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Praktikinformation 

Arbetsgivare: Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, avdelning AKTSAM, 

teamet för selektivt samarbete i Indonesien/Indien/Kina. 

Praktikperiodens längd och omfång: Heltid 2010-09-01 till och med 2011-01-19, 20 veckor. 

Handledare: Åsa Hedén, utvecklingsanalytiker, främst ansvarig för Kina, men delvis också för 

Indonesien och Vietnam under praktikperioden. 

Kontaktuppgifter: Åsa Hedén, Sida, Valhallavägen 199, 105 25 Stockholm, 

asa.heden@sida.se.   

Allmän presentation av Sida 

Sida är en myndighet som lyder under Utrikesdepartementet. Regeringen styr Sidas 

verksamhet och Sida genomför de uppdrag som Sida får för att nå målen med den svenska 

utvecklingspolitiken. 

Myndighetens verksamhet regleras av: 

• Myndighetsförordningen (2007:515) 

• Regeringens förordning (2007:1 371) med instruktion för Sida 

• Regeringens årliga regleringsbrev 

• Enskilda regeringsbeslut 

Regeringens förordningar beskriver kortfattat hur myndigheten ska utföra sitt arbete. 

Förordningarna beskriver även hur Sida ska bistå regeringen, vilka organisationer 

myndigheten ska samarbeta med, samt hur myndigheten ska organisera arbetet i 

samarbetsländerna. Hur utvecklingssamarbetet generellt ska gå till finns beskrivet i 

Parisdeklarationen1 som är en gemensam överenskommelse mellan givar- och mottagarländer. 

Jämte Parisdeklarationen som ger riktlinjer för utvecklingssamarbete så är det framförallt 

Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU2) som är guide för hur Sverige på ett effektivt 

sätt ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling som innebär att fattiga människor 

mer framgångsrikt kan dra nytta av globaliseringen. 

Regeringens årliga regleringsbrev anger bland annat vilka mål Sida ska uppnå med sin 

verksamhet och hur mycket finansiella medel myndigheten har till förfogande. Det anger 

                                                            
1 http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf 
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/10/82/03480187.pdf 
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också hur pengarna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter - landsamarbeten, 

regionsamarbeten, specifika ämnesfrågor, förvaltning etc. Av det totala biståndsanslaget 2011 

om 35,2 miljarder kronor disponerar Sida cirka 17,5 miljarder kronor. Av detta är 946 

miljoner kronor för förvaltning och drift, vilket motsvarar 5,4 % av anslaget. Resten, ungefär 

hälften, går framför allt genom Utrikesdepartementet. Regeringen ger också särskilda uppdrag 

varje år som kan syfta till att bland annat fördjupa kunskap inom ett visst område eller 

effektivisera organisationen som helhet.  

Uppföljning och resultat 

Varje år lämnar Sida en årsredovisning till regeringen, som innefattar information om bland 

annat resultat, kostnader och intäkter. Utifrån årsredovisningen följer regeringen då upp 

myndighetens verksamhet och utvärderar den. I redovisningen finns en resultatbilaga som 

innehåller en rad exempel på hur svenskt bistånd har bidragit till att minska fattigdomen i 

världen. Detta ligger även till grund för nästkommande årsbudget. Myndigheterna 

Riksrevisionen och Sadev (Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete) 

granskar Sida som också ligger till grund för att Sida kan utveckla verksamheten till bättre 

resultat. 

En organisation i förändring - Omstruktureringsprocessen 

I september förra året togs ett beslut om en omorganisation av Sida. Den tidigare strukturen 

med tre pelare avskaffades för att återgå till en klassisk struktur med avdelningar direkt under 

generaldirektören. Dessförinnan hade regeringen tillsatt en styrelse med fullt ansvar i stället 

för det tidigare insynsrådet. Från den 1 januari, 2011 består myndigheten av nio avdelningar 

och generaldirektörens sekretariat. Fyra avdelningar arbetar med insatshantering och fem 

arbetar med stöd och styrning. En stor andel av insatshanteringen är nu delegerad till 

utlandsmyndigheter, till exempel Vietnam och Ukraina. Antalet anställda är totalt cirka 800 

personer, vilket är 120 personer färre än året innan. Antalet anställda i fält är cirka 165 

personer och Sida leds av en styrelse med fullt ansvar.  

