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Sammanfattning 

I denna rapport presenteras en studie som syftar till att följa upp den certifieringsutbildning som Dataföreningen 

startade för förvaltningsledare hösten 2009. I studien har motiv för att delta i certifieringsutbildningen kartlags.  

Studien har även belyst de avtryck utbildningen gett för såväl individen som de organisationer som 

representerats. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer av deltagare och deras chefer.  Resultaten visar 

att motiven att gå utbildningen främst är kompetensutveckling med en önskan om förbättrat arbetssätt i en roll 

som många redan innehar när de startar kursen. Även certifieringen som sådan lyfts fram som ett centralt motiv 

för att stärka statusen och stärka yrkesrollen. På ett organisatoriskt plan lyfts förbättrad förvaltningsstyrning 

fram som det centrala avtrycket i form av förbättrat arbetssätt och stärkta argument kring nya arbetssätt. Även 

gemensamt språk och att förvaltningsledare utvecklats från experter till ledare lyfts fram som ett avtryck på 

såväl individuell som organisatorisk nivå.  

Inledning 

Under den senaste 15 årsperioden har intresset för förvaltning ökat. Många organisationer uppmärksammar 

behovet av en styrbar förvaltningsverksamhet, inte minst mot bakgrund av de omfattande summor som används 

för att förvalta och vidareutveckla befintliga IT-system. I takt med det ökade intresset, och framväxandet av 

betydande förvaltningsverksamheter, ökar också fokuset på professionen systemförvaltare (eller motsvarande 

roll med annan benämning). I de fall organisationer anammar förvaltningsmodellen pm
3
, eller 

organisationsinterna dialekter av densamma, växer en  ny profession successivt fram; förvaltningsledare
1
. 

Att vara en framgångsrik förvaltningsledare innebär att ha kunskap och förmåga att leda, styra, prioritera och 

besluta inom det förvaltningsuppdrag man ansvarar för. Rätt personliga egenskaper krävs men även kunskap, 

förståelse och användbara verktyg för att genomföra effektiv förvaltningsstyrning som genererar hög affärsnytta. 

Det spelar ingen roll hur bra och effektiva förvaltningsmodeller som skapas om inte människors förmåga att 

hantera dessa utvecklas i samma takt. 

Med ovanstående som bakgrund startades den första certifieringsutbildningen för Förvaltningsledare våren 2009. 

Det var Dataföreningen Kompetens  som med sin modell för certifieringar startade kursen ”Certifierad 

Förvaltningsledare”, med förvaltningsstyrning enligt pm
3
 som grund. Nu två år senare har drygt 30 

förvaltningsledare certifierats. Nu är vi intresserade av och nyfikna på  att veta hur det har gått ett eller två år 

efter certifiering. Denna rapport är resultatet av en studie där vi följt upp effekter av certifieringsutbildningen. 

Studien har genomförts inom ramen för Kunskapsinitiativet om Systemförvaltning
2
. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om vad kompetenshöjning av förvaltningsledare kan få för resultat för 

individen och för organisationen. För att uppnå syftet har följande  frågeställningar formulerats: 

 Vilka motiv finns för att gå certifieringskursen?

 Vilka avtryck ger kursen både för individen och för den organisation som representeras?

1
 Grunden till pm

3
 beskrivs i boken Mera Affärsmässig Förvaltningsstyrning, Nordström och Welander 2007. 

2
 KI är ett professionellt nätverk som drivs av Linköpings Universitet och På AB och har cirka 35 

medlemsorganisationer. Syftet är att utveckla nyttig och innovativ kunskap om systemförvaltning samt nätverka 

kring förvaltningsfrågor. Läs mer på www.pais.se.    
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För att besvara frågeställningarna utgår vi från såväl kursutvärderingar som genomförts av Dataföreningen 

Kompetens efter respektive kursavslut som intervjuer med certifierade förvaltningsledare och chefer till de 

certifierade förvaltningsledarna. Urvalet av deltagare inom gruppen certifierade förvaltningsledare har varit 

slumpmässigt. Urvalet av chefer baseras på kriteriet att deras organisation ska ha låtit fler än två medarbetare gå 

certifieringskurs. Totalt har 13 av 31 certifierade förvaltningsledare intervjuats samt fyra av deras chefer. 

