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Fronten inom ledarskap, 
management och styrning

2 JUNI 2022 UNIVERSITETSHUSET
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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 nu också möjligheten att delta online via Zoom.  
Årets teman är högaktuella styrningsfrågor och består av:

• Globala strategier i en föränderlig värld
• Agila metoder – Lösningen på det mesta eller ännu en  
 managementfluga?
• Digitalisering, HR och rekryteringsparadoxen: tekniklösningar  
 som både möjliggör och förstör rekryteringseffektivitet
• Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling – Från SDG 2030  
 till styrpraktiker
• Styrning och ledning för minskad klimatpåverkan
• Innovativ prissättning i en bransch under stark förändring
• Tillitsbaserad styrning och uppföljning
• Organisatoriska mellanrum – varför blir det fel trots att alla gör rätt?

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

Robert Bergqvist, seniorekonom, SEBLouise Bringselius, docent,  
Lunds universitet

Henrik Bäckström, direktör,  
NIVA Education, Nordiska  
ministerrådet i Helsingfors

Katarina Blomkvist, docent,  
Uppsala universitet

Anmälan för vanligt eller online-deltagande: 

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/49685



PROGRAM: CONTROLLERDAGEN 2 JUNI 2022

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 Globala strategier i en föränderlig värld
• Lokal: Sal X

Hur hanterar svenska storföretag nutida och framtida utmaningar? Återkommande geopolitiska spänningar, 
klimatkris med behov av hållbart företagande samt omfattande digitalisering. Sammantaget med pandemin 
som skakat världen står ett internationaliserat svenskt näringsliv inför nya utmaningar. Vart är globalisering-
en på väg och vilka konsekvenser ser svenska multinationella företag för sina globala strategier? Intervjuer 
med ledningar i 19 svenska storföretag har sökt svar på dessa frågor.
– Robert Bergqvist, seniorekonom, SEB
– Katarina Blomkvist, docent, Uppsala universitet

10:50–11:10 Fikapaus

11:10–12:00 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session	A:	Agila	metoder	–	Lösningen	på	det	mesta	eller	ännu	en	managementfluga?
• Lokal: Sal X

Det är idag många som arbetar med agila metoder i IT- och utvecklingsprojekt för att bättre kunna hantera 
en dynamisk och osäker omvärld. De agila metoderna som t.ex. Scrum eller SAFe kan mycket väl medföra 
stora fördelar, men det finns också problem kopplat till detta. Det första problemet är att man skapar agila 
öar som harmonierar illa med de traditionellt styrda delarna av organisationen. Det andra är det starka 
fokuset på agila metoder istället för på människor och kultur, vilket strider såväl mot det agila manifestet 
som teorier om hur man bäst styr under hög dynamik och osäkerhet.
– Göran Nilsson, Ek. Dr., Pernicitas

Session B: Digitalisering, HR och rekryteringsparadoxen: tekniklösningar som både möjliggör och 
förstör rekryteringseffektivitet
• Lokal: Sal IX

Kostnader förknippade med rekrytering har länge debatterats både i teori och praktik. Å ena sidan anses 
rekryteringsprocesser ha för höga sök-, transaktions-, och kontraktskostnader. Å andra sidan sker merpar-
ten av rekryteringar i arbetslivet via informella kanaler. Kan ett försök att standardisera och effektivisera 
rekryteringsprocesser via digitala lösningar som HR-tech rentav förstöra de mera informella tillvägagångs-
sätten för rekrytering? I ett längre perspektiv är jobbannonsen den centrala och formella markören för att 
en arbetsgivare tar initiativet för att finna en arbetstagare som kan utföra en arbetsuppgift. Kan teknolo-
gilösningar inom HR innebära ombytta roller, dvs att initiativet i högre utsträckning läggs på arbetstagare 
som annonserar sitt jobberbjudande? Är en dylik ”game changer” ett sätt att minska kostnaderna och 
samtidigt öka effektiviteten?
– Henrik Bäckström, direktör, NIVA Education, Nordiska ministerrådet i Helsingfors

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

13:00–13:50 Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling – Från SDG 2030 till styrpraktiker
• Lokal: Sal X

