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Förbättra servicen med hjälp av åtta punkter
Den här guiden fungerar som ett verktyg för undervisande och handledande 
personal vid yrkesläroanstalterna. 

Den förnyade yrkesutbildningen planeras och förverkligas tillsammans med våra kunder. Målet med 
yrkesutbildningen är att studerandes studiestig är individuell och att inlärningen sker i en ändamåls- 
enlig miljö. Utgångspunkten för samarbetet är att sätta kundens (både studerandes och arbets-
platsens) 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 servicen 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 framkommit då utbildningsanordnares personal lyssnat in arbetslivet. Dessutom innehåller 
guiden även konkreta exempel på lösningar till dessa utvecklingsbehov.

Förbättra servicen med hjälp av åtta kritiska punkter
 
Ett stort antal yrkesläroanstalter har tillsammans med arbetslivet identifierat åtta ”kritiska punkter” 
gällande samarbetet mellan läroanstalterna och arbetslivet. Med hjälp av dem kan läroanstalten  
granska sina egna utvecklingsbehov gällande serviceprocessen för både studerande och arbetslivet.

Guiden för god service består av fyra delar

Det här är del två 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 behandlas lärande i arbetslivet och utbildningsanordnarens serviceprocess från 
kundens synvinkel. De kritiska punkterna är utvecklingsbehov som har identifierats tillsammans med 
våra kunder. Med hjälp av de kritiska punkterna kan läroanstalten utveckla sina kärnprocesser. I denna 
del kan du bekanta dig med definitionen av de kritiska punkterna, servicelöften samt konkreta tips 
på hur du kan förbättra servicen i vardagen. I tipsen hittar du råd för alla parter: läroanstalten, den 
undervisande och handledande personalen, arbetslivet samt studeranden.

I guidens första del behandlas gemensam planering med arbetslivet och olika former av
kompanjonskap mellan yrkesläroanstalter, arbetslivet och studerande. 

Den tredje delen innehåller konkreta lösningar som du direkt eller efter små justeringar kan ta i bruk i 
vardagen. 

Den fjärde delen är en arbetsbok som hjälper dig att planera, förverkliga och utveckla samarbetet 
med och servicen till både studerande, arbetslivet och andra kundgrupper.

Version för tryck 11.10.2019
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1. Tillgänglighet och synlighet
Vi vill förbättra tillgängligheten och synligheten 
för arbetslivet och studerande! Hur kartlägger 
vi kundens behov? Hur försäkrar vi att kunden 
får en lösning?

Vad är tillgänglighet och synlighet som bäst?

Tillgänglighet betyder att studerande- och arbetslivskunden 
får service och handledning i kontakt- och ansökningsskedet. 
Med synlighet avses bl.a. fungerande webbsidor för respektive 
kundgrupp och att kunden hittar anordnarens tjänster.

För studerandekunden erbjuder läroanstalten ansökningstjänster. Kontakten från en arbetslivskund 
bör även ses som en ansökan. Arbetslivskundens servicebehov kan handla om t.ex. rekryterings-
behov, utbildningsbehov eller behov av arbetskraft eller projektarbete.

Hur får kunden denna service? Hur får kunden kontakt med läroanstalten och dess personal? Vilka 
kontaktkanaler finns till förfogande? Det är viktigt att personalen som handhar kundservicen känner 
till de olika formerna av och möjligheterna till arbetslivssamarbete. Kundens behov förutsätter ofta 
även handledning vidare till andra tjänster.

Faktorer som påverkar serviceupplevelsen:

 • tillgängliga kontaktuppgifter
 • väntetiden för att få svar på servicebehovet
 • lämplig lösning inom önskad tidsram

Så här uppnås servicelöftet: 

• säkerställ tillgängligheten och synligheten         
• lyssna på kundens behov
• beakta olika möjligheter till samarbete 
• ha aktuell kunskap om verksamheten

Servicelöfte:

Vi erbjuder den service som kunderna behöver och vi beaktar deras olika behov. 
Aktuell information om utbildningsmöjligheter finns lätt tillgängligt. 
Det är smidigt att ansöka till olika utbildningar och lätt att hitta olika lösningar för 
att förvärva kunnande. Kedjan bryts inte, även om personerna byts. 
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illgänglighet och synlighet

Så här agerar vi
Vi erbjuder aktuell information om utbildningsmöjligheter, 

ansökningsförfarande och andra tjänster. 
Vår verksamhet organiseras utgående från kundernas servicebehov 

och ger därmed också utbildningsanordnaren goda resultat. 
Det språk vi använder är tydligt och lättförståeligt för kunden.

Utbildningsanordnaren:

Identifierar olika kundrelationer. 

Verksamheten är organiserad så att det finns 
aktuell information om utbildnings-
möjligheterna och ansökan på webbsidan 
och/eller på tjänsten studieinfo. 

Kontaktpersonernas namn är tillgängliga 
och arrangemang gällande vikarier är 
uppdaterade.

Extra handledning ordnas vid behov. 
Handledningen följer en organiserad 
handlingsmodell.

Beaktar målgruppen och läsaren.

Beaktar direktivet för tillgänglighet.

Undervisande och handledande personal:

Kartlägger kundens behov. 

Säkerställer att kunden får en lösning. 

Vet var nödvändig information finns och kan 
handleda kunden till olika källor. 

Tillgången till handledning har säkerställts genom 
resurs- och ersättararrangemang.

Känner till nätverket av intressenter och kan vid 
behov handleda kunden vidare.

Beaktar målgruppen och läsaren.

Identifierar olika kundrelationer.

Arbetslivet:

Hittar uppgifter om utbildningsmöjligheter, 
ansökningsförfarande och andra tjänster.