  

Ett införande av pm
3
 innebär ofta en situation där individer måste ta klivet från att ha rollen systemförvaltare 

eller systemansvarig för ett IT-system till att bli förvaltningsledare för ett förvaltningsobjekt. Ett 

förvaltningsobjekt innehåller ofta flera IT-komponenter (IT-system) tillsammans med verksamhetskomponenter i 

form av verksamhetsprocesser, regler och instruktioner. Förvaltningsledarrollen är därmed en mer uttalad 

ledarroll. Förvaltningsledaren är den nödvändiga pusselbiten som möjliggör övergripande styrbarhet istället för 

förvaltning i avgränsade stuprör. Rent konkret är förvaltningsledare länken som sammanställer operativa 

specialisters detaljkunskap till sammanhållna underlag för strategiska beslut på ledningsnivå. De sammanhållna 

underlagen behövs för att säkerställa att en viss verksamhet får ett samlat stöd, där helhetssyn och därmed 

verksamhetsnytta står i fokus. Förvaltning är komplext till sin karaktär  med ett uppdrag som innebär att 

säkerställa såväl stabilitet som vidareutveckling och inte minst utifrån att många organisatoriska parter ska 

samverka. 

Om certifieringsutbildningen 

Utbildningen följer Dataföreningen Kompetens modell för certifiering . De allmänna kraven för ett  certifikat 

inom en yrkesroll/verksamhetsområde innebär hög grad av självständighet och yrkeserfarenhet. Nivån på den 

professionella förvaltningsledarrollen karaktäriseras enligt certifieringsmodellen på följande sätt:  

 Avancerad problemlösning  

 Drivande inom problemlösning  

 Ledande roll  

 Stöd till nybörjare  

 Omfattande/bred praktisk erfarenhet  

 Deltagit i arbete med experter  

 Ingår i professionella nätverk inom området 

För att säkerställa nivån för en professionell roll omfattar utbildningen därför tolv dagar indelade i sex block om 

vardera två dagar. Följande avsnitt ingår i utbildningen: 

1. Introduktion 

2. Att skapa ett effektivt förvaltningsobjekt med tillhörande affärsmässig förvaltningsorganisation  

3. Förvaltningsledarrollen 

4. Att utarbeta och förnya en förvaltningsplan 

5. Att leda en affärsmässig förvaltningsorganisation  

6. Examination 

En certifierad förvaltningsledare måste kunna omsätta sina kunskaper i praktisk handling för att kunna leda en 

förvaltningsorganisation eller en del av en förvaltningsorganisation. Varje avsnitt innehåller därför teoripass 

varvat med praktiska tillämpningsuppgifter. Examinationen utgörs inte av någon teoretisk examen utan av 

inlämningsuppgifter som genomförs enskilt och/eller i grupp.   

För att kunna utfärda ett certifikat krävs en bedömning av kompetensnivån hos deltagarna. Följande ingår för 

utbildningen Certifierad Förvaltningsledare: 

 Full närvarotid på samtliga kurstillfällen  

 Godkända inlämningsuppgifter (minst fyra st)  

 Godkänt individuellt utformat arbetsprov  
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Hittills har 3 certifieringsomgångar genomförts, och den fjärde pågår. I kursutvärderingar utförda av  

Dataföreningen Kompetens framgår det att utbildningen och dess upplägg varit lyckat. En deltagare skriver 

i sin utvärdering: ”Jobbar man med systemförvaltning och vill utvecklas i rollen som förvaltningsledare är det 

här definitivt en utbildning man ska satsa på. Man höjer kvalitén på sitt arbete efter kurstillfälle två och sen blir 

det bara bättre. Bra och kompetenta kursledare bidrar till att det känns seriöst och tiden man lägger ner är värd 

allt arbete”. 