Uppföljning av hållbarhetsarbete är något som organisationer sedan länge ägnar sig åt, bland annat genom 
publicering av hållbarhetsrapporter. Trots det är hållbarhetsaspekter till stora delar frånvarande i orga-
nisationers interna verksamhetsstyrning. I den här sessionen diskuteras hur organisationer kan utforma 
styrsystem och processer som inkluderar hållbarhet. Vi berättar bl.a. om ett exempel från en offentlig 
organisation där man håller på att utveckla en hållbarhetsbudget. 
– Matti Skoog, professor, Åbo Akademi och Stockholms universitet
– Mathias Cöster, docent, Uppsala universitet 

13:50–14:00 Bensträckare
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14:00–14:50 TVÅ PARALLELLA SESSIONER
Session C: Styrning och ledning för minskad klimatpåverkan
• Lokal: Sal X

Hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan har under de senaste femtio åren fått allt större upp-
märksamhet internationellt som nationellt. Fortsatt finns dock utmaningen att gå från kunskap till faktisk 
handling för hållbar utveckling och människans överlevnad. Något som blev tydligt inte minst vid FN:s 26:e 
klimatkonferens som hölls i Glasgow i Skottland 2021.  En utmaning i arbetet är styrning och ledning för 
minskad klimatpåverkan som också förutsätter tydliga och jämförbara målsättningar. I denna session berät-
tar vi hur Uppsala och Eskilstuna kommun konkret arbetar med detta och de utmaningar och möjligheter 
som uppkommer.
– Katarina Gustafsson, enhetschef hållbarhet, Uppsala kommun 
– Malin Isaksson, kommunstrateg miljö, Eskilstuna kommun
– Sofie Pandis-Iveroth, expert inom innovation och hållbara städer, Anthesis 
– Hanna Westling, klimatstrateg inom energi och hållbara städer, Anthesis

Session D: Innovativ prissättning i en bransch under stark förändring
• Lokal: Sal IX

Veterinärmarknaden genomgår för närvarande en stor förändring. Allt fler privatpersoner äger djur, allt 
större del av kostnaderna finansieras via privata försäkringar, digitaliseringen gör att veterinärbesök kan 
ske på nya sätt och branschen förändras till följd av framväxten av riskkapitalfinansierade veterinärkedjor. 
Distriktsveterinärerna är en affärsdrivande del av Jordbruksverket och erbjuder veterinärtjänster till såväl 
privatpersoner som lantbruk. I detta pass berättar Petra Wadlund Lindh från Distriktsveterinärerna om 
hur de har analyserat och utvecklat helt nya prismodeller för att skapa långvariga och värdeskapande rela-
tioner till sina kunder, baserat på Distriktsveterinärernas unika affärsmodell.
– Petra Wadlund Lindh, teamledare prisgruppen, Distriktsveterinärerna Jordbruksverket
– Carl-Johan Petri, docent, Linköpings universitet
– Mathias Cöster, docent, Uppsala universitet 

14:50–15:10 Fikapaus

15:10–16:10 Tillitsbaserad styrning och uppföljning
• Lokal: Sal X

Forskare i Sverige och internationellt betonar idag hur styrning och ledarskap behöver utmärkas av större 
tillit till de chefer och medarbetare som arbetar i kärnverksamheten och till de kunder eller medborgare 
som verksamheten riktar sig till. Regeringen har i sin tillitsreform ställt sig bakom denna ambition, som 
många idag kallar för tillitsbaserad styrning och ledning. Denna inriktning innebär att vi undviker onödig 
detaljstyrning och strävar efter att undanröja onödig byråkrati och öka handlingsutrymmet i kärnuppdraget. 
I denna föreläsning får du en introduktion till filosofin, med såväl teoretisk grund som konkreta exempel. 
Särskild tonvikt läggs vid styrning och uppföljning.
– Louise Bringselius, docent, Lunds universitet

16:10–16:20 Bensträckare

16:20–17:10	 Organisatoriska	mellanrum	–	varför	blir	det	fel	trots	att	alla	gör	rätt?
• Lokal: Sal X

I decennier har vi sett ständigt växande behov av att samordna verksamheter över organisatoriska gränser 
(framför allt externa). Inte minst inom offentlig sektor. Framgångarna kan beskrivas som mycket måttliga. 
Huvudregeln är att interorganisatorisk samordning misslyckas. Med ett undantag – den mellan leverantör 
och kund. Ett av vår tids största behov av organisatorisk innovation handlar just om bättre gränsöverskri-
dande samordning. Annars kommer vi inte att kunna hantera klimatet, den psykiska ohälsan, gängkriminali-
teten, integrationen, omsorgen om äldre multisjuka. Ytterst är det tilltron till samhället som står på spel.
– Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan, ordförande för Stockholm Center of Governance

