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

• Digitalisering, robotar och finansiell rådgivning
• Ledarskap i en decentraliserad organisation
• Tillitsstyrning
• Funktionell dumhet och bristen på kritiskt tänkande  
 och reflektion 
• Passion som drivkraft
• Framgångsrik styrning av kommunal verksamhet
• Förändringar av ekonomens roll och kompetens 
• Från produkt- till kundorienterade affärsmodeller  
 – styrningsutmaningar inom Scanias ekosystem

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

CONTROLLERDAGEN 2019
Originalet sedan 30 år

Fronten inom styrning  
och verksamhetsutveckling

3 APRIL 2019 UNIVERSITETSHUSET
BISKOPSGATAN 3, UPPSALA

Palle Lundberg, stadsdirektör, 
Helsingborgs stad
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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 Funktionell dumhet i organisationer – fördelar och fallgropar
• Lokal: Sal X

Om den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar. Funktionell dumhet handlar om en stark benägen-
het att tänka ”innanför boxen”, att anamma gängse framgångsrecept, professionsideal, följa regelverk, hålla 
sig till befattningsbeskrivningen mm och avstå från självständigt tänkande och reflektion. Man gör som 
chefen säger eller som alla andra gör, följer modevågor och så vidare. Mycket styrning leder till effekten att 
folk inte tänker själva. För individen är det ofta enklast att vara följsam och utveckla talang för funktionell 
dumhet. För organisationer är det ofta bra att på kort sikt betona disciplin, regelföljande och göra mycket 
som ser bra ut (skyltfönsteraktiviteter). På lång sikt är det djupt problematiskt, både för individer och 
organisationer.
– Mats Alvesson, professor, Lunds universitet

10:50–11:10 Fikapaus

11:10–12:00 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session A: Från produkt- till kundorienterade affärsmodeller – styrningsutmaningar inom  
Scanias ekosystem
• Lokal: Sal IX

Transportbranschen står inför en stor transformation som ger helt nya styrningsutmaningar, då de tre 
megatrenderna urbanisering, digitalisering och hållbarhet håller på att förändra branschen radikalt. Dessa 
driver också på tre disruptiva teknologier: automatisering, ”connectivity” och elektrifiering. Detta skapar i 
sin tur ett helt nytt affärslandskap som kan beskrivas som ett dynamiskt ekosystem av aktörer som påver-
kar och påverkas av varandra. Inom detta ekosystem tillhandahålls idag värdefull fordonsdata som skapar 
helt nya affärsmöjligheter långt bortom kärnverksamheten. Denna session handlar om styrningsutmaningar 
inom transportbranschens ekosystem och transformationen från produkt- till kundorienterade affärs-
modeller inom delar av Scania. 
– Anders Dewoon, Director, New Business Solutions, Scania Group

Session B: Helsingborgs stad – Sveriges KvalitetsKommun 2017
• Lokal: Sal IV

Helsingborg har erhållit utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2017. Kommunen kännetecknas av öppen-
het och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med ett tydligt 
fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kom-
munen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare som tillsammans arbetar för 
att ständigt förbättra servicen för helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar 
förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kommunens tjänster.
– Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
– Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad

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

13:00–13:30 Alumniföreläsning: Digitalisering i finansiell rådgivning – tar robotarna över?
• Lokal: Sal X

För drygt tio år sedan var det en självklarhet att boka sin resa genom en resebyrå på stan. Nu vet de flesta 
inte ens var det finns sådana kontor att besöka. Håller samma sak på att ske inom finansiell rådgivning? Vad 
är insikterna från att jobba med en start-up i en regulatorisk bransch jämfört med att sitta på storbank? 
Hur outsourcar man med en minimal budget och vilka beslut gör en till en bra beställare? På vilket sätt 
skiljer sig styrning i ett traditionellt bolag från den i ett digitalt?
– Anton Fagerlönn, Chief Security Officer (CSO), Fundler

13:30–13:40 Bensträckare
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13:40–14:30 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session C: Kommer ekonomens roll och kompetens att förändras?
• Lokal: Sal IX

Ekonomrollen har på senare tid ifrågasatts som en följd av digitalisering och andra närliggande trender. 
Digitaliseringen och den fjärde industriella revolutionen öppnar upp för en automatisering av delar av 
ekonomens arbete och kan leda till genomgripande förändringar av hur organisationer styrs. Denna session 
diskuterar vad ekonomens kärnkompetens egentligen består av samt om, och i sådana fall hur, den håller på 
att förändras. 
– Fredrik Nilsson, Fredrik Nilsson, professor, Uppsala universitet
– Karin Apelman, generalsekreterare och vd, FAR

Session D: Ledarskap i en decentraliserad organisation
• Lokal: Sal IV

Vi lever i en tid med många utmaningar. Det ställer krav på ett ledarskap som säkerställer en hållbar ut-
veckling för både individen, organisationen och samhället. Förståelse för mänsklig motivation och kunskap 
om hur en förändring blir både hållbar och framgångsrik är väsentligt. Handelsbanken är en decentraliserad, 
värderingsstyrd organisation i en bransch som står inför förändringar vad gäller regelverkskrav, förändrat 
kundbeteende, konkurrens och automatisering. Patrizia Bricca kommer att beskriva Handelsbankens syn på 
ledarskap och ge konkreta exempel på hur Handelsbanken jobbar med ledarutveckling och chefsförsörj-
ning. 
– Patrizia Bricca, Group HR Leadership Development and Learning, Handelsbanken

14:30–14:50 Fikapaus

14:50–15:40 Tillitsstyrning – fungerar det i praktiken?
• Lokal: Sal X

Få har väl missat det stora intresset kring tillitsstyrning och de flesta tycker nog att det låter bra. Men 
många undrar nog också om medarbetare har kompetens eller ens vilja att ta mer ansvar, om man kan lita 
på att medarbetarna är motiverade, och om man kan lita på att medarbetarna fattar beslut som är bra 
för organisationen snarare än för dem själva. Naturligtvis kan man inte vara säker på något av detta. Men 
samtidigt finns det många exempel på att tillitsbaserad styrning fungerat väldigt väl och under lång tid. Vi 
ska titta närmare på några av dessa exempel.
– Göran Nilsson, universitetslektor, Uppsala universitet

15:40–15:50 Bensträckare

15:50–16:40 Vision och värdegrund – ovärderliga verktyg i ledarskapet
• Lokal: Sal X

En tydlig och väl förankrad värdegrund skapar trygghet, den ger oss ett stabilt golv att stå på. En vision som 
är inspirerande och som vi är överens om i organisationen skapar riktningen – den ger oss ett vart och ett 
varför. Dessa verktyg är ovärderliga i det dagliga ledandet av organisationer, enskilda medarbetare och av 
mig som ledare. Det ska inte bli som det blir – det ska bli som vi vill att det ska bli. Detta har varit extra 
viktigt för mig som omsorgsentreprenör och för mina medarbetare då vi fått det stora privilegiet att stötta 
människor med omfattande funktionsnedsättningar.
– Annika Meinhardt, entreprenör, Arena för Utveckling i Stockholm

16:40–17:40 Traditionell sherrymottagning och guidad rundvandring i det anrika Kanslersrummet 
(i Universitetshuset)

Det exklusiva Kanslersrummet är en samlingspunkt där många stämningsfulla akademiska ceremonier  
sker – en tradition sedan 1600-talet.



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/U1kTUA
Sista anmälningsdatum: 26 mars
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. SJ tåg från Stock holm 
till Uppsala går flera gånger i tim men 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 (parkeringskarta: https://goo.gl/WxPs8t).

Om Controllerdagen
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 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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