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Arbetsbok: 
Planera, förverkliga och utveckla
Nu utvecklas nytt kunnande och nya tjänster vid yrkesläroanstalterna. Det 
här är en arbetsbok som hjälper dig att planera, förverkliga och utveckla 
arbetslivssamarbetet i din egen läroanstalt.

Det här är fjärde 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 guidens första del behandlas gemensam planering med arbetslivet och olika former av 
kompanjonskap mellan yrkesläroanstalter, arbetslivet och studerande. I den andra delen behandlas 
lärande i arbetslivets kritiska punkter. Den tredje delen ger konkreta lösningar som du direkt eller 
med små justeringar kan ta i bruk i vardagen. 

Granska de kritiska punkterna
De kritiska punkterna hjälper oss att fästa vikt vid viktiga utvecklingsobjekt kring arbetslivs- 
samarbetet. När vi löser behov och utmaningar som anknyter till de kritiska punkterna, skapar vi god 
service åt våra kunder.

De kritiska punkterna är arbetslivets synvinkel på de riksomfattande utvecklingsbehov som 
finns gällande serviceprocessen för lärande i arbetslivet samt samarbetet mellan arbetslivet och 
utbildningsanordnaren. Genom att granska de kritiska punkterna kan utbildningsanordnaren 
kartlägga och känna igen sina egna kritiska punkter för både studerandes och arbetslivets 
serviceprocess. Denna arbetsbok kan användas t.ex. efter att läroanstalten har utfört Kritiska 
punkterna -testet eller som ett separat verktyg för att utveckla läroanstaltens service och tjänster. 

Kritiska punkterna -testet är tvådelat och det lönar sig att förverkliga testet i team eller arbets-
grupper. Den första delen av testet är ett snabbt sätt att kartlägga de kritiska punkterna och välja 
de punkter er organisation vill uppmärksamma allra mest. I testets andra del kan man med hjälp av 
öppna frågor fördjupa sig och bedöma:

 Vad fungerar redan nu hos oss? Vad bör vi ännu utveckla?

Målgruppen är undervisande- och handledande personal, förmän, ledningen eller hela personalen 
som arbetar inom olika uppgifter i samarbete med arbetslivet. Med hjälp av frågorna kan man kart-
lägga sin egen organisations verksamhet och service i förhållande till de kritiska punkterna. 

Kartläggningens resultat kan utnyttjas för att utveckla studerandes och arbetslivets serviceprocess 
och tjänster. Testet hjälper läroanstalten att identifiera det som ger mervärde åt kunden samt att 
identifiera de utvecklingsbehov organisationen har gällande processen för lärande i arbetslivet.

Version för tryck 11.10.2019
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Med hjälp av testet/verktyget kartläggs den egna organisationens verksamhet och 
service. Hur betjänar vi kunden?

Testet är avsett för alla utbildningsanordnare. Testet bör inledas inom två månader 
efter beslutet om strategifinansiering, detta ifall strategifinansiering har sökts för 
utveckling av processen lärande i arbetslivet. 

Att inleda testet betyder en preliminär plan på hur läroanstalten tänker förverkliga 
testet av de kritiska punkterna, vem som fungerar som ansvarsperson samt vem i 
läroanstalten svarar på testets frågor. 

Tips! 
Så här kan ni granska de kritiska punkterna:

DEL 1: SNABB HELHETSBILD

Testets första del är ett snabbt sätt att kartlägga de kritiska 
punkterna och välja de punkter er organisation vill uppmärksamma allra mest. 

• hela personalen kan snabbt genomföra testet      
• om endast den första delen utförs, kan kartläggningen bli ytlig och en 

förankring till de kritiska punkterna uteblir. 

DEL 2: DISKUSSION OCH FÖRDJUPNING 

I testets andra del kan man med hjälp av öppna frågor fördjupa och bedöma: 
 
 Vad fungerar redan nu hos oss?
 Vad bör vi ännu utveckla?

• fördjupande diskussioner kan föras i team
• tilläggsfrågorna öppnar upp innehållet i de kritiska punkterna
• lagparagrafer är listade i anslutning till respektive kritisk punkt
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Det lönar sig att granska de kritiska punkterna i team eller i grupper.

LADDA NER TESTET

Du kan ladda ner testet under länken nedan (Se punkt 4. De kritiska punkterna i 
serviceprocessen) eller via QR-koden:  
https://mailchi.mp/9a4c68848307/n3d738g32p

Se och lyssna! (på finska)
Webbinarium: Granskning av serviceprocessens kritiska punkter (17.4.2019)

Ögna igenom!
Webbinarie material: Kartläggning av serviceprocessens kritiska punkter (17.4.2019) 

5
6
7
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Med hjälp av de kritiska punkterna får man en möjlighet att allmänt diskutera om 
kundernas behov på olika nivåer och i olika sammanhang.