Får rätt information som underlag för att 
kunna fatta beslut, tillräckligt snabb reaktion 
och eventuell handledning till rätt/annan 
serviceleverantör.

Blir bemött med ett språk och med begrepp 
som lämpar sig för arbetsgivaren.

Studerande:

Hittar uppgifter om utbildningsmöjligheter, 
ansökningsförfarande och andra tjänster.

Får tillräckligt med stöd för att kunna fatta beslut,
snabb reaktion vid kontakten och eventuell
handledning till rätt/annan serviceleverantör.  

Blir bemött med ett tydligt språk och med 
begrepp som lämpar sig för studeranden.
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2. Studerandens färdigheter
Hur säkerställer vi studerandes färdigheter för 
lärande i arbetslivet och arbetsplatsens 
möjligheter att handleda studeranden? Vårt 
mål är naturligtvis bästa möjliga matchning!

Hur beaktar och utvecklar vi den 
studerandes färdigheter på bästa sätt? 

Med den studerandes färdigheter avses både färdigheter 
för att verka i arbetslivet och förvärvande av yrkeskunnande. 
Vi stöder planenligt den studerandes arbetslivsfärdigheter. 
Tidsplaneringen för lärande i arbetslivet är individuell, sker på 
lämplig tid och studeranden har fått förbereda sig tillräckligt.

Vi stöder den studerande i att söka arbete. Läroanstalten ordnar evenemang och tjänster var 
studeranden och arbetsgivare kan mötas.

Det är viktigt för studeranden att få möjlighet att berätta om sitt kunnande, sin motivation och sina 
karriärplaner till arbetsgivaren.

Studerandes färdigheter dokumenteras under lärandet i arbetslivet och vid dess slut. Vi stöder 
studeranden i att själv utvärdera sitt lärande i arbetslivet.

Så här uppnås servicelöftet: 

• kartlägg och säkerställ färdigheterna
• utför verkliga arbetsuppgifter i en verklig arbetsmiljö 
• erbjud en mötesplats för studerande och arbetsgivare

Servicelöfte:

Utbildningen motsvarar arbetslivets framtidsbehov och studerande kan välja sin 
individuella stig till yrkesskicklighet.
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2. Studerandens färdigheter

nsam förhandsplanering

Så här agerar vi
Individuella studiestigar i den personliga utvecklingsplanen 

för kunnande (PUK) för varje studerande.
Branschvisa krav har beaktats (t.ex. kortutbildningar).

 Plan för att uppnå tillräcklig branschspecifik yrkeskompetens är 
dokumenterad i PUK.

Följ upp hur studierna framskrider:
• kunnandet är dokumenterat i PUK

• arbetarskyddet och arbetstidslagen har beaktats

Utbildningsanordnaren:

Ordnar evenemang och tjänster var 
studerande och arbetsgivare kan mötas. 

Säkerställer att en PUK med individuella 
studiestigar är gjord för varje studerande.

Säkerställer att studerandens utbildnings- 
och läroavtal är gjorda i enlighet med 
lagstiftningen. 

Säkerställer branschvisa krav (t.ex. första 
hjälpen kort eller andra obligatoriska 
utbildningar)

Stöder studeranden i arbetssökandet och i 
att hitta en lämplig arbetsplats.

Undervisande och handledande personal:

Ger information åt arbetsgivaren om studerandens 
färdigheter och karriärplaner för att kunna ordna 
lämplig handledning under lärande i arbetslivet.

Stöder systematiskt studeranden, tidtabellen är 
individuell, sker vid rätt tidpunkt och hand-
ledningen har ordnats innan lärande i arbetslivet 
påbörjas.

Säkerställer en tillräcklig branschvis yrkeskunskap, 
följer upp hur studierna framskrider (kunnandet är 
dokumenterat i PUK) samt ger stöd i att hitta en 
lämplig arbetsplats.

Dokumenterar hur kunnandet framskrider under 
lärande i arbetslivet och då det avslutas.

Arbetslivet:

Får information om studerandes färdigheter
för att kunna ordna handledningen. Får nytta 
av om studeranden ger mer information om 
sina arbetsplaner, kunskaper och sin
motivationsnivå.

Dokumenterar hur kunnandet framskrider 
under lärande i arbetslivet och då det 
avslutas.

Studerande:

Ger information om sina 
färdigheter och karriär-
planer för att kunna ordna 
lärande och handledningen 
(t.ex. att uppdatera CV:n).

Beaktar innehållet i 
arbetarskyddet, arbetstids-
lagen och PUK.
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3. Gemensam förhandsplanering
Gemensam planering knyter samman alla 
parter till planen. Flexibel förhandsplanering 
kan ske i direkta möten eller digitalt. Smidig 
kontakt mellan arbetsgivaren, studeranden 
och utbildningsanordnaren är viktig, 
oberoende av tid och rum.

Vad är gemensam 
förhandsplanering som bäst? 

Utbildningsavtal och läroavtal planeras alltid i 
samarbete med studeranden och arbetsplatsen. I 
planeringen deltar studeranden, läraren och/eller 
representanten för läroanstalten samt representanterna för arbetslivet (handledaren på arbetsplatsen 
och/eller arbetsgivaren). Planeringen görs på basen av studerandes och arbetsplatsens behov och 
färdigheter. Alla parter avtalar gemensamt om målet och innehållet för inlärningen (såsom t.ex. 
huvudsakliga arbetsuppgifter). I paneringen beaktas arbetsplatsens verksamhet och tidtabeller. 
Läraren och/eller läroanstaltens representant fungerar som arbetslivsexpert och känner till möjligheterna 
till lärande i arbetslivet samt hur dessa möjligheter motsvarar examensgrunderna (egen eller annan 
bransch).