  

I de praktiska tillämpningsuppgifterna får deltagarna själva praktisera de metoder och verktyg som finns 

tillgängliga inom förvaltningsstyrningsmodellen pm
3. 

Tillämpningsuppgifterna ger deltagarna en bra start och 

steget till att börja tillämpa modellen i sin organisation påbörjas redan under utbildningen. Ovanstående har 

också uppmärksammats i utvärderingarna, exempelvis skriver en deltagare: ”Utbildningen ger en bra grund för 

arbetet och känns nödvändig för att inneha en roll som förvaltningsledare. Äntligen finns verktyg för att fånga 

och avdramatisera systemförvaltningen på ett effektivt sätt som möjliggör styrning av ett gemensamt uppdrag”. 

Studiens resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet av vår studie. Först beskrivs vilka motiv som finns för att gå 

certifieringsutbildningen, därefter återges vilka avtryck som utbildningen gett såväl individen som den 

organisation den representerar. 

Motiv för att gå certifieringsutbildningen 

Uppföljningen visar att det finns såväl individuella som organisatoriska motiv till att gå certifieringsutbildningen 

för förvaltningsledare. Kompetensutveckling är ett tungt vägande skäl, både individuell och kollektiv sådan. Den 

enskilda individen vill uppnå djupare förståelse och verktyg för sitt dagliga arbete. En av de certifierade 

förvaltningsledarna  förklarar: ”Jag gjorde det för att få bättre verktyg, rätt vokabulär, rätt kunskaper om 

förvaltning och styrning rent generellt.” Ytterligare ett motiv som lyfts fram är att erhålla kunskaper för att 

kunna diagnostisera och förbättra förvaltningsstyrningen i den egna organisationen. 

  

På organisatorisk nivå utgörs motiven av en vilja att uppnå ett kunskapslyft som är till gagn för organisationen 

som helhet. En chef vid en myndighet menar att det är viktigt att förvaltningsledarrollen precis som 

projektledarrollen är en profession och att det därför är viktigt att få gå en utbildning där man medvetandegör 

professionen. Att säkra kompetensen hos förvaltningsledarna betonas därmed som strategiskt viktigt, både för att 

lyfta förvaltningsfrågorna och få förvaltningsstyrningsmodellen att fungera. En chef inom en myndighet 

förklarade:  ”Utbildningen ger ett kompetenslyft hos förvaltningsledarna som ger att de förstår sin roll och 

hjälper hela organisationen vid diskussioner om tillämpning och arbetssätt”. En av de intervjuade kursdeltagarna 

poängterar också att erbjudandet om att gå utbildningen kommer av att arbetsgivaren vill satsa på förvaltning. I 

det initiativet är kompetenshöjning av medarbetarna ett medel för att få genomslag för satsningen på förbättrad 

förvaltningsstyrning. Den intervjuade kursdeltagaren utrycker sig på följande sätt: ” Myndigheten ville satsa på 

förvaltning för att få genomslag för själva modellen, jag och en kollega var pilotparet som gick utbildningen från 

oss. Idag går många fler från oss”. Citatet i föregående mening tyder på att kompetenshöjningen hos de första 

deltagarna gett önskad effekt. En chef från samma organisation förstärker detta ytterligare genom att betona att 

det finns en strategisk tanke med att tillföra förvaltningskompetens i organisationen. 

  

I stor sett alla intervjuade personer lyfter fram möjligheten till certifiering som ett annat viktigt skäl till att man 

väljer att genomföra utbildningen. Genom certifiering menar flera att det blir en tyngd i rollen, och att man får en 

möjlighet att formalisera sin roll. Dessutom höjs statusen hos både rollen som förvaltningsledare och även 

förvaltningsverksamhetens status i organisationen. En deltagare berättar: ”Certifieringen kändes jättekul, man 

lyfter inte vikten av det i min bransch. Certifieringen hjälper man får tyngd bakom sig”. En annan konstaterar att: 

”Jag ville ha något formellt i ryggen och då kändes en certifieringsutbildning helt rätt”. 

