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Fronten inom ledarskap, 
management och styrning

4 MAJ 2023 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 också möjligheten att delta online via Zoom. Årets 
teman är högaktuella styrningsfrågor och består av:

• Hur nuvarande styrning motverkar ändamålsenlig digitalisering
• Empatiskt ledarskap – fördelar och utmaningar 
• Hållbarhet ur kundens perspektiv
• Digitala valutor och imaginära pengar: vad historien lär oss om  
 framtidens betalningssystem
• Intuition en dold del av professionell kunskap
• Förnya offentlig sektor – Igen
• Management of operational risk with a federated IT-model in the era  
 of digitalization
• Hur hanterar vi hållbarhetsfrågor när vi växlar upp och förändrar allt?

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

Lennart Wittberg, Strateg, Effektiv styrningHelen Tarvis, Head of Risk, Group  
Channels & Technologies, Swedbank AB

Sandra Signarsdotter, Präst i Gustaf Vasa 
församling, Svenska kyrkan

Johan Magnusson, professor,  
Swedish Center for Digital Innovation, 
Göteborgs universitet

Berit Lindholm, VD, SIQ – Institutet för 
kvalitetsutveckling

Anmälan för vanligt eller online-deltagande: 

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77888

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77888


PROGRAM: CONTROLLERDAGEN 4 MAJ 2023

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  Hur nuvarande styrning motverkar ändamålsenlig digitalisering
• Lokal: Sal X

I upprepade studier finner vi samma mönster: att sättet verksamheten designat sin styrning direkt 
 motverkar digitalisering. Givet att digitalisering lyfts fram som avgörande krävs ett omtag i styrningen. 
 Sessionen bygger på exempel från studier inom offentlig sektor där resultaten visar att styrningen ger 
direkt negativa effekter på vad verksamheten behöver uppnå. 
– Tomas Lindroth, universitetslektor, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet
– Johan Magnusson, professor, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

10:50–11:10  Fikapaus

11:10–12:00  TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session A: Digitala valutor och imaginära pengar: vad historien lär oss om framtidens betalningssystem
• Lokal: Sal X

Det har inte undgått någon att teknologiska förändringar också påverkat det monetära systemet. Allt från 
att en övervägande del av alla transaktioner sker digitalt till att centralbanker försöker skapa e-valutor och 
att nya valutor samtidigt skapas utan koppling till vare sig centralbanker eller det mer traditionella finans-/
banksystemet. Men hur skiljer sig olika typer av digitala pengar från olika historiska monetära lösningar?  
Vad är nytt och vad är en ny fasad klistrad på ett gammalt fenomen? Kommer den teknologiska förändring-
en förändra våra monetära system i grunden eller har den redan gjort det? Och vilka framtida scenarier 
kan vi förvänta oss? 
– Anders Ögren, professor, Uppsala universitet

Session B: Hur hanterar vi hållbarhetsfrågor när vi växlar upp och förändrar allt?  
• Lokal: Sal IX

LKAB har bedrivit verksamhet och utvecklats i över 100 år och har idag förutsättningar att fortsätta 
bortom 2060. Vi har också flyttat två samhällen och nu senast presenterat den största kända fyndigheten 
i Europa av sällsynta jordartsmetaller. Det och mycket annat är del av vår största omställning hittills med 
målet om en koldioxidfri produkt och produktion 2045. Men vilka förändringsutmaningar medför omställ-
ningen och hur säkerställer vi hållbarhet?
– Erik Sundqvist, Hållbarhetsstrateg, LKAB

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

13:00–13:50  Intuition en dold del av professionell kunskap
• Lokal: Sal X

Analys med hjälp av modeller rekommenderas ofta för att lösa komplexa problem. Exempel är styrel-
sen som beslutar om ett förvärv baserat på kalkyler och noggrann analys av underlaget. Eller ekonomer 
på Riksbanken som prognosticerar tillväxt, inflation och räntor med olika modeller för att vägleda beslut 
om styrräntan. Men är det verkligen så det går till? Leder analys och modeller till de bästa lösningarna?  
Kommer vår djupa erfarenhet fram i användningen av analys och modeller? I den här sessionen kommer 
vi visa på hur intuition utgör en vital del av professionell kunskap och betydelsen av att använda intuition 
vid lösning av komplexa problem.
– Michael Grant, universitetslektor, Uppsala universitet

13:50–14:00  Bensträckare



PROGRAM: CONTROLLERDAGEN 4 MAJ 2023

14:00–14:50 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session C: Management of operational risk with a federated IT-model in the era of digitalization 
• Lokal: Sal X

In the current transitional era, large incumbent banks are investing considerable efforts to modernize 
legacy infrastructure whilst adopting agile ways of working. In this session practical insights into risk mana-
gement in banking is discussed: vertical and horizontal risk management in a federated IT model, new tech-
nologies and regulatory demands, increasing cooperation with third parties, and finally how such challenges 
create demands from the organization and people in terms of skills, governance and culture.
– Helen Tarvis, Head of Risk, Group Channels & Technologies, Swedbank AB

