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Utveckla kompanjonskap
Det här är en guide som hjälper dig att planera, förverkliga och utveckla 
samarbetet med arbetslivet.

För vem är guiden avsedd?
Den här guiden fungerar som ett verktyg för undervisande och handledande personal vid yrkesläro-
anstalterna. 

Den förnyade yrkesutbildningen planeras och förverkligas tillsammans med våra kunder. Målet är att 
studerandes studiestig är individuell och att inlärningen sker i en ändamålsenlig miljö. Utgångs-
punkten för samarbetet är att sätta kundens (både studerandes och arbetsplatsens) behov i fokus. 
För att vi ska kunna svara mot snabbt föränderliga behov inom arbets- och näringslivet, behövs en 
intensiv dialog. 

Med hjälp av den här guiden kan du utveckla lärande i arbetslivet samt samarbetet mellan arbets-
platserna och din organisation. Guiden kan också användas för att utveckla service och tjänster för 
studerande och arbetslivet. Innehållet i guiden baserar sig på en landsomfattande process i tjänste-
design, gjord inom utvecklingsprogrammet Bästa Service. Guiden innehåller de utvecklingsbehov 
som samlats av arbetslivet samt undervisande- och handledande personal. Dessutom innehåller
guiden även konkreta exempel på lösningar till dessa utvecklingsbehov. De centrala målsättningarna 
för utvärderingsområden och kvalitetsledningen inom yrkesutbildningen har även beaktats i denna 
guide.

Guiden för god service består av fyra delar

Det här är första delen av ”Guiden för god service”.

Del 1  Utveckla kompanjonskap
Del 2  Förbättra servicen med hjälp av åtta punkter
Del 3  Bra lösningar i vardagen
Del 4  Arbetsbok: Planera, förverkliga och utveckla!

I den här delen bekantar vi oss med gemensam planering med arbetslivet och olika former av 
kompanjonskap mellan yrkesläroanstalter och arbetslivet.

I den andra delen behandlas lärande i arbetslivets kritiska punkter. Med hjälp av de kritiska punkterna 
bildas en enhetlig serviceprocess för kärnprocessen lärande i arbetslivet. Den tredje delen ger 
konkreta lösningar som du direkt eller med små justeringar kan ta i bruk i vardagen. Den fjärde delen 
är en arbetsbok som hjälper dig att planera, förverkliga och utveckla samarbetet gällande lärande i 
arbetslivet.

Version för tryck 11.10.2019
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Från arbetslivssamarbete till
kompanjonskap i växelverkan 

Arbetslivssamarbetet är en central del i den förnyade yrkesutbildningen. Med 
kompanjonskap i växelverkan försäkrar vi oss att samarbetet är lönsamt för alla 
parter.

Kompanjonskap i växelverkan har sin grund i vardagligt kompanjonskap tillsammans med arbets-
livet. Efter att läroanstalten har blivit arbetsplatsens kompanjon i vardagen, kan samarbetet fördjupas 
med andra former av kompanjonskap. De olika formerna av kompanjonskap med arbetslivet går in i 
varandra och bygger också på varandra. För alla former av kompanjonskap behöver vi strukturerade 
modeller för att dessa former kan upprätthållas, utvecklas och ledas.

Yrkesutbildningen har långa traditioner gällande arbetslivssamarbete och därmed även många väl-
fungerande handlingsmodeller kring detta. Många utbildningsanordnare prövar för tillfället på alla de 
nya möjligheter till arbetslivssamarbete som lagen erbjuder. Mycket av de gamla goda traditionerna 
har bibehållits, men mycket har också förändrats. Därför kan man säga att lagen om yrkesutbildning 
inte ännu förverkligas fullständigt. Dessutom önskar arbetslivet enhetligare service och handlings-
modeller av utbildningsanordnarna.

Då vi klassificerar arbetslivssamarbetet till olika former av kompanjonskap, bryter ner det i mindre 
delar, hjälper det oss att organisera verksamheten inom den egna organisationen.