En gemensam planering involverar alla parter så att vi når målen tillsammans. Under planerings- 
tillfället berättar läraren om innehållet i examensgrunderna, försäkrar sig om arbetsplatsens möjligheter 
till handledning samt handleder arbetsplatshandledaren. Alla parters roller och uppgifter diskuteras 
tillsammans. Under planeringsmötet kommer man även överens om hur man håller kontakt, samt om 
handledning och stödåtgärder. I samband med planeringen lönar det sig att utnyttja checklistan för 
lärande i arbetslivet. På så sätt blir verksamheten enhetlig.

Innehållet i läroavtal och utbildningsavtal följer nationella avtalsmodeller. Representanten för läro-
anstalten förstår hur arbetsförhållandet påverkar valet av avtalsmodell samt flexibel växling mellan 
avtalsmodellerna.

   

   Servicelöfte:
   
   Lärande i arbetslivet planeras kvalitativt tillsammans med alla parter    
   och i enlighet med lagen (PUK, avtal). ”Välplanerat är till hälften gjort”

 
Så här uppnås servicelöftet: 

• skapa en enhetlig handlingsmodell
• säkerställ att alla parter har aktuell information
• se till att studierna framskrider på ett logiskt sätt, det ökar studerandens engagemang
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Så här agerar vi

1. Vi utreder att 
förutsättningarna för 
läroavtal eller 
utbildningsavtal 
uppfylls. 

2. PUK utarbetas och 
uppdateras innan 
avtalet ingås.

3. Läroavtal eller 
utbildningsavtal ingås 
med arbetslivet innan 
lärande i arbetslivet 
påbörjas.

4. Vi försäkrar oss om 
att ansvar, skyldigheter 
och målen är tydliga för 
alla parter.

Vem, vad och hur?
 

Läroanstaltens 
representant 
utreder och 
godkänner.

Läroanstaltens 
representant 
utarbetar/
uppdaterar tillsammans 
med studeranden och 
arbetslivet, alla parter 
godkänner.

Utbildningsavtal: 
Ingås mellan läro-
anstaltens representant 
och arbetslivet, 
studerande 
informeras, de som har 
rätt att underteckna 
undertecknar. 

Läroavtal: 
Ingås mellan läro-
anstaltens represen-
tant, arbetslivet och 
studeranden, de som 
har rätt att underteckna 
undertecknar. 

Utbildnings-
anordnaren svarar för 
att alla parter känner 
till sina skyldigheter 
och sitt ansvar, samt 
vilka målen är.

 
Så här uppnås servicelöftet: 

• skapa en enhetlig handlingsmodell
• säkerställ att alla parter har aktuell information
• se till att studierna framskrider på ett logiskt sätt, det ökar studerandens engagemang
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Utbildningsanordnaren:

 • Ordnar de digitala verktyg och nätbaserade inlärningsmiljöer som behövs för 
  lärande i arbetslivet.
 • Ger tillräckliga resurser för samarbetet med arbetslivet; planering, förverkligande    
  och uppföljning.
 • Tydlig organisation och fördelning av ansvarsuppgifter, kontaktpersoner samt deras
  ersättare är angivna.
 • Avgör vem som gör vad och hur. 
 • Försäkrar sig om att personalen har tillräckligt kunnande att uppfylla bestämmelserna
  i lagar och förordningar.
 • Svarar för att verksamheten uppfyller det som föreskrivs i lagar och förordningar.
 • Planerar utbildningshelheterna så att det är möjligt att förverkliga studierna i arbets-
                       livet.
 • Utbildningshelheter planeras i samarbete med arbetslivet för att svara mot regionens  
  kompetensbehov och skapa möjligheter för vidareutbildning. 
 • Tar emot respons och utvecklar verksamheten därefter => kvalitativ utbildning 
  även i praktiken.

Läroanstaltens representant (t.ex. läraren):

 • Försäkrar sig om att den egna kompetensen är aktuell och uppdaterar den vid 
  behov.
 • Försäkrar sig om att studerande har tillräckligt med färdigheter för lärande i  
  arbetslivet.
 • Tar reda på ifall studeranden har särskilda behov och informerar arbetslivet om   
  dessa i samtycke med studeranden (endast till nödvändig del).
 • Kartlägger att platsen för lärande i arbetslivet motsvarar examensgrunderna, 
  kraven på yrkesskicklighet och arbetarskyddsbestämmelserna.
 • Försäkrar sig om en PUK som utarbetas tillsammans med studeranden och 
  arbetslivet. Identifierar det kunnande som studerande redan har förvärvat.
 • Planerar och kommer överens med arbetslivet hur utbildningen förverkligas samt 
  målen för lärande i arbetslivet. 
 • Dokumenterar avtalet (utbildnings- och läroavtal) före lärande i arbetslivet och ser   
  till att avtalet undertecknas (vid läroavtal undertecknar alla parter avtalet och vid
  utbildningsavtal undertecknar utbildningsanordnaren och arbetslivet avtalet, 
  studeranden informeras om detta).
 • Kommer överens om och meddelar olika parter om arbetsplatsens och läroanstaltens  
  kontaktpersoner, delger kontaktuppgifter samt möjliga vikariers kontaktuppgifter.
 • Handleder arbetsgivaren och arbetsplatshandledaren om kraven på yrkesskicklighet  
  samt hur arbetsuppgifterna kopplas i förhållande till examensgrunderna.
 • Introducerar studeranden och arbetslivet i de digitala verktyg och nätbaserade 
  inlärningsmiljöer som kopplas till lärande i arbetslivet.
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Arbetslivet:

