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1. Bakgrund 
 
Industrins arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer arbetar tillsammans inom 
samverkanskonsortiet Svensk industrivalidering med verksamhet som på olika sätt bidrar till att fler 
industriföretag på ett enkelt och resurseffektivt sätt kan arbeta strukturerat och strategiskt med sin 
kompetensförsörjning.  
 
Förutom branschvalidering och kompetensutveckling gentemot de kompetensbevis/kvalifikationer 
som utvecklas inom Svensk industrivalidering finns två program framtagna för att ge stöd till företag 
att förbättra sin process och sitt arbetssätt med kompetensfrågorna i företaget.Ett av dessa program 
kallar vi för Fyra samtal-programmet. Det är ett program där företag genom coachning och praktiskt 
arbete med branschvalidering utvecklar sitt arbetssätt med kompetens-försörjning till att bli mer 
strukturerat och strategiskt. 
 
 Programmet genomförs i en bestämd process med tre typer av insatser: 
(1) Fyra coachande samtal strukturerade kring kompetensförsörjningsprocessens olika delar  
(2) Praktisk träning i att använda branschvalidering för att synliggöra kompetens på individ- och 
gruppnivå samt utveckla och erkänna medarbetares kompetens på individnivå  
(3) Framtagande av en konkret handlingsplan för att förbättra företagets arbetssätt och etablera 
branschvalidering som viktigt verktyg. 
 
En arbetsgrupp bestående av representanter från ledning och medarbetare på företaget driver 
processen utifrån företagets nuläge och i en takt som man kommer överens om vid start. En utbildad 
kompetenscoach, en behörig testledare för branschvalidering och utbildare från ett ackrediterat 
testcenter arbetar med gruppen i de olika insatserna. De coachande samtalen tar cirka två timmar 
och gruppen bestämmer själva hur arbetsinsatser mellan samtalen utformas.  
 
Metodik som används är det coachande samtalet, validering och lärande återkoppling av samtal och 
valideringsresultat. Ett väl utarbetat material för de coachande samtalen och arbetsgruppens arbete 
på hemmaplan och en handledning för coachens arbetsinsats finns framtaget. Materialet förvaltas, 
utvecklas och tillhandahålls av driftsorganisationen för Svensk industrivalidering.  
 
Fyra samtal-programmet har använts i ett flertal omfattande ESF-finansierade projekt där mindre och 
medelstora företag har gått igenom programmet. De större ackrediterade testcentrena inom Svensk 
industrivalidering använder också programmet som en tjänst i sin ordinarie verksamhet. 
 
I uppföljning och extern utvärdering av hur Fyra samtal-programmet har fungerat ser vi att 
kombinationen av den coachande insatsen, där arbetsgruppen får utrymme att reflektera över sitt 
nuvarande arbetssätt med företagets kompetensförsörjning, och det praktiska arbetet med att 
hantera branschvalidering och kompetensutveckling samt att arbetsgruppen består av både ledning 
och arbetstagare leder till hållbara resultat i företagen.    
 
Med det i ryggen vill vi hitta sätt att nå ut till många företag över hela Sverige med möjligheten att 
arbeta med Fyra samtal-programmet som stöd för att utveckla sitt arbete med 
kompetensförsörjning.  
 
Arbetet i DPKi-projektet har resulterat i ett konkret underlag för hur en digital upplevelse som syftar 
till att väcka intresse och förståelse för hur Fyra samtal-programmet fungerar samtidigt som den 
direkt innehåller lärande moment som sätter igång reflektion och motivation att komma igång med 
programmet. 
 



2. Vår process 
 
Vi har arbetat tillsammans med en upphandlad leverantör (QueensLab AB) för att komma fram till 
projektets slutresultat. Internt har vi haft ett projektteam med olika ansvarsområden. Leila 
Khammari har varit projektledare och koordinerat arbetsinsatserna. Johan Nordberg och Ingegerd 
Green har deltagit med kunskap om Fyra samtal-programmet och rekrytering av personer till 
referensgruppen.  

Arbetet har genomförts i fyra avgränsade arbetspaket och omfattat workshoppar med QueensLab 
och med referensgruppen samt med eget utvecklingsarbete i projektteamet mellan workshopparna. 

 
2.1 Mål för projektet, avgränsningar och målgruppsanalys  
Som ett första steg i projektet genomfördes en längre workshop med QueensLab, för att tillsammans 
definiera och avgränsa projektet och primära målgrupper.  

Inför workshopen arbetade vi fram en beskrivning av målgruppen i termer av typisk storlek på 
företag, och hur deras förutsättningar för strategisk kompetensförsörjning ser ut generellt. Under 
workshopen gick vi vidare och utvecklade ett antal fiktiva personligheter som speglade en ”typisk” 
arbetsgivare och en ”typisk” medarbetare med fackligt engagemang som representerar är de 
individer vi behöver motivera att besluta sig för att delta i Fyra samtal-programmet.  

Efter workshopen fortsatta projektteamet att finslipa de två typerna och testade av dem med 
referensgruppen som också rekryterats i den första fasen. QueensLab bearbetade därefter 
beskrivningarna, som vi sedan använde som ”bollplank” när vi utformade den digitala upplevelsen.  

