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Frågor och svar om FBA:s stöd till 
civilsamhället för fred och säkerhet 
 

För att underlätta för sökande organisationer har FBA satt ihop vanliga frågor och svar kring 
ansökningsprocessen. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta FBA via civil-
samhallesstod@fba.se.  

 

Vad är skillnaden mellan verksamhetsbidrag och projektbidrag?  

Verksamhetsbidrag riktas till organisationer vars verksamhet bidrar till att uppnå syftet med 
FBA:s stöd till civilsamhället. Verksamhetsbidraget syftar till att stärka organisationens verk-
samhet och organisationsstärkande och organisationsutvecklande aktiviteter kan finansieras 
genom verksamhetsbidraget. Verksamhetens koppling till stödets syfte ska tydligt framgå av 
organisationens stadgar och/eller verksamhetsplan. Hela verksamheten behöver inte bidra till 
att uppnå syftet för FBA:s stöd till civilsamhället, men det är viktigt att den del av verksam-
heten som organisationen söker bidrag för har en tydlig koppling till stödets syfte. 

FBA fördelar ettåriga och treåriga verksamhetsbidrag. Det ettåriga verksamhetsbidraget syftar 
till att upprätthålla eller inleda verksamhet inom stödets syfte, medan det treåriga verksam-
hetsbidraget är ett stöd för att utveckla verksamhet inom stödets syfte.  

Projektbidrag är ett riktat bidrag som kan sökas för en insats som är avgränsad i tid och har ett 
tydligt mål. Projektet ska bidra till att uppnå syftet med FBA:s stöd till civilsamhället men det 
ställs inga krav på att organisationens övriga verksamhet ska göra det. 

 

Angående kraven för att söka verksamhetsbidrag, hur stort tolkningsutrymme finns för 
vad som är verksamhet som kopplar till stödets syfte?  

För att komma i fråga för verksamhetsbidrag ska det framgå av organisationens stadgar och/el-
ler verksamhetsplan, att verksamheten ligger i linje med syftet med FBA:s stöd till civilsam-
hället. Detta behöver inte gälla för hela verksamheten. Det kan exempelvis räcka med ett av-
gränsat verksamhetsområde eller ett av flera långsiktiga verksamhetsmål. FBA har förståelse 
för att det sällan finns en tydlig gräns mellan fred och säkerhet och närliggande frågor, det är 
dock alltid upp till sökande organisation att klargöra dessa kopplingar och motivera hur orga-
nisationen ser att insatsen knyter an till syftet för FBA:s bidrag. 
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Vilka är kraven för att söka treårigt verksamhetsbidrag? 

Kraven för att söka verksamhetsbidrag framgår av riktlinjerna för FBA:s stöd till civilsam-
hället. Utöver kraven för att söka ettårigt verksamhetsbidrag, krävs att organisationer som sö-
ker treårigt verksamhetsbidrag tidigare ska ha beviljats ettårigt verksamhetsbidrag i minst två 
år från FBA:s stöd till civilsamhället.  

FBA har en begränsad budget för treåriga verksamhetsbidrag. Mellan 1-3 ansökningar beräk-
nas kunna beviljas varje år. Organisationer som inte beviljas treårigt verksamhetsbidrag kan, 
efter en bedömning av ansökan i konkurrens med övriga ansökningar, komma att beviljas ettå-
rigt bidrag istället. I de fall detta blir aktuellt ges organisationen möjlighet att se över och revi-
dera sin mål-och resultatmatris för att anpassa verksamheten till det bidrag som beviljats. 

En organisation som beviljas ett treårigt verksamhetsbidrag kan efter avslutad insats inte direkt 
söka ett nytt treårigt bidrag, utan kan vid följande ansökningsomgång endast söka ettårigt bi-
drag. Efter detta kan organisationen återigen söka treårigt bidrag. Anledningen till detta är att 
ge FBA möjlighet att utvärdera organisationens treåriga insats. 

 

Med anledning av covid-19, hur ser FBA på risken att aktiviteter kan komma att behöva 
ställas in på grund av pågående pandemi? 

FBA har förståelse för att pandemin gör det svårare att planera insatser även inför 2023, med 
anledning av reserestriktioner och lokala begränsningar av fysiska sammankomster etc. Alla 
organisationer som söker bidrag för 2023 ska därför inkludera covid-19 i sin riskanalys. FBA 
har också förståelse för att allt inte kan förutses, och om anpassningar krävs av insatser som 
beviljats medel ska organisationen kontakta FBA för dialog.  

 

Påverkas FBA:s bedömningsprioriteringar och urval av ansökningar av covid-19, pre-
mieras till exempel vissa regioner/länder eller viss tematik? 

Nej, FBA har inte infört några nya prioriteringar vad gäller geografiskt eller tematiskt fokus 
med anledning av covid-19. Däremot ska sökande organisationer inkludera covid-19 som en 
del av sin riskanalys inför 2023. 

 

Riktlinjerna anger att arbetet kan genomföras i Sverige eller regionalt/globalt. Vad me-
nas med regionalt/globalt, innebär det att organisationen ska arbeta i ett visst antal län-
der? 

Arbete som genomförs regionalt/globalt kan inkludera ett eller flera länder, det viktiga är att 
insatsen genererar lärdomar som kan tas vidare, exempelvis ny policy, nya metoder eller nya 
samarbeten samt att arbetet ligger i linje med stödets syfte. 

 

Hur mycket pengar kan en organisation maximalt ansöka om? 

FBA har ingen övre gräns för hur mycket bidrag en organisation kan söka. Alla ansökningar 
bedöms utifrån stödets syfte och inriktning, och utifrån uppsatta bedömningskriterier i konkur-
rens med övriga ansökningar i aktuell ansökningsomgång. Konkurrensen kan variera från år 
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till år. Bland annat bedömer FBA kostnadernas rimlighet i förhållande till de resultat som för-
väntas uppnås.  