 

En chef uttrycker också att det är meriterande för individen att vara certifierad såväl inom den egna 

organisationen som på arbetsmarknaden i stort.  
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Utöver argument att det är den certifieringsutbildning för förvaltningsledare som finns tillgänglig på marknaden, 

betonas det att kursen valts för att man tidigare har goda erfarenheter av de som leder utbildningen och av 

förvaltningsstyrningsmodellen pm
3
. Att modellen är teoretiskt förankrad genom forskning är också något som  

lyfts fram som en kvalitetsstämpel. En deltagare argumenterar:  ”Det är forskningsrelaterat, inte bara något man 

hittat på ute i verksamheten, utan det är en kombination av forskning och praktiskt utförande”. 

Avtryck som certifieringskursen gett individen 

Flera av de tillfrågade i studien hade, redan innan utbildningen startade, en roll som Förvaltningsledare eller 

Förvaltningsledare IT eller motsvarande. Det finns även de som hade motsvarande arbetsuppgifter men däremot 

inte en uttalad roll. Bland de certifierade återfinns även de som, vid kursens genomförande, hade rollen som chef 

för en förvaltningsenhet. Bland de som hade en förvaltningsledarroll redan före utbildningen  upplever de inte att 

rollen i sig hade förändrats. De menade att  kunskapen däremot förändrats vilket innebär att deltagarna ser sig 

vara bättre rustade för sina arbetsuppgifter. Deltagarna i vår studie poängterar att de  fått konkreta verktyg som 

hjälper dem att strukturera och förenkla förvaltningsarbetet. 

 

Många kursdeltagare berättade också att de är säkrare i argumentationen genom att deras kunskap har fördjupats 

och befästs. Kunskap och argumentation som medfört att förvaltningsledarna kan och tar en aktiv del i att 

diagnostisera, förbättra och bygga upp förvaltningsorganisationer. En certifierad förvaltningsledare förklarar: 

”Jag har fått förståelse och verktyg för att kunna tydliggöra arbetet för andra t.ex för styrgrupp. Jag förstod 

innan, men idag kan jag även få andra att förstå”. 

  

Det framgår också av vår studie att certifieringen ger deltagarna värdefullt stöd för att vara med och påverka i 

interna diskussioner. Deltagarna upplever  exempelvis att certifieringen i sig har är värdefull och ger dem tyngd 

och möjlighet att påverka internt. 

  

Det finns även exempel i studien som visar att certifieringen leder till att kursdeltagare får en ny roll som innebär 

att stödja andra i förvaltningsorganisationen och därmed fungera som mentor internt. 

  

Ovanstående konkreta resultat återspeglas även i svaren från de intervjuade cheferna, där flera påpekar att 

deltagarna har blivit tryggare i sina roller och i hur modellen fungerar. Vidare berättar de intervjuade cheferna att 

dokumentationen, såsom förvaltningsplan och beslutsunderlag, har förbättrats. Man understryker även  att de 

som gått utbildningen visar ett stort engagemang och att de motsvarar fullt ut de förväntningar som ledningen 

hade på dem som fick möjligheten att gå utbildningen. En intervjuad chef berättar: ”Det hörs kloka synpunkter 

från Förvaltningsledaren och Förvaltningsledaren IT som har gått kursen. Jag uppfattar att de har blivit tryggare 

och säkrare i sina uttalanden”. 

Synen på förvaltningsledarrollen 

Bland de intervjuade kan vi se ett samband som tyder på att de som redan hade en förvaltningsledarroll inte har 

förändrat sin syn på vad en förvaltningsledare förväntas göra. I vissa fall har dock deras uppfattning om 

förvaltningsledarrollens vikt förstärkts. En av de certifierade berättar att dennes syn på förvaltningsledarrollen 

förändrats och att rollen är mycket mer en lednings- och styrningsroll än vad denne tidigare trott och agerat som. 