Bild: Utvecklingsprogrammet Bästa Servicen 2019

Olika former av kompanjonskap

UTVECKLANDE KOMPANJONER 
Utveckla samarbetet, servicen och processerna.
De nya möjligheterna för utbildningsavtal och läroavtal. 
Gemensam planering, produktifiering och piloteringar.
Lärares och arbetslivets ömsesidiga besök.
Utveckling av region eller bransch

KOMPANJONER I VARDAGEN 
Lyssna på kunden, gemensam bedömning och respons.
Arbetslivssamarbete: utbildningsavtal, läroavtal och
handledning.
Evenemang, gemensamma projekt och besök.
Säkerställ studerandens arbetslivsfärdigheter.
Läraren - arbetsplatshandledaren – studerande

STRATEGISKA KOMPANJONER
Servicehelheter och regional utveckling.
Skapar lösningar för genuina möten, tillgänglighet och
kunnande för arbetskraften.
Kompanjonskap i växelverkan beaktas i både värderingar
och strategier.
Utbildningsanordnaren och organisationens ledning.
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NÄTVERK AV KOMPANJONER OCH 
SERVICENÄTVERK
Strategiska målsättningar, gemensamma värderingar, 
utvecklingsbehov, att förutse tillsammans.
Nätverket fungerar som en gemensam kvalitetskontroll, har
gemensamma principer och förfaringssätt.
Att leda nätverk, utbildningstjänsternas ekosystem.
Olika utbildningsnivåer, aktörer i regionen och
servicenätverk tillsammans.



5

Vi bygger 
kompanjonskap tillsammans

Kompanjonskap i växelverkan är till nytta för alla parter. Det är en resa mot 
gemensamma mål där läroanstalten, studeranden och arbetslivet är jämställda. 
Kompanjonskap är regelbundet samarbete, lärande i växelverkan och flexibilitet 
mellan parterna. Parternas individuella behov och önskemål beaktas för att nå det 
gemensamma målet. Ett gemensamt mål är att alla parter ökar sin kompetens. 

Kompanjonskap i växelverkan förutsätter att läroanstalten förbinder sig till samarbete med arbetslivet 
på organisationernas alla nivåer. Alla inom personalen bör utgå från sin egen roll.

Kompanjoner i vardagen förverkligas i praktiken mellan läroanstalten och arbetsplatsen i 
arbetslivssamarbetets olika former, såsom i utbildnings- och läroavtalsverksamhet eller i andra 
former av arbetslivssamarbete. 

Utvecklande kompanjoner kan innebära till exempel utvecklande av den branschspecifika servicen 
eller olika processer som stöder samarbetet. Kompanjonskapet utvecklas med olika pilotprojekt och 
skräddarsydda lösningar för att ta vara på de nya möjligheterna som lagen ger att samarbeta inom 
ramen för utbildningsavtal och läroavtal. Även gemensamma miljöer för inlärning utvecklar 
samarbetet. 

Strategiska kompanjoner innebär djupare utvecklingsarbete med fokus på servicehelheter och 
samarbetsmodeller. Med strategiskt utvecklande kan organisationen öka sin tillgänglighet för arbets-
livet och samtidigt utveckla hela personalens kunnande. Dessa förverkligas ofta med hjälp av avtal 
med kompanjonerna. 

Nätverk för kompanjoner och servicenätverk vidgar kompanjonskapet till gemensamma mål-
sättningar och värderingar mellan centrala aktörer för regional utveckling, branscher och olika
utbildningsnivåer. Nätverket förutser och bygger upp en gemensam framtidsvision, fungerar som en 
gemensam kvalitetskontroll samt utvecklar regionen tillsammans. 

Världen, verksamhetsmiljön och arbetslivet förändras. Utveckling är något som inte kan stoppas. 
Enligt Töytäri kan man beskriva förändringen i förhållandet mellan utbildning och arbetslivet så att de 
tidigare har varit två enskilda verksamheter som nu sammansmält till ett flexibelt samarbete. För att 
dessa skall vara likvärdiga kompanjoner behövs gemensamma möten, gemensam planering, kunskap 
om den andra partens kunnande samt engagemang från aktörerna i arbetslivet. (Töytäri 2019 *)

* Töytäri, Aija 2019. Näkökulmia ammattikorkeakouluopettajan oppimiseen ja osaamishaasteisiin. Jyväskylä

Tips! 
Kompanjonskap höjer kompetensen och ökar mervärdet för 
studeranden, arbetslivet och läroanstalten. 
Förstå, planera och förverkliga, tillsammans lär vi oss mera! 
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Med god service skapar vi 
kompanjonskap i växelverkan
Under de senaste åren har den nya yrkesutbildningen utvecklats med hjälp av 
tjänstedesign och gemensam planering med kunderna. 

