
Praktikrapport 
 

 

Arbetsgivare: Sipu International 
Adress: Dalagatan 7, 111 23 Stockholm 
Praktikperiodens längd och omfång: 26 augusti – 14 januari, heltid. 
Handledare: Cecilia Norgren 
E-mail: Cecilia.Norgren@sipuinternational.se 
Tel: 08 698 06 00 
 

Allmän presentation av arbetsplatsen 

 

SIPU var från början en myndighet som sysslade med utbildning och kompetensutveckling av 

den offentliga sektorn. 1992 privatiserades myndigheten och splittrades till två olika företag. 

SIPU fortsatte med utbildning inom Sverige av framförallt offentlig verksamhet, medan SIPU 

international blev en konsultfirma specialiserat på kompetens- och institutionell utveckling i 

transitions- och utvecklingsländer. SIPU international har sedan 2007 varit del av FCG 

Group, ett finskt företag. Sedan en tid har SIPU och SIPU international återigen kommit att 

arbeta som en organisation. 

 

SIPU international är uppdelat i tre olika avdelningar. Public finance maganement (PFM), 

Democratic Governance (DG) och Training Programmes (TP). I och med ihopslagningen av 

SIPU och SIPU international har TP-gruppen även kommit att inkludera arbetet med den 

svenska kursverksamheten. Uppdelningen tjänar som ett filter där de olika upphandlingarna, 

som läggs ut av aktörer som EU, Världsbanken och SIDA, tilldelas den avdelning som är bäst 

lämpad för det aktuella uppdraget. Att skriva anbud utgör en mycket stor del av arbetet inom 

de olika avdelningarna. 

 

Presentation av min position inom företaget  

 

Under min praktikperiod arbetade jag under den internationella delen av TP, med några få 

gästspel hos DG och PFM. TP-gruppen arbetar med International Training Programmes (ITP), 

finansierade och beställda av SIDA. Ett ITP har cirka 25 deltagare från valda 

utvecklingsländer. Deltagarna spenderar tre till fyra veckor av kurser, seminarier och 

studiebesök i Sverige, samt en regional uppföljning sex månader senare i ett deltagandeland. 

Den regionala uppföljningen pågår i en till två veckor. Under min tid på SIPU international 

bedrev företaget tre ITPs: Democratic Institutions and Participatory Democracy, Human 

Rights towards Gender Equality och Local Environmental Management in Urban Areas, 

varav jag främst deltog i den sistnämnda. 
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Under min tid på SIPU international fick jag delta vid samtliga moment av en sådan 

projektcykel. Även om det inte var ett och samma projekt så var det mycket belysande att få 

se alla dessa delar vilka innebar mycket varierande arbetsuppgifter. 

 

I en första fas skall relevanta aktörer och deltagare bjudas in att ansöka om en plats i 

kommande ITP. Eftersom deltagarna måste nomineras av en organisation i deltagarlandet sker 

sökandet främst efter relevanta NGOs, institutioner och myndigheter. Organisationer, 

myndigheter och kontaktpersoner som kan tänkas ha en förmedlande roll är också av intresse. 

Detta kan vara exempelvis svenska ambassaden i det aktuella landet. Stora och dynamiska 

nätverk är av stor vikt för ett företag som SIPU international då relevanta aktörer ofta kan 

vara svåra att hitta och få kontakt med i många av de aktuella regionerna.  

 

I en andra fas skall samtliga ansökningar tas emot och registreras i SIPUs databas, vilket 

innebär en hel del administrativt arbete. Ansökningarna skall sedan läsas och utvärderas när 

ett hundratal sökande skall skalas ner till 25 deltagare. En bakomliggande tanke med ITP är 

att inte bara den aktuella deltagaren skall gynnas, utan att dennes nya kunskaper skall kunna 

spridas vidare inom den institution hon eller han kommer ifrån. Därför bedöms varje 

ansökande utefter dennes organisation samt dennes position inom företaget. Varje deltagare 

skall också ha ett personligt projekt vars relevans bedöms. Utefter denna utvärdering 

kontaktas sedan samtliga ansökande och de får veta om de blivit antagna, placerade på 

reservlistan eller nekade. 