Sida genomgick även en omstruktureringsprocess redan för två år sen under den då nya 

generaldirektören Anders Nordström (som sedermera blev uppsagd under 2010 på grund av 

bland annat myndighetens budgetunderskott och den omstridda konflikten mellan denne och 

UD med biståndsministern i centrum). 

Mitt team har i och med omstruktureringen och den nya organisationen lagts under en ny 

avdelning för selektivt och reformsamarbete och den gamla avdelningen AKTSAM har bytt 

namn till Globalt samarbete (GLOBSAM). Vad som tidigare kallades team kallas nu för 
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enheter. Men det påverkar i stort sett inte arbetssättet inom dessa operativa/styr-

/metodgrupper, mer än att många anställda på myndigheten har blivit tilldelade ny arbetsplats 

och arbetsuppgifter så är det framförallt arbetet mellan avdelningarna, horisontellt och lodrätt 

som förändras. Det har varit ganska rörigt och många ”Sidaiter” har känt sig lämnade och 

glömda, arga och ledsna för hela processen. Alla har varit tvungna att kretsas in i olika 

kompetensgrupper och sedan blivit tilldelade nya arbetsuppgifter vars matchningsgrad har 

varierat. Ett nytt (arbetssätt) ”Så arbetar Sida” kommer ut under 2011 för bland annat hur man 

ska utarbeta, genomföra och följa upp alla de riktlinjer/samarbetsstrategier som finns för 

utvecklingssamarbetet. Metodutveckling är något som kan sägas genomsyra hela 

organisationen. 

Min arbetsplats 

Min arbetsplats har fysiskt utgjorts av Sidas huvudkontor i Stockholm, men ett tätt samarbete 

sker med teammedlemmar som är utlandsposterade på utlandsmyndigheter (ambassader). 

Handläggare och ämnesansvariga har traditionellt gjort tjänsteresor utomlands för att kunna 

utföra sina arbetsuppgifter med tillräckligt god förankring, representation och kontextuell 

förståelse. Resorna har dock minskat på grund av budgetunderskottet. Huvudkontorets lokaler 

ligger på Valhallavägen, nära Gärdet i Stockholm, och de moderna och välplanerade lokalerna 

har tidigare huserat Konstfack. 

Presentation av min position i organisationen och arbetsbeskrivning 

Jag har praktiserat i ett insatshanterande (det operativa) team som ansvarar för genomförandet 

av svenskt utvecklingssamarbete med Indonesien, Indien, Kina och delvis även med 

Mongoliet. Detta team har legat under avdelningen AKTSAM. I kort kan man säga att 

arbetsbeskrivningen innefattat bedömning och uppföljning av insatser (handläggning). Jag har 

deltagit i teamets arbete med bedömning och uppföljning för insatser i framförallt Kina och 

Indonesien, men även agerat stöd till Vietnam som egentligen legat utanför teamet. Man 

skulle kunna likna min position som en assistentroll till hela teamet. Jag har också efter eget 

initiativ och godkännande agerat representativt och som extern kommunikatör vid ett par 

tillfällen, som en extra resurs till kommunikationsavdelningen på Sida.  
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Mina erfarenheter av praktikperioden 

De insatser som jag berett och följt upp har kännetecknats av främjandet för en hållbar miljö, 

demokrati och mänskliga rättigheter, hälsa och aktörssamverkan3. Jag har även fått översätta 

strategirapporterna för de tre länderna som sedan används för uppföljning i Regeringskansliet. 

Bland de bedömningar och beslutsunderlag/beslutspromemorior jag tagit fram var två särskilt 

betydelsefulla och intressanta. Den första gällde samarbetsstöd till myndighetssamarbetet 

mellan Kemikalieinspektionen och vietnamesiska Vinachemia4, samt programstödet till Raoul 

Wallenberg Institutets (RWIs) program för kapacitetsutveckling i mänskliga rättigheter i 

Kina5. Båda två insatserna är av stor betydelse för de kontexter som dessa svenska aktörer 

verkar i. Detta har lett till att jag inte bara tillskansat mig en utökad förståelse om 

utvecklingen i Kina, Indien, Indonesien och Vietnam men även om de prioriteringar som 

Sverige har inom de selektiva utvecklingssamarbetena. Det kändes väldigt bra att ha fått 

ansvaret att förbereda och presentera föreslaget på ett beslut à 36 miljoner SEK inför en 

beslutande kommitté. Att handlägga Sveriges största enskilda insats i Kina fått mig att inse 

min kapacitet. Jag har även deltagit i förberedelsen av ett seminarium i Mongoliet som skedde 

i anslutning till utfasningen av 20-års utvecklingssamarbete mellan Sverige och Mongoliet6. 