Arbetet har resulterat i åtta kritiska punkter som innehåller kundens synvinkel på de utvecklings-
behov som finns i kärnprocessen för lärande i arbetslivet. Dessa resultatpunkter kan användas för att 
utveckla servicen till arbetslivet och studeranden. Om läroanstalten har fungerande handlingssätt för 
personalen och lösningar för de kritiska punkterna, förbättras även kundernas erfarenheter och 
resultat av läroavtal och utbildningsavtal.

Ladda ner bilderna här: https://trello.com/c/vmZXxDMP

https://trello.com/c/vmZXxDMP
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Olika former 
av kompanjonskap 
GRUNDEN TILL KOMPANJONSKAP

• Lärande i arbetslivet är en kundcentrerad kärnprocess i läroanstalten
• Landsomfattande enhetliga handlingsmodeller för processen lärande i arbetslivet 
• Förverkliga lärande i arbetslivet tillsammans: gemensam planering, handledningssamarbete, 

besök på arbetsplatser
• De olika parterna arbetar som kompanjoner i växelverkan, är jämlika och har förtroende till 

varandra

                 KOMPANJONER I VARDAGEN
• Lyssna på kunden
• Gemensam planering
• Arbetslivssamarbete i vardagen, samarbete kring utbildningsavtal, läroavtal 

och handledning
• Kontinuerlig och utvecklande respons
• Evenemang, gemensamma projekt och besök
• Säkerställ studerandens arbetslivsfärdigheter

UTVECKLANDE KOMPANJONER
• Utveckla gemensamma handlingsmodeller, servicen och processerna
• Arbetslivets regionala serviceuppgift
• Se de nya möjligheterna inom ramen för utbildningsavtal och läroavtal
• Gemensam planering, nya idéer och förverkliga tillsammans
• Lärares och arbetslivets ömsesidiga besök 

STRATEGISKA KOMPANJONER
• Servicehelheter 
• Skapar lösningar för genuina möten, tillgänglighet och kunnande för 

arbetskraften
• Regional utveckling och nationellt samarbete
• Har gemensamma värderingar och målsättningar

NÄTVERK AV KOMPANJONER OCH SERVICENÄTVERK
• Strategiska målsättningar, gemensamma värderingar, utvecklingsbehov
• Att leda nätverk och förutse tillsammans
• Nätverket fungerar som en gemensam kvalitetskontroll, det har 

gemensamma principer och förfaringssätt
• Olika utbildningsnivåer, aktörer i regionen och servicenätverk tillsammans.

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS 
• Lyssna på kunden i vardagen, öka din kundförståelse och hitta lösningar till de kritiska 

punkterna. 
• Upprätthåll samarbetet regelbundet, bedöm nyttan av kompanjonskapet
• Planenlig nyanskaffning av kunder samt nya arbetslivskontakter
• Utveckla verksamheten på basen av respons
• Brett och mångsidigt samarbete tillsammans med arbets- och näringslivet samt andra 

intressenter
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Lösningar och verktyg för att 
skapa kompanjonskap i växelverkan
STÄRK GRUNDEN TILL KOMPANJONSKAP

• Personen behärskar lagen om yrkesutbildning (https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531) och 
eGrunder (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/)

• Använd en enhetlig processmodell för lärande i arbetslivet
• Lärande i arbetslivet genomförs i samarbete mellan läraren, studerande och arbetslivet
• Bästa - utvecklingsprogrammets riktlinjer och material som stöd för lärande i arbetslivet             

(https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/mod-att-fornya-produktkatalog/)
• Säkerställ arbetsplatshandledarens introduktion                                                                                

(https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/introduktion/)

LÖSNINGAR FÖR KOMPANJONER I VARDAGEN
• Säkerställ kunnande hos personalen på läroanstalten
• Enhetlig praxis gällande utbildningsavtal och läroavtal
• Guiden för de nya möjligheterna inom lärande i arbetslivet 
      (https://trello.com/c/0oUHD6HZ)
• Checklistor för arbetsplatsen, studerande och lärare                                                     