  

Bland de som inte var förvaltningsledare eller direkt motsvarande berättas det om flera aha-upplevelser. Några 

kursdeltagare uttryckte att man idag ser förvaltningsledarrollen mer självständig, man drar paralleller till 

projektledarrollen och man ser betydelsen av rollen som nyckel för att driva förvaltningsobjekt framåt för bättre 

verksamhetsnytta. Även betydelsen av en statushöjning av rollen betonas. En av de intervjuade förklarade: ”Idag 

är förvaltningsledarrollen för mig mer som en projektledare. Det handlar om att leda förvaltningsuppdrag, styra 

skutan, tänka strategiskt och föra den affärsmässiga kommunikationen. I hela organisationen börjar man ändra 

hur man ser på benämningen förvaltningsledare”.  

 

Bland de certifierade som hade liknande arbetsuppgifter före utbildningen men inte hade rollen som 

förvaltningsledare, nämns exempel där utbildningen och certifieringen har medfört en konkret 

förvaltningsledarroll. 
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En certifierad förvaltningsledare  berättar: ”Nej, jag var inte förvaltningsledare innan men hade ungefär 

motsvarande arbetsuppgifter. Jag jobbade som en slags biträdande förvaltningsledare eller andre pilot kan vi 

säga, men hade ambitionen att kliva upp. Då kändes Certifieringsutbildningen bra, ett sätt att sätta bollen i 

rullning. I och med att kursen var avslutad och jag var certifierad, gick jag till de som skickat mig och fick 

snabbt flera förvaltningsledningsuppdrag. Nu är jag uppdragsledare och har ansvar för budget och personal”.  

Samma certifierade förvaltningsledare förklarar också att utbildningen gett kunskap och förutsättningar för att 

upprätta förvaltningsorganisationer. 

Certifieringens betydelse 

Många av deltagarna i vår studie understryker också vikten av att utbildningen ledde till en konkret certifiering. 

Uttryck som att ”höja statusen”, ”högre acceptans” och ”tydligare yrkesroll” används för att förmedla vad 

certifieringen inneburit.  

Avtryck som certifieringskursen gett i de organisationer som representerats 

Av studiens resultat framgår att organisationers deltagande i certifieringsutbildningen har påverkat omgivningen 

på hemmaplan och bidragit till en högre kunskapsnivå. Ett exempel är att de certifierade förvaltningsledarna har 

stått för nyttiga förtydliganden för styrgruppen avseende vilka mandat och ansvar som respektive roll har. Flera 

intervjuade chefer berättar också att de som certifierats numera är till stor hjälp för organisationen och att de 

bidrar aktivt i arbetet med att förbättra styrning och processarbete inom förvaltningsområdet. 

  

För de organisationer som inte har infört någon förvaltningsstyrningsmodell till fullo i organisationen beskriver 

flera att utbildningen har fått ”bollen i rullning” och att de certifierade förvaltningsledarna genom sina nyvunna 

kunskaper fungerar som katalysatorer för att påbörja ett förändringsarbete.  

 

Utbildningen har exempelvis inneburit  att man har börjat kommunicera och argumentera med ett gemensamt 

språk kring förvaltningsfrågor. De deltagare som under utbildningens genomförande hade roller som chefer med 

förvaltning som ansvarområde berättar också att de använder sina kunskaper för att utveckla organisationen och 

få till tänket kring förvaltningen. En deltagare beskriver: ” Jag lär organisationen att kommunicera 

förvaltningsledarspråket, då kan vi möta IT och göra bättre resultat”. 

 

Det finns även de som förmedlar att certifieringsutbildningen inte gett några avtryck i organisationen och det kan 

vi skönja tre olika anledningar till. Det första är att i en organisation genomfördes samtidigt en omorganisation 

som tagit alltför mycket fokus från satsningen på förbättrad förvaltningsstyrning. Det andra är att nya chefer 

tillkom under certifieringsutbildningen och de prioriterade annat än förvaltningsstyrning. Det tredje tyder på att 

en organisation valde att fokusera på ett annat initiativ, nämligen ett ITIL införande. 