Med testet kan man identifiera det som skapar mervärde åt kunden samt 
identifiera utvecklingsbehov gällande processen för lärande i arbetslivet.

Målgruppen för kartläggningen är undervisande- och handledande personal, 
förmän, ledningen eller all personal som i olika uppgifter samarbetar med 
arbetslivet. 

https://mailchi.mp/9a4c68848307/n3d738g32p
https://www.youtube.com/watch?v=NR_k0S36K1s&feature=youtu.be
https://trello.com/c/z7WVoFKp/118-webinaarimateriaali-hyödynnettäväksi-omasssa-oppilaitoksessa-alueella
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Planera hur ni 
förverkligar god service 
Med hjälp av planen kan er läroanstalt utveckla lärande i arbetslivet. Med hjälp av 
planen kan man sammanfatta organisationens nuläge gällande de kritiska punkterna 
samt målen för framtiden. Med planen som grund, kan läroanstalten planera lärande i 
arbetslivet så att det fungerar som en service för våra kunder. 

I handlingsplanen granskas en kritisk punkt i taget. För varje kritisk punkt sammanfattas den service 
som redan nu förverkligas med kunden i fokus samt de kritiska punkter som läroanstalten kunde 
förverkliga ännu bättre.

Analysera och dokumentera i er plan de två centralaste punkterna, som ni anser vara viktigast 
gällande planeringen och förverkligandet av god service. 

När ni har granskat och antecknat de valda kritiska punkterna, är det dags att skriva en 
sammanfattning. Ange i sammanfattningen hur ni vill gå vidare och hur ni tänker förverkliga planen.  

Det lönar sig att se över och uppdatera planen regelbundet, till exempel en gång per år.

Bild: utvecklingsprogrammet Bästa Service 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.
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Suunnitelma hyvän palvelun toteuttamiseen

 Hyvän palvelun kahdeksan osaa

Identifiera bättre service 
med hjälp av de kritiska punkterna
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 utvecklingsbehov 
som finns i kärnprocessen för lärande i arbetslivet. Dessa resultatpunkter kan användas för att 
utveckla servicen till arbetslivet och studeranden. 
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Luo oma suunnitelma!

 

Gör en egen
plan!

Skriv ut och fyll i för hand 
eller 

fyll i på datorn och skriv svaren direkt i PDF-filen. 
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Tillgänglighet och synlighet 
 
Hur får kunden information om läroanstaltens service?

 Hur får kunden kontakt med läroanstalten och dess personal? 
 Vilka kanaler erbjuds för arbetslivet / studerande, då de vill 
 ta kontakt med läroanstalten? 
 Hurudana krav förutsätts för kundservicen i samband med 
 den första kontakten? 

Hur kartläggs kundens behov och 
hur förs informationen om behovet vidare?  

 Vem gör det?  Hur säkerställer vi att kunden får ett svar? 
 Vem tar ansvar för att kunden betjänas? Inom vilken tidtabell? 

Hur utvecklar vi kundservicen och hurudana resurser använder vi för kundservice?

1) Dokumentera resultaten här:

2) Hur uppnås servicelöftet? 
(Du hittar servicelöftet i Guiden för god service Del 2: Åtta sätt att förbättra servicen: https://trello.com/c/fzK8Z6ot)
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https://trello.com/c/fzK8Z6ot
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Studerandens färdigheter 
Hur försäkrar sig utbildningsanordnaren att olika aktörer 
känner till och har kunskap om lagen om yrkesutbildning? 
 Hur säkerställer utbildningsanordnaren att olika aktörer har 
 kunskap om studerandens färdigheter? (Arbetslagstiftningen,
 rättigheter och skyldigheter gällande arbetsavtal, lagen om 
 unga arbetstagare, alkohollagen, arbetarskyddslagen, 
 arbetstidslagen och andra lagar som gäller studerande?)

Hur försäkra sig om studerandes arbetslivsfärdigheter? 
 Hur säkerställer läroanstalten studerandens färdigheter 
 innan lärande i arbetslivet inleds? 
 Finns det ett enhetligt förfarande för detta? Vad innehåller handlingsmodellen?  

Hur kartläggs, beaktas och dokumenteras studerandens 
tidigare kunnande, arbetserfarenhet och karriärplanering?  
 Hur kan vi i samband med utarbetande av PUK för lärande i arbetslivet stöda studerande att 
 lyfta fram sitt eget kunnande? Hur stöds studerandes styrkor och motivation?  