(https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/checklistor/)
• Redskap för att säkerställa arbetsplatshandledarens kunnande (https://ohjaan.fi/sv/)  

REDSKAP FÖR UTVECKLANDE KOMPANJONER
• En tydlig serviceprocess för studerande- och arbetslivskunden, fastställ ansvaret    

för kundservicen och hur den förverkligas
• De nya möjligheterna inom ramen för utbildningsavtal och läroavtal
• Se modellerna Open Day och Open Partner                                                                                

(https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/valkommen-pa-besok-till-laroanstalten/) 
• Karriär- och rekryteringsservice samt evenemang
• Samarbetet mellan utbildningsanordnarna, bland annat olika projektnätverk
• Gemensam marknadsföring och synlighet med arbetslivet

LÖSNINGAR FÖR STRATEGISKA KOMPANJONER
• Att främja det regionala samarbetet och livskraften med lösningar som ökar          

tillgängligheten samt mötesplatser för arbetskraften 
• Årsklocka och andra planeringsverktyg för smidigt samarbete
• Strategiska kompanjoner, avtal med kompanjoner
• Arbetslivssamarbetets årsklocka
• Gemensamma inlärningsmiljöer samt studerandes delaktighet i utvecklandet         

av arbetslivssammarbetet.

LÖSNINGAR FÖR NÄTVERK AV KOMPANJONER OCH SERVICENÄTVERK
• Utbildningsanordnarens strategiska tyngdpunkter tillsammans med olika aktörer, 

branscher samt intressenter
• Utbildningstjänsternas regionala/nationella ekosystem
• Kvalitetsledning inom yrkesutbildningen

REDSKAP FÖR KONTINUERLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV KOMPANJONSKAP
• Lyssna på kunden i den vardagliga verksamheten
• Bygg upp handlingsmodeller för kompanjonskap i växelverkan
• Bygg upp processen för studerandes och arbetslivets respons

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=perusteet
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/mod-att-fornya-produktkatalog/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/mod-att-fornya-produktkatalog/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/introduktion/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/introduktion/
https://trello.com/c/0oUHD6HZ/130-tulossa-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-oppimisen-uudet-mahdollisuudet-opas
https://trello.com/c/0oUHD6HZ
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/checklistor/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/checklistor/
https://ohjaan.fi/sv/startsida/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/valkommen-pa-besok-till-laroanstalten/
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• Använd som handlingsplan en öppen dialog, gemensam planering och gör andra delaktiga 

• 

Med hjälp av följande frågor kan du 
definiera kompanjonskap i växelverkan
GRUNDEN TILL KOMPANJONSKAP

• Hur säkerställer man att de minimikrav som lagen ställer förverkligas? 
• Uppnås kraven på yrkesskicklighet utgående från examensgrunderna under lärande i arbetslivet? 
• Hur ser arbetslivssamarbetet ut i vardagen ur olika parters synvinkel?
• Hur säkerställs möjligheten att påvisa yrkeskompetensen oberoende av hur kunskapen har 

förvärvats?
• Hur försäkras en tillräcklig och sakkunnig kompetens i undervisningen och handledningen? 

Används nationella, enhetliga modeller så som t.ex. Bästa- utvecklingsprogrammets modeller?

KOMPANJONER I VARDAGEN
• Hur förvekligar och upprätthåller du arbetslivssamarbetet?
• Vilka evenemang och möten relaterade till arbetslivssamarbete ordnas? Deltar du i dessa?
• Förverkligas kundförståelsen och lyssnar man på kunden i arbetslivssamarbetet?
• Hur och var har tillvägagångssätten för processen för lärande i arbetslivet fastställts?
• Hur har utbildningen av arbetsplatshandledare ordnats? 

UTVECKLANDE KOMPANJONER
• Hur deltar man och vem alla deltar i arbetslivssamarbetet i organisationen? 
• Hur insamlas respons och hur analyseras den?
• Är kompanjonskapet definierat? Hur organiseras arbetet kring kompanjonskap i organisationen?
• Har organisationen definierat kundansvaret och en handlingsmodell för hur kundrelationer 

upprätthålls?
• Används de nya möjligheterna för utbildningsavtal och läroavtal?
• Samlar organisationen in respons av kompanjonerna? Analyseras responsen?