 

I den tredje fasen skall de utvalda deltagarna besöka Sverige. Jag deltog i olika hög grad vid 

tre sådana besök. Arbetet vid denna fas handlar främst om att få deltagarnas vistelse och det 

planerade schemat att flyta på så friktionsfritt som möjligt. Detta kan innebära alltifrån att 

hjälpa deltagarna vid läkarbesök och införskaffande av telefonkort till att hålla i team 

building-aktiviteter och följa med på studiebesök. 

 

I den fjärde fasen mitt emellan Sverigebesöket och den regionala uppföljningen sker kontakt 

och med deltagarna där de beskriver utvecklingen av deras personliga projekt. Här planeras 

också schemat, aktiviteter och studiebesök i landet där den aktuella uppföljningen skall ske. 

Med syftet att kvalitetssäkra tiden i Sverige och få förslag på förbättringar besvarar samtliga 
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deltagare ett antal enkäter om sin tid i Sverige. För en av grupperna fick jag utforma samt 

utvärdera denna enkät, vilket låg som underlag för en diskussion programmets genomförande. 

 

Den femte fasen består av regional uppföljning. Jag fick följa med i lite mer än två veckor till 

Zambia inom ramen för ITP ”Local Environmental Management in Urban Areas”. 

Arbetsmässigt är denna fas ganska lik fas tre i Sverige. Schemat är redan skrivet och nu gäller 

det främst att även genomföra det i praktiken. Slutligen försöker SIPU international hjälpa 

deltagarna att behålla kontakten och nätverket intakt. 

 

Som nämndes ovan är anbudsskrivande en mycket stor del av arbetet hos SIPU international. 

När jag deltog i arbetet hos DG och PFM var det just anbudsskrivande jag arbetade med. Det 

handlade om att sätta sig in i upphandlingen och därefter finns lämpliga konsulter samt skaffa 

fram relevant information. Jag deltog även vid arrangerandet av ett studiebesök från en rysk 

organisation. Mitt arbete där var att kontakta och boka relevanta myndigheter och 

organisationer samt sätta ihop ett schema för detta besök.  

 

Sammanfattning av mina erfarenheter av praktikperioden och reflektioner kring 

praktiken ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

 

Min praktikperiod hos SIPU international har gett mig en mycket god inblick i hur ett 

konsultföretag fungerar och är uppbyggt med alltifrån måndagsmöten till arbetsprocesser och 

anbudsskrivande. Praktikplatsen gav mig också möjligheten att se hur biståndsarbete kan se ut 

i praktiken. Jag fick också möjlighet att lära känna och knyta kontakter med ett stort antal 

människor från ett stort antal länder. Eftersom deltagarna är experter inom sina områden så 

har även studiebesöken i Sverige varit minst lika lärorika för mig som för dem, framförallt 

eftersom jag främst verkade inom det ITP som behandlade miljö, ett ämne jag inte är så insatt 

i. Jag upplevde trots det att min utbildning i Statsvetenskap hjälpte mig i kontakten med 

deltagarna och gjorde mer till en mer relevant referenspunkt under deras besök i Sverige. Från 

ett personligt perspektiv var det givetvis spännande att träffa så många människor från 

regioner man annars inte har så mycket kontakt med. Föga trodde jag för något år sedan att 

jag skulle spendera en vanlig tisdagseftermiddag med att tillsammans med en kvinna från 