Hur får arbetsplatsen veta om studerandes arbetsplatsfärdigheter och kunnande? 
 Hur underlättas gemensam planering mellan arbetsplatsen och studerande? 
  Hurudant stöd får arbetsplatserna i att föra fram hurudana studeranden/arbetstagare de vill ha? 

1) Dokumentera resultaten här:

2) Hur uppnås servicelöftet? 
(Du hittar servicelöftet i Guiden för god service Del 2: Åtta sätt att förbättra servicen: https://trello.com/c/fzK8Z6ot)
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Gemensam förhandsplanering 
Har ni reserverat tid för personlig 
utvecklingsplan för kunnandet (PUK)? 
 Hur försäkras det att arbetslivet deltar i uppgörandet 
 av studerandes PUK? 
 Hur stöder strukturerna, tillvägagångssätten och 
 systemen ifyllandet av PUK samt uppgörande av 
 avtal (utbildningsavtal/läroavtal)? 
 Känner lärare, planerare och/eller andra PUK-ansvariga 
 till examensgrunderna och arbetsplatserna? 
 Hur försäkras kännedom om examensgrunderna 
 och examensstrukturen? 

Hur stöder utbildningsanordnarens processer 
förhandsplaneringen och förverkligandet av lärande i arbetslivet? 
 Hur beaktas arbetsplatsens möjligheter, behov och tidtabeller vid inlärning i arbetslivet?
 Hur förverkligas gemensam planering i PUK-processen? 
 Gör vi förhandsplaneringen tillsammans?  
 Hur säkerställer vi att de som handleder lärande i arbetslivet har kunskap om PUK? 
 Använder vi digitala verktyg i förhandsplaneringen? 
 Hur stöder elektroniska system den gemensamma planeringen? 

Känner den personal som samarbetar med arbetslivet till alla examen, 
närliggande branscher samt de olika formerna av lärande i arbetslivet?  
 Hur säkerställs kännedomen om examensgrunderna och examensstrukturen? 
 Kan personalen tillämpa det ovannämnda i praktiken, till exempel på möjligheterna i arbetslivet? 
 Hur stöder vi betydelsen av en gemensam förhandsplanering genom kommunikation? 

1) Dokumentera resultaten här:

2) Hur uppnås servicelöftet? 
(Du hittar servicelöftet i Guiden för god service Del 2: Åtta sätt att förbättra servicen: https://trello.com/c/fzK8Z6ot)
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Arbetsplatshandledning
Hur uppgörs ett läroavtal eller ett utbildningsavtal?  
 Har personalen fått introduktion? 
 Hur har PUK-delen som lagen förutsätter anknutits till 
 läroavtalet eller utbildningsavtalet? 

Hur kompletterar ni PUK tillsammans? 

Hur sker introduktionen av arbetsplatshandledarna? 
 På vilket sätt? Målen med examensdelen? 
 Hurudant enhetligt handledningsmaterial används? 
 Vilka saker tas upp i samband med introduktionen? 
 Finns det en enhetlig modell för detta?
 
Hur säkerställer man att arbetsplatshandledaren kan göra 
kontinuerlig bedömning och göra den utvärdering som examensdelen kräver? 

Med vilka redskap håller vi kontakt, 
och hur antecknas det i läroavtalet eller utbildningsavtalet?

1) Dokumentera resultaten här:

2) Hur uppnås servicelöftet? 
(Du hittar servicelöftet i Guiden för god service Del 2: Åtta sätt att förbättra servicen: https://trello.com/c/fzK8Z6ot)
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Övergångar, avvikande situationer  
 
Hurudana modeller för förverkligandet av övergångar 
och avvikande situationer har utbildningsanordnaren?
 Vet den undervisande- och handledande personalen hur 
 de skall gå till väga vid övergångar och avvikande situationer?
 Hurudan handledning får kunderna i dessa situationer? 
 Var hittar man anvisningarna? 
 Är anvisningarna och handlingsmodellerna kundorienterade? 
 Vad har läroanstalten och arbetsplatsen kommit överens om 
 gällande sätt att kommunicera, så att informationen löper 
 och är uppdaterad?
 Hur säkras den undervisande- och handledande personalens 
 kunskap i hur man smidigt kan övergå mellan olika avtal
  (läroavtal/utbildningsavtal)? 
 Hur påverkas och beaktas arbetsförhållandet för arbetsgivaren och studeranden i de olika   
 formerna för lärande i arbetslivet? 
 Hur uppmärksammas detta i lärandet i arbetslivet?
 
