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SIPU International 

SIPU International är ett svenskt konsultföretag som arbetar med utveckling av den offentliga 
sektorn i utvecklings- och transitionsländer. Veksamheten är uppdelad i tre olika 
affärsområden; Democratic Governance, Public Finance Management och Training 
Programmes. Sipu arbetar bland annat åt parlament, regeringar, ministerier/departement, 
provinsförvaltningar och kommuner i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa. 
Uppdragen finansieras vanligtvis av Sida, Världsbanken, EU, FN och de regionala 
utvecklingsbankerna. 

Inom avdelningen för Training Programmes, där jag gjorde min praktik, arbetar man 
huvudsakligen med att genomföra International Training Programmes (ITP), finansierade av 
Sida. Dessa utbildningsprogram täcker ett flertal olika teman och Sipu är för närvarande 
ansvarig för implemeteringen av tre av dessa; Democratic Institutions and Participatory 
Democracy; Human Rights towards Gender Equality; and Local Environmental Management 
in Urban Areas. Varje program har mellan 20-30 deltagare från olika delar av världen, och 
består av tre eller fyra veckors kurs i Sverige med en regional uppföljning efter sex månader 
på en eller två veckor i ett av deltagarländerna. Utöver dessa tre program kommer nya 
utbildningsprogram att påbörjas under 2010, och avdelningen för Training Programmes är 
även i färd med att utveckla ytterligare utbildningsverksamhet riktad mot svenska 
myndigheter och organisationer som arbetar med internationella program eller kurser. 

Min position inom företaget 

Under min tid på Sipu arbetade jag främst med administrationen av två olika 
utbildningsprogram; Local Environmental Management in Urban Areas som under hösten 
riktas mot länder i östra Europa, samt Human Rights towards Gender Equality som riktades 
mot länder från MENA-regionen (mellanöster och norra afrika). Detta innebar mestadels 
praktiskt arbete i form av att boka och koordinera föreläsningar och studiebesök, hålla kontakt 
med föreläsare, anordna välkomstmiddagar samt bistå deltagarna i diverse praktiska frågor 
såsom flygbiljetter, försäkringar, traktamenten etcetera. Arbetet innebar även ett nära 
samarbete med projektledaren och programansvarig för att försäkra att kursen flyter 
friktionsfritt. Jag fick även möjligheten att själv hålla i ett pass om ledarskap och team 
building under miljökursen, vilket var mycket givande. 
 



I november hölls en av de regionala uppföljningarna för programmet Local Environmental 
Management in Urban Areas, som riktar sig mot länder i södra och östra Afrika, i Dar es 
Saalam, Tanzania. Under tre veckor var jag, tillsammans med min handledare, projektledaren 
och en av miljökonsulterna, således i Tanzania för att förbereda samt genomföra denna 
uppföljning. Uppföljningarna innebär en chans för deltagarna att återse varandra en tid efter 
vistelsen i Sverige och diskutera utvecklingen av deras respektive projekt, och således en 
möjlighet till att förstärka de nätverk de byggde upp under deras vistelse i Sverige. De får i 
och med den regionala uppföljningen även en  möjlighet att se ytterligare en modell, utöver 
den svenska modellen, av hur man arbetar med miljöfrågor och hur man hanterar olika 
problem i andra länder. Deltagarna från värdlandet, i det här fallet Tanzania, får även en 
möjlighet att visa upp sina egna projekt för resten av gruppen och diskutera olika aspekter av 
dem. Min roll var också här mestadels administrativ och arbetet bestod av att ordna de 
praktiska detaljerna kring exempelvis studiebesök, stadsturer, föreläsningar, workshops och 
representationsmiddagar.  
 
Under hösten var jag även inblandad i att lansera ett nytt verksamhetsområde för Sipu 
International som fokuserar på utbildning riktade mot svenska myndigheter och 
organisationer som arbetar med internationella program eller kurser. Min roll bestod häri att 
sammanställa information och material till hemsidan, kurskatalogen samt e-mailutskick för att 
marknadsföra dessa utbildningar, samt se över vilka organisationer och myndigheter som 
skulle kunna vara aktuella för dessa utbildningar. Jag fick även ansvaret för att samordna de 
två första kursena, som kommer att gå i januari och februari 2010, och boka föreläsare samt 
kurslokaler. Över lag har min roll i arbetet kopplat till de olika utbildningsprogrammen främst 
varit administrativ, men i och med att gruppchefen, projektledare och administatörer arbetar 
väldigt nära varandra under dessa utbildningsprogram och uppdrag har jag även fått en inblick 
i projektledararbetet, samt hur uppdelningen av arbetet ser ut inom avdelningen.   
 