 • Får kontakt med läroanstalten, personlig 
  kontakt.
 • Vet skillnaden mellan utbildningsavtal 
  och läroavtal.
 • Har kunskap om examensgrunderna, 
  kraven på yrkesskicklighet och olika sätt 
  att påvisa kunnande på arbetsplatsen.
 • Deltar i utarbetandet av PUK och avtalet.
 • Får information om tidtabellen för 
  undervisningen som sker på läroanstalten.
 • Har aktuell information om uppgifter till 
  kontaktperson på läroanstalten. Har 
  information om kontaktpersonens vikarie.
 • Får tillräcklig introduktion för arbetsplats-
  handledare, bland annat kännedom om studerandens PUK.
 • Får introduktion i digitala verktyg och nätbaserade inlärningsmiljöer som behövs för  
  lärande i arbetslivet.
 • Får information om den studerandes särskilda behov av stöd (enbart till nödvändiga  
  delar med studerandens samtycke).
 • Vet arbetsplatsens ansvar och skyldigheter.
 • Vet hur man håller kontakt, möjligheter till handledning och stödtjänster.
 • Har kunskap om målen och arbetsuppgifterna för lärande i arbetslivet.

Studerande:

 • Får tillräckliga färdigheter för lärande i arbetslivet.
 • Får en PUK där den studerandes styrkor, mål och tidtabell har beaktats.
 • Får introduktion i de digitala verktyg och nätbaserade inlärningsmiljöer som behövs för 
  lärande i arbetslivet.
 • Är medveten om sitt ansvar, sina skyldigheter samt om målen för kunnandet och    
  kraven på yrkesskicklighet.
 • Utför arbetsuppgifter som motsvarar målen för lärandet.
 • Vet vem som är angiven som kontaktperson och har kontaktuppgifter för arbets-
  platsen och läroanstalten (även vikariernas kontaktuppgifter).
 • Har information om hur man håller kontakt samt hur man får möjligheter till hand-
  ledning och stödtjänster.
 • Får en introduktion på arbetsplatsen i enlighet med arbetarskyddslagen 738/2002.
 • Får information om hur avvikande situationer inverkar på läroavtalets eller 
  utbildningsavtalets giltighet.
 • Får information om arbetslivsinriktade projektarbeten och möjligheter att slutföra 
  studierna i varierande takt.
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4. Arbetsplatshandledning
Arbetslivsrepresentanterna önskar stöd för 
arbetsplatshandledningen. Hur kan vi försäkra 
oss om att de kan handleda studeranden och 
göra rättvisa bedömningar?

Vad är arbetsplatshandledning som bäst? 

Ett lyckat lärande i arbetslivet skapar en kunnig 
medarbetare åt arbetsplatsen och ökar kunnandet i 
hela arbetsgemenskapen. Arbetsplatsen får nytta av 
handledningsfärdigheterna bland annat genom att det 
egna arbetet utvecklas. Även färdigheterna i att ge en 
god introduktion till arbetet utvecklas. Arbetsplats-
handledarens kunnande och respons används då 
läroanstalten utvecklar sin undervisning och handledning.

Arbetsplatshandledning är handledning i verkliga arbetsuppgifter. Handledning på arbetsplatsen 
möjliggör att studerande under lärande i arbetslivet kan uppnå målen för kunnande som anges i 
examensgrunderna. Den utsedda arbetsplatshandledaren, representanten för läroanstalten och 
studerande gör tillsammans upp en plan för lärande i arbetslivet. I planen kommer de överens om hur 
responsen och bedömningen förverkligas samt hur de håller kontakt med varandra.

Arbetsplatsens handledningsfärdigheter säkerställs genom en introduktion och genom att regelbundet 
ordna arbetsplatshandledarutbildning. Det är viktigt att det finns olika former av handledar-
utbildning så att arbetslivet hittar en form som passar just dem.

Så här uppnås servicelöftet: 

• målet är en jämn kvalitet på arbetsplatshandledningen
• skräddarsydd utbildning för arbetsplatshandledare (vi erbjuder behovsenliga, flexibla och 
      individuella lösningar med utbildning för arbetsplatshandledare)
• systematiskt stöd för introduktion på arbetsplatsen

Servicelöfte:

Tillsammans med arbetslivets representant och studeranden kommer vi överens 
om lärande i arbetslivet och om arbetsplatshandledningen i enlighet med 
studerandens mål. Vi ansvarar för stöd och arrangerar arbetsplats-
handledarutbildning. Med hjälp av handledning och ömsesidig respons främjar vi 
helheten av lärande i arbetslivet. Vi lyckas tillsammans!
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Så här agerar vi 
På arbetsplatsen utses en kunnig och ansvarsfull arbetsplatshandledare för studeranden. 

Studeranden, arbetsplatshandledaren och läraren kommer överens om och fastställer 
lämpliga praktiska arbetsuppgifter. Utbildningsanordnaren vägleder 

arbetsplatshandledaren i hens uppgift. Studeranden får introduktion och respons 
av arbetsplatshandledaren och läraren samt gör även självbedömning. Parterna kommer 

överens om hur kontakten hålls samt hur uppföljningen förverkligas.

Utbildningsanordnaren:

Introducerar arbetsplatshandledaren i hens 
uppgifter.

Säkerställer arbetsgemenskapens 
handledningsfärdigheter genom introduktion 
och genom att regelbundet ordna utbildning 
för arbetsplatshandledare på ett sätt som 
passar olika arbetsgivares behov.

Använder sig av arbetsplatshandledarens 
kunnande och respons i utvecklingen av 
läroanstaltens undervisning och handledning.