17:20–18:20	 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 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/49685
Sista anmälningsdatum: 23 maj
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. Senast tre dagar innan konferensen kommer 
du få en internetlänk sänt till din e-post. Den 2 juni 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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Robert Bergqvist utsågs till chefsekonom 
2007 med huvudansvar för bankens eko-
nomiska och finansiella prognoser och 
analysteam. Sedan 2021 valde Robert att 
ta ett steg åt sidan för att anta rollen som 
SEB:s seniorekonom med inriktning mot 
mer långsiktiga frågeställningar som t.ex. 
ekonomiskpolitiska utmaningar och rän-

tor, globaliseringen och förändringar av företagens värdekedjor, 
samt monetära trender inklusive utvecklingen av e-valutor. Innan 
anställningen på SEB arbetade Robert på Sveriges riksbank inom 
den penning- och valutapolitiska avdelningen där han var chef för 
analysavdelningen.

Katarina Blomkvist (Ekonomie doktor) 
är docent i entreprenörskap vid företags-
ekonomiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet. Hennes primära forskningsfokus 
är utveckling och internationalisering av 
nya teknologier inom etablerade företag. 
Sedan försvarandet av sin doktorsavhand-
ling 2009 har Katarina publicerat sin forsk-

ning i flertalet internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. 
Katarina har även varit gästforskare vid Rutgers University samt 
arbetat i Europaparlamentet. Katarina är aktiv medlem i flerta-
let internationella associationer såsom exempelvis the European 
International Business Association, the Academy of International 
Business, och the Academy of Management.

Louise Bringselius är docent i organisation 
och ledning (företagsekonomi) och lektor 
vid Lunds universitet, där hon även leder 
den tvärvetenskapliga miljön Institute for 
Public Affairs. Hon var forskningsledare i 
den statliga utredningen Tillitsdelegatio-
nen 2017–2019 och utvecklade i den rol-
len definitioner och vägledande principer 

samt ansvarade för tolv forskarledda försöksverksamheter. Hon 
har skrivit flera böcker om tillit och tillitsbaserat ledarskap sedan 
dess och är också aktiv i debatten. Under många år har Louise 
Bringselius studerat den statliga revisionen.

Henrik Bäckström är sedan 2021 direk-
tör för NIVA Education (Nordiska minis-
terrådet) i Helsingfors. Han har arbetat 10 
år i ledande ställning inom bemannings- 
och rekryteringsbranschen och har lång 
erfarenhet som fristående rådgivare. Han 
disputerade i företagsekonomi vid Uppsa-
la universitet 1999 och har en docentur i 

samma ämne från Åbo Akademi. 

Mathias Cöster är docent i industriell 
teknik vid Uppsala universitet. Forskar 
tillsammans med kollegor inom CASIP 
(Center for Advanced Studies of Innova-
tive Price models) om innehåll i och sam-
bandet mellan prismodeller, affärsmodel-
ler och affärsekologier. Därutöver forskar 
han även om verksamhetsstyrningsprakti-

ker för hållbar utveckling. Han har publicerat forskningsresultaten 
i såväl böcker som journalartiklar. Mathias är också verksam i olika 
sammanhang utanför universitetets väggar, bl.a. styrelsemedlem 
i företagarföreningen Tillväxt Gotland samt Gotlands lokalfinan-
siering. 

Katarina Gustafsson arbetar som en-
hetschef på Hållbarhetsavdelningen på 
Uppsala kommun med särskilt ansvar för 
klimat och mänskliga rättigheter. Hon har 
arbetat med ledarskapsfrågor, verksam-
hetsstyrning och verksamhetsutveckling 
i olika roller inom offentlig verksamhet, 
bland annat på Läkemedelsverket och 

e-Hälsomyndigheten, och har lång erfarenhet av hur styrsystem 
påverkar en organisations effektivitet och förmåga att uppnå mål. 
I sin nuvarande tjänst är frågan om hur vi ställer om våra offentliga 
organisationer för att stötta övergången till ett hållbart samhälle 
central.