 

Det utkristalliseras också ett samband som tyder på att ju flera medarbetare som certifierats desto större avtryck 

har utbildningen gett i organisationen. Av de som har fått möjlighet att genomföra utbildningen tillsammans med 

en kollega är det flera som påpekar fördelar med det. Att förändra en traditionell syn på förvaltningsarbete, dvs 

systemförvaltning i avgränsade stuprör istället för objekt, och driva förändringsarbete är tålamodsprövande. Vi 

vill här göra en metafor till ordspråket ”Det är droppen som får stenen att urholkas” och därmed betona att 

uthållighet är viktigt när man bedriver förändringsarbete. Givet är att det går fortare att urholka den där stenen 

om man inte är ensam. De som  ges chansen att genomföra utbildningen tillsammans med en kollega betonar det 

positiva med kursens uppbyggnad där teori, praktikfall och eget arbete kombineras, ytterligare förstärktes med 

att  diskussionerna fortsätter på hemmaplan och därmed fortsätter även lärandet. En av deltagarna understryker 

även att det var synd att denne var ensam från sin organisation och sammanfattar det på följande sätt: ”Det är 

svårt att komma tillbaka från kursen till organisationen helt ensam och försöka få igång förändringar. Behövs en 

kritisk massa för att orka driva igenom. Om det är fler som går kursen från samma organisation har du stödet, 

inte alltid man har stöd från någon på hemmaplan”.  
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Sammanfattning av resultatet 

Från vår studie kan vi finna  motiv för att gå en certifieringsutbildning för såväl individen som för 

organisationen. 

 

 

För individen:  

 

 Utveckla kompetensen kring förvaltning och hur man förbättrar sitt arbetssätt 

 Erhålla en certifiering som formellt kvitto på sin kompetens 

 Befästa kunskaper för att skapa möjlighet till att diagnostisera och därefter förbättra 

förvaltningsverksamheten 

 

För organisationen: 

 

 Kollektiv kompetensutveckling och ett verktyg för att få förvaltningsstyrningsmodellen att fungera och 

bidra till att uppnå de vinster som ett införande har syftat till att skapa 

 

Vilka avtryck ger då certifieringskursen för individen och för organisationen? 

 

För individen ser vi följande: 

 

 Högre status och tydligare yrkesroll 

 Ökad säkerhet och trygghet i argumentationen kring förvaltning 

 Förmåga att ikläda rollen som ambassadör för ett förändrat arbetssätt 

 Kompetens för att diagnostisera, förbättra och organisera förvaltningsverksamhet 

 Färdigheter för använda konkreta verktyg för att kommunicera om och styra förvaltningen 

 

För organisationen identifierar vi följande avtryck: 

 

 De certifierade förvaltningsledarna fungerar som katalysatorer för ett förändrat arbetssätt och förbättrad 

styrning 

 Ett gemensamt språk avseende förvaltningsstyrning och förvaltningsverksamhet 

 En förändrad syn på förvaltningsledningsrollen, från att ha setts som en expertroll till att få ett mer 

strategiskt ansvar 

 

Slutsatser 

Låt oss då avslutningsvis reflektera kring resultatet av vår studie. Studien visar att en kompetenshöjning av 

förvaltningsledare ger avtryck såväl för individen som för den organisation den representerar. En reflektion vi 

gör utifrån vår studie är att deltagarna kom till utbildningen som förvaltare och gick därifrån som 

Förvaltningsledare. Deras roll har egentligen inte förändrats men de har fått en annan syn på vad de kan 

åstadkomma i sin organisation och vilken nytta avseende styrbarhet rollen bidrar till. Vår reflektion styrks även 

av att deras chefer uttrycker att förvaltningsledarnas kompetenshöjning hjälper hela organisationen att lyfta sig 

och jobba mer strukturerat med förvaltning.  