Jag har även haft till uppgift att genomföra research-arbete inför ett framtida 
utbildningsprogram som riktar sig mot ett antal länder i västra afrika och mellanöstern och 
som behandlar implementeringen av resolution 1325, som syftar till att att öka kvinnors 
deltagande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter. Detta arbete innebar en 
genomgång av landsplaner och andra dokument som behandlar ämnet och resulterade i en 
sammanfattande rapport om hur arbete kring implementeringen av resolutionen sett ut i dessa 
länder fram till nu. Utöver detta deltog jag även löpande i arbetet med att skriva anbud för nya 
kurser och program. Jag fick även ansvaret för överlämningen av ett av anbudet, vilket 
innebar en resa till Visby och ett besök hos en SKL-anknuten organisation som senare visade 
sig bli en uppdragsgivare för ett kommande utbildningsprogram som Sipu kommer att 
genomföra under hösten 2010.  
 
Slutligen fick jag som praktikant ansvaret för att annonsera efter min efterträdare på lämpliga 
universitet, samt sammanställa ett dokument innehållande förslag på riktlinjer för hur Sipu 
kan arbeta med praktikanter i framtiden så att både praktikant och praktikplats får ut mesta 
möjliga från denna period. Jag deltog även vid intervjuerna och rekryteringen av den nya 
praktikanten och fick hålla i kontakten med de sökande. 



Erfarenheter från praktikperioden 

Under min praktikperiod har jag fått förståelse för, och erfarenhet av, hur arbetet på ett 
konsultföretag fungerar i praktiken. Jag har även fått ökad kunskap om syftet med Sidas 
internationella utbildningsprogram och hur dessa fungerar som en del av Sveriges 
biståndsverksamhet.  Jag har även fått erfarenhet av det praktiska genomförandet av dessa 
utbildningsprogram, både i Sverige och på plats i något av mottagarländerna eller 
aktörssamverkansländerna. Tiden på Sipu har även inneburit erfarenhet av arbetet som föregår 
själva konsultarbetet, och en insikt i hur olika typer av handlingar såsom EOIs (Expression of 
Interest), anbud och rapporter formuleras.   

Praktikperioden har givit en ökad förståelse för hur konsultbranschen med inriktning mot 
utvecklings- och biståndarbete fungerar,  samt insikt i hur relationerna mellan de olika aktörer 
ser ut och hur man bemöter finansiärer, uppdragsgivare, konsulter, underkonsulter, föreläsare 
och andra aktörer som man på ett eller annat sätt jobbar nära. Utöver detta har praktikperioden 
givit goda möjligheter att knyta relevanta kontaker inom arbetslivet för framtiden. Att ha 
löpande kontakt med såväl Sida som sakkunniga föreläsare och underkonsulter, samt erfarna 
kursdeltagare från världens alla hörn har varit ett perfekt tillfälle för att utöka sitt nätverk. 
Även det faktum att jag under hela perioden har haft fördelen att arbeta nära oerhört 
kompetenta projektledare och konsulter har varit inspirerande, motiverande och väldigt 
lärorikt.  
 
Erfarenheterna och de goda råden som jag fått under hela perioden, och inte minst vistelsen i 
Tanzania, ser jag som en mycket god förberedelse inför min stundande MFS-resa till Indien. 
Att arbeta med olika aktörer i Tanzania innebar en insikt om vilka typer av problem som kan 
uppstå på grund av olika kulturer och olika arbetssätt, en insikt som i allra högsta grad känns 
relevant inför mina två månadet i fält. Jag har även haft möjligheten att knyta kontakter som 
kommer att vara mig till hjälp under tiden i Indien.  
 
Praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

Jag ser praktiken på Sipu International som en högst relevant del av min statsvetenskapliga 
utbildning, med inriktning politik och utveckling. Att handgripligen få arbeta med ett av Sidas 
verktyg för svenskt bistånd och ett av de sätt på vilket man i Sverige arbetar för att stödja 
utvecklingen i andra delar av världen har varit ett värdefullt komplement till den teoretiska 
grund som läggs inom ramen för utbildningen. Att arbeta med utbildningsprogrammen 
innebär att man får bevittna hur arbetet med utveckling inom områden såsom demokratiskt 
styre, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö genomförs i mottagarländer och/eller 
aktörssamverkansländer, samt hur processen fungerar och vilken roll Sveriges insatser spelar i 
detta. Något som kan kopplas till en rad teoretiska resonemang som först under utbildningens 
gång.  

