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2) En allmän presentation av arbetsplatsen och hur dess verksamhet är organiserad 
 
Faugert & Co Utvärdering, den svenska delen av Technopolis Group, arbetar med att utveckla 
och implementera samhällsnyttig kunskap. Företaget utvärderar, analyserar och agerar 
rådgivare inom kunskapstriangelns tre områden forskning, utbildning och innovation. 
 
Faugert & Co erbjuder myndigheter och andra organisationer aktiva inom kunskapstriangeln 
kunskapsbaserade och användbara tjänster av högsta kvalitet. Arbetet syftar genomgående till 
lärande och utveckling av uppdragsgivare och andra intressenter. De tjänster som erbjuds kan 
sammanfattas i: 
 
    * Utvärdering och analys 
    * Rådgivning och processledning 
    * Utbildning 
 
Utvärderingar och analyser är de huvudsakliga tjänster som ger den erfarenhet och empiri som 
används i rådgivning och processledning samt i företagets utbildningar. Företagets tjänster 
inom rådgivning, processledning och utbildning syftar till att utveckla företagets kunders 
förmåga att agera beställare och mottagare av utvärderingar och analyser. Dessa tre 
tjänsteelement understödjer och utvecklar varandra. 
 
 
Utvärdering och analys 
 
Faugert & Co genomför utvärderingar och andra typer av analyser främst inom den offentliga 
sfären på svensk, nordisk och europeisk nivå. Kunder är svenska statliga myndigheter, 



departement, forskningsstiftelser, fackliga institutioner, ideella organisationer samt nordiska 
och internationella uppdragsgivare. Genom Technopolisgruppen deltar företaget i uppdrag på 
europeisk nivå och genom ett omfattande nätverk finns möjligheter att genomföra 
internationella jämförelser och benchmarking. 
 
Företaget ser utvärderingar och analyser som ett verktyg för lärande och utveckling. 
Målsättningen är att hjälpa kunden genom att ta fram erfarenheter och fakta som bidrar till 
djupare förståelse och välgrundade beslut. Företaget har ett starkt intresse för metodfrågor, 
och strävar i varje enskilt fall efter att hitta den för uppdraget bästa och mest 
kostnadseffektiva metodmixen. Faugert & Co arbetar med såväl kvantitativa som kvalitativa 
metoder, och de skilda metoder företaget arbetar med utvecklas kontinuerligt och tillämpas på 
olika sakområden. Företaget har goda kontakter med den akademiska forskningen samt 
tillgång till ett brett nätverk av experter inom de flesta sakområden. 
 
Utvärderingarna och analyserna omfattar ett brett spektrum av företeelser, bland annat: 
 
    * FoU-program och andra FoU-satsningar 
    * FoU-miljöer 
    * Policyinstrument/styrmedel 
    * Lärande inom organisationer 
    * Organisationers inre effektivitet 
    * Samverkan mellan organisationer 
    * Relationer mellan aktörer 
    * Intressenters utbyte av en verksamhet 
    * Processers effektivitet 
    * Organisationsförändringar 
    * Kunskapsöverföring 
 
Utöver renodlade utvärderingar genomför Faugert & Co analyser av skilda slag, som 
exempelvis kunskapsöversikter, strategistudier och kartläggningar. Effektanalyser av 
offentliga insatser har på senare tid blivit allt mer efterfrågade, och eftersom dessa ofta 
spänner över längre tidsperioder och bredare fält än utvärderingar ställer de stora krav på 
metodkunnande och kritisk analys. Oavsett vilken typ av insats som ska göras läggs arbetet 
upp i samråd med uppdragsgivaren.  
 
 
Rådgivning och processledning 
 
Rådgivning 
 
Baserat på företagets långa erfarenhet av utvärdering och analys finns goda möjligheter att 
stödja uppdragsgivare genom att agera rådgivare och ”bollplank”, exempelvis i interna 
utvärderingar, i framtagandet av utvärderingsstrategier etc. I sådana sammanhang kan Faugert 
& Co bidra med kunskap och råd om metoder, modeller och andra verktyg. Företaget kan 
också hjälpa till att tydliggöra vad som verkligen behöver utvärderas, hur 
utvärderingsfrågorna kan formuleras, hur utvärderingen kan läggas upp och hur empirin kan 
analyseras. 
 



