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Jag har under höstterminen genomfört min praktik på Governo AB som är ett 
managementkonsultföretag inriktad mot offentlig verksamhet. Jag kommer under följande 
dokument att redogöra för min praktik utifrån de fyra punkter som satt uppsatta för denna 
praktikrapport. Min inriktning är OPO. 
 
1. Allmänna data om praktiken: namn på arbetsgivaren, praktikperiodens längd och 

omfång (heltid eller deltid), namn på handledare, adress, tel.nr. och mejladress till 
handledaren. 

 
Namnet på arbetsgivaren är Governo AB och jag genomföra min praktik från 2010-09 till 
2010-12. Jag gjorde min praktik under heltidspremisser under hela min praktik och min 
handledare var Caroline Andersson (VD) samt Elin Köhlberg (Konsult). Carolin hade hand 
om min praktik på ett övergripande plan där hon la upp min praktikplan men där Elin var min 
vardagliga handledare som följde mig mer nära.  
 
Kontaktuppgifter till Elin Köhlberg: 0765-558428, elin.kohlberg@governo.se, 
http://www.governo.se, adress: Kungliga myntet, hus 5 
Hantverkargatan 5, 1 tr,112 21 Stockholm. 
 
2.  En allmän presentation av arbetsplatsen och hur dess verksamhet är organiserad 
 
Governo AB är ett managementkonsultföretag med fokus på tjänster mot offentlig sektor. 
Governo arbetar huvudsakligen med förändringsuppdrag där Governos konsulters 
expertkompetens är till kundens gagn och där konsulterna kan erbjuda våra tjänster utifrån ett 
faktiskt behov. Governos konsulter har alla erfarenhet av offentlig sektor antingen som 
anställda eller som konsulter. Governos vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för 
beslutsfattare som driver förändring eller som är i behov av stöd i arbetet mot en ännu bättre 
offentlig sektor. 
 

Governo erhåller tjänster inom områdena strategi, styrning, organisation, 
genomförande och utredning & analys. Strategi – för att identifiera vägvalen, staka ut 
riktningen och skapa en gemensam bild av det önskvärda läget. Inom detta område arbetar 
konsulterna med alltifrån övergripande strategier för organisationen som helhet till mer 
specifika strategifrågor såsom framtagandet av e-strategier, IT-strategier, HR-strategier, 
kommunikationsstrategier etc. Styrning – för att förverkliga strategin och säkerställa att 
utvecklingen är på rätt väg. Inom detta område arbetar konsulterna med uppdrag som 
exempelvis kan avse verksamhetsstyrning, kvalitetsstyrning, IT-styrning och projektstyrning. 
Organisation – för att skapa en organisation med roller och ansvar för att realisera 
verksamhetens mål. Inom detta område arbetar konsulterna med utvalda delar av en 
organisationsförändring eller agerar stöd genom en hel process. Arbetet innebär ofta att 
kartlägga roller, ansvar och befogenheter, identifiera utmaningar inför en förändring, stötta 
förankringsarbetet, se över organisationskulturen eller utveckla en värdegrund. 
Genomförande – för att få det att hända tillsammans med kunderna och med hög grad av 
delaktighet och engagemang. Inom detta område arbetar konsulterna med alltifrån 
projektledning till att aktivt stötta verksamheten i processarbete (exempelvis genom LEAN), 
kravställning och andra förändringar i verksamheten. Utredning & analys – för att skapa 
goda beslutsunderlag, säkerställa att den utstakade inriktningen följs samt för utveckling och 
erfarenhetsåtervinning. När en organisation har behov av beslutsunderlag för att initiera ett 
projekt eller åtgärd, få information om pågående satsningar är på rätt väg eller följa upp 
uppnådda resultat kan Governo bistå med olika former av analysinsatser 
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 När jag började på Governo så var företaget totalt 3 anställda och man har under 
perioden som jag varit där rekryterat 5st nya konsulter samt bytt lokaler. Sammantaget så kan 
man säga att Governo befinner sig i en expansiv fas där man under min tid där genomfört 
mängder med uppdrag för nya kunder. 
 
3. En presentation av din position inom organisationen samt en beskrivning av dina 
arbetsuppgifter 
 
Min position i företaget var som praktikant, dock valde jag ett mindre företag eftersom jag 
genom det valet visste att chansen fanns att jag då skulle få blir mer delaktig i det vardagliga 
arbetet och inte enbart få en förutbestämd arbetsroll som skulle vara relativt fast och monoton. 
Min roll var att kunna stötta alla konsulter i deras vardagliga arbete, varje morgon så mailade 
jag ut till alla vad jag hade på mitt bord och hur lång tid det skulle ta att genomföra varpå 
konsulterna kunde göra anspråk på min tid. Allt skedde i öppna mailkontakter så alla hela 
tiden kunde se hur min beläggning var. Därav kom mina arbetsuppgifter att vara av varierande 
grad.  
 