Session D: Förnya offentlig sektor – Igen
• Lokal: Sal IX

Styrningen inom offentlig sektor präglas av tankegodset från New Public Management –som innebar en 
förnyelse när idéerna fick genomslag under 1990-talet. Men många har länge upplevt att New  Public 
 Management skapar fler problem än vad det löser. Men frågan är hur en förnyelse ska se ut. Denna för-
nyelse behöver utgå från den offentliga sektorns syfte som handlar om komplexa samhällsfrågor och därför 
kräver det samverkan mellan många aktörer. Det behövs också en systemsyn. I denna föreläsning får du 
konkreta beskrivningar över hur en styrning kan utformas som kan göra offentlig sektor bättre och som 
utgår från hur verkligheten ser ut.
– Lennart Wittberg, strateg, Effektiv styrning

14:50–15:10 Fikapaus

15:10–16:00 Hållbarhet ur kundens perspektiv
• Lokal: Sal X

Svenskt Kvalitetsindex har sedan 2008 sett en allt starkare relation mellan kunders uppfattningar om 
samhällsansvar och deras kundnöjdhet. Siffrorna visar också att de kunder som anser att företag lever upp 
till deras hållbarhetskrav också är nöjdare, vilket borde ses som en affärsmöjlighet. I en osäker tid är fram-
tidens vinnare de aktörer som blir bäst i klassen på att lyssna på dagens och morgondagens kunder, också 
när det gäller hållbarhet.
– Jacob Hallencreutz, docent, Uppsala universitet, och koncernchef, EPSI Rating Group
– Berit Lindholm, VD, SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling

16:00–16:20 Bensträckare

16:20–17:10 Empatiskt ledarskap – fördelar och utmaningar
• Lokal: Sal X

Existentiella frågor har alltid varit viktiga för människor i alla tider. Givet de senaste årens utveckling, med 
pandemi, krig, död och allmän oro, så har behovet av dessa samtal ökat ytterligare. Människan idag söker 
en djupare mening och söker förstå orsak och verkan i en tid präglad av stora påfrestningar. Dessa sårbara 
tider kräver ett annat ledarskap. Under lång tid har man talat om agilt ledarskap. Det man talar om nu 
är behovet av empatiska ledare. På vilket sätt kan kyrkans arbete bidra till fördjupad förståelse för dessa 
frågor? Hur kan vi branschöverskridande lära av varandras erfarenheter? Och vilka är utmaningarna?
– Sandra Signarsdotter, präst i Gustaf Vasa församling, Svenska kyrkan

17:10–18:00	 Avslutning:	dryck,	snittar	och	mingel	i	Universitetshusets	trapphall



Praktiska upplysningar
Pris	för	fysiskt	deltagande	i	Uppsala	universitetshus:	4 400 kronor plus moms

Pris för deltagande online: 2 800 kronor plus moms
Vill ni uppleva Controllerdagen tillsammans och från en och samma organisation så kontakta  
Einar Iveroth (einar.iveroth@fek.uu.se) angående mängdrabatt.

Anmälan	via	länken	(bindande): https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77888
Sista anmälningsdatum: 25 april för fysiskt deltagande och 2 maj för deltagande online
Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Frågor: controllerdagen@fek.uu.se 

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 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 via Zoom. Dagen innan konferensen kommer 
du få en internetlänk sänt till din e-post. Den 4 maj kan du enkelt klicka på länken för att delta. Det enda du behöver 
tänka på är att du har en bra internetuppkoppling och en webbläsare.

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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Jacob Hallencreutz är docent samt sty-
relseordförande och koncernchef för EPSI 
Rating Group, ett av Europas ledande 
marknadsundersökningsföretag. Jacob har 
30 års erfarenhet av att leda förändring 
i både tillverknings- och tjänsteföretag, 
både som chef och organisationskon-
sult. Jacob är också förändringsforskare 

och författare och har tillsammans med Einar Iveroth bl.a. skrivit 
” Effective Organizational Change: Leading Through Sensemaking” 
(Routledge) samt ”Leadership and digital change: The digitalization 
paradox” (Routledge).

Berit Lindholm är VD för SIQ – Institu-
tet för kvalitetsutveckling. Hon har tidiga-
re varit VD och koncernchef på Bluefish 
Pharmaceuticals. Berit har en bred erfa-
renhet och har exempelvis innehaft flera 
olika globala roller på AstraZeneca inom 
supply chain, IT, produktion, och framför 
allt strategi och förändringsledning. Hon 

har också bott och arbetat i Indien och i Storbritannien under sin 
karriär. Berit har även aktiva styrelseuppdrag på Swedish Chamber 
of Commerce, India och i Bluefish Pharmaceuticals AB.