 

Beslut om vilka ansökningar som beviljas medel kommer först i februari, vilket startda-
tum ska vi sätta för vårt projekt? 

Projekt beviljas för maximalt 15 månader med startdatum tidigast den 1 januari och senast den 
1 april år ett. FBA betalar vanligtvis ut beviljade medel i februari/ mars. De organisationer 
som beviljas medel kan bokföra kostnader från projektets startdatum enligt ansökan. En pro-
jektstart innan beslut fattats innebär dock en chansning – om ansökan avslås får organisationen 
själv stå för kostnaderna som redan uppkommit.  

 

Vad menas med att insatser ska koppla till en internationell kontext? 

Samtliga insatser som beviljas bidrag ska ha en innehållsmässig koppling till internationell 
fred och säkerhet, oavsett om insatserna genomförs gentemot målgrupper i Sverige eller mål-
grupper regionalt/globalt. 

En insats kan genomföras i Sverige och vända sig till en svensk målgrupp om det exempelvis 
rör sig om att sprida information eller skapa forum för dialog om internationell fred och säker-
het. 

Insatser som fokuserar på att bygga fred enbart i en svensk kontext beviljas inte. Exempel på 
detta är insatser för att främja ungas demokratiska deltagande i Sverige eller projekt för att 
motverka segregation i svenska storstadsregioner. För denna typ av insatser hänvisas till andra 
bidragsgivare som exempelvis Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), 
Allmänna arvsfonden och Delegationen mot segregation. 

 

Hur prioriterar FBA mellan olika tematiska områden? 

FBA strävar efter att ge bidrag till projekt och verksamhet som rör en blandning av alla de te-
matiska områden som organisationer kan söka bidrag för. Myndigheten har dock ingen på för-
hand bestämd prioritering. Alla ansökningar, oavsett tematiskt område, bedöms utifrån i vilken 
mån insatsen uppskattas bidra till syftet för FBA:s stöd till civilsamhället, och utifrån uppsatta 
bedömningskriterier.  

 

Är det möjligt att söka stöd tillsammans med andra organisationer? 

FBA uppmuntrar till samarbete i syfte att nå bättre resultat. Endast en organisation kan stå för 
en ansökan. Organisationer som beviljas bidrag om fem prisbasbelopp eller mer har möjlighet 
att vidareförmedla upp till 40 procent av beviljad summa till samarbetspartner i Sverige eller 
utomlands.  

 

Hur mycket är fem prisbasbelopp? 

Prisbasbelopp speglar prisutvecklingen i samhället och bestäms varje år av regeringen. In-
formation om årets prisbasbelopp finns på SCB:s hemsida. 

 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/
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Finns det möjlighet till dialog om ansökan som skickas in? 

Organisationer som ska söka bidrag bör läsa igenom riktlinjerna och handboken för det bidrag 
ansökan avser. Kvarstår frågor rekommenderas organisationen att kontakta FBA via e-post: 
civilsamhallesstod@fba.se. Kontakten mellan FBA:s handläggare och sökande organisationer 
kommer att hållas till ett minimum under perioden då ansökningarna bedöms. FBA kan dock 
komma att kontakta sökande organisationer för att begära in kompletteringar av ansökningarna 
efter att ansökningstiden gått ut.  

 

Vilka sitter med i referensgruppen?  

Referensgruppen består av personer utanför FBA med erfarenhet från civilsamhället, den aka-
demiska världen och andra bidragsgivare och som besitter relevant expertis inom stödets tema-
tiska områden. Referensgruppen utses årligen av ansvarig enhetschef. FBA har också en intern 
referensgrupp som består av FBA:s personal med relevant expertis inom de olika tematiska 
områdena. 

 

Måste ansökan skrivas på svenska? 

Sökande organisationer ska använda de ansökningsblanketter som FBA tillhandahåller på 
svenska. Om ansökan skrivs på engelska gäller fortsatt att FBA:s mallar för ansökan ska an-
vändas. 

 

Vi har problem att fylla i mallen/mallen fungerar inte som den ska. Vad ska vi göra? 

Mallarna fungerar bäst i Word 2016. Om ni har fortsatta problem, kontakta FBA via civilsam-
hallesstod@fba.se så löser vi detta.  

 

Vi funderar på vilket projektbidrag vi ska söka, då gränsen mellan bidrag för små och 
stora projekt går vid fem prisbasbelopp. Om vi ansöker om bidrag för ett stort projekt 
där budgeten är strax över fem prisbasbelopp, innebär ett avslag då att vi inte får några 
medel tilldelade alls? Eller finns möjligheten att få ansökan godkänd men att bli tilldelad 
en lägre summa? 

Om ni har bestämt er för att söka en summa som ligger i gränslandet mellan bidrag för stora 
projekt och små projekt, rekommenderar vi att ansöka om bidraget som gäller för små projekt. 
Om ni ändå ansöker om bidraget för stora projekt, kan FBA bevilja mindre pengar än summan 
som ni ansökt om. Vi kan alltså komma att godkänna en ansökan om bidrag för ett stort pro-
jekt som ett litet projekt och i detta fall gäller då villkoren för små projekt. 

 

Är det möjligt att ansöka om att genomföra projekt som en del av verksamhetsbidraget 
och hur gör vi i så fall?  

Det går bra att inkludera projekt eller avgränsade satsningar i ansökan om verksamhetsbidrag. 
Ange vad ni vill arbeta med som ett verksamhetsområde med ett verksamhetsmål i mål- och 
resultatmatrisen. Ni ska inte skicka in flera ansökningar eftersom FBA endast tar emot en an-
sökan per organisation.
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