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

• Styrningens svårigheter och möjligheter

• Hjärnan och styrning 

• Budgetprocesser och förändringsarbete

• Hållbarhet 2.0 och framtidens verksamhetsstyrning

• Artificiell Intelligens – AI

• Transformation av ekonomifunktionen

• Controllerns viktiga roll i förändringsarbete 

• Styrningens utmaningar i digitaliseringens tidevarv 

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

CONTROLLERDAGEN 2018
Originalet sedan 30 år

Fronten inom styrning  
och verksamhetsutveckling

19 APRIL 2018 NORRLANDS NATION FEST & KONFERENS
VÄSTRA ÅGATAN 14, UPPSALA

Leila Karchaoui, förändringsledare 
och f.d. redovisningschef på  
Kronans Apotek

Mattias Westerlund, budgetchef, 
Stockholms stad
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PROGRAM: CONTROLLERDAGEN 19 APRIL 2018

08:30–09:00 Registrering (kaffe och smörgås serveras)

09:00–10:15 Introduktion: Möjligheter och svårigheter att styra
• Lokal: Gamla salen

Styrning är en mycket svårt konst. Den varierar starkt beroende på vad för typ av verksamhet som bedrivs 
och den omgivning som organisationen är verksam i. Samtidigt finns det underliggande likheter mellan all typ 
av styrning. Denna paneldiskussion diskuterar styrningens svårigheter och hur vi gemensamt kan lösa dessa.
– Välkomnande av Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet
– Therese Carlborg, COO, Vator Securities
– Sofie Ljungqvist, Director Strategic Development & OPEX, Fresenius Kabi
– Johan Rehnström, Regional Finance Director, Agnico Eagle Europe
– Annika Wallenskog, chefsekonom, SKL

10:15–10:30 Fikapaus

10:30–11:15 Hjärnan och styrning
• Lokal: Gamla salen

Kunskap om hjärnan är viktig om vi ska förstå hur individer interagerar med styrsystem och fattar beslut på 
basis av information från dessa. I denna session berättar Lars Frimanson om fynd från en ny typ av styrnings-
forskning som använder neurovetenskapliga metoder. Den kan hjälpa oss att förstå varför individer uppvisar 
skillnader i hur de interagerar med information från styrsystem, liksom hur chefers användning av styrsystem 
kan orsaka neurobiologiska effekter hos medarbetarna. 
– Lars Frimanson, forskare, Uppsala universitet

11:15–12:00 Mingellunch

12:00–12:30 Alumniföreläsning: Hållbarhet 2.0 – big data, machine learning och framtidens verksamhetsstyrning
• Lokal: Gamla Salen

Allt fler studier visar att bolag som bedriver en hållbar verksamhet är mer lönsamma. Samtidigt som hållbar-
het går från corporate social responsibility till mera av att vägleda dagliga beslut och strategier för kärnaf-
fären så pågår en datarevolution inom samhället. Den inkluderar hållbarhetsdata, big data, kvantitativa pro-
cesser, machine learning etc. och ger oss tillgång till global, daglig uppdaterad data och information bortom 
det bolagen själva rapporterar. Maria Mähl diskuterar och visar hur nya verktyg inom hållbarhetsdata kan 
appliceras i praktiken.  
– Maria Mähl, Director, Arabesque Partners

12:30–12:50 Fikapaus 

12:50–13:50 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session A: En gemensam budgetprocess i Stockholms stad 
• Lokal: Strömholms Sal 

Kommunal styrning utgår i hög grad från budgetprocessen. En välfungerande process med tydliga roller och 
ett smart systemstöd kan möjliggöra bättre och tidigare beslut, ökad effektivitet, och möjligheter till jämfö-
relser. Men hur åstadkoms detta i Sveriges största kommun med 40 000 anställda i vitt skilda verksamheter? 
I detta pass får du ta del av erfarenheterna från Stockholms stads budgetprojekt – samt reflektera över hur 
viktiga lärdomar kan tillämpas i din verksamhet. 
– Caroline Andersson, VD, Governo
– Mattias Westerlund, budgetchef, Stockholms stad