Målgruppsanalysen och de två typerna var mycket värdefulla i arbetet och vi kommer att kunna 
använda dem i fler sammanhang.  

I arbetspaket 1 kom vi också fram till att projektet inte skulle stanna vid att ta fram en prototyp för 
den digitala upplevelsen som ska motivera målgruppen att komma igång med Fyra samtal-
programmet, utan också omfatta en skiss på hur digitalisering av Fyra samtal-programmet i sin helhet 
skulle kunna se ut. 

2.2 Övergripande idé och koncept för den digitala upplevelsen 
I det andra arbetspaketet gick vi igenom en handfull digitala lösningar som andra organisationer tagit 
fram för att få en viss målgrupp att agera på ett visst sätt. Utifrån dessa lösningar började vi sedan 
skissa på hur den digitala upplevelsen vi vill skapa kunde se ut.  

Vi kom fram till ett förslag på en webbplats där struktur, innehåll och funktionalitet kunde utformas 
så att båda de två typpersoner vi utvecklat i målgruppsanalysen skulle uppleva att de möts utifrån 
sina behov och att de får det stöd de behöver för att komma fram till beslut att boka ett möte för att 
komma igång med Fyra samtal-programmet. Eftersom de olika typerna har helt skilda behov och 
utmaningar lade vi stor vikt på att innehållet skulle kunna anpassas till båda personerna och deras 
personligheter. 

 

 



Tillsammans med QueensLab och med synpunkter från referensgruppen arbetade vi fram sex 
upplevelser som skulle byggas upp: 

1. Bli intresserad och nyfiken 
2. Få känslan av möjligheter till lösningar på ett upplevt problem (kompetensförsörjning)              
3. Få förståelse för nyttan 
4. Känna förtroende för lösningen                              
5. Få konkret vetskap gällande detaljerna i genomförandet av Fyra samtal- programmet                                   
6. Uppleva ett enkelt sätt att boka 

Innehållet som tillsammans skulle generera de sex upplevelserna bestämdes till: 
• en introduktionsfilm 
• en behovsanpassad snabbanalys 
• en interaktiv översikt av Fyra samtal-programmet 
• framgångshistorier 
• boka demo/besök/kontakt 

Arbetet genomfördes i en iterativ process mellan projektteamet som bollade olika uppslag med 
referensgruppen och QueensLab som allteftersom gestaltade idéerna i form av wireframes-skisser 
och beskrivningar vilka projektteamet och referensgruppen gav feedback på tills de kändes tillräckligt 
färdiga.  

2.3 Lösningsförslag för en digital upplevelse  
Efter det att referensgruppens synpunkter sammanställts och skisserna justerats arbetade 
QueensLab fram en interaktiv mock-up. Denna testades gentemot en ny referensgrupp med 
personer som inte varit delaktiga i tidigare arbetsinsatser. Efter ytterligare justering av skisserna  
utifrån kommentarer från den nya referensgruppen tog vi till slut fram en aktivitetsplan för att 
producera den digitala upplevelsen. Vi testade den mot en ny leverantör och QueensLab och fick en 
uppfattning av vad en sådan produktion kan kosta.   
 
2.4 Digitalisering av Fyra samtal  
En flaskhals för att fler företag ska kunna arbeta med Fyra samtal-programmet är brist på 
kompetenscoacher. Under arbetet med att utveckla prototypen för en digital upplevelse som 
motiverar till att gå igång med Fyra samtal-programmet diskuterade vi också hur vi skulle kunna öka 
skalbarheten, och förbättra tillgänglighet och även skapa förutsättningar som bidrar till större effekt 
om vi kunde omstrukturera programmet till ett blended learning koncept.  

I ett sådant scenario skulle de fyra strukturerade samtalen inom den företagsinterna arbetsgruppen 
fortsatt vara grundbultarna i programmet. Men varje etapp inom programmets lärresa skulle även 
innefatta individuella förberedelser, i form av bl.a. reflektionsövningar och e-learning.  

2.4.1 Pedagogiska förberedelser bidrar till större effekt                        
Ett antal mikrolärandemoduler skulle bidra till att säkerställa en gemensam grundförståelse i 
företagets arbetsgrupp, aktivera det reflekterande och analytiska tänkandet redan inför samtalen 
med coachen. Det skulle i sin tur höja kvaliteten i samtalen och öka effekten. I och med att 
förberedelserna sker digitalt och individuellt, skulle deltagarna kunna styra mer själva över tid och 
plats för genomförandet av dessa. Det är också sannolikt att deltagarna kommer uppleva större 
effekt av sina nyvunna lärdomar och insikter under resans gång, tack vare att de kan bearbeta ämnet 
regelbundet i små portioner.  