Vitryssland och en man från Ukraina diskutera biogas vid Danvikstulls vattenverk. 
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Utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv var det också spännande att se hur ett privat, 

vinstdrivande företag som SIPU international agerar inom biståndsmarknaden. När jag inför 

min resa till Zambia vaccinerade mig reagerade den sjuksystern jag träffade på mitt ”arbete” 

med kommentaren: ”jag trodde att biståndsarbete skedde genom volontärer”. Självklart skulle 

individer jobbande på heltid med bistånd ha haft lön även om en stor del av arbetet inte var 

utlagt på privata aktörer, men det säger ändå någonting intressant om en potentiell 

kulturkrock. Bistånd tenderar att ses som en filantropisk aktivitet. Vinstdrivande företag 

förväntas (och ofta uppmuntras) däremot att agera på ett sådant sätt att deras egen vinst 

maximeras. Genom att delta i arbetet hos SIPU international har jag fått en inblick i en 

verksamhet där den statliga, givande aktören söker utnyttja marknaden och konkurrensens 

effektivitet genom att lägga ut arbetet på privata företag. Detta gäller inte bara 

biståndsmarknaden utan är en del i ett större sammanhang där offentliga tjänster sköts av 

privata aktörer och/eller myndigheter underställda marknadsliknande strukturer. Detta brukar 

kallas New Public Management. Praktikplatsen har gett mig möjlighet att reflektera över hur 

detta arbetssätt påverkar olika aktörer och individer, hur det vägleder deras beslutsfattande, 

skapar en intern rationalitet samt olika kontrollmekanismer mellan organisationer (ex. SIDA 

och SIPU). Detta påverkar också terminologin och språkbruket där exempelvis 

biståndsmottagare ofta ses som potentiella framtida kunder. 

 

Arbetet i allmänhet, och uppföljningsresan i synnerhet, ökade också förståelse för hur 

komplext bistånds- och utvecklingsarbete är samt hur olika tätt olika problemområden hänger 

samman. Vi tenderar att dela upp problem i olika områden med olika lösningar och 

angreppssätt. Vi delar exempelvis upp det i miljöproblem och sociala problem. Ett 

miljöproblem kan lösas genom att exempelvis göra om en soptipp enligt mer miljövänliga 

former. Dock blir det betydligt svårare att införa miljövänliga inrättningar vid en när stora 

grupper livnär sig på att hitta värde i det som andra har kastat som skräp. De sociala 

problemen ”spiller över” på arbetet med miljöproblem och vice versa. Uppenbart blev också 

vikten av en stor förståelse för de strukturer som präglar olika områden i mottagarländerna. 

Vad som verkar rationellt utifrån ett uppifrånperspektiv kan tolkas fullständigt annorlunda hos 

de som är tänkta att gynnas av initiativet. En upprustning av ett slumområde kan mötas med 

skepticism eftersom de som bor där vet att om området rustas upp för mycket kommer de 

sannolikt inte att få bo kvar då de bor där olagligt. Ett initiativ som syftar till att minska 

nerskräpningen i ett socioekonomiskt fattigt område ignoreras eftersom nedskräpningen 

åtminstone skapar jobb åt dom som plockar upp det. Man utgår (ofta med rätta) från att de 
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pengar som skulle sparas in inte skulle investeras i det aktuella området. Vilket också leder till 

insikten av tillitens vikt vid bistånds- och utvecklingsarbete.  

 

 

Praktikplatsen gav mig också möjlighet att arbeta utomlands. Jag skrev ovan att det 

arbetsmässigt fanns stora likheter mellan Sverigefasen och den regionala uppföljningen. Trots 

dessa likheter blir det givetvis stora skillnader i praktiken. I Sverige jobbar man i en kontext 

man känner till och inom upparbetade nätverk. I Zambia saknades den typen av nätverk och 

kännedom vilket ledde till att vi var tvungna att behandla problem mycket mer ad hoc och 

kontakten med exempelvis bussbolag och hotell präglades betydligt mer av ständigt 

förhandlande. Detta kunde givetvis vara mycket frustrerande vid tillfället det utspelade sig, 

men också mycket lärorikt i efterhand.  


