
 

   

Certifierad CIO - Inspiration, Kunskap 
och Na tverk 
Du är varmt välkommen till Certifierad CIO. Det kommer att bli en spännande och lärorik tid under 
det kommande halvåret. Med utgångspunkt från de krav och utmaningar som ställs på en CIO nu och 
i framtiden kommer utbildningen att ta dig till en ny nivå som ledare och kommunikatör. Och som 
leder IT effektivt i samverkan med verksamheten och med kunden i fokus för att möta 
digitaliseringens möjligheterv.  
Mitt mål är att presentera nya verktyg, idéer, metoder och annat som kan hjälpa dig att öka 
värdeskapandet för dig och din verksamhet. Innehållet bygger på vetenskap, bästa tillämpningar och 
erfarenhet och uppdateras hela tiden för att ge dig maximalt stöd.   
 
Utbildningen startar den 7 november 2018 kl. 09:00 och hålls på hotell Scandic Foresta som ligger på 
Lidingö strax utanför Stockholm. Den första dagen kommer du att få all nödvändig information om 
utbildningen, men jag vill passa på att ge en kort sammanfattning nedan och be dig utföra några 
viktiga förberedelseuppgifter inför avsnitt 1.  
 
Certifierad CIO omfattar 12 schemalagda dagar vid 6 olika tillfällen; 7 - 8/11, 5 – 6/12, 16 – 17/1, 6 - 
7/2, 6 – 7/3 och 3 – 4/4 2019. På ankomstdagen startar vi alltid 9:00 och vi arbetar oftast fram till 
cirka 18:00 med efterföljande gemensam middag. Den andra dagen startar vi 8:30 och har som mål 
att vara klara cirka 16:30.  
 
Föreläsningar varvas med praktikfall, diskussioner, grupparbeten och redovisningar. Före varje nytt 
avsnitt kommer du att behöva avsätta tid till förberedelser. Det handlar om att Läsa artiklar eller 
undersökningar och att ta med exempel och utmaningar från olika delar av din verksamhet. Gör det 
till en vana att alltid vara väl förberedd - då får du och de andra deltagarna ut mycket mer av 
utbildningen.  

Förberedelser dag 1 – IT governance, samverkan och CIO rollen   

Titel: Styrning eller Störning: Hur påverkas CIO rollen och IT-styrning av fortsatt digitalisering? 

Lärare: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation 

Digitaliseringen för med sig nya affärs- och verksamhetsmodeller som ibland hamnar i 

konflikt med etablerad ordning. I ljuset av detta är det skrämmande att se hur litet IT -

styrning har förändrats över de senaste 20 åren. Med utgångspunkt i detta kommer vi 

under dagen att belysa, delvis genom aktuell forskning och konkreta fall, vad vi kan 

förvänta oss kring funktionens, styrningens och rollens framtida utveckling. Till vår 

hjälp kommer vi att ta ett avstamp i historien och era egna erfarenheter.   

1. Gör en bedömning av din organisations digitala mognad via 
www.digitalforvaltning.se/dimios (Prova Dimios). Ta en skärmbild av resultaten och ta med i 
presentationen av din IT-styrning.  

2. Läs igenom intervjun med Zhang Ruimin (Michelman, 2017) och fundera kring hur denna typ av 
utveckling av verksamheten eventuellt förändrar förutsättningarna för CIO: n och IT 
avdelningen.  

3. Ta med dig en presentation på cirka 10 min som beskriver IT-styrningen i din organisation (t.ex. 2 
- 3 bilder. Det kan handla om roller, ansvar, beslutsgrupper/beslutsfora för IT-frågor mm. Tänk 
också igenom vilka utmaningar du har för närvarande gällande IT-styrning i din organisation. Vi 

http://www.digitalforvaltning.se/dimios


 

   

kommer att diskutera deltagarnas frågeställningar löpande under dagen och arbeta konkret med 
materialet under ett grupparbete. 

4. Läs även igenom ett HBR case  ”They bought in – Now they want to bail out”. Fundera igenom 
vad som gick fel/vad gjordes bra så att du kan bidra i plenumdiskussionen. 

Förberedelser dag 2 – Offensivt ledarskap  

Titel: Ledarskap i accelerationens tidsålder: Hur leda offensivt i ett allt mer föränderligt 

organisatoriskt landskap? 

Lärare: Jonas Dahl, GAIA Leadership 

Vi lever i en tid när vi inte längre kan lösa våra problem med samma tänkande vi hade när vi skapade 

dem. Följaktligen behöver vi hitta nya tankesätt och lösningar på dagens aktuella organisatoriska 

utmaningar. Ledarskap är en avgörande process som därför behöver lyftas till en ny nivå för att skapa 

denna förflyttning. Utifrån denna utgångspunkt kommer vi under dagen utforska ledarskapets 

dimensioner samt koppla till aktuell ledarskapsforskning. Du kommer ta del av tankesätt, verktyg och 

modeller - såväl teoretiskt som praktiskt - med särskilt fokus på coachande förhållningsätt & 

utvecklande feedback. Vi kommer även skapa en gemensam plattform för personlig utveckling. 

1. Du har en viktig roll i att vägleda din egen organisation och verksamheten genom 
digitaliseringen. Det krävs både insikter, ledarskap och mod för att lyckas. Titta på följande 
klipp med Ashkan Fardost på ted.com. Var beredd att delta i diskussioner om budskapet och 
vad du ser och hör. Var befinner ni er? Vilken roll har du? Vad behöver hända? Det här är ett 
återkommande tema genom utbildningen. Länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=r9TLZiA--EA 

2. Reflektera över följande frågeställningar så att du kan delta i diskussioner och grupparbete: 
a. Hur upplever du din ledarförmåga? Vilka är dina starka respektive svaga sidor i 

ledarskapets 4 funktioner – att leda, att chefa, att coacha och att vara medmänniska 
b. Vad vill du utveckla i din ledarskapsförmåga och hur bidrar det till verksamhetens 

framgång? 
 
Du bör avsätta tid för reflektion efter varje avsnitt och så snabbt som möjligt tillämpa dina nya 
insikter i din verksamhet. En idé kan vara att du sitter ner med din chef en stund efter varje avsnitt 
för att diskutera vad du lärt dig och dina tankar kring hur det kan tillämpas.  
 
 
För att bli godkänd certifierad CIO ställer jag följande krav: 
 

• Godkänt på 2 individuella inlämningsuppgifter 

• Godkänt resultat på muntlig redovisning av 4 hemuppgifter  

• 100 % närvaro. Om du missar något avsnitt får du ta igen det på efterföljande kurs. 

• Aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar  
 
Under utbildningen kommer du att lära känna andra deltagare samt lärare och gästföreläsare med 
mer än 500 års erfarenhet att utöka ditt nätverk med. Min ambition är att skapa en öppen och 
dynamisk miljö för lärande och nätverkande - och ha roligt förstås! En viktig komponent är att du 
som ledare vidtar nödvändiga åtgärder så att du kan koppla av ditt jobb under utbildningsdagarna. 
Utmana dig själv och ha fullt fokus på din egen utveckling.  
 
Jag ser fram emot att träffa dig den 7 november - välkommen till Certifierad CIO! 

https://www.youtube.com/watch?v=r9TLZiA--EA


 

   

Stefan Elmstedt, kursledare (genom Syntavia AB) 

Kontaktuppgifter 

Stefan Elmstedt 

Rektor, Certifierad CIO genom Syntavia AB  

E-post: Stefan.elmstedt@syntavia.com 

Direkt: +46 703 05 77 60 
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Projektledare, Dataföreningen Kompetens 
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