredare, bland annat som ledamot i Kommissionen för jämlik 
hälsa och som ordförande för Tillitsdelegationen. Tillitsdelegationen, som tillsattes 
av civilminister Ardalan Shekarabi i juni 2016, har i uppdrag att arbeta för ökad tillit i 
styrningen av den offentliga sektorn.

CONTROLLERDAGEN 2017
Personbeskrivningar



Lena Hök är hållbarhetschef på Skandia, styrelseledamot i SIDA och CSR Sweden samt 
ordförande för svenska ICC:s kommitté för Corporate Responsibility. Lena är även 
verksamhetschef för Skandias stiftelse Idéer för livet som arbetar med att förebygga ohälsa 
och utanförskap. Stiftelsens forskning och verktyg har använts av mer än 100 kommuner 
i Sverige och Danmark. Hon har tidigare erfarenhet av att implementera och utvärdera 
hållbarhetsinsatser i stora organisationer, främst i egenskap av managementkonsult vid 
Environmental Resources Management (ERM) samt rådgivare vid JKL Group. 

Erik Jannesson är partner på Serus där han under många år föreläst, utbildat samt 
gett stöd till organisationer som arbetar eller vill arbeta med att mäta effekter och 
värdeskapande. Han har varit med och utvecklat det internationella konceptet Social 
Return On Investment (SROI) och är internationell kvalitetsgranskare av analyser 
baserade på just det konceptet. Erik har också disputerat i strategisk ekonomistyrning och 
är universitetslektor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Hans 
forskning har handlat om dels utformning och implementering av strategier och styrning i 
stora komplexa organisationer, dels organisering och styrning av sociala investeringar.

Johan Magnusson är docent och forskare vid Swedish Center for Digital Innovation. Hans 
forskning berör digitalt ledarskap och styrning. Han är verksam vid Göteborgs universitet 
och Chalmers samt som återkommande krönikör, debattör och rådgivare inom industrin. 
För ytterligare information se www.scid.se/johan-magnusson

Lena Möllerström Nording, är auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton. Hon 
är sedan 2010 också styrelseordförande för Grant Thornton i Sverige. Lena har mer än 
30 års erfarenhet som revisor och arbetar främst med medelstora och större ägarledda 
företag, men också noterade och statliga bolag. Hon ingår i branschorganisationen FARs 
styrelse och sitter också med i Revisorsnämndens examensråd. 

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. Exempel på två böcker är Controllerhandboken 
(redaktörskap tillsammans med Nils-Göran Olve, utgiven av Liber) och Strategisk 
ekonomistyrning – med dialog i fokus (redaktörskap tillsammans med Carl-Johan Petri 
och Alf Westelius, utgiven av Studentlitteratur). 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 supertankers 
i en dynamisk värld? Göran är också medförfattare till den internationella läroboken 
Management Control Systems: European Edition. 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. 

http://www.scid.se/johan-magnusson


Nils-Göran Olve är gästprofessor vid Uppsala universitet och Linköpings universitet. 
Han är forskare, konsult, lärare och författare. Sedan 1980-talet har han gett ut böcker 
om ekonomistyrning som hör till de mest lästa på svenska, och i flera fall även fått 
internationell spridning. De har handlat om budgetering, controllerroller, företagsköp, 
styrkort, imaginära organisationer med mera. Under 2013 var han en av redaktörerna 
för en helt omarbetad upplaga av Controllerhandboken och medförfattare till ett par 
nya böcker om balanced scorecard (på Liber) samt en bok om innovativ prissättning 
(Prismodeller; på Studentlitteratur). Andra aktuella intressen är intern kontroll och 
produktkalkylering.