 Under min praktik fick jag följa med ut på kundbesök och notera vad som sas 
under workshops så att kunskapsåtervinning kunde göras på nyckelkommentarer, jag fick 
även vid ett tillfälle delta i en dragning för en kund där jag hade en del att presentera. Jag fick 
även under min praktik genomföra omvärldsbevakning där jag fick delta vid olika evenemang 
och föra protokoll på vad som sas och vid två tillfällen fick jag delge Governos utgångspunkt 
vid två frågor. Jag fick även under min praktik delta i allt från initieringen av nya projekt till 
projektavslut. I ett projekt fick jag exempelvis delta i allt från skapandet av en intervjuguide 
till bokning av personer för intervju samt sammanställningen av resultaten. Jag fick även delta 
i rapportskrivning och powerpoint sammanställningar. Jag hade även hand om stora delar av 
det vardagliga administrativa arbetet (back office), mappade kundavtal, ramavtal och skapade 
nya register för kunder och projekt. Såg till så att alla nödvändig data arkiverades på ett 
korrekt sätt så att konsulterna kunde jobba på med sina projekt. Jag hade även hand om den 
vardagliga omvärldsbevakningen av de stora huvudkunderna samt fick göra 
sammanställningar och presentera vilka projekt som huvudkunderna för närvarande 
genomförde. Jag var även med i skapandet av företagets olika policys och det var jag som 
exempelvis skrev Governos miljöpolicy. Jag fick även hjälpa till under 
ramavtalsupphandlingar med arbetet kring sammanställningar av anbudspärmarna som skulle 
skickas in, vilket var ett oerhört krävande arbete då systemet är rigoröst riggat med mängder 
av formalia som man skulle ta hänsyn till. 
 
 Jag kom sålunda inte bara att hamna bakom ett skrivbord på ett kontor utan fick 
även aktivt delta i arbetet i projekten ute på fältet. Jag fick besöka VINNOVAs huvudkontor, 
Stadshuset, IVA´s konferenscenter, Kistamässan under e-förvaltningsdagarna, event av PWC 
samt e-delegationen, Astam&Allergiförbundets huvudkontor, Kammarkollegiets huvudkontor 
(de gamla), Tillväxtverkets huvudkontor.  
 
4. En sammanfattning av dina erfarenheter av praktikperioden 
   
Praktikperioden har varit oerhört givande för mig, jag har fått se hur man jobbar med olika 
typer av projekt. Hur man initierar och lägger upp arbete, hur man aktivt jobbar med ett 
projekt, hur man lägger upp workshops och varför man gör det, samt hur man genomför 
projektavslut. Det som praktiken har tillfört mig är den praktiska dimensionen kring den 
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teoretiska kunskap som jag har på området. Det har varit oerhört givande samtidigt som det 
från och till var relativt frustrerande då jag var van att skriva och jobba på ett akademiskt vis.  
 
 Jag har även fått chansen att utveckla och jobba med hur man kan identifiera 
problem, hur man kan tänkas jobba med dem, vilka modeller och upplägg som kan anses vara 
de bästa för att nå fram till målet. Utveckla min analytiska sida samtidigt som jag fått chansen 
att se hur man jobbar med rapportskrivande och olika typer av intervjutekniker. 
 
 En annan viktig aspekt som jag tycker har varit oerhört bra för min del är att jag 
fått chansen att jobba mot statliga myndigheter och på nära håll fått se hur olika myndigheter 
styrs på olika sätt samt hur man organiserar sig. Jag har fördjupat min praktiska kunskap kring 
den statliga styrningskedjan vilket gjort att jag kunnat identifiera problematiska situationer 
som jag upplever det – vilket kommer ligga till grund för min masteruppsats.  
 
  
5. Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt 
perspektiv 
 
Jag baserade mitt PM för Organisationsanalys 7,5hp, kring min praktiktid och vad jag ur ett 
statsvetenskapligt perspektiv såg som problematiskt. Jag kom under det PMet närmare att 
fokusera på utvecklingen mellan offentliga- och privata organisationer. Att offentliga- och 
privata organisationer kommit varandra närmare är idag ett faktum som har sin grund i den 
rationalistiska flod av new publik management (NPM) idéer som kommit att prägla mycket av 
det reformarbete som pågått inom offentlig verksamheten från 1980-talet och framåt.  
 

