
Sidas organisation
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är Sveriges
biståndsmyndighet och verkar på uppdrag av riksdag och regering.
Det övergripande målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att
bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra
sina levnadsvillkor.

Liksom för övriga myndigheter utser
regeringen en styrelse och en general-
direktör. Sida leds sedan av styrelse och
en generaldirektör som drar upp
ramarna för verksamheten, fattar
beslut om policyer och bevakar att
regerings- och riksdagsbeslut genom-
förs. Totalt har Sida 769 medarbetare,
varav 165 är i utlandstjänst vid ambas-
sader och konsulat i samarbetsländer
med mer omfattande verksamhet.

Styrelsen
Styrelsen är huvudsakligen rådgivan-
de, men beslutar bland annat om
myndighetens budgetunderlag, årsre-
dovisning och utvärderingsplan.

Sidas generaldirektör bär det
yttersta ansvaret för att regerings-
och riksdagsbeslut genomförs. Verks-
ledningen består av generaldirektören,
en överdirektör och avdelnings- och
sekretariatschefer.

Region- och ämnesavdelningar
Sida är organiserat i region och ämnes-
avdelningar, med undantag för Europa
som är en integrerad avdelning med
både ämnes- och landhandläggare.

En stor del av Sidas arbete ge-
nomförs i fält i nära dialog med
samarbetsländernas myndigheter och

organisationer. Ambassaderna sköter
den största delen av Sidas uppfölj-
ningsarbete. I allt fler fall bär ambas-
saderna huvudansvaret för projektbe-
dömning och löpande hantering.

Regionavdelningarna för Afrika,
Latinamerika och Asien har övergri-
pande ansvar för allt utvecklingssam-
arbete med länder i dessa regioner
och svarar för att utarbeta och följa
upp region- och landstrategier.

Ämnesavdelningarna analyserar
och bedömer projektförslag, ser till
att de projekt Sida stödjer löser sam-
arbetslandets och målgruppens pro-
blem och att de svenska insatserna
utformas ändamålsenligt.

De fem ämnesavdelningarna är:

Demokrati och social utveckling (DESO)
Avdelningen för demokrati och social
utveckling har två huvudansvarsområ-
den: demokratisk samhällsstyrning,
innefattande mänskliga rättigheter
och sociala sektorer innefattande:
undervisning, hälsoutveckling, kultur
och medier. Detta innefattar även
samordning av samarbete med flera
FN-organ. Avdelningen utvecklar
metoder och policyer samt bereder
stöd till insatser inom dessa verksam-

hetsområden. Avdelningen ansvarar
också för samordning av Sidas arbete
med Hiv/aids.

Infrastruktur och ekonomiskt samarbete
(INEC)
Avdelningen för Infrastruktur och
ekonomiskt samarbete har ansvaret
för följande ämnesområden: energi,
telekommunikation, transporter,
urban utveckling inklusive urbana
miljöfrågor, näringsliv, handel samt
finansiella system inklusive mikrofi-
nans. Därtill har avdelningen ansvaret
för kontraktsfinansierat tekniskt sam-
arbete (KTS), krediter, garantier samt
IT-frågor.

Naturresurser och miljö (NATUR)
Avdelningen för naturresurser och
miljö svarar för insatser inom jord-
bruk, skogsbruk, markvård, fiske,
kustutveckling och marina miljöer,
vattenresurser, övergripande förvalt-
ning av naturresurser och biologisk
mångfald samt vattenförsörjning och
sanitet på landsbygden. Miljöpolicy-
enheten, som tillhör avdelningen,
svarar för verksövergripande policy-
och metodutveckling kring miljöas-
pekter i biståndet.

Forskningssamarbete (SAREC)
Avdelningen för forskningssamarbete
stödjer forskningsråd, universitet och
forskningsinstitutioner i fattiga länder,
samt regionala forskningsnätverk och
internationella forskningsprogram.
Avdelningen svarar även för stöd till
svensk u-landsforskning.



Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är möjligt.
Det kräver samarbete och uthållighet. Samarbetsländerna
ansvarar för sin utveckling.
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och
kompetens. Det gör världen rikare.
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Samverkan med enskilda organisationer och
humanitärt bistånd och konflikthantering
(SEKA)
Avdelningen för samverkan med
enskilda organisationer, humanitärt
bistånd & konflikthantering är Sidas
kanal för utvecklingssamarbete genom
folkrörelser och enskilda organisatio-
ner och svarar för humanitärt bistånd,
återuppbyggnad, samt freds- och
konfliktarbete. Här ingår också verk-
samheten vid Sida Civil Society
Center i Härnösand.