Rent praktiskt kan företaget exempelvis ingå i projekt- eller referensgrupper, ge råd och 
synpunkter ”under resans gång”, varva konkreta bidrag i projektgrupper med skräddarsydda 
utbildningsinsatser, leda eller delta i interna seminarier eller ta fram mallar och checklistor. 
Processledning 
 
Genom gedigen erfarenhet av såväl konsultverksamhet som egen forskning har det visat sig 
att det finns har goda förutsättningar att hjälpa uppdragsgivare att exempelvis utveckla en 
FoU-strategi, att utarbeta en utlysning av FoU-anslag, att understödja en projektledare i 
koordinerandet av ett FoU-projekt, att förbereda och leda en workshop, ett seminarium eller 
en gruppövning, etc. 
 
I denna typ av uppdrag exploaterar företaget sina erfarenheter och använder en blandning av 
metoder från bland annat utvärderingsvärlden och personliga erfarenheter av att arbeta i och 
genomföra uppdrag för olika aktörer i innovationssystemet. 
 
Kunder 
 
Ett urval av Fuagert & Co:s kunder sedan 2007: 
 
AFA Försäkring 
Banverket 
Centrum för hållbar utveckling 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
Elforsk AB 
Energimyndigheten 
ERAWATCH Network 
Familjebostäder 
FAS 
FMV 
Formas 
Högskoleverket 
IVA 
KK stiftelsen 
Kemikalieinspektionen 
Konstfack 
Kunnskapsdepartementet 
KTH 
Linnéuniversitetet 
Lärarförbundet 
MSB 
Miljömålsrådet 
Miljödepartementet 

MISTRA 
Naturvårdsverket 
Nordforsk 
Nordiska ministerrådet 
Nordisk Energiforskning 
Näringsdepartementet 
Riksrevisionen 
Rådet för byggkvalitet 
Regeringskansliet 
Region Skåne 
Rymdstyrelsen 
SR (Swedish Radio) 
Stockholms stad 
Styrutredningen 
SKL 
SSF 
Foundation 
Tekes 
Teknikdelegationen 
Tillsyns-och föreskriftsrådet 
VINNOVA 
VTU 
Vägverket 

 
Företaget har lång erfarenhet av utbildning inom utvärdering, både genom skräddarsydda 
utbildningar och genom öppna kurser. De skräddarsydda utbildningarna läggs upp för att 
svara mot kundens individuella behov och önskemål och kan, utifrån behov och inriktning, 
variera från en halv dag till flera dagar. 
 
Kurserna ger kunskap om hur man genomför utvärderingar och skapar förståelse för hur en 
beställare av utvärderingar bör gå tillväga.  



 
Kompetenser 
 
Medarbetarnas kompetenser bygger å ena sidan på en lång erfarenhet av metodutveckling 
inom utvärderingsområdet och å andra sidan på domänkompetens inom kunskapstriangelns 
områden förvärvad genom utförda uppdrag, i tidigare yrkesutövning och genom 
forskarutbildning. Det är därför naturligt att fokus ligger på kunskapstriangelns tre områden, 
vilka för att reflektera kundernas behov valt att formulera på följande vis: 
 
    * Forskning och utveckling (FoU) 
    * Högre utbildning 
    * Innovation 
 
3) En presentation av din position inom organisationen samt en beskrivning av dina 
arbetsuppgifter 
 