Jag tog upp och utvecklade mina erfarenheter från den företagiseringstrend inom 
offentliga organisationen som jag sett, vilket menas med att många av de organisatoriska 
reformer som genomförts har sin grundidé i affärsvärldens modeller och styrfilosofier. Vilket 
har inneburit att många offentliga organisationer idag leds efter en företagsliknande logik där 
återkommande drag har varit: 

o Att dela upp och integrerade förvaltningar i separata enheter; 
o Tydligare prioriteringar i resursfördelningar; 
o Decentralisering, plattare hierarkier; 
o Ekonomisk- och resultatstyrning (result-based management, performance 

management är enbart två exempel som flitigt används). 

Resultatstyrningens intåg har inneburit en övergång från en styrning inriktad på regler 
och procedurer till en styrning med fokus på effektivitet och resultat. Idag är det således 
viktigt att de ofta uppdelade enheterna inom de offentliga organisationerna kan redovisa att 
deras verksamhet har förväntad kvalitet, att de åstadkommit avsedda resultat samt att det sker 
inom rimliga kostnader – man kan sålunda tala om en förskjutning av den offentliga 
organisationens existensmotiv. Decentralisering och uppdelning i separata enheter är 
strukturella modeller för att enklare kunna mäta enheternas effektivitet samtidigt som det blir 
enklare att granska om enheterna når upp till de uppsatta resultaten. Men att ändra i modeller 
innebär även att man indirekt börjar rucka på tjänstemännens grundfundament där man kan 
ställa sig frågan om den weberianska tjänstemannarollen passar in. De ökande kraven på 
resultatredovisning för de olika enheterna kan driva på en utveckling av nya mönster, kulturer 
och agerande hos tjänstemännen eftersom varje enhet nu måste bevaka sina intressen och 
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styra uppmärksamheten mot de positiva sidorna av sina insatser. De positiva insatserna pushas 
sedermera upp i organisationen och når slutligen den politiska ledningen som beslutar om 
framtida anslag. Att styra mot positiva effekter är något som Rolf Lind tar upp i sin bok 
”Ledning av företag och förvaltning” – Lind menar att dagens resultatjagande kultur har givit 
upphov till att ledningar/tjänstemännen idag kan begränsa tillgången på upplysningar och 
information kring negativa resultat och styra uppmärksamheten mot de positiva sidorna. Detta 
är även något som Tom Christensens m.fl. tar upp i sin bok ”Organisationsteori för offentlig 
sektor”: 

”… Detta leder ofta till en strategisk överrapportering av framgångar och en 
underrapportering av fiasko för att förstärka den egna organisationen…”  

 
Förändringen av logik har exempelvis lett till att man inom offentliga 

organisationer idag allt oftare använder sig av terminologiska begrepp som management 
istället för administrationen som man tidigare använde. Att ändra terminologi signalerar 
norm- och perceptionsförändringar inom organisationerna – nya modeller kräver nya sätt att 
arbeta och indirekt nya typ av tjänstemän. Christensen m.fl berör denna övergripande 
utveckling där de menar att fokus ofta har varit på att besvara varför reformer och 
förändringar sker än att försöka svara på vilka effekter av åtgärderna är.  
 

Det var dessa effekter som tog upp i mitt PM där jag menade att de NMP-
inspirerade reformerna har konsekvenser och påverkar inte bara offentliga organisationers 
struktur utan även deras anställda. Vad jag tyckte mig kunna se var hur klyftorna mellan 
privata- och offentliga organisationer kommit att minskat vilket har inneburit att klassiska 
skiljelinjer förändrats som får konsekvenser på organisationernas existensmotiv och 
därigenom ger upphov till nya komplexa effekter mellan offentliga- och privata 
organisationer. Jag menade att det skapas komplexa relationer när resultatjagande 
(offentliga)enheter arbetar mot privata organisationer som drivs av ekonomiska incitament där 
båda organisationstyperna kan se nyttan i att det uppstår ”win-win situations”.  
   
 Det vill säga att om man genomför en utredning som vi gjorde på Governo så 
kan ekonomiska och strategiska incitament komma att verka som de styrande och därigenom 
så försvagas objektiviteten och utredningsarbetet förvandlas till ett beställningsjobb där båda 
får vad de vill ha. Jag genomförde en systematisk utredning kring vad jag tyckte var 
tvivelaktigt utredningsarbete utifrån den kurslitteratur som vi tidigare haft i vår OPO 
utbildning.  
 
 Över lag så hur praktiken varit ovärderlig för mig och jag är verkligen glad och 
tacksam för at jag fått denna chans då min förståelse för hur man arbetar inom och mot 
offentlig verksamhet har vidgats på ett praktiskt plan som jag inte tidigare hade. Min 
teoretiska kunskap har nu blivit berikad även med praktisk erfarenhet.  