 

Hur är det då med statushöjningen av förvaltningsledarrollen? Vi kan se samband mellan en statushöjning för 

rollen och kompetenshöjningen och inte minst certifieringen som utbildningen ger. Förvaltningsledarrollen är på 

stark framfart i takt med att förvaltning kommer upp på organisationers agenda och därmed prioriteras som 

strategisk fråga. I och med att det finns möjlighet att certifiera sig och därmed ge rollen ytterligare tyngd, bör det 

också innebära en statushöjning. Förvaltningsledarrollen jämförs ofta med projektledarrollen för att skapa 

förståelse för förvaltningsledarrollens innebörd och betydelse. Syftet med den här studien är dock inte att relatera 

förvaltningsledarrollen och projektledarrollen till varandra. Projektledarrollen är idag etablerad som profession 

och det är sällan någon som ifrågasätter den professionen. Vikten av proffsiga projektledare för att ro de stora 

utvecklingsprojekten i hamn upplever vi som relativt oomtvistat.  
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Med denna studie vill vi visa att förvaltningsledarrollen kan nå samma status. Det är därför för oss glädjande att 

deltagarna i våra studier både betonar att de har fått upp ögonen för vikten av proffsiga förvaltningsledare samt 

att de upplever att certifieringen gett dem mer tyngd i sitt arbete.   

 

I och med att man med hjälp av en förvaltningsstyrningsmodell lyfter förvaltningen till en organisations 

strategiska agenda och gör den styrbar, behöver vi också kompetenta nyckelpersoner som driver förvaltningen. 

Det spelar ingen roll hur bra modell och struktur som finns beskrivet om man inte utvecklar människors förmåga  

att arbeta i enlighet med de beslut som är fattade. Att döma av den studie som vi genomfört är kompetenslyft och  

certifiering bra byggstenar för att lyckas med förvaltningsstyrningen.  

 

I vår studie framförs försvinnande lite kritik från kursutvärderingarna och från de personer vi har intervjuat. Den 

kritik som framförs från kursdeltagare härrörs främst till att utbildningen stundtals tenderat att bli teoretiskt. Vår 

erfarenhet tyder på att det är teoretisk kunskap som möjliggör jämförelser med sin egen verklighet. 

Jämförelserna kan ge värdefulla argument för att övertyga andra. Därmed är ett visst mått teori nödvändigt.  Det 

bör också lyftas fram att utbildningens uppbyggnad där teori, praktikfall och egna ”skarpa fall” har använts är 

mycket uppskattat. De skarpa fallen möjliggör att det finns bra underlag för diskussioner där deltagarna har  

möjlighet att stöta och blöta förvaltningsrelaterade problemsituationer och tillsammans lösa dem.  

Problemlösningen har skett både med hjälp av teoretisk kunskap men också med hjälp av deras samlade 

erfarenheter. Framgångsfaktorer i utbildningen är att deltagarna, genom utbildningens längd, får tid  att lära 

känna andra med samma roll, från olika branscher men med samma utmaningar. På så sätt kan de utbyta 

erfarenheter med varandra. Att bygga kunskap på det sättet och även få möjlighet att få ett certifikat som intygar 

att du är förvaltningsledare är ett sätt att stärka professionen som förvaltningsledare.  

 

Det bör även framhållas att en anledning till att lite kritik framförts är att det än så länge är relativt få som har 

genomgått utbildningen. Eftersom förvaltningsledare är en profession under framväxande och ingen 

motsvarande utbildning finns att relatera till finns det helt enkelt inte en tillräckligt stor kritisk massa för att få 

fram en mer nyanserad bild. I och med att det blir fler som genomför utbildningen kommer även kraven på 

utbildningen och certifieringen att öka. 

  

Vår studie visar på att förvaltningsledarrollen är kraftigt framväxande. Att bli certifierad och genomgå den 

kompetenshöjning som certifieringsutbildningen innebär har positiva effekter för både individen och 

organisationen. Vi vill härmed avsluta med att citera en av de intervjuade förvaltningsledarna som numera är 

certifierad: ”Mig gav det oerhört mycket att lyssna och utbyta erfarenheter. Jag gillar att det är som en yrkeskår 

som börjar växa fram. Många blir bara satta på uppdraget utan att veta vad de håller på med. Men nu finns en 

riktig utbildning med certifiering. Jätte, jätte viktigt med certifiering, annars blir de bara en kurs i mängden”. 
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