Verksövergripande funktioner

Ekonomi och verksamhetsutveckling (EVU)
Avdelningen för ekonomi och verksam-
hetsutveckling ansvarar för redovisning
och ekonomisk styrning samt IT-frågor.
Avdelningen har också ansvar för
juridik och upphandlingsfrågor samt
kontorsservice och säkerhet.

Information (INFO)
Informationsavdelningen samordnar
Sidas externa och interna kommuni-
kation och ger stöd till biståndsorgani-
sationernas informationsarbete i
Sverige.

Personal- och organisationsutveckling (PEO)
Avdelningen för personal-och organi-
sationsutveckling ansvarar för följande
områden: personalplanering, personal-
administration, kompetens- och orga-
nisationsutveckling inom Sida, rekryte-
ring för bilateralt och multilateralt
utvecklingssamarbete, kapacitetsutveck-
ling och utbytesprogram för svenska
partners samt internationella utbild-
ningsprogram för utvecklingsländer.

Policy och metod (POM)
Sidas avdelning för policy – och metod
har som övergripande ansvar att
samordna myndighetens policy – och
metodarbete så att målet att skapa
förutsättningar för fattiga människor
att förbättra sina levnadsvillkor får
genomslag i hela verksamheten.

Sekretariatet för utvärderingar och intern
revision (UTV)
Sekretariatet för utvärdering och
intern revision, genomför utvärdering-
ar av strategisk betydelse för det
svenska utvecklingssamarbetet. Dess-
utom granskar och bedömer sekretari-
atet den interna styrningen och kon-
trollen inom Sida. Sekretariatet har
en oberoende ställning och rapporte-
rar direkt till Sidas styrelse. Det har
även en rådgivande funktion gente-
mot Sidas avdelningar.

Enheten för multilateral samordning
(MULTI)
Med utgångspunkt i Sveriges utrikes-
politik och utvecklingspolitiska mål
skall Enheten för multilateral samord-
ning (Multienheten) verka för att
skapa samsyn och ett enhetligt, sam-
ordnat svenskt förhållningssätt till
EGs (EG-kommissionen), FN-syste-
mets och Världsbankens utvecklings-
samarbete med syftet att bidra till
ökad kvalitet och effektivitet. Detta
arbete skall ske i nära och aktivt
samarbete med UD och utlandsmyn-
digheter.

Miljöpolicyenheten (Miljö)
Miljöpolicyenheten ansvarar för att
Sida beaktar miljöaspekter i biståndet

och verkar för att det svenska bistån-
det bidrar till en miljömässigt hållbar
utveckling. Enheten ansvarar för
policyutveckling, internutbildning,
information, och samordning vad
gäller miljöaspekter inom Sidas hela
verksamhet.

Så arbetar Sida
Sida stödjer insatser I cirka 120
länder. En stor del av resurserna går
till ett mindre antal länder med vilka
Sida har ett mer långsiktigt och
fördjupat samarbete.

Innehållet i dessa landsamarbeten
läggs fast i särskilda landstrategier och
regleras i avtal mellan Sverige och
respektive lands regering. År
2004finns det 5 region- och 37 land-
strategier. Sidas insatser bygger på de
förändringar som samarbetsländerna
själva vill genomföra och är beredda
att avsätta egna resurser för.

Sidas uppgift är att noga analysera
vilka insatser som kan ge resultat och
att därefter bygga kunskap och för-
medla kapital. Varje insats granskas
och utvärderas noga. Sidas finansie-
ring av projekt upphör så snart verk-
samheten kan stå på egna ben.

I uppdraget att bidra till att skapa
förutsättningar för fattiga människor
att förbättra sina levnadsvillkor ingår
bland annat insatser för ekonomisk
tillväxt, demokrati och jämställdhet.
Insatserna genomförs med hjälp av
cirka 1400 samarbetspartners, de
flesta svenska. Det är företag, folkrö-
relser, organisationer, högskolor och
myndigheter som har de kunskaper
som krävs för att göra det svenska
utvecklingssamarbetet framgångsrikt.