Session B: Erfarenheter från en global transformation av ekonomifunktionen
• Lokal: Discot

Johan Rehnström kommer i denna session att ge oss en beskrivning av sina erfarenheter som projektledare 
för ett globalt transformationsprojekt i ett företag som är noterat på New York och Torontobörserna. 
Vilka utmaningar ställs man inför och vilka är lärdomarna? Hur kan man agera för att minimera riskerna och 
maximera fördelarna. Vilka åtgärder behöver vidtas för att framgångsrikt kunna hantera den förändring som 
projektet för med sig? Dessa och andra frågor tänker Johan ta upp i denna session.
– Johan Rehnström, Regional Finance Director, Agnico Eagle Europe

13:50–14:10 Fikapaus 
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14:10–15:10 AI & styrning
• Lokal: Gamla salen

I allt större utsträckning kan styrning och mänskligt agerande förstärkas genom artificiell intelligens (AI). 
Förväntningarna är stora men frågan är i vilken utsträckning dessa kan infrias? I denna session diskuteras or-
ganisatoriska lärdomar av att införa AI i privat såväl som offentlig sektor, inklusive behov, möjligheter, styrkor 
och svagheter.
– Jan Lindvall, docent, Uppsala universitet
– Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo
– Jonas Kjellstrand, Executive Adviser, UCC

15:10–15:30 Fikapaus 

15:30–16:15 Controllerns viktiga roll i förändringsarbete 
• Lokal: Gamla salen

Controllern har en viktig roll att spela i det pågående förändringsarbetet. Genom att vara nyfiken, ligga ett 
steg före och tänka utanför boxen kan du öka lönsamheten och den humana hållbarheten. Hur kan man 
som controller ställa krav på resten av organisationen för att öka produktiviteten och effektiviteten? Hur 
kan man gasa och bromsa utan att tappa farten i verksamheten? Leila ger konkreta tips på hur du kan ta 
controllerrollen ett steg längre – mer tid, mer energi och mer nytta för hela verksamheten.
– Leila Karchaoui, förändringsledare och f.d. redovisningschef på Kronans Apotek

16:15–16:30 Fikapaus 

16:30–17:45 Paneldiskussion: Styrningens utmaningar i digitaliseringens tidevarv (snittar och drycker serveras)
• Lokal: Gamla salen

Gemensamt för deltagarna i denna session är att de antingen arbetar med eller skrivit böcker om digitalise-
ring, styrning och värdeskapande. Alf och Jan har båda skrivit böcker om hur digital teknik förändrar spel-
reglerna för styrning, Martin har varit delaktig i en färsk digitaliseringsrapport, och både Anna och Martin 
arbetar praktiskt med frågorna. Moderatorn Nils-Göran kommer under denna session samtala med dessa 
personer om hur deras insikter och erfarenheter kan användas för att konkret förbättra organisationers 
styrning i digitaliseringens tidevarv.
– Moderator: Nils-Göran Olve, tidigare gästprofessor vid Uppsala universitet och adjungerad professor  

vid Linköpings universitet
– Jan Lindvall, docent, Uppsala universitet 
– Anna Pegelow, strateg, digitaliseringsavdelningen, SKL
– Martin Rosendahl, partner, McKinsey
– Alf Westelius, professor, Linköpings universitet

17:45–19:00 Fortsatt mingel, snittar och dryck på Norrlands Nation



Praktiska upplysningar
Pris: 2 750 kronor plus moms 
Frågor: Einar Iveroth, einar.iveroth@fek.uu.se, telefon 070-449 75 10
Anmälan via länken (bindande anmälan): https://goo.gl/ak84eF
Sista anmälningsdatum: 8 april
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 Norrlands Nation Fest & 
Konferens är ofta svårt att hitta.

Karta direkt till Norrlands Nation Fest & Konferens finner du på: https://goo.gl/maps/mVkskEhf9QS2 
och parkeringskarta för Uppsala finns på: www.uppsala.se/globalassets/dokument/parkeringskarta-uppsala-tatort.pdf

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 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 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 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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