
 

Sveriges JPO-program

JUNIOR PROFESSIONAL OFFICER

JPO-programmet ger yngre akademiker prak-
tisk erfarenhet och kompetensutveckling i multi-
lateralt utvecklingssamarbete. Det är en av de 
bästa vägarna in i FN-systemet. JPO-tjänster 
finansieras av Sverige och är placerade inom 
ett antal olika FN-organisationer, Världsban-
ken och ett fåtal andra internationella, globala 
organisationer. Sverige har ett uttalat mål att 
bredda den svenska resursbasen av personer 
med internationell erfarenhet av utvecklings-
frågor. JPO-programmet har särskilda kvalifi-
kationskrav utöver de specifika krav som ställs 
på varje tjänst. Sida rekryterar till lediga JPO-
tjänster och annonserar dem på sida.se. 

BAKGRUND
The Junior Professional Officer programmet startades av 
FN 1961. Sverige har deltagit i programmet sedan 1963 
och skickat ut mer än 1,600 JPOs genom åren. I början 
var det ett fåtal FN-organ som deltog men idag finns 
programmet på det flesta FN-organisationer, program 
och fonder. Flera andra internationella, globala organi-
sationer och utvecklingsbanker som t.ex. Världsbanken, 
EBRD, AfDB, IUCN, GAVI och GEF har också byggt upp 
liknande JPO-program. I dagsläget finansierar Sida JPOer 
vid ett 20-tal olika organisationer och rekryterar löpande 
till tjänster i främst Afrika, Mellanöstern och Asien, men 
även i mindre utsträckning till tjänster i Latina Amerika 
och USA/Europa. I dag har Sverige drygt 45 JPOer i tjänst 
– varav ca 70 % på olika fältkontor och ca 30 % placerade 
vid huvudkontor.

SYFTE 
För den enskilde JPOn ger JPO-programmet en möjlighet 
att få upp till tre års erfarenhet av internationellt utveck-
lingssamarbete i en erkänd biståndaktörs regi inklusive 
fälterfarenhet inom en utvecklings- eller humanitär 
kontext och/eller erfarenhet från arbete vid huvudkontor. 
Tjänstgöringen ger också möjlighet till kompetensutveck-
ling och ett breddat nätverk. JPO-placeringen är en viktig 
språngbräda till en internationell karriär men också för 
en biståndskarriär i Sverige.

För den mottagande organisationen representerar JPO-
programmet en möjlighet för att mobilisera ytterligare 
stöd från Sverige genom Sida i form av kompetens. Det 
gör det också möjligt för organisationen att utveckla nya 
talanger med specialistkompetens och bygga en talang-
pool som kan organisationens processer, system och 
kultur att använda för framtida personalbehov. 

För Sverige är JPO-programmet ett sätt att öka antalet 
kvalificerade svenskar i prioriterade multilaterala 
organisationer och på så sätt föra ut svensk kompetens 
och värderingar. Det är också en unik möjlighet att 
stärka Sveriges nationella kapacitet när det gäller 
utvecklingssamarbete och bygga en svensk resursbas 
av internationellt av internationellt erfarna utveckling- 
och humanitära specialister. JPO-placeringarna stödjer 
vanligtvis specifika svenska mål inom prioriterade 
områden i, av Sverige, prioriterade länder. Det är på så 
sätt en annan form av utvecklingssamarbete som går 
genom de deltagande organisationerna.

DET GÖR EN JPO 
JPOs arbetar främst på ett landkontor i ett låginkomst-
land under en senior handledare. I rollen kommer JPOn 
att arbeta tillsammans med internationell och nationell 
personal inom programdesign, utförande och utvärdering 
av utvecklingsinsatser. Syftet med olika placeringar varie-
rar och kan ha en landspecifik, regional, sektorbaserade 
eller tematisk inriktning. Mottagande organisationer som 
deltar i JPO-programmet matchar individens kvalifikatio-
ner och intressen med landkontorets behov. 
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KVALIFIKATIONSKRAV 
Deltagarna i det svenska JPO-programmet väljs ut i hård 
konkurrens i enlighet med den mottagande organisatio-
nens rekryteringsregler. Följande generella kvalifika-
tionskrav gäller för svensk JPO-tjänstgöring:
• Universitets/högskoleexamen motsvarande magister-

nivå i relevant disciplin.
• Svenskt medborgarskap eller permanent uppehålls-

tillstånd i Sverige samt goda kunskaper i svenska.
• Del av utbildning och yrkeserfarenhet genomförd i 

Sverige.
• 2-4 års betald, relevant yrkeserfarenhet, fälterfarenhet 

är meriterande.
• Mycket goda kunskaper i engelska. 
• Kunskaper i ytterligare ett FN-språk (franska, spanska, 

arabiska, kinesiska, ryska) är meriterande.
• Ej fyllda 33 år vid ansökningstillfället (för läkartjänster 

är 35 år maxålder).