Malin Isaksson har många års erfarenhet 
av att jobba med strategiska miljö-, klimat- 
och hållbarhetsfrågor både på kommunal 
och regional nivå. Senaste uppdraget har 
varit att tillsammans med kollegan Char-
lotte Halvarson Kindmark leda arbetet 
med ett nytt klimatprogram för alla som 
lever och verkar i Eskilstuna, samt leda 

kommunkoncernens interna klimatarbete.

Petra Lindh har arbetat mer än 20 
år inom Svensk upplevelseindustri på 
 ICEHOTEL i Jukkasjärvi med bland annat 
affärsutveckling, prisfrågor och försäljning 
av tjänster och service samt internationell 
franchise. Sedan 2016, finns Petra hos 
Distrikts veterinärerna, som är en del av 
Jordbruksverket, och arbetar bland annat 

med prisfrågor och utveckling samt modernisering av tjänster, pris-
sättningsstrategier och prismodeller. Hon ingår även i Jordbruks-
verkets krisorganisation och är chef för Distriktsveterinärernas 
nordligaste veterinärklinik i Kiruna, Norra Lappland.

CONTROLLERDAGEN 2022
Personbeskrivningar



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 böcker är 
”Det här är ekonomistyrning.” (tillsam-
mans med Nils-Göran Olve, Studentlitte-

ratur) 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 
har ett förflutet från Uppsala universitet, 
Handelshögskolan och Electrolux. Han 
leder nu sitt eget företag, Pernicitas AB, 
och erbjuder utbildning mm inom ma-
nagement och styrning. Han är särskilt 
intresserad av företag och organisationer 
som verkar i en dynamisk, osäker och 

komplex omvärld. Han är bl.a. författare till ”Det agila företaget”, 
tillsammans med Lennart Francke, styrelseproffs och tidigare CFO 
i Handelsbanken.

Sofie Pandis-Iveroth har arbetat med 
hållbarhet och klimat i över 10 år och 
arbetar idag som hållbarhetsrådgivare på 
Anthesis, med fokus på hållbara städer 
och energisystem. Sofie har lång erfa-
renhet från tidigare roller som forskare, 
projektledare, miljöexpert, klimatstrateg 
och innovationsledare. Det gör henne till 

en uppskattade rådgivare med fokus på styrning och ledning för 
hållbar utveckling.

Carl-Johan Petri är docent i industriell 
ekonomi vid Linköpings universitet och 
forskare vid CASIP (Centre for Advan-
ced Studies of Innovative Price models). 
Carl-Johan forskar och undervisar om 
strategi, styrning och innovativ prissätt-
ning och har skrivit ett flertal böcker och 
artiklar om sina forskningsområden.

Matti Skoog är professor i redovisning 
och styrning vid Åbo Akademi och do-
cent i företagsekonomi vid Stockholms 
universitet. Integrering av olika typer av 
hållbarhetsfaktorer i ekonomi och verk-
samhetsstyrningen har sedan 1990-talet 
varit en central del i hans forskning och 
undervisning såväl nationellt som inter-

nationellt. Detta har resulterat i en mängd olika publiceringar av 
såväl forskningsartiklar, bokkapitel som böcker. Exempel på detta 
är böckerna ”Boken om ekonomistyrning” och ”Integrerad verk-
samhetsstyrning” där han är medförfattare.

Mats Tyrstrup är docent vid Handels-
högskolan i Stockholm och verksam vid 
Stiftelsen Leading Healthcare. Han forskar 
om ledarskap i och organisering av kom-
plexa verksamheter t.ex. vård, skola och 
omsorg. Han är en av grundarna av Stock-
holm Center of Governance. Ett bolag 
som arbetar med rådgivning, utbildning 

och aktiv medverkan i komplexa förändringsprojekt (vilka invol-
verar två eller flera intressenter). En stor del av verksamheten är 
förlagd till utvecklingsländer och finansieras av Svenska institutet.

Hanna Westling har en bakgrund som 
civilingenjör inom energi, miljö och mana-
gement. Hanna arbetar med energi- och 
klimatstrategiskt arbete för kommuner 
och diskuterar systemgränser, beräknar 
klimatpåverkan, samverkar med närings-
livet och tar fram klimatfärdplaner. I sitt 
arbete inom energi och hållbara städer är 

hon även biträdande koordinator för BeSmå, Energimyndighetens 
nätverk för energieffektiva småhus, och verkar därigenom för en 
mer energieffektiv svensk småhussektor. I ett internationellt per-
spektiv arbetar Hanna även med ESG och klimatmålsättningar hos 
riskkapitalbolag.
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