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Diplomering 
Grunderna för diplomering

⚫ Diplomeringen är ett bevis på att ett visst mått av 
förtroende ges till en leverantör

⚫ Produkten, tjänsten eller leverantören ska 
överensstämma med en kravspecifikation, en norm eller 
en standard

⚫ För att diplomering av våra leverantörer ska ”betyda” 
något (för kunder och leverantörer) definierar Adda de 
kriterier som ska gälla

⚫ Genomgången utbildning (se nedan)

⚫ Åtagande om återkoppling 

Diplomerade leverantörer ska kunna

⚫ Bidra till förändring och förflyttning för 
kunder utifrån genomförd mätning 

⚫ Bidra till att utveckla kundernas 
omställningsförmåga utifrån genomförd 
mätning

⚫ Bidra till att bibehålla och vidareutveckla 
omställningsförmågan och den digitala 
mognaden över tid - partnerskap



Förslag på ingående delar i utbildning

• Digital förmåga

• Digitalt arv

• Digital mognad
DiMiOS

• Hur funkar upphandling

• Hur funkar en kommun/region

• Hur hjälper man en kommun/region

Offentlig 
verksamhet

• Vad säger mätresultaten

• Vilken förflyttning ska ske

• Hur ska förflyttningen ske
Metodstöd 1

Metodstöd 
fördjupning
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Grundutb.

Metodutb.

Kommunskola 
2.0

• Verktyg för åtgärder och förflyttning

• Processer för nya arbetssätt 

• Hur ska förflyttningen ske

Metodutb.
fördjupning

Leverantörsutbildning 1.
Diplomering på bronsnivå.

Leverantörsutbildning 2. 
Diplomering på silvernivå. 
Kräver Utbildning 1 som 
förkunskaper

Leverantörsutbildning 3. 
Diplomering på guldnivå. 
Kräver Utbildning 1 och 2 som 
förkunskaper. Sker utifrån
DiMiOS 6 dimensioner 



Utbildningsdimensioner i DiMiOS
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Utbildningsupplägg
Utbildning i fördjupat metodstöd tas fram i 
samverkan med Göteborgs universitet och 
SKR.

GU gör en kort beskrivning av 
forskningsfronten och best practice av var 
och en av de 26 principerna i de 6 
dimensionerna till vänster. 

Varje beskrivning/varje princip, eller 
kluster av principer, utgör grunden för en 
utbildningsmodul som produceras och 
lanseras så fort den är färdig.

Leverantörerna genomgår utbildningarna 
varefter de lanserar och efter egen 
förmåga. Utbildningarna tillhandahålls 
som ett abonnemang.

Utbildningarna är korta (30 till 45 min per 
princip) och genomförs online. 



Diplomering – förslag

⚫ Diplomering innebär för leverantörerna åtaganden inom två områden:

1. Minst genomgången grundutbildning i DiMiOS och genomgången utbildning i Offentlig verksamhet 
(enigt vårt erbjudande)

2. partnerskap med Adda Kompetens i vilket leverantörerna åtar sig att hjälpa kunderna enligt framtaget 
metodstöd OCH att medverka till utveckling av metodstödet och därmed även utbildningen.

⚫ Tre utbildningspaket för diplomering är tillgängliga:

1. Bronsnivå - Grundutbildning + Offentlig verksamhet

2. Silvernivå – Grundutbildning + Offentlig verksamhet + Metodstöd 1

3. Guldnivå – Grundutbildning + Offentlig verksamhet + Metodstöd 1 + Fördjupat metodstöd

⚫ De olika nivåerna i diplomeringen omfattar även olika tillgång till SKRs årshjulsbaserade 
information (se nedan)  
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Diplomering - årshjul
⚫ Guldnivå

⚫ Tillgång till alla utbildningsmoduler

⚫ Tillgång till hela årshjulet

⚫ Silvernivå

⚫ Tillgång till Grundutbildning, Offentlig verksamhet och
Metodstöd 1

⚫ Tillgång till årshjulets del 1, 2, 3, 8 och 9

⚫ Bronsnivå

⚫ Tillgång till Grundutbildning och Offentlig verksamhet

⚫ Tillgång till årshjulets del 2, 3 och 8