Utöver dessa krav så förväntas kandidater ha följande 
kompetenser:
• Förmåga att tänka strategiskt, arbeta självstän-

digt och i grupp, god kommunikationsförmåga och 
självkännedom; 

• Datorvana – Word, Excel, Powerpoint, databaser; 
• Ett starkt engagemang för utvecklingsfrågor;
• Förmåga att anpassa sig till olika typer av fysiskt och 

professionellt krävande miljöer;
• Ett intresse av att arbeta med människor med olika 

språk, nationaliteter och kultur.

VAL AV JPO-TJÄNSTER 
Planeringen för kommande års JPO-placeringar sker på 
hösten. I urvalet prioriteras olika organisationer, tjänster 
och länder utifrån följande kriterier: 

• Regeringens prioriteringar för svenskt 
utvecklingssamarbete;

• Organisationernas betydelse som aktörer på regional, 
global och nationell nivå;

• Storleken på Sveriges finansiella stöd;
• Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 

2014–2017; samt
• Sidas ambitionsnivå gentemot multilaterala och vissa 

internationella aktörer.

Vid val av organisation och tjänst beaktas även erfarenhet 
av tidigare JPO-placeringar hos organisationen och möj-
ligheterna till framtida anställning i organisationen. 

SÅ SÖKER MAN TILL JPO-PROGRAMMET
Lediga tjänster inom det svenska JPO-programmet 
 annonseras alltid på Sidas hemsida: Lediga jobb.  
Tjänsterna annonseras i tre veckor. Annonseringen sker 
löpande under året men flertalet tjänster annonseras 
under våren. För att inte missa någon tjänst kan du 
 prenumerera på ”lediga jobb” via e-post. 

Varje JPO-tjänst har sina egna kvalifikationskrav 
som specificeras i arbetsbeskrivningen, den s.k. Terms 
of Reference (TOR). Utöver dessa kvalifikationskrav ska 
kandidaterna även möta de generella kvalifikationskraven 
för det svenska JPO-programmet (ovan). Ansökan består 
alltid av CV och personligt brev på engelska samt kopia av 
uttagen Masters examen. För JPO-tjänster inom FNs ut-
vecklingssystem ska ansökan även innehålla ett Personal 
History Statement, även kallat P11 formulär. 

Notera att FN-organ inte alltid har samma P11-
formulär. Det är alltid formuläret som ligger uppladdat 
i annonsen som ska användas i ansökan för att ansökan 
skall anses komplett. Notera att endast kompletta ansök-
ningar behandlas.

LÄNDER MED SVENSKA JPO-PLACERINGAR, 2016

http://www.regeringen.se/contentassets/e22f5b5366cb4edfa597a5b8860af3b7/resultatstrategi-for-kapacitetsutveckling-och-utbyten-2014-2017-bilaga
http://www.regeringen.se/contentassets/e22f5b5366cb4edfa597a5b8860af3b7/resultatstrategi-for-kapacitetsutveckling-och-utbyten-2014-2017-bilaga
http://www.sida.se/Svenska/engagera-dig/lediga-jobb-pa-sida/


 

Tips för att fylla i FN:s P11 formulär:
• För alla anställningar, ange tydligt arbetstiden i pro-

cent, dvs. heltid 100 %, deltid 50 %... etc. 
• För anställningar utanför FN, vänligen skriv in årslön. 
• För konsultuppdrag, vänligen skriv in antingen en års-

lön baserat på uppdragets lön eller daglig summa.
• För FN-anställningar, vänligen fyll i typ av kontrakt 

(permanent, visstid, konsult, praktikant, etc.) och löne-
nivå, dvs. P1, P2… etc. 

• Ange tydligt om tjänster är obetalda volontär- och 
praktikplatser.

• Vid överlappande anställningsperioder bör dessa följas 
av förklarande text.