2.4.2 Digitalt stöd avlastar kompetenscoachen                    
Utöver lärmodulerna skulle deltagarna även ha tillgång till en digital assistent, som vägleder och 
stöttar längs hela resans gång. Via skriftlig dialog med den digitala assistenten, dokumenteras 
deltagarnas reflektioner var för sig, och sammanställs till ett anpassat och automatiskt genererat 
samtalsstöd. Detta är annars ett arbete som coachen måste utföra efter varje samtal med 
arbetsgruppen.  

Även under samtalet kan funktionaliteten användas för att dokumentera gruppens slutsatser, vilket 
underlättar att snabbt kunna få fram en sammanställning av resultatet i form av en rapport. Genom 
att digitalisera all teori och enbart fokusera på kvalitativ diskussion under de gemensamma 
coachsamtalen, skulle kompetenscoachen avlastas markant. Det innebär att en coach skulle kunna 
genomföra programmet i flera företag parallellt.  

2.4.3 Flexibelt format för bättre tillgänglighet  
En annan viktig aspekt skulle vara att digitaliseringen kan möjliggöra ett mer inkluderande program. 
Den pedagogiska strukturen möjliggör individuella förberedelser, som i sin tur ger bättre 
förutsättningar för alla att kunna bidra under samtalen. Detta framför allt tack vare ett flexibelt och 
varierande format för genomförande och repetition, men också eftersom innehållet kan 
språkversioneras och användas tillsammans med hjälpmedel (exempelvis skärmläsare).  

Vi bollade tankarna om en digitalisering av Fyra samtal -programmet med referensgruppen och 
samtliga personer ställde sig mycket positiva till utkastet och uppmuntrade till fortsatt arbete med 
det. Därefter arbetade vi tillsammans med QueensLab fram en aktivitetsplan för detta.  

3. Arbetet med referensgruppen 

Referensgruppen bestod av personer som på olika sätt speglade målgruppen. Intervjuerna med 
referensgruppen skedde individuellt och i workshoppar, där deltagaren fick se skisser (wireframes) 
på utvalda delar i konceptet. Workshopparna spelades in och följde ett förutbestämt flöde. De som 
var med fick berätta vad de såg och hur de resonerade kring innehåll, navigering, tänkt interaktivitet 
och funktionalitet. Vi kompletterade med öppna och specifika frågor.  

Flera personer resonerade kring hur vissa är mer eller mindre intresserade av de olika delarna i 
innehållet på sidan. De flesta uttryckte att de inte tror att alla skulle gå igenom allt, men att det fanns 
något för alla. Vissa skulle känna sig tillräckligt mogna att klicka på Boka demo ganska tidigt, och 
andra behövde utforska detaljerna och se exemplen innan de kände sig övertygade.  

Alla i referensgruppen tyckte idén med en introduktionsfilm var bra och relevant.  Kommentarer 
kring hur viktigt det kommer att vara att den/de personer som finns med i filmerna upplevs 
autentiska (tex klädval och miljö) så att personen inger förtorende och går att relatera till.  
Igenkänning och tonalitet hos målgruppen är A och O.  

Sammanfattningsvis ansåg referensgruppen att konceptet verkar hålla och uppfyller sitt syfte. Det 
upplevdes värdefullt att det stödjer olika typer av användare och deras personligheter. Till exempel 
om man: 

• föredrar text, eller om man hellre tar till sig via visuella medel (bild/film)  
• tycker det räcker med korta summeringar, eller om man har behov av detaljerad information 
• hellre lyssnar på andra, eller om man föredrar att analysera själv 
• oftast tar snabba beslut, eller om man har vill involvera andra innan man fattar besliut  



Workshopparna med fokusgruppen bekräftade att konceptets alla olika delmoment kompletterar 
varandra i syftet att få användarna intresserade av att ta kontakt. Samtliga personer i referens-
gruppen var överlag mycket positiva till konceptet och eniga om att detta behövs.  

4. Övriga resultat som framkommit  
 
4.1 Tydligare budskap 
När vi bollade med referensgruppen om det skulle vara relevant med ett digitaliserat blended 
learning- koncept påtalades det återkommande att vi borde se över över namnsättningen ”Fyra 
samtal-programmet”, samt beskrivningarna som definierar vad detta program är för något (program, 
tjänst, utbildning, projekt…) . Dels för att kunna skapa ett budskap som blir mer knivskarpt, dels för 
att säkerställa rätt förväntningar på vad det är man ska ta del av.   
 
4.2 Kompletterande kommunikation och marknadsföring  
För att skapa kännedom om webbplatsen  och erbjudandet om Fyra samtal-programmet så kom 
QueensLab med förslag på ett antal widgets som skulle väcka intresse och länka besökare till 
webbplatsen. Dessa skulle anpassas och placeras på webbplatser fär målgruppen ofta besöker.  I 
widgeten skulle besökaren kunna titta på en 10-15 sekunder lång ”reklamfilm”, tipsa en kollega, 
klicka på ”ta mig till erbjudandet om Fyra samtal-programmet”.  
 
5. Nästa steg 
 
Vi kommer omgående att undersöka förutsättningar för finansiering av produktion av dels den 
digitala upplevelsen för att motivera fler att satsa på Fyra samtal-programmet, dels digitaliseringen 
av Fyra samtal-programmet. 
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