Tyvärr fanns inte budgetutrymme för mitt fysiska deltagande utan jag fick agera Backoffice 

för de små praktiska problem som uppkom inför seminariet.  

I förberedelsen av beslut och i främjandet av aktörssamverkan har jag deltagit i rådgivande 

möten med olika svenska och utländska aktörer som företag, institut, civila organisationer, 

universitet och delegationer från utländska myndigheter och ministerium. Det har varit väldigt 

givande att få använda mina kunskaper i kinesiska i samband med dessa möten. De två mest 

minnesvärda var när jag fick träffa en delegation från kinesiska ministeriet för lantmäteri, och 

när jag träffade Robin Munro vice chef för China Labour Rights Bulletin 7 , en 

viktig ”watchdog” som också aktivt arbetar för arbetares rättigheter inom Kinas gränser. Båda 

aktörer viktiga ”agents of change” på topp- och gräsrotsnivå, där den ena är arbetar för att 

säkra och mäta ut landtillgångar vilket är av en oerhörd vikt för egendomsrätten och där den 

andra får arbeta underifrån (Hongkong) för att förändra de villkor som fattiga arbetare lever 

under. Som ett resultat av dem bedömts vara inom kriterierna för Sveriges strategi för 

                                                            
3 http://www.sweden.gov.se/sb/d/9411/a/94963 
4 http://www.kemi.se/templates/Page.aspx?id=5034 
5 http://www.rwi.lu.se/coop/asia/china.shtml 
6 http://www.sida.se/Svenska/Nyhetsarkiv/2010/November/Stark‐plattform‐for‐nya‐initiativ‐efter‐tjugo‐ars‐
samarbete‐med‐Mongoliet‐/ 
7 http://www.clb.org.hk/en/node/100001 
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selektivt (utvecklings) samarbete 8 , samt svenska skattepengar och svenskt 

myndighetskunnande får båda samarbeten finansiellt stöd. 

Efter eget initiativ arbetade jag även med extern kommunikation och representation då jag 

ledde ett organiserande av ett bokbord på en studentkonferens9 samt svarade på mejlade 

frågor från medborgare. Med ett par andra praktikanter på myndigheten förberedde jag 

material och reklamartiklar från Sidas kommunikationsavdelning och fick detta godkänt. 

Bokbordet var mycket uppskattat på konferensen men även internt på Sida då lite tid fanns för 

denna typ av aktiviteter under hösten. Denna erfarenhet visar på att arbetet på en myndighet 

inte alls behöver vara fyrkantigt utan att det snarare finns utrymme för initiativ så länge 

tjänstemännen fullföljer sitt givna uppdrag. Incitamentet till att göra det lilla extra verkar dock 

bundet till personer i fråga. 

Jag har även arbetat med en offentlig upphandling för utvärdering, där jag var med i den 

grupp som skötte upphandlingen och därmed utvärderade utvärderarnas förmåga och förslag. 

Utvärderingen, eller översynen, gällde ett av de biståndsinstrument, en challenge fund/facility 

DemoMiljö 10 , som bland annat mitt team nyttjar inom det selektiva samarbetet på 

miljöområdet. Ansvaret för denna challenge fund ligger under ett annat team som sysslar med 

program och metodutveckling för samverkan med aktörer (dåvarande Aktörsteamet under 

samma avdelning som Kina-teamet). Administrationen av programmet ligger dock på 

Tillväxtverket genom ett samarbete myndigheterna emellan. Min delaktighet i översynen av 

detta program har lett till att jag fått en förlängd praktik där jag skall vara med och 

vidareutveckla programmet. Mer om detta kommer jag förklara i nästkommande avsnitt. 

