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En allmän presentation av arbetsplatsen och hur dess verksamhet är organiserad. 
 
SIPU är ett konsultföretag som arbetar med olika typer av utvecklingsprojekt, framförallt 
förvaltningsutveckling, och reformprojekt. De arbetar med parlament, statliga, regionala och 
lokala myndigheter och andra publika organisationer i en mängd olika utvecklingsländer.   
 
SIPU har projekt i ett stort antal länder runt om i världen, just nu framförallt på Balkan, i 
Afrika och Sydöstasien. Företaget är en av Sidas större underkonsulter, och har även projekt 
finansierade är EU, Världsbanken och andra finansiärer. SIPU har dels en grupp av interna 
konsulter som arbetar utförande, men företaget har också en stor bas med specialiserade 
underkonsulter som knyts till projekt där deras specialistkompetens passar. Företaget har en 
blandning mellan längre projekt som löper mellan 2-5 år och kortare insatser som 
utvärderingar och studiebesök. 
 
Företaget är indelat i tre avdelningar; Public Finance Management (PFM), Democratic 
Government (DG) och Training Programs (TP). 
 

• PFM arbetar med finansiella frågor inom den offentliga sfären.  
 

• DG är företagets största avdelning, och har en mängd olika projekt inom 
förvaltningsutveckling, utveckling av institutioner, MR, förstärkning av det civila 
samhället etc.  

 
• TP arbetar framförallt med International Training Programs, där Sida finansierar 

utbildning inom en mängd olika områden.  
 
 
En presentation av din position inom organisationen samt en beskrivning av dina 
arbetsuppgifter 
 
Jag arbetade på DG, där jag deltog i det löpande arbetet. Detta innebar bland annat att: 
 
Jag fick hjälpa till i anbudsprocessen.  

Tänkbara fokusområden  i de olika biståndsorganisationers landsstrategier identifierades. 
Dessa fokusområden följs sedan när de utvecklas i olika forum och dokument. När det 
gäller EU följer man t.ex. planerat stöd för förvaltningsutveckling från EUs National Plan 
för ett land tills det skapas en Project Fiche som tydligare beskriver det planerade 



dokumentet. Sedan publicerar EU en Forecast, som föregår offentliggörandet av 
upphandlingen. Detta är en process som kan löpa över flera år. Men själva upphandlingen 
har vanligtvis en mycket kortlöptid. Detta betyder att en god analys av EUs planer kan 
göra det möjligt för SIPU att vara förberedda när projekten offentliggörs för upphandling. 
Man kan då ha konsulter identifierade och lediga resurser för anbudsprocessen.  
 
Vid projekt som var under upphandling arbetade jag mycket med identifiering av 
tänkbara konsulter och partners. Många projekt är så pass omfattande, och med så pass 
olika komponenter, att det kan vara svårt för en enskild konsultfirma att ha tillräcklig 
kompetens. Därför arbetar man mycket med olika parters. Dessa är mycket ofta svenska 
myndigheter, som bidrar med specialkompetens inom t.ex. skatte, statistik eller 
miljöfrågor.  Jag arbetade också med att identifiera och kontakta underkonsulter för 
projekten. När team och partners fanns på plats hjälpe jag till och satte ihop hela anbudet, 
dess metod och budget.  
 
Jag var även ansvarig för ett antal mindre anbud själv. Det var framförallt utvärderingar 
och liknande projekt som sträckte sig över ett antal veckor, istället för år. Jag fick då sätta 
ihop ett team , och tillsammans med konsulterna ta fram en metodbeskrivning, en arbets- 
och tidsplanering och budget för projektet.   

 
I arbetet fick jag också chansen att medverka i research och skrivande för rapporter och 
utvärderingar. Jag arbetade bland annat mycket med en rapport om bistånd till Private Sector 
Development i Indien, och en avslutande rapport till en utvärdering av Afrikagruppernas 
arbete i Moçambique och Sydafrika.   
 
Jag deltog också i organiseringen av ett antal seminarier och studiebesök från bl.a. Ryssland, 
Vitryssland och Vietnam. Deltagarna kom till Sverige för att lära sig med om svensk 
förvaltning, jämställdhet och liknande. SIPU organiserade besöken på uppdrag av Sida, med 
talare som Urban Bäckström, Mats Svegfors, och Rune Premfors.  
 
En sammanfattning av dina erfarenheter av praktikperioden 
 
Jag kan sammanfatta mina erfarenheter från praktiken som mycket goda. Jag fick chansen att 
göra praktiken på ett företag med många intressanta projekt, och trevliga medarbetare. Jag 
togs emot bra, och fick mycket bra och kvalificerade arbetsuppgifter. Jag hade chansen att 
själv ta för mig, och delta fullt ut i gruppens arbete.  
 
Företaget har inte så stor erfarenhet av tidigare praktikanter, så det fanns inga upparbetade 
processer introduktion och liknande. I början var det kanske inte arbetsuppgifterna allt för 
planerade, men detta klarnade mycket snart. Jag uppfattade det som att de såg praktikanterna, 
det fanns ytterligare praktikant, som kvalificerade resurser och de fick oss att känna 
delaktighet i arbetet.  
 
Reflektioner kring praktiken och/eller praktikplatsen ur ett statsvetenskapligt 
perspektiv 
 
Jag har lärt mig väldigt mycket som jag känner att jag kan relatera till mina statsvetenskapliga 
studier.  
 



Jag har fått en mycket bättre förståelse för hur många olika organisationer arbetar, såsom 
Sida, EU och Världsbanken. Analysarbetet inför anbudsarbetet gav mig en mycket god insikt i 
de olika biståndsorganisationernas arbete. Hur man arbetar fram årliga planer, och hur de 
utvecklas över en period av flera år, och hur de fokusområden som tas upp där till slut leder 
till olika typer av biståndsprojekt.  
 
Det har varit mycket intressant att se hur det hett debatterade biståndet fungerar, och hur pass 
mycket diskussion som faktiskt pågår om dess utformning och syfte även inom en sfär som 
livnär sig på biståndspengar. Jag hade trott att det skulle finnas en mycket mer okritisk syn på 
bistånd, och en stor fokus på praktiska frågor. Dock diskuterades frågorna mycket aktivt, och 
även användandet av rena begrepp diskuterades. Det visade sig att det fanns en större 
känslighet än jag trott för problematiken kring ord som t.ex. ”bistånd”, ”givarland”, 
”mottagare” och liknande.  
 
Jag har läst och politik och utveckling i teorin, och känner att jag på SIPU har fått chansen att 
se hur man arbetar med många av koncept som tagits upp under min master. Av speciellt 
intresse har varit arbete med flera stora EU-projekt som syftar till att stärka det civila 
samhället i de länder som gränsar till EU, framförallt Balkanländerna och Turkiet. Det har 
varit mycket intressant att se hur man inom EU ser på det mycket omdebatterade begreppet 
civilsamhälle.  
 
Så det känns som jag har lärt mig mycket om den värld som jag studerar, ofta genom teorier 
och analyser, i min statsvetenskapliga master. Mastern innehåller ju mycket litet av 
realiastudier, fokus ligger ju mer på teori och forskning. Det har därför varit mycket givande 
att få mer kunskap om den värld som dessa teorier ofta fokuserar på.  
 
 
 
  
 
 
 