STRATEGISKA KOMPANJONER
• Har organisationen en fastställd handlingsmodell för olika former av kompanjonskap? 
• Känner organisationen till sina egna styrkor, utvecklingsbehov och samarbetsnätverk i 

arbetslivssamarbetet?
• Baserar sig utvecklingsarbetet på nätverkssamarbete?
• Hur har kompanjonskap i växelverkan beaktats i organisationens strategi och vision?

NÄTVERK AV KOMPANJONER OCH SERVICENÄTVERK 
• Är ni med i ett nätverk som består av olika utbildningsnivåer, aktörer i regionen och 

servicenätverk?
• Har nätverket gemensamma strategiska målsättningar, värderingar och utvecklingsbehov?
• Gör nätverket ett aktivt och förutseende kvalitetsarbete?
• Använder sig nätverket av principerna för nätverksledning?
• Bildar ert nätverk ett ekosystem av utbildningstjänster för regionen?

KONTINUERLIG UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV KOMPANJONSKAP
• Är mervärdet definierat för de olika aktörerna inom nätverket av kompanjoner?
• Har ni fastställt ett gemensamt tillvägagångssätt för upprätthållandet av samarbetet?
• Vet alla sin roll och sitt ansvar, enligt det gemensamma tillvägagångssättet?
• Är samarbetet och utvecklandet av det både strukturerat och målinriktat?
• Deltar alla parter i utvecklingsarbetet?
• Hur hanteras respons från arbetslivet och studerande, och hur reagerar man på responsen för att 

utveckla samarbetet?
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Lärande i arbetslivet

För att vi ska kunna tala samma språk behöver vi gemensamma termer. Tillsammans 
med representanter från arbetslivet, utbildningsanordnare och undervisnings- och 
kulturministeriet har vi kommit överens om att tala om ”lärande i arbetslivet” då vi 
kommunicerar på läroanstalten och på arbetsplatserna. Detta ersätter till exempel 
den tidigare använda termen ”inlärning i arbetet”.

Den nya termen ger uttryck för en förnyad yrkesutbildning. Svåra lagtermer är inte alltid lätta för 
kunden att förstå. Även lagen kräver att vår kommunikation är begriplig. Lärande i arbetslivet är den 
term som används i tal och kommunikation med kunden. På så sätt förenhetligar vi även vår 
kommunikation. Lärande i arbetslivet omfattar både läroavtal och utbildningsavtal. I utbildnings-
anordnarens dokument används fortfarande termen utbildning som ordnas på arbetsplatsen.

Ladda ner bilderna: https://trello.com/c/jS7Tt0oi

https://trello.com/c/jS7Tt0oi
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Två vägar - samma mål!

Det är väldigt viktigt att den undervisande- och handledande personalen känner till 
möjligheterna, skillnaderna och likheterna mellan utbildningsavtal och läroavtal. 

Det är viktigt att alla på läroanstalten kan handleda kunden till den form av lärande i arbetslivet 
som är lämpligast för denne. Målet är att skapa en enhetlig serviceprocess. På så sätt får kunderna i 
huvuddrag en enhetlig service oberoende om de väljer att förverkliga lärande i arbetslivet med ett 
utbildningsavtal eller ett läroavtal.

Du kan ladda ner de färdiga broschyrerna Två vägar- samma mål! om läroavtal och utbildningsavtal. 
Broschyrerna fungerar som ett infopaket med det centrala innehållet från respektive avtalsmodeller. 
Hur avtalsprocessen ordnas just på din arbetsplats, är beroende på den praxis respektive läroanstalt 
har. Det lönar sig att rådfråga experterna från din egen läroanstalt om du till exempel har frågor 
gällande läroavtal. 

Det finns olika versioner av broschyrerna för arbetsplatsen, studeranden och läraren. Versionen som 
är för läraren är avsedd att endast användas inom läroanstalten. Det finns det tre olika färgalternativ 
av broschyrerna och du kan välja den som bäst passar din läroanstalt.