Sofie Pandis-Iveroth är strateg och projektledare för Innovationsplattform Hållbara 
Stockholm på exploateringskontoret i Stockholms kommun. I sin roll driver och ansvarar 
Sofie för verksamhetens innovationsuppdrag och utvecklar strategier och verktyg för 
ledning och styrning av hållbarhetsmål. Sofie har också en bakgrund som forskare och 
disputerade 2014 på KTH med en avhandling om hållbar stadsplanering med utgångspunkt 
från industriell ekologi. Detta arbete har också resulterat i en rad olika rapporter och 
vetenskapliga publikationer.

Erik Ringertz beskriver sig själv som hängiven följare och andlig ledare för konsultföretaget 
Netlight. Netlight hjälper sedan 1999 ledande bolag att vara framgångsrika i digitali-
seringens framkant och har ca 800 konsulter över hela Europa. Netlight är prisbelönt 
för sin hållbart lönsamma tillväxt, bl.a. som Maratongasell och Superföretag nio år på 
rad. Netlight blev även utsedd till Sveriges Attraktivaste Arbetsgivare två år på rad. 
Erik Ringertz blev utsedd till Årets Chef 2014 och Årets VD 2016 med motiveringarna 
”modern ledarstil som lockar talanger och ger en skymt av morgondagens ledarskap” och 
”modigt ledarskap som bygger på förtroende för människan och visar att det finns ett 
tydligt samband mellan tillit och lönsamhet”.

Carola Samuelsson har haft ett långt arbetsliv inom offentlig sektor, som chef, som 
personalare och som projektledare. De sista sju åren har hon ägnat åt genusfrågor, 
smartekonomi och sociala investeringar på strategisk nivå. Från och med 2016 arbetar hon 
som projektledare för Innovationsplattform Borås, som är ett gränsöverskridande arbete 
tillsammans med Högskolan Borås, Rise (SP), Borås Energi och Miljö och Borås Stad. 

Christofer Sjögren är chef för Investor Relations på Trelleborgkoncernen. Christofer har 
en lång erfarenhet som finansanalytiker inom investmentbanking, bland annat Carnegie, 
Danske Bank och Deutsche bank, och har även arbetat som IR-konsult för börsnoterade 
företag. Christofer har blivit utnämnd som Sveriges främsta IR-chef tre år i rad, senast 
2016. Han har en civilekonomexamen med inriktning ekonomisk analys från Lunds 
universitet.

http://www.innovationsplattformboras.se/


Roland Svensson, med en tidigare bakgrund som Director på PwC och Deloitte, arbetar 
sedan 2015 på heltid med att utveckla kommunalekonomer. Roland ansvarar bland annat 
för projektet Framtidens ekonomroll på KEF vilket även resulterat i en utbildning med 
samma namn. Roland har även stor erfarenhet av styrning, kontroll och riskhantering 
och har skrivit ett antal böcker inom dessa områden. Roland har hållit föredrag i ca 
120 av Sveriges kommuner, mer än hälften av landstingen/regionerna, flertalet statliga 
myndigheter samt en del EU-länder. 

Anna-Karin Stoltz Ehn arbetar idag som projektledare i gruppen stadsutveckling på 
forskningsinstitutet RISE där hon bl.a. är nationell koordinator för sex innovations-
plattformar inom ramen för Vinnovas program hållbara städer. Anna-Karin har mer än 
femton års erfarenhet av att arbeta med hållbar samhälls- och stadsutveckling, ofta i 
samverkan med forskning, näringsliv och offentlig sektor. Hon har tidigare bl.a. varit chef 
för Norra Djurgårdsstaden Innovation, Stockholms stad och utredningssekreterare i 
regeringens kommittee Delegationen för hållbara städer.

Birgitta Södergren är docent i företagsekonomi och verksam som organisationsforskare 
på IPF, Institutet för Personal- och Företagsledning. IPF ägs av Uppsala Universitet, 
och är ett ”hybrid-institut” på bron mellan teori och praktik. Hon har tidigare 
bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning har bl.a. handlat om 
organisationsförändringar, om ledning av kunskaps- och innovationsintensiva verksamheter, 
samt om effektiv kommunikation i arbetsgrupper.
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