Undervisande och handledande personal:

Kommer gemensamt överens med arbetslivs-
representanten och studeranden om lärande i  
arbetslivet och arbetsplatshandledningen i         
enlighet med den studerandens mål.

Kommer överens med studeranden och arbetslivet 
om lämpliga praktiska arbetsuppgifter.

Ger studeranden handledning och respons i 
verkliga arbetsuppgifter.

Arbetsplatshandledning: verkliga arbetsuppgifter 
möjliggör för studeranden ett avtalsenligt lärande 
i arbetslivet som motsvarar målen.

Introducerar arbetsplatshandledaren i hens 
uppgift.

Håller kontakt med de olika parterna på överens-
komna sätt.

Arbetslivet:

Utser en kunnig och ansvarsfull arbetsplats-  
handledare åt den studeranden.

Kommer överens med studeranden och lära-
ren om lämpliga praktiska arbetsuppgifter.

Ger studeranden handledning och respons i   
verkliga arbetsuppgifter.

Möjliggör att studeranden under lärande i 
arbetslivet kan uppnå kunnande som mot-
svarar de avtalade målen.

Håller kontakt med de olika parterna på 
överenskomna sätt.

Utför arbetsplatshandledarutbildning.

Studerande:

Får en utsedd arbetsplatshandledare och en 
handledande lärare.

Får handledning och respons av arbetsplats-
handledaren och läraren.

Gör tillsammans med läraren och arbetslivet upp  
en plan för lärande i arbetslivet och kommer 
överens om responsen, bedömningen och sätten 
att hålla kontakt.

Gör en självbedömning.
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5. Övergångar, avvikande situationer

Så här uppnås servicelöftet:

• kartlägg behovet av stöd och handledning 
• möjliggör smidiga övergångar mellan avtalsformerna
• använd digitala verktyg för handledning och dokumentation

Vad lovar vi kunden?
Vi erbjuder utbildningsavtal och läroavtal som två likvärdiga sätt för 
lärandet i arbetslivet. Vi säkerställer att sättet passar kunden. Vi 
förutser, identifierar och agerar för att på ett smidigt sätt kunna lösa 
avvikande situationer som påverkar studierna. 

5. Övergångar, avvikande situationer
Ibland går inte allt som planerat. Frånvaro, 
personalbyten och avbrott i studierna. 
Hur har vi förberett oss på dessa situationer? 
Hur förmedlas viktig information om ändringar? 
Använder vi flexibelt både utbildningsavtal 
och läroavtal? 

Det är viktigt att den undervisande och handledande 
personalen känner till skillnaderna, likheterna och 
möjligheterna mellan utbildningsavtal och läroavtal. Att 
handleda kunden till en lämplig form av lärande i 
arbetslivet är en viktig uppgift för alla som arbetar inom 
yrkesutbildningen. 

Kunderna bedömer vår service på basen av hur smidigt vi hanterar övergångar och hur vi tillämpar 
våra handlingsmodeller för avvikande studiesituationer. Det krävs reaktionsberedskap, flexibilitet och 
kontrollerade avtalsövergångar för att svara på kundernas mångfacetterade behov och önskemål. För 
att kunna säkerställa kvaliteten bör vi även ha beredskap för avvikande situationer och kunna förutse 
dem. Dessa har en koppling till avbrott i studier och därmed även direkt till läroanstaltens 
finansiering.

Avvikande situationer sker bland annat i samband med frånvaro, ändringar i studerandes livssituation, 
personalbyten som t.ex. arbetsplatshandledaren eller den ansvariga läraren. Avvikande situationer 
kan även ske i samband med ändringar i ett företags verksamhet. Det är viktigt att identifiera och 
förutse avvikande situationer för lärande i arbetslivet. Även kommunikationen kring detta är viktigt 
för alla parter.

Så här uppnås servicelöftet:

• kartlägg behovet av stöd och handledning 
• möjliggör smidiga övergångar mellan avtalsformerna
• använd digitala verktyg för handledning och dokumentation

Servicelöfte:

Vi erbjuder utbildningsavtal och läroavtal som två likvärdiga sätt för lärandet i 
arbetslivet. Vi säkerställer att sättet passar kunden. Vi förutser, identifierar och 
agerar för att på ett smidigt sätt kunna lösa avvikande situationer som påverkar 
studierna.

öv
er

gå

ngar, avvikande situationer............................
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Så här agerar vi

Utbildningsanordnaren:

Utarbetar en beskrivning av kärnprocessen för 
lärande i arbetslivet enligt den nationella 
processmodellen. 

Utarbetar enhetliga verksamhetsmodeller 
(i enlighet med ovanstående modell) för 
utbildningsavtal och läroavtal. Det är viktigt att 
alla i organisationen förstår och ansvarar för sin 
arbetsuppgift.

Säkerställer en flexibel användning av avtals-
modellerna och personalens kunnande kring 
dessa.

Undervisande och handledande personal:

Vet hur man ska gå till väga i samband med 
övergångar och avvikande situationer, följer 
utbildningsanordnarens verksamhetsmodeller.

Handleder kunder (studeranden och arbets-
livet) i samband med övergångar och avvikande 
situationer och berättar var det finns 
anvisningar kring dessa.

Berättar om arbetsförhållandets effekter för 
arbetsgivaren och studeranden och hur de 
beaktas i lärande i arbetslivet.

Säkerställer en flexibel användning av avtals-
modellerna.

Kommer överens om vilka sätt och med vilka 
medel man håller kontakt för att den aktuella 
informationen ska löpa.

Arbetslivet:

Reagerar på avvikande situationer och avtals-
övergångar i lärande i arbetslivet.