Tack vare personligt initiativtagande men framförallt med hjälp av en flexibel och engagerad 

handledare har jag lyckats få bidra i en mängd olika projekt, uppgifter och därmed gagnat mig 

en stor erfarenhet inom förvaltningens arbetsmetoder och tematiska områden. Det har också 

funnits möjlighet till kompetensutveckling och att gå på relevanta seminarier om fattigdom, 

mänskliga rättigheter, Milleniemålen, miljöperspektiv samt Kinas och Indiens ökande makt i 

det internationella (finansiella) systemet. Efter dessa seminarier har jag kunnat dela med mig 

mina konklusioner till övriga i teamet som bidrar till en uppdaterad förståelse av de länder 

Sverige samarbetar med. 
                                                            
8 http://www.sweden.gov.se/sb/d/108/a/11494 
9 http://www.sida.se/Svenska/Nyhetsarkiv/2010/November/Praktikanter‐representerade‐Sida‐pa‐Stockholm‐
Model‐United‐Nations/ 
10 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/demomiljo.4.74f57d0f1283a4f88ff800017655.ht
ml 
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Reflektioner kring praktiken ur ett statsvetenskapligt perspektiv 

Att jag sökte mig till Sida beror på mitt nya intresse för utveckling. Initialt kände jag att min 

statsvetenskapliga utbildning inte var alltför relevant. Det kan bero på att jag jämförde mig 

med andra praktikanter som läst utvecklingsstudier eller varit mer praktiskt inriktade på 

förvaltning, när jag själv varit inriktad på internationella relationer och dessförinnan 

demokratisering. Det kändes som om det var ett glapp mellan den forskningsinriktade 

utbildningen och tjänstemannaskapet. Dock förstod jag efter en viss tid att min utbildning har 

bidragit med en stor begreppsapparat och ett analytiskt och metodiskt arbetssätt som var till 

klar fördel i arbetet. Kursen i utvärdering kom också till användning då det givit mig en 

förståelse för Result Based Management (RBM) och upphandlingsförfarandet.  

Mina erfarenheter från praktiken kan skildras genom ett antal statsvetenskapliga inriktningar, 

discipliner och perspektiv. Genom fokus på formandet av utvecklingspolitik kan man studera 

formen och innehållet i det svenska utvecklingssamarbetet. Genom att studera politisk 

administration och förvaltning kan man studera organiserandet av utvecklingssamarbetet. 

Genom att studera institutionaliserandet av båda dessa kan man utgå från en mängd olika 

perspektiv till varför institutionell form eller innehåll (formell och informella) kommit till. 

Genom att studera ett visst fenomen som formationen av privat-offentliga 

samarbeten/partnerskap (PPP) som ämnar vara marknadsstyrande, som i fallet av programmet 

DemoMiljö, så kan man utgå från perspektiv som funktionalism, strukturalism, rationella 

aktörer, historisk bundenhet osv. Problematik av legitimitetskaraktär som ouput-legitimitet, 

effekt-legitimitet och demokratisk legitimitet är centrala statsvetenskapliga fokusområden. 

Det är i den problematiken som mitt uppsatsarbete nu tar avstamp. Vidare har jag kunnat 

notera olika typer av government och governance strukturer, förvaltningens hierarkiska 

funktionssätt (om än Sidas organisationskultur är relativt platt och akademisk) men även 

governance strukturer som nätverksmodeller, privat-offentliga partnerskap etc. Ur ett 

förvaltningspolitiskt perspektiv har jag kunnat iaktta dessa governance influenser som New 

Public Management, RBM som form av ansvarsutkrävande istället för processer, effektivitet, 

kostnad-fördel, nätverksmodeller internt och externt samt konvergens.  

Till sist kan man se omstruktureringen av Sida med färre anställda, mer fokus på satsningar 

och mindre geografisk spridning som en del i regeringens rationaliseringsarbete av den 

statliga förvaltningen. Myndigheter har traditionellt haft en förmåga att växa och/eller byta 

roll när så krävts p. g. a. externa effekter. Man kan säga att den mer liberalt inställda 
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regeringen har mött denna tendens, parallellt med NPM-influenser, genom att ställa 

besparingskrav. Konvergenstesen11 tycks här alltså kunna påvisas.  

Sammanfattningsvis är jag nöjd med praktiken som har lett till personlig utveckling, kontakter, 

vänner, en ny förlängd praktik och en uppsatsidé. Trots det tuffa året i omstrukturering har 

medarbetarna gjort sitt bästa för att göra mig en del av teamet, jag accepterades ganska snabbt 

och har fått mer förtroende än jag kunnat hoppas på. Det nära samarbetet med resten av 

teamet och framförallt med min handledare Åsa Hedén har gjort det stundtals monotona 

byråkratiska hantverket intressant och givande. Jag kan absolut kunna tänka mig arbeta på 

Sida i framtiden. 

                                                            
11 För förklaring om NPM och konvergenstesen, se t.ex. Demokrati och byråkrati, Premfors m.fl. 2007. 