I arbetsuppgifterna har ingått att i en inledande fas i projekten delta i att utforma 
metodologiskt giltiga intervjufrågor och enkätfrågor, samla information, och kontakta och 
sammanställa kontakt- och intervjupersoner samt genomföra olika typer av förstudier. 
 I den förberedande fasen ingår också att träffa uppdragsgivare och att i möten 
bena ut uppdragets omfång, utformning, syfte och målsättning. Nästa fas har inneburit att 
delta i det första sållandet av information från enkätsvar samt genomföra egna intervjuer, vara 
med på gruppintervjuer och anteckna samt göra olika sammanställningar och korstabuleringar 
av empiri och annat material. För de egna intervjuerna över telefon samt vid gruppintervjuer 
ingår den medföljande efterbearbetningen. Detta material har sedan analyserats och 
diskuterats i interna workshops där olika delar av rapporten fördelats på de personer som 
deltar i utvärderingen av projektet. I arbetsuppgifterna har det ingått att få eget ansvar över två 
avsnitt respektive i de två projekt där störst deltagande varit. I ytterligare tre-fyra projekt har 
arbetsuppgifterna mer inneburit att bistå i projekten genom olika typer av punktinsatser. 
 I mitten av projekttiden har gruppen som lett projektet hållit ett 
tolkningsseminarium för beställarna av rapporten, där man redovisar de preliminära resultaten 
och låter beställarna ställa frågor och kommentera. Vid dessa tolkningsseminarier finns 
möjlighet att presentera den egna delen av rapporten och i arbetsuppgifterna ingår också att 
vara mötesantecknare. Efter tolkningsseminariet genomförs egna tolkningar och analyser till 
det avsnitt man har haft ansvar för.     
 I den avslutande fasen av projekten har rapporten sammanställts, i dessa 
arbetsuppgifter ingår att korrekturläsa, komplettera om så behövs samt sammanställa 
referenser och annat material. I ett av projekten var utvärderingen av organisationsteoretisk 
karaktär, där bidraget varit analytiskt och kvalitativt.    
 I det andra projektet har arbetsuppgifterna gått ut på att sammanställa 
kvantitativa data i grafer och diagram samt tolka detta och redovisa i andra diagram samt med 
beskrivande text. Löpande under tiden som praktiken fortlöpt har det genomförts ett internt 
projekt med metodutveckling där deltagandet har varit genom möten och workshops samt 
med den statsvetenskapliga kompetensen i metodutveckling som bidragande arbetsuppgift. 
Under praktikperioden har det också funnits möjlighet att delta i företagets kurser i 
utvärdering. Det har varit tre sådana tillfällen (som getts varje termin). Under dessa tre 
heldagar gavs en gedigen kursutbildning i ”utvärderingskonsten” där det också fanns 
möjlighet att diskutera, ställa frågor och lösa uppgifter tillsammans med kursledarna. 
Kurserna hölls av två medarbetare på företaget.  
 



 
4) En sammanfattning av dina erfarenheter av praktikperioden 
 
Sammantaget har praktiken inneburit en bra erfarenhet av utvärdering som yrke. 
Arbetsplatsen har varit bra med trevliga och hjälpsamma kollegor som ser praktikanten som 
en kompetens och ger kompetenta och relevanta arbetsuppgifter. På arbetsplatsen är man 
också mån om att praktikanten ser sin praktik som ett erfarenhetsbygge samt att praktiken 
innebär en behållning för både företaget och praktikanten. Arbetsmiljön är god med flexibla 
arbetstider, stort fokus på personligt engagemang och ansvarstagande samt egna initiativ och 
kreativitet. 
 
5) Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt perspektiv 
 
Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är arbetsplatsen relevant i det att personen bör vara insatt i 
metodologiskt och analytiskt arbete. Man bör vara bekväm med att arbeta ur ett 
forskningsperspektiv vad gäller att metodologiskt kritiskt granska empiri, genomföra 
statistiska tabuleringar, intervjuer samt rapportskrivning. Rent ämnesmässigt finns en 
koppling via inriktningen mot utvärdering av offentlig sektor, däremot finns en svagare 
koppling i vissa specifika projekt som rör ämnesområden som innovation och miljöteknisk 
utveckling. Det statsvetenskapliga fokuset gäller framförallt granskandet av den offentliga 
sektorn samt den forskningsanalytiska kompetensen som fås via utbildningen. Det finns en 
svagare koppling vad gäller den statsvetenskapliga analysen på högre nivå än den rent 
organisationsteoretiska. Utvärdering är mer inriktat mot praktik, en stor del av den 
statsvetenskapliga teoretiska kunskapen (på makronivå) fyller en mindre viktig funktion. 
Däremot finns det förkunskaper som statsvetare har, framförallt gällande svensk offentlig 
policy, som är en tillgång för arbetet.  
 
 
 
 