1) Dokumentera resultaten här:

2) Hur uppnås servicelöftet? 
(Du hittar servicelöftet i Guiden för god service Del 2: Åtta sätt att förbättra servicen: https://trello.com/c/fzK8Z6ot)
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Utvecklande respons
Varför samlar vi in respons? 

 Hur ger vi respons och hur ber vi om respons?
 Vem ansvarar för hanteringen av responsen?   
 Hur dokumenteras kvalitativ respons? 
 Samlar vi in respons endast för att det är obligatoriskt?

Utför utbildningsanordnaren enkäten för nationell 
studeranderespons inom yrkesutbildning? 

 Begär vi respons av olika aktörer i lärande i arbetslivet 
 och ger vi dem respons? 

Publiceras de viktigaste resultaten?    

 Går man igenom responsen med personalen, studerande och arbetslivet? 

Utnyttjas responsen för att utveckla verksamheten?

 Kan vi på ett konstruktivt sätt tolka negativ/konstruktiv respons?
 Hur informeras respondenterna om hur responsen har beaktats? 

1) Dokumentera resultaten här:

2) Hur uppnås servicelöftet?
(Du hittar servicelöftet i Guiden för god service Del 2: Åtta sätt att förbättra servicen: https://trello.com/c/fzK8Z6ot)
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Kvalitet på yrkesproven 
Hur försäkrar man sig om att uppgifterna om 
genomförd examensdel är korrekta och i tid införda 
i studie- och examensregistret? 
 
Hur bedömer och utvecklar vi kvaliteten på 
yrkesproven?  

 Hurudan introduktion får studerande inför yrkesprov och 
 ifrågavarande  examensdel?
 Hur introduceras lärar- och arbetslivsbedömarna till bedömningen?
 Hur säkerställer vi kunnandet? 
 Hur säkerställer man kvaliteten på de yrkesprov som köps utanför läroanstalten?  
 Hur säkerställer vi att evalueringen är öppen, tillförlitlig och jämlik? 
 Hur uppfylls behovet av särskilt stöd och hur sker anpassningen?  
 Hur genomförs yrkesproven utomlands? 
 Hur väl förverkligas verksamheten i enlighet med lagstiftningen? 
 Hur förvekligas individualisering av yrkesprov? 

1) Dokumentera resultaten här:

2) Hur uppnås servicelöftet?
(Du hittar servicelöftet i Guiden för god service Del 2: Åtta sätt att förbättra servicen: https://trello.com/c/fzK8Z6ot)
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Att upprätthålla kundrelationen
Hur upprätthålls kundrelationen?  
 
 Vem ansvarar för att upprätthålla kundrelationerna med 
 arbetslivet?
 Hurudan marknadsföring och kommunikation har 
 läroanstalten för arbetslivet?
 Hur upprätthåller läroanstalten kontakten med arbetslivet?
 Till hurudana evenemang får arbetslivet en inbjudan?

Hur syns tack och uppskattning av kompanjonskap då 
perioden för lärande i arbetslivet har avslutats? 

Vilka olika samarbetsformer planeras tillsammans med arbetslivet?
 
1) Dokumentera resultaten här:

2) Hur uppnås servicelöftet?
(Du hittar servicelöftet i Guiden för god service Del 2: Åtta sätt att förbättra servicen: https://trello.com/c/fzK8Z6ot)
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Målsättningen är kompanjonskap i växelverkan 
Då de kritiska punkterna är i skick, kan vi uppnå 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?

1) Dokumentera hur ni förverkligar grunden till kompanjonskap här: 
(Du hittar mer information om kompanjonskap i Guiden för god service Del 1: https://trello.com/c/kZbiDvew)

ARBETSLIVET

STUDERANDELÄROANSTALT

KOMPANJONSKAP
I VÄXELVERKAN

Förstå,
planera och
förverkliga 

tillsammans!

https://trello.com/c/kZbiDvew
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Med hjälp av följande frågor kan du definiera kompanjonskap i växelverkan:

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? 

Dokumentera här hur ni förverkligar kompanjonskap i vardagen:

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?

Dokumentera här hur ni förverkligar utvecklande kompanjonskap:
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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?

Dokumentera här hur ni förverkligar strategiskt kompanjonskap:

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? 

Dokumentera här hur ni förverkligar nätverk av kompanjoner och servicenätverk: 
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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?

Dokumentera här hur ni förverkligar kontinuerlig uppföljning och analys: 

Kontaktinformation 

Guiden för god service har skapats inom utvecklingsprogrammet Bästa Servicen.
Du kan ladda ner guiden här: https://trello.com/c/TrnwxbOx

Ge respons: http://bit.ly/2kHzvnD
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