Tomas Lindroth är lektor och avdelnings-
chef för Sveriges ledande informatik-
avdelning vid Göteborgs universitet. Hans 
forskning rör styrningsrelaterade frågor 
kring digitalisering, särskilt inom sjukvår-
den. Tomas bedriver klinisk forskning med 
syftet att skapa konkreta lösningar på re-
gionernas utmaningar.

Johan Magnusson är professor vid Göte-
borgs universitet, föreståndare för 
Swedish Center for Digital Innovation 
(www.scdi.se) samt forskningsledare vid 
Forskningskonsortiet Digital Förvaltning 
(www.digitalforvaltning.se). Hans forsk-
ning fokuserar på styrningsrelaterade frå-
gor relaterat till digitalisering. Johan är en 

flitig debattör som bland annat utsetts till en av de 50 mest infly-
telserika individerna inom teknik (Tech50).

Fredrik Nilsson är professor i företags-
ekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsa-
la universitet. Hans forskning är inriktad 
på hur ekonomistyrningen utformas och 
används för att formulera och implemen-
tera strategier. Två exempel på böck-
er är ”Strategic Management Control: 
 Successful Strategies Based on Dialogue 

and Collaboration” (redaktörskap tillsammans med Carl-Johan 
 Petri och Alf Westelius, Springer) och ”Controllerhandboken”, 
elfte upplagan (redaktörskap tillsammans med Nils-Göran Olve, 
Liber). Fredrik är ordförande för Svenska Revisionsakademin samt 
den nationella forskarskolan Management och IT.

Michael Grant forskar om expertis och 
experters användande av intuition i kom-
plicerade bedömningar och beslut. Han 
har också gjort studier inom förvärv 
av företag och revisorers bedömningar 
vid granskning av räkenskaper. Michaels 
forskningen är publicerad i vetenskapliga 
artiklar och bokkapitel, nyligen i boken 

” Intuitive Expertise and Financial Decision-Making” (tillsammans 
med Fredrik Nilsson, Routledge). Michael har en bakgrund från 
 näringslivet med mer än 20 års erfarenhet av internationellt arbete 
med företagsförvärv.

Erik Sundqvist är i grunden civilingenjör 
(ind. ek.) och arbetar idag vid gruv- och 
mineralkoncernen LKABs hållbarhets-
avdelning som strateg med fokus på bland 
annat ledningssystem. Disputerade 2018 
inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska 
universitet med en studie kring effektivi-
tet i projektorganisationer.

Sandra Signarsdotter är biträdande kyr-
koherde och chef i Gustaf Vasa kyrka 
i Stockholm. Hon sitter som ledamot i 
Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta be-
slutande organ och har i den funktionen 
drivit igenom beslut gällande #metoo och 
jämställdhet. Utifrån hennes arbete med 
dessa frågor inbjöds hon att föreläsa på 

Facultades EST Brazil – genus och teologikongressen 2019, utifrån 
temat vulnerability, resistence and justice. År 2022 debuterade 
Sandra med boken ”En del av livet – berättelser om förlust av när-
stående” (Verbum). Hon skriver regelbundet artiklar och texter 
för olika tidningar och är en regelbundet anlitad föreläsare. Under 
lång tid har hon arbetat för att kyrkan och andra organisationer 
och företag ska samverka mera.

CONTROLLERDAGEN 2023
Personbeskrivningar



Helen Tarvis has 20 years of experience 
of risk and process management from 
both 1st and 2nd line of defence roles in 
the banking sector. Helen has worked on 
leading positions in cross-border teams 
in Swedbank Baltic region as well as at 
Swedbank Group level covering all home 
markets. In her current position she is re-

sponsible for leading, coordinating and providing assurance on the 
operational efficiency of the risk management processes, and se-
curing a relevant internal control structure in Group Channels & 
Technologies. This is done within the unit of the Swedbank Group 
by providing infrastructure, platform and channel related services 
in all Swedbank home markets.

Lennart Wittberg är författare och före-
läsare som arbetar tillsammans med Ef-
fektiv styrning AB för att hjälpa offentlig 
sektor att utveckla bättre och billigare 
tjänster som möter medborgarnas be-
hov. Han har sedan tidigare en lång bak-
grund från Skatteverket där han arbetat 
som strateg och haft en avgörande roll i 

Skatte verkets utveckling från fruktad skattefogde till omtyckt ser-
vicemyndighet. Lennart skriver böcker om förändring, strategiskt 
tänkande och offentlig sektor.

Anders Ögren är Professor i ekonomisk 
historia vid Uppsala universitet och före-
ståndare för Uppsala Centre for Business 
History (UCBH). Tidigare verksam vid 
Ekonomihögskolan, Lunds universitet, 
Nanterre Université i Paris, Sciences Po 
i Paris, Barnard College vid Columbia 
University i New York, Stern School of 

 Business vid New York University och Handelshögskolan i Stock-
holm. Forskar främst inom finansiell, monetär och företagshistoria 
samt ekonomisk doktrinhistoria.
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