Ladda ner broschyrerna!
För läraren: https://trello.com/c/2JY4UE0u
För studeranden: https://trello.com/c/tpi2y5sY
För arbetsplatsen: https://trello.com/c/rwImI975  

TIPS! 
Du kan vidarebefordra broschyrerna i e-posten som länkar 

så att användarna lätt kan ladda ner dem. Du kan ändra på materialet så att det passar 
för din läroanstalt, till exempel genom att lägga till den egna organisationens logo.

https://trello.com/c/2JY4UE0u
 https://trello.com/c/tpi2y5sY
https://trello.com/c/rwImI975
https://trello.com/c/2JY4UE0u
https://trello.com/c/tpi2y5sY
https://trello.com/c/rwImI975
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Förstå, planera och förverkliga tillsammans!
Yrkesutbildningens kundorienterade arbetssätt består av många olika komponenter. 
Gemensam planering med kunder ger en möjlighet till att utveckla lösningar som är 
till nytta för alla parter.

Så här kan du planera tillsammans med kunden! Här är en enkel modell för hur man kan bygga upp 
kompanjonskap i växelverkan. Modellen har sin grund i tjänstedesign och använder sig av metoder 
från tjänstedesignprocessen. Denna modell kan du och kunderna tillsammans tillämpa vid utveckling 
av service och gemensam planering av processen för lärande i arbetslivet.

Vad?
Gemensam planering är ett kundorienterat sätt att tillsammans med kunden förbättra det befintliga 
eller utveckla nytt.

Varför? 
Genom att utveckla tillsammans med kunden säkerställer vi att vi svarar på kundernas verkliga behov 
och beaktar det som skapar mervärde för kunden.

När? 
När vi skapar nytt eller utvecklar redan befintliga tjänster, processer eller produkter vidare. I samband 
med planering av utbildningar, då vi utvecklar läroanstaltens verksamhet, vid design av service och 
processer, i samband med strategifinansieringen.  Gemensam planering är ett fungerande sätt att 
bygga upp och fördjupa kompanjonskap.

Med vem?
Gemensam planering kan förverkligas med olika kundgrupper, såväl med interna och externa kunder.
 

ARBETSLIVET

STUDERANDELÄROANSTALT

KOMPANJONSKAP
I VÄXELVERKAN

Förstå,
planera och
förverkliga 

tillsammans!
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Förstå, planera och förverkliga tillsammans!
Hur? 
Vi flyttar vårt fokus från att utveckla inom organisationen till att lyssna på kunden. Det centrala är att 
undvika antaganden eller gissningar på vad som skapar mervärde för kunden. Vi skapar möjligheter 
till äkta dialoger och möten. Vi eftersträvar kundförståelse och fastställer utvecklingsbehoven där-
efter. Tillsammans kommer vi på nya idéer, utvecklar lösningar och tar dem i bruk. 

Vad är nyttan av gemensam planering?
• Vi gestaltar kundens verkliga behov mer djupgående istället för att ha fokus på våra egna 

processer
• Vi stärker båda parternas konkurrenskraft då vi kan lära oss och utvecklas tillsammans
• Gemensam planering binder kompanjonerna samman, då det skapar ett långvarigt och 

mångfacetterat samarbete
• Vi bygger upp ett hållbart samarbete i öppen dialog tillsammans med kunderna.

Kontinuerlig 
bedömning 
och analys

1. Förstå 
och definiera

2. Nya idéer 
och lösningar

3. Förverkliga 
och ta i bruk
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Utgångspunkten för gemensam 
planering är att skapa gemensamma 
värderingar, att tillsammans definiera 
utvecklingsbehoven och att samla in 
kundförståelse.  

Då vi samlar in kundförståelse innebär 
det en kartläggning av alla parters  
behov, önskemål och förväntningar 
på mervärde samt att sammanställa 
redan befintlig information.

• Planera tillsammans och gör andra 
      delaktiga. 
• Gör kunderna delaktiga via öppen 

dialog.
• Undvik antaganden och gissningar 

på vad som skapar mervärde för 
kunden.

• Använd olika redskap och metoder 
t.ex. intervjuer, skuggning, enkäter 
eller empati-kartläggning.

• Dokumentera all information, så att 
dessa kan utnyttjas i processens 
följande skeden.

• Innan ni övergår till nästa skede, är 
det viktigt att tillsammans säker-
ställa den gemensamma 

      förståelsen samt att definiera 
      utvecklingsbehoven och målen. 
• Kom även överens om resurser, 

tidtabeller och mätinstrument för 
målen.

När ni har tillsammans definierat 
utvecklingsbehovet är det dags att 
skapa nya idéer och lösningar, också 
det tillsammans med kunderna. 