Tips för att skriva personligt brev:
För att din ansökan ska stå ut från mängden och leda till 
en intervju så måste ditt personliga brev tydligt visa dina 
relevanta erfarenheter och vara lätt för rekryteraren att 
följa. Ditt personliga brev ska framhäva dina styrkor och 
unika kvalifikationer för en potentiell arbetsgivare. Ett bra 
personligt brev bör förmedla VARFÖR du är intresserad av 
positionen och HUR du matchar kvalifikationskraven och 
dina relevanta erfarenheter för tjänsten. 
• Undersök tjänsten: Visa att du har förstått organisatio-

nens uppdrag och mål. Visa hur din bakgrund, intressen 
och erfarenheter motsvarar organisationens behov. 

• Anpassa brevet till tjänsten: Skräddarsy det personliga 
brevet till varje tjänst du söker och organisationens vär-
deringar och positionens krav. Använd gärna nyckelord 
från arbetsbeskrivningen.

• Övertyga läsaren. Ange det värde du vill tillföra 
organisationen. 

• Komplettera, men upprepa inte, din CV. Lyft relevanta 
erfarenheter och utbildning med konkreta exempel som 
kanske inte framgår i ditt CV.

• Korrekturläs ditt personliga brev och CV tills du är 
säker på att det är fritt från grammatiska- eller stavfel. 
Be någon annan att korrekturläsa också.

Hälsa, 18%

Mänsklig 
säkerhet och 
skydd, 16%

Miljö & Klimat, 13%

Humanitära 
insatser, 13%

Mänskliga 
rättigheter & 
demokrati, 9%

Admin (HR, 
upphandling, 
mm), 9%

Annat, 7%

Jordbruk & livsmedels-
försörjning, 4%

Jämställdhet, 4%

Marknadsut-
veckling, 2% Utbildning, 2%

Vatten & sanitet, 2%

VERKSAMHETSOMRÅDEN JPO PLACERINGAR, 2016 Tips för att skriva CV
Undvik att enbart lista dina arbetsuppgifter vilket inte 
säger något om dina prestationer och vad du är kapa-
bel till. En prestationsbaserad CV belyser prestationer 
samtidigt som arbetsgivaren får en inblick i din förmåga 
att lösa problem och de resultat du uppnått i ditt arbete. 
STAR-metoden är ett sätt att presentera dina yrkesmäs-
siga prestationer:
• Situation/Bakgrund: Förklara situationen och problemet 

som skulle lösas. 
• Task/Uppgift: Identifiera nyckelfrågan och uppgift som 

du var ansvarig för.
• Action/Åtgärd: Beskriv den åtgärd du tog.
• Result/Resultat: Sammanfatta resultatet av dina hand-

lingar. När det är möjligt, kvantifiera dina resultat.

Exempel på hur du använder STAR i din CV: 
Prestation: Samla in medel från privata givare
STAR beskrivning: ”Samordnade och lanserade fram-
gångsrik sociala media-kampanj för att samla in pengar 
för jordbävningsoffren i Nepal genom att ta fram en inno-
vativ instagramtävling och genom regelbunden outreach 
till våra partners via Twitter och Facebook hjälpte jag till 
att samla in 15 000 kr (5 000 kr mer än målet).”

Använd ett handlingsorienterat språk för att beskriva 
de uppgifter du utfört; detta kommer göra ditt CV mer 
dynamiskt och engagera läsaren. Med verb som ”sam-
ordnade”, ”handledde” eller ”initierade” kan du framhäva 
dina mest betydande kompetenser och hur du använde 
dessa för att genomföra en viss uppgift.

ORGANISATIONER MED SVENSKA JPO-PLACERINGAR

FAO

GEF

ILO

IUCN

OCHA

OHCHR

UNAIDS

UNCDF

UNDP

UNEP

UNESCO

UNFPA

UNHCR

UN Secretariat

UNICEF

UNOPS

UNRWA

UNWOMEN

World Bank Group

WFP

WHO

SÅ SER URVALSPROCESSEN UT
Rekryteringsprocessen kan innehålla följande moment:
• Teknisk utvärdering – oftast ett skriftligt test inom 

tjänstens kompetensområde.
• Kompetensbaserad intervju – alla kandidater blir inter-

vjuade av en panel. Detta sker genomgående på samma 
sätt. Under intervjun ombeds kandidaten att komma 
med exempel på tidigare erfarenheter som illustrerar 
att de har en efterfrågad kompetens.

• Psykologisk tester – Emotionell intelligens (EQ) och 
problemlösning.

• Språktest – Kan antingen ingå som en del i intervjun 
eller genomföras genom ett standardiserat test med 
fokus på hörförståelse samt en muntlig & skriftlig del.

• I vissa fall en andra intervju med den rekryterande 
chefen.