Får och delger information om att avvikande 
situationer sker bland annat i samband med 
frånvaro, den studerandes ändrade livssituation, 
personalbyten (t.ex. arbetsplatshandledaren 
eller ansvarige läraren byts ut) eller i samband 
med förändringar i företagets verksamhet.

Är i kontakt med studeranden och den 
undervisande och handledande personalen när 
en eventuell övergång/avvikande situation är 
aktuell.

Avtalar om sätten att hålla kontakt och medel 
för det så att den aktuella informationen löper.

Studerande:

Får anvisningar om hur man går till väga i 
avvikande situationer, bland annat frånvaro, den 
studerandes ändrade livssituation, personal-
byten (t.ex. arbetsplatshandledaren eller 
ansvarige läraren byts ut) eller i samband med 
ändringar i företagets verksamhet.

Får information om hur avvikande situationer 
och övergångarna kan påverka studierna.

Är medveten om vilka sätt och med vilka medel 
man har kommit överens om att hålla kontakt 
mellan arbetsplatsen och läroanstalten för att 
den aktuella informationen ska löpa?

6. Utvecklande respons

öv
er

gå
ngar, avvikande situation

er.........................................
.....

....
....

....
...

.
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Servicelöfte: 
Vi samlar regelbundet in respons från våra studerande- och 
arbetslivskunder. Vi publicerar de viktigaste resultaten och utvecklar
arbetslivssamarbetet och våra utbildningstjänster på basen av 
responsen.

6. Utvecklande respons
Hur försäkrar vi oss om att vi får respons av våra 
studerande- och arbetslivskunder? Hur utnyttjar 
vi responsen i utvecklingen av vår verksamhet? 
Motsvarar vår service våra kunders behov och 
fungerar processerna på ett sätt som ger en 
god kunderfarenhet?

Vad är utvecklande respons som bäst? 

Utvecklande respons innehåller respons på processerna 
för utbildningsavtal och läroavtal. Därtill innehåller 
utvecklande responsen även responsen för arbetslivs-
samarbetet. 

 • Insamling av respons planeras.

 • Respons begärs av studeranden och från arbetslivet.

 • Responsen bearbetas tillsammans med arbetslivet, läroanstaltens personal och 
  studerande.  

 • Verksamheten utvecklas utgående från responsen.

 • De viktigaste resultaten delges åt alla delaktiga parter.

 Så här uppnås servicelöftet:

• utveckla verksamheten utifrån respons
• samla in respons från kunderna på ett mångsidigt sätt
• personalen deltar i insamlingen, behandlingen och givandet av respons

Servicelöfte: 

Vi samlar regelbundet in respons från våra studerande- och arbetslivskunder. 
Vi publicerar de viktigaste resultaten och utvecklar arbetslivssamarbetet och 
våra utbildningstjänster på basen av responsen.

utvecklande respon
s...................................
.....

....
...

...
...

...
...

...
...

....
...
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Så här agerar vi

Utbildningsanordnaren:

Planerar åtgärder för respons och utvecklingen 
gällande lärande i arbetslivet och arbetslivs-
samarbetet.

Planerar och förverkligar enkäter (i enlighet med 
ministeriets anvisningar) samt rutiner för 
hantering av respons. 

Förverkligar även andra sätt att insamla respons 
bland annat i samband med den vardagliga 
verksamheten.

Analyserar och reagerar på responsen med 
fokus på att utveckla verksamheten.

Informerar olika parter hur man reagerat på 
responsen.

Behandlar responsen med personalen, 
studerande och arbetslivet.

Publicerar de viktigaste resultaten.

Använder responsen för att utveckla 
verksamheten. 

Undervisande och handledande personal:

Begär att studeranden och arbetslivet ger 
respons till läroanstalten.

Respons samlas in i samband med kund-
kontakterna i vardagen, genom att lyssna på
kunden, genom elektroniska verktyg m.m.

För vidare responsen inom organisationen.

Reagerar på responsen och utnyttjar den vid 
utveckling av verksamheten.

Informerar olika parter hur man reagerat på 
responsen.

Arbetslivet:

Ger respons på lärande i arbetslivet åt den 
undervisande och handledande personalen samt 
åt utbildningsanordnaren.

Studerande:

Ger respons på lärande i arbetslivet åt den  
undervisande och handledande personalen, 
utbildningsanordnaren och arbetslivet.

Besvarar enkät inom utsatt tid.

 Så här uppnås servicelöftet:

• utveckla verksamheten utifrån respons
• samla in respons från kunderna på ett mångsidigt sätt
• personalen deltar i insamlingen, behandlingen och givandet av respons

utvecklande respon
s.............................................

.....
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7. Kvalitet på yrkesproven

Servicelöfte:
Studeranden kan lita på att bedömningen är rättvis och jämlik. 
Arbetslivet kan lita på att studeranden har en kompetens som 
motsvarar examensdelen.

7. Kvalitet på yrkesproven
Yrkesprovet fungerar som ett visitkort inom 
yrkesutbildningen. Eftersom yrkesprovet utförs 
på arbetsplatsen, i verkliga arbetsuppgifter, 
innebär det samarbete mellan flera parter. Har 
alla parter samma information och uppfattning 
om yrkesprovets innehåll, roller och uppgifter?

Utbildningsanordnarens representant: 

 • Försäkrar sig om att arbetsplatsen och 
  arbetslivsbedömaren har kompetens att 
  utföra bedömningsuppgifterna.

 • Introducerar arbetslivsbedömaren och 
  studeranden till examensgrunderna och bedömningsprocessen.

 • Försäkrar sig om att de förstår kraven på yrkesskicklighet samt bedömningskriterierna  
  för den examensdel/de examensdelar som bedöms.