• Skapa konkreta och visuella idéer, 
prova på olika modeller och gör 
pilotprojekt.

• Utgående från resultaten kan ni 
välja lösningar och modeller som 
vidareutvecklas.

• Använd dig av metoder från 
      tjänstedesign för att definiera       
      vilket mervärde och vilka upp-
      levelser kunden får av den nya
      servicen.
• Skapa en processbeskrivning som 

stödjer en jämn kvalitet och 
      enhetliga tillvägagångssätt för    
      serviceutbudet.  

Även kontinuerlig
bedömning och analys

Även kontinuerlig
bedömning och analys

1. Förstå 
och definiera

2. Nya idéer 
och lösningar
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Kom ihåg kontinuerlig dialog med 
kunden för att möjliga förändrade 
behov skall uppmärksammas.  

Det lönar sig att göra kontinuerlig 
bedömning och analys under hela 
processens lopp, eftersom det kan 
uppstå nya behov eller så kan behoven 
förändras. 

Kom ihåg att även dokumentera och 
informera alla parter om målsättningen 
ändras. Har helhetsförståelsen i huvud-
målet bytt riktning? Eller är det mer en 
fråga om att finslipa de valda lösnings-
modellerna eller ändra prototypen 
utgående från aktuella behov?

Nu sätter vi igång och förverkligar de 
lösningar som vi har utvecklat 
tillsammans med kunderna! 

Bestäm och prioritera vilken/vilka 
lösningar tas i bruk som slutgiltiga 
lösningsmodeller. Planera hur detta 
förverkligas och uppföljs.

Allt material som har skapats så som 
t.ex. prototyper, servicebeskrivningar 
osv. lönar sig att dokumentera 
noggrant, det hjälper er att lätt 
presentera förverkligande av den valda 
lösningen. 

• Våga slopa gamla lösningar, skapa 
rum för nytt och lyckas genom att 
överstiga förväntningarna. 

• Planera och visualisera en plan på 
hur lösningen förverkligas internt 
och externt.

• Försäkra er om att planen för för-
verkligandet fungerar och att de 
som deltar känner till sina roller.

• Försäkra er om att det är möjligt 
att följa upp resultaten och att 
man lyssnar på kundernas åsikter i 
samband med förverkligandet. Då 
förvekligas även kontinuerlig 

      analys, bedömning och utveckling
      av nya processer.

Även kontinuerlig
 bedömning och analys

Kontinuerlig 
bedömning 
och analys

3. Förverkliga 
och ta i bruk

TIPS!

Ladda ner tilläggsinformation och redskap 
om gemensam planering med kunden:

        (tillgängliga på finska och engelska)
  

Palvelumuotoilun työkalupakki 
http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf

Sivistystoimen työkalupakki 
palvelumuotoiluun

https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/
uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuo-

toiluun2.pdf

Service design toolkit 
http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit_english.pdf

Service design tools
http://www.servicedesigntools.org/

http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit.pdf
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
https://designresearch.aalto.fi/groups/encore/wp-content/uploads/2013/11/Sivistystoimen_tyokalupakki_palvelumuotoiluun2.pdf
 http://sdt.fi/materiaali/ServiceDesignToolkit_english.pdf
http://www.servicedesigntools.org/


16

Kontaktinformation 
Guiden för god service har skapats inom utvecklingsprogrammet Bästa Servicen.

Du kan ladda ner guiden här: http://bit.ly/2koLczc
Ge respons: http://bit.ly/2kHzvnD

SAMMANFATTNING: 
Skriv i sammanfattningen ned hurudana former av kompanjonskap det finns i er organisation. 
Var finns det mest att utveckla? 

Tips och ytterligare information
Metoder och verktyg för undervisnings- och handledningspersonalen 
• Guider om bedömning av kunnande:                                                                                                                         

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/guider-om-bedomning-av-kunnande/
• Checklistor för lärande i arbetslivet:                                                                                                                   

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/checklistor/
• Introduktion av arbetsplatshandledare riktad till lärare:                                                                                   

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/pa-svenska/introduktion/ 

Stödmaterial för arbetsplatshandledning
• https://ohjaan.fi/sv/

Riktlinjer och regler för lärande i arbetslivet
• Lag om yrkesutbildning: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531
• Examensgrunderna: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/
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