• Referenstagning.
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STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

Adress: 105 25 Stockholm
Besök: Valhallavägen 199
Telefon: 08-698 50 00. Fax: 08-20 88 64.
E-post: sida@sida.se www.sida.se 

Intervjuförfarandet kan innehålla ytterligare steg, om 
detta krävs av organisationens rekryteringsprocess, Sidas 
regler, tjänstens placering eller art. Sida samarbetar med 
den mottagande organisationen i rekryteringsprocessen 
och deltar oftast i intervjuförfarandet. 

Inför intervjutillfället så bjuder Sida in de kallade kan-
didaterna till ett informationspass via Skype. Information 
ges då om rekryteringsprocessen för den aktuella tjäns-
ten och hur kandidaterna kan förbereda sig inför intervjun. 

AKTIVITET TIDSÅTGÅNG

Ansökningsperiod 3 veckor

Granskning av ansökningar 2–3 veckor

Kallelse, intervjuer & tester 2–4 veckor

Referenstagning & organisationens förfarande 2–10 veckor

Tid: ansökan till avslutad rekrytering 3–5 månader*

*Avgörs av rekryterande organisations interna process.

INFORMATION UNDER PÅGÅENDE REKRYTERING
Alla rekryteringar inom JPO-programmet sker tillsam-
mans med rekryterande multilaterala organisationer i en-
ligt med rekryterande organisations regelverk och praxis. 
Under pågående rekryteringsprocess uppdaterar Sida 
inte sökande om status på deras ansökan. Alla sökande 
blir informerade via email när rekryteringsprocessen är 
slutförd. 

LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Sida finansierar JPO-anställningen. Den enskilda JPOn 
är dock anställd av den internationella organisationen. 
JPOn inte ”utsänd” från Sverige. Sida har inte heller 
arbetsgivaransvar. 

Anställningsvillkor och löner följer den mottagande 
organisationens vanliga ersättningspaket. I detta paket 
ingår vanligtvis: lön, landtillägg, ev. medföljandebidrag, 
resa tur och retur till stationeringsorten, flyttkost nader, 
ev. utbildningsbidrag (för medföljande barn), semester-
hemresa (efter två år), ev. bostadsbidrag samt 
pensionsförsäkring. 

Samtliga JPOs inom FN som uppfyller grundkraven för 
JPO-tjänst erbjuds lön efter FNs löneskala P2 step 1 med 
en ”step”-uppflyttning/år. Det görs inga undantag från 
denna regel. Världsbanken har en separat löneskala. 

Sida rekryterar även till UNFPAs barnmorskeprogram 
inom ramen för JPO-programmet. Eftersom detta är en 
specialistkompetens med andra utbildnings- och erfaren-
hetskrav så finns det ingen åldersgräns. Dessutom sätts 
lönenivån på P3, enligt FN:s löneskala.

INNEHÅLL I JPO-PROGRAMMET
Inför utresa deltar svenska JPOs i en obligatorisk intro-
duktionskurs som arrangeras av Sida Partnership Forum 
(SPF) i Härnösand och Stockholm. Kursen täcker ett 
brett spektrum av ämnen, bl.a. Sveriges internationella 
 utvecklingssamarbete, Results Based Management (RBM), 
säkerhets- och kulturella frågor, allmän information om 
FN-systemet och rollen som JPO. I vissa fall erbjuder 
Sida kompletterande språkutbildning och även komplet-
terande ämnesutbildning av relevans för tjänsten.

Det finns också möjlighet att delta i mottagande orga-
nisations kompetensutvecklingsaktiviter och utbildningar. 
I förekommande fall så ingår också ett kompetens-
utvecklingsbidrag för externa kurser under JPO-tiden. 
Sida arrangera dessutom med jämna mellanrum ett fält-
seminarium under JPO-tjänstgöringen där svenska JPOs 
och Special Assistant to Resident Coordinators (SARC) ges 
möjlighet till kompetensutveckling, föreberedelse inför 
nästa karriärsteg och nätverkande. 

JPOer förväntas att hålla löpande kontakt med Sida 
under sin tjänstgöringstid, genomföra årliga utvärde-
ringar och att t.ex. vara behjälpliga när nya JPOs kommer 
till stationeringsorten. Vid JPO-programmets slut görs en 
längre utvärdering och ett avslutssamtal på Sida. 

ANSVARIG FÖR JPO-PROGRAMMET

Catarina Edlund
Programansvarig specialist, JPO & SARC
Enheten för kapacitetsutveckling
Avdelningen för Partnerskap och Innovation
08-698 51 65