Man kan bland annat applicera de teoretiska resonemang som förs i kursen Globalization, 
Imperialism and Resistance för att tänka kritiskt kring principen och konceptet med denna 
form av biståndsverksamhet. Är utbildningsprogrammen, genomförda av i-länder riktade mot 



u-länder, att betrakta som ett imperialistiskt grepp i enlighet med Harveys diskussion om ny 
imperialism, eller handlar det kanske snarare om en del av det neoliberala projektet, eller kan 
man säga att det handlar om en globalisering i form av ekologisk dominans, om man med 
ekologisk dominans annamar Lars Lindströms definition som anger att det handlar om ett 
systems förmåga att överföra sin egen utvecklingslogik på ett annat.1 Frågor som är högst 
relevanta att fundera över i relation till dessa utbildningsprogram. 
 
Arbetet med utbildningsprogrammen kan även ifrågasättas med utgångspunkt i de 
statsvetenskapliga (utvecklings)teorier som behandlar frågor om postkolonialism och 
gränsöverskridande projekt i kursen Transnationella Feminismer. Kursen fokuserar på 
problematiska aspekter av projekt som har sin utgångspunkt i en västerländsk kontext och 
därmed kodifieras med västerländska normer, och kopplar detta till idéer om universalism, 
imperialism och postkolonialism. En rad teoretiker som behandlas i kursen tar upp vikten av 
att vara känslig för kulturella kontexter och skillnader, samt att allt som inte uppfattas som 
rationellt eller rätt ur ett västerländskt perspektiv inte nödvändigtvis är att betrakta som något 
som är fel eller som något som behöver ändras på.2 Andra teoretiker problematiserar idén och 
retoriken som anspelar på tanken om att rädda människor från andra kontexter än den man 
själv är van vid, och situationer som man utifrån sin egen förförståelse anser vara 
förtryckande eller icke-önskvärda.3 Återigen belyses således vikten av att vara medveten om 
med vilka glasögon man ser på övriga världen och att den egna förståelsen för hur olika frågor 
eller problem bör behandlas utgår från att den egna kulturen är att betrakta som norm. Något 
som även kan innebära att man blir blind för de problem som finns inom det egna landet och 
den egna kulturen. Lila Abu-Lughod uttrycker det som en balansgång mellan att se skillnader 
som beror på att man befinner sig i olika kulturer, utan att därmed falla in i relativismens 
passivitet. Det handlar således om medvetenheten om utifrån vilken utgångspunkt man 
närmar sig olika frågor och situationer.4 Inderpal Grewal påpekar även insiktsfullt att det är 
oundvikligt att den moraliska överlägsenhet som tillskrivs västvärlden i och med den rådande 
geopolitiska diskursen även färgar det gränsöversrkidande projekt som urformas. Den 
hegemoniska diskursen konstruerar väst som frälsare som ska rädda och befria människor i 
andra delar av världen som anses förtryckta eller underutvecklade.5  
 
I arbetet med de Sida-finansierade internationella utbildningsprogrammen är detta frågor som 
i allra högsta grad är relevanta. Jag upplever dock att man från Sipus sida är relativt medveten 
om denna typ av problematik då man i sitt arbete är noga med att framhålla att den svenska 
modellen endast är ett exempel på hur man kan arbeta med dessa typer av frågor, men att 
detta inte kan appliceras rakt av på andra länder som befinner sig i andra kontexter. 
Förhoppningen är snarare att erfarenheten från Sverige, och hur man arbetat med dessa frågor 
i Sverige, kan inspirera eller föda idéer hos deltagarna för hur man eventuellt kan arbeta med 
dessa i deras respektive kontexter och hemländer. Viktigt ur detta perspektiv är även att ett 
                                                            
1 Se Harvey (2005) & Lindström, Wärn och Beckman , eds. (2007) 
2 Se exempelvis Mohanty (2006) och Grewal (1999) 
3 Abu-Lughod, Lila "Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural 
Relativism and Its Others" American Anthropologist 104:3 
4 Ibid., s. 786 
5 Grewal (1999) s. 344 



krav från Sida när det kommer till antagningen av deltagare till dessa program är både att de 
innehar sådana positioner inom sina respektive organisationer eller myndigheter att de har 
möjlighet att påverka och skapa förändring på något sätt, samt att de har ett förändringsprojekt 
som de arbetar med i sina hemländer. Det handlar således om människor som redan arbetar 
aktivt med dessa frågor, har ett projekt de leder, samt har stor kunskap i området. Sveriges 
bidrag består snarare i att bistå i frågor angående projektledning, finanisering samt ge 
exempel genom den svenska modellen. Detta innebär dock inte att dessa kritiska invändningar 
är att vifta bort som ovidkommande, utan snarare är något som man ständigt behöver ta i 
beaktan när man arbetar med såna här typer av projekt.  


