
 

   

Certifierad CIO – avsnitt 2 
 
Vi firar in advent med ett nytt avsnitt av certifierad CIO - start 5 december 9:00 i rum Najad. Det finns 
som vanligt viktiga förberedelser inför avsnittet. Jag rekommenderar att du börjar i god tid. 
 
Vi inleder med att arbeta med den viktiga IT strategin. Dagen avslutas med att vi ta oss an 
upphandling. Dag 2 tar vi det första, stora steget inom kommunikation. Vi avslutar med summering, 
genomgång av en hemuppgift och diskussion kring en video.  
 
 

Förberedelser dag 3 

”Mina reflektioner” 

1. Inför avsnitt 2 ska du ha dokumenterat dina reflektioner från avsnitt 1 om du inte redan gjort 
det. Gör det till en vana att läsa igenom alla dina reflktioner inför nya avsnitt på utbildningen. 
Ladda upp dem på LMS. 

IT-strategi   

Titel IT strategi och dess roll i stark förändring  
Lärare Eva Listi, CIO Systembolaget 

Den digitala utvecklingen går 10 gånger snabbare än den industriella revolutionen, och teknologin 
som är tillgänglig i den digitala revolutionen är 300 gånger kraftfullare än vid den industriella 
revolutionen. Kraften i denna förändring är enorm och utmanar våra tidigare synsätt. Hur säkerställer 
man att man gör rätt saker på kort och på lång sikt - och i rätt tid? Att ha en strategi är viktigare än 
någonsin för att stödja en verksamhet i snabb förändring. Vad innehåller strategin, hur får jag den att 
vara relevant, dynamisk, ”ständigt” aktuell och något som används i vardagen för att styra och leda 
IT:s verksamhet? 

Hur ser din plan ut för hur du bedriver ditt strategiarbete på ett framgångsrikt sätt? Eva kommer att 
diskutera strategins centrala roll i digitaliseringen och du får med dig många tips och exempel.  

1. Läs igenom IT strategin från Systembolaget och var beredd att använda den som underlag för 
diskussion och exempel under dagen.  

2. Sammanfatta din IT-strategi på 1 - 2 bilder (eventuellt med några få backups). Under dagen 

kommer vi att avsätta tid för någon eller några få presentationer inför gruppen. Ta tillfället 

att få värdefull feedback på din IT strategi oavsett var du befinner dig med den.  

Upphandling 

Titel Vem ska styra och vem ska stödja i en IT upphandling?  
Lärare Petter Ulander, AdviceU 



 

   

  
Många verksamhetsförändringsprojekt mynnar ut i någon form av anskaffning eller förändring av IT-
stödet. Hur får man verksamheten och inköpare att kravställa och upphandla på ”rätt” sätt? 
 Under detta pass får du ta del av teoretiska och praktiska exempel på bra och dåliga metoder, detta 
för att du i din roll både ska kunna stödja och styra så att olika typer av IT-anskaffningar i högre grad 
leder till önskat resultat. 
 Exempel på frågeställningar som tas upp under dagen: 
 
Hur kan man upptäcka ”dåliga” krav? 
Finns det bättre och sämre metoder för utvärdering? 
Hur ser man till att avtalet blir tydligt och ett praktiskt verktyg för att styra leveransen? 
 

1. Din första uppgift är att läsa 3 artiklar som du hittar under Kursmaterial. Vi kommer att 
diskutera dem under passet.  

2. Vilka frågeställningar inom upphandling vill du ta med dig till detta avsnitt? 
  

Förberedelser dag 4  

Personlig kommunikation 

Titel:  Ledarens roll som kommunikatör 
Lärare:  Lotten Tegstam-Welinder, GAIA Leadership 
 Claes Thorson, GAIA Leadership  
 

Ledarens roll som kommunikatör har i moderna, komplexa organisationer blivit både viktigare och 

svårare. Kommunikation är idag en av ledarens absolut viktigaste verktyg för att styra verksamheten 

och skapa engagemang. Att leda förändring och omsätta det strategiska arbetet i verksamheten 

kräver att ledaren kan påverka, låta sig påverkas och landa viktiga budskap. I vardagen ställs ofta 

ledarens förmåga att kommunicera på sin spets. 

Utifrån denna utgångspunkt kommer vi under dagen träna färdigheter inom kommunikation där du, 

och den ledare du vill vara i din kommunikation, är i fokus.  Du kommer få tillgång till retoriska 

modeller och verktyg som vi praktiskt tränar under dagen och som du direkt kan applicera i din 

vardag. Vi utgår från din verklighet och jobbar med viktiga kommunikativa utmaningar som du tar 

med dig.  

1. Din första uppgift är att läs igenom instruktionen och fylla i självskattningen för 
kommunikation som är personlig. Skicka den ifyllda filen till Lotten Tegstam Welinder på 
GAIA Leadership – lotten.tegstamwelinder@gaialeadership.com senast den 2 december. 

2. Den andra uppgiften handlar om att du ska reflektera över följande frågor om ditt 
självledarskap. 

a. vad motiverar och driver mig? 
b. vem vill jag vara som ledare? 
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c. hur är jag när jag är som bäst? 
d. hur ser min vision ut, just nu? 

  

Viktigt att detta inte är en ”prestationsövning” med fina ord utan en övning i att visa mer av 

sig själv, att successivt bli mer klar och tydlig för sig själv och andra vem man är och vill vara 

och börja kommunicera det.  

3. Uppgift 3 innebär att du ska ta med dig en idé eller förändring/förbättring, stor eller liten, 
som du vill sälja in och som du tror kommer att stöta på motstånd. Den kan vara intern eller 
extern. 

4. Läs artikeln om 7 saker som riktigt bra kommunikatörer gör 
  

Sammanfattning och reflektion  

1. Titta på filmklippet där Dan Pink talar om motivation. Länk 
https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation 

- Vilka kopplingar ser du till styrning och ledarskap? 
- Vad betyder det för dig? 
- Reflektera över upplägget och framförandet? 

 
 

VI ses den 5 december – välkommen!  
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