 • Planerar med studeranden och arbetsplatshandledaren hur kunnandet i enlighet med  
                       examensgrunderna kan påvisas på arbetsplatsen. Gör upp preliminära tidtabeller   
  (PUK).

 • Säkerställer tillsammans med arbetsplatshandledaren studerandens färdigheter för att
  visa sitt kunnande.  

 • Bekräftar tiden för yrkesprovet och påvisandet av kunnandet.

   

Servicelöfte:

Studeranden kan lita på att bedömningen är rättvis och jämlik. 
Arbetslivet kan lita på att studeranden har en kompetens som motsvarar 
examensdelen.

 Så här uppnås servicelöftet:

• säkerställ att bedömningar kan utföras på arbetsplatsen, att både arbetsuppgifter och bedömare 
      motsvarar kraven
• utveckla ständigt kvaliteten

kvalitet på yrkesproven................................
.....
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Så här agerar vi
Yrkesprovet förverkligas i arbetslivet, 

på arbetsplatsen och i konkreta arbetssituationer.

Utbildningsanordnaren:

Har gjort upp en verksamhetsplan för hur 
kunnandet bedöms och läroanstalten följer 
planen samt över hur bedömningens planering 
och genomförande dokumenteras.

Ger studeranden betyg över avlagd examensdel 
eller examen.

Utvärderar och utvecklar kvaliteten på yrkes-
proven.

Introducerar lärarna och arbetsplatsbedömarna i 
bedömning av kunnande.

Säkerställer att uppgifterna om genomförda 
studier är korrekta och i tid i införda i studie- och 
examensregistret.

Säkerställer kvaliteten på yrkesprov som köps 
utanför läroanstalten.

Undervisande och handledande personal:

Planerar yrkesprovet på förhand tillsammans 
med arbetslivets representant och 
studeranden.

Informerar arbetslivsrepresentanten och 
studeranden om kraven på yrkesskicklighet 
och målen för bedömning.

Dokumenterar planen som en del av 
studerandens PUK.

Dokumenterar i PUK även uppgifter om 
eventuella behov av särskilt stöd, anpassning 
av bedömning, avvikelser i kraven på yrkes-
skicklighet.

Försäkrar sig om att arbetsplatsen och 
arbetsuppgifterna är lämpliga för yrkesprovet 
/yrkesproven. 

Säkerställer tillsammans med arbetslivets 
representant studerandens kunskaper före 
yrkesprovet inleds.

Säkerställer att åtminstone en av bedömarna 
övervakar yrkesprovet.

Erbjuder studeranden och arbetsplatsen 
tillräckligt med stöd, även under yrkesprovet 
med tanke på överraskande situationer.

Ge respons på den studerandes kunnande.

Bedömer kunnandet för varje examensdel och 
betygsätter studerandens kunnande.

Dokumenterar bedömningen av kunnandet i 
enlighet med utbildningsanordnarens 
verksamhetsplan.

Fortsätter på nästa sida

kvalitet på yrkesproven
...........................................
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Arbetslivet:

Planerar yrkesprovet på förhand med den 
undervisande och handledande personalen samt 
studeranden.

Säkerställer tillsammans med den undervisande 
och handledande personalen studerandens 
kunnande innan yrkesprovet inleds.

Ger respons på studerandes kunnande.

Säkerställer att åtminstone ena bedömaren 
övervakar yrkesprovet. Bedömer studerandes 
kunnande i yrkesprovet i enlighet med examens-
grunderna, en examensdel åt gången.

Bedömer kunnandet tillsammans med läraren för 
varje examensdel och betygsätter studerandes 
kunnande.

Studerande:

Har rätt att påvisa sitt kunnande oberoende 
hur och när det har förvärvats. 

Planerar yrkesprovet tillsammans med den 
undervisande och handledande personalen 
samt med arbetslivet.

Visar sitt kunnande på arbetsplatsen i 
praktiska arbetsuppgifter.

I samband med yrkesprovet bedöms 
kunnandet i enlighet med examensgrunderna. 

Har rätt att be om kontroll och rättelse av 
bedömningen.

Så här uppnås servicelöftet:

• utveckla kommunikationen och kanaler för detta
• samarbetet fördelas på hela personalen i enlighet med den egna arbetsrollen
• lyft fram goda resultat och erfarenheter av i lärande i arbetslivet

kvalitet på yrkesproven
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8. Att upprätthålla kundrelationen
Att upprätthålla kundrelationen är ett samarbete 
mellan läroanstalten och arbetsplatsen under 
studietiden som fortsätter efter utexaminering 
av studerande.

Hur upprätthålls kundrelationen som bäst?

En bra kundrelation kan upprätthållas genom ett 
interaktivt samarbete, som sker på en tidpunkt som är 
lämplig för arbetlivet. Att upprätthålla kundrelationen 
innebär mycket mer än endast lärande i arbetslivet. 

Läroanstalten kontaktar arbetsplatsen även i andra ärenden än 
då de söker en plats för lärande i arbetslivet. Kontakten har en målsättning om ett mer långsiktigt 
samarbete.

Att upprätthålla kontakten är ömsesidigt, arbetslivet och läroanstalten tar kontinuerligt kontakt med 
varandra. Arbetslivet förväntar sig aktiv och tydlig kommunikation från läroanstalten. Läroanstaltens 
representanter kontaktar både arbetsgivarna och arbetsplatshandledarna. Läroanstalten önskar även 
aktivitet från arbetslivets sida och lyssnar gärna in arbetslivets önskemål. 

För att kunna upprätthålla samarbetet och kompanjonskapet med arbetslivet bör verksamheten och 
ansvaret för den fördelas mellan läroanstaltens alla olika former av kompanjonskap och dess aktörer 
(t.ex. lärare, förmän och ledningen).

Samarbetet och dess former planeras och utvecklas tillsammans med arbetslivet.

Servicelöfte: 

Vi identifierar olika former av kundförhållanden. Vi erbjuder den service som 
kunderna behöver och vi beaktar deras olika behov. Vi fungerar aktivt för att
utveckla vår service genom att lyssna på kunden.

Så här uppnås servicelöftet:

• utveckla kommunikationen och kanaler för detta
• samarbetet fördelas på hela personalen i enlighet med den egna arbetsrollen
• lyft fram goda resultat och erfarenheter av i lärande i arbetslivet

att 
upprätthålla kund

relationen.....................
.....

....
...

...
...

...
...

...
...



22

8. Att upprätthålla kundrelationen

 

Så här agerar vi
Vi samlar in den lagstadgade kundresponsen och hanterar den i enlighet 

med datasekretessen. Vi samarbetar med arbets- och näringslivet.

Utbildningsanordnaren:

Säkerställer ett fungerande responssystem; 
samlar in lagstadgad kundrespons och hanterar 
den i enlighet med datasekretessen. 

Ser till att responsen kan utnyttjas av den 
undervisande personalen.

Behandlar den erhållna kundresponsen 
systematiskt.

Har strukturer för samarbete med arbetslivet.

Undervisande och handledande personal:

Sköter om/uppmuntrar att kunderna ger 
respons.

Hanterar den erhållna kundresponsen
systematiskt.

Får möjlighet att delta och påverka 
utbildningstjänsterna.

Samarbetet och dess olika former planeras och 
utvecklas tillsammans med arbetslivet.

Arbetslivet:

Får möjlighet att anonymt ge respons efter att 
utbildningsanordnarens service har använts.

Får möjlighet att delta i och påverka hur, när 
och hurudan utbildning planeras och genom-
förs.

Samarbetet och dess former planeras och 
utvecklas tillsammans med läroanstalten.

Studeranden:

Får möjlighet att anonymt ge respons efter att 
servicen har använts.

att
 upprätthålla kundrelation
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Den goda servicens åtta delar

 

Den goda servicens åtta delar

Ett exempel på hur du kan förbättra servicen
Identifiera den bättre servicen! Servicen för lärande i arbetslivet kan förbättras med 
hjälp av de kritiska punkterna. Då vi granskar de kritiska punkterna och förbinder oss 
till de servicelöften de innebär, försäkrar vi oss om en kvalitativ serviceprocess för 
lärande i arbetslivet. Utgående från läroanstaltens serviceprocess är det enkelt skapa 
en gemensam syn för våra båda kundgrupper, studeranden och arbetslivet, på hur 
servicen för lärande i arbetslivet ser ut utgående ifrån deras synvinkel.

I exemplet nedan kan du bekanta dig med en servicemodell för lärande i arbetslivet.

Servicemodell för lärande i arbetslivet

Kortfattat: En servicemodell som beskriver olika skeden av ett framgångsrikt lärande i arbetslivet 
(före, under, efter + kontinuerlig utveckling).  De lösningar som finns i modellen säkerställer en 
enhetlig praxis samt en god kvalitet.

Blev du intresserad? Bekanta dig närmare: 

Servicemodellen är ett exempel på hur serviceprocessen för lärande i arbetslivet kan beskrivas som 
en helhet. Servicemodellen fungerar som stödmaterial för arbetslivet, studeranden, undervisande-, 
handledande- och stödpersonal med syfte att framgångsrikt förverkliga olika skeden av lärande i 
arbetslivet. 

Modellen kan användas i samband med handledning av studerande och arbetsplatshandledaren, som 
en del av arbetsplatshandledarutbildningen, i samband med introduktion för ny personal och som ett 
hjälpmedel för marknadsföring och information.

  
 Se en förenklad bild av servicemodellen här: 

           Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu) servicemodell
för lärande i arbetslivet 

(https://trello.com/c/d99uHtzl)

  
    Nyttan? 

• gemensamma förfaranden och handlingssätt
• säkerställande av kvaliteten 

• förtydligar uppfattningen av lärande i arbetslivet och dess viktigaste skeden som en helhet
• ger konkreta lösningar för ett lyckat och kvalitativt genomförande

https://trello.com/c/d99uHtzl
https://trello.com/c/d99uHtzl
https://trello.com/c/d99uHtzl
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Hur har lösningen använts i vardagen?

Sedus servicemodell för lärande i arbetslivet har skapats i samband med en process i tjänstede-
sign som gått av stapeln för utvecklingsprojekten Bästa servicen och Bästa DigiStöd vid Sedu. Den        
beaktar de kritiska punkterna som kommit fram under utvecklingsprogrammet.

Sedus servicemodell för lärande i arbetslivet:

• erbjuder ett verktyg för att leda kärnprocessen lärande i arbetslivet
• tas med på besök i arbetslivet och behandlas tillsammans med checklistan för introduktion av 

arbetsplatshandledning
• används som en del av utbildningen för arbetsplatshandledare
• fungerar som introduktion för ny personal
• förankras hos studerande i samband med handledning av processen lärande i arbetslivet.

Med i arbetsgruppen: 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/
Riitta Tuokko, Marita Mäenpää, Minna Sainio och Satu-Maarit Sivula

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

  
TIPS:

En beskrivning av servicemodellen lärande i arbetslivet 
hittar du i den öppna mobilapplikationen: 

https://www.sedu.fi/palvelulupaus/

I den finns beskrivet servicelöftet för varje skede 
samt de viktigaste länkarna till det centrala innehållet.

CC BY-NC 4.0 

http://bit.ly/2kHzvnD
https://www.sedu.fi/palvelulupaus/

