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Uppdragsbeskrivning för konsult för 

kartläggning av möjligheter till breddad 

finansiering av Svenska missionsrådet 

Bakgrund 

a) SMR:s strategi 2022-2026 

 

Svenska missionsrådet (SMR) är en ledande ekumenisk civilsamhällesplattform 

för kyrkor, missions- och utvecklingsorganisationer med 30 svenska 

medlemsorganisationer (MO) som i sin tur samverkar med flera hundra 

samarbetspartner i över 50 länder. Vårt uppdrag är att främja samarbete mellan 

organisationer och kyrkor som tillsammans med lokala samarbetspartner runt 

om i världen arbetar för mänskliga rättigheter och global rättvisa utifrån en 

kristen värdegrund.  

Ett av SMR:s huvuduppdrag är att förmedla bidrag till medlemsorganisationerna 

för insatser i Sverige och världen med målet att bidra till en rättvis och hållbar 

global utveckling. Bidragen är huvudsakligen finansierade av Sida. Vi förmedlar 

stöd till utvecklingsinsatser, humanitära insatser, informations- och 

kommunikationsinsatser och praktikantinsatser. Drygt hälften av 

medlemsorganisationerna uppbär Sida-medel inom ramen för SMR:s 

vidareförmedling. Under 2020 uppgick det totala vidareförmedlade beloppet till 

cirka 270 miljoner SEK från de fyra olika Sida-anslagen. 

SMR är en ideell förening där medlemsorganisationerna styr på strategisk nivå 

genom årsmöte och styrelse men där ett kansli samordnar och driver 

verksamheten. Enligt det förslag till strategisk inriktning för 2022-2026 som 

SMR:s styrelse beslutade om i december 2020, ska organisationen arbeta utifrån 

ovan tre huvudsakliga roller/verksamhetsområden. 

• Mötesplats för missionsfrågor i bred bemärkelse   

• Vidareförmedlare av medel för internationellt utvecklingssamarbete och 

humanitära insatser  

• Påverkansaktör i gemensamma profilfrågor 
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b) Kansliets uppdrag att undersöka breddning av finansiering 

Kansliet fick i december 2020 i uppdrag av styrelsen att se över möjligheter till 

breddad finansiering under 2021, baserat på en kartläggning. 

Uppdraget baseras på SMR:s bedömning av den stora osäkerheten kring både 

volym och fördelning av svenskt bistånd framöver, samt att SMR:s beroende av 

Sida-finansiering skapar stor sårbarhet för organisationen, vilket föranleder ett 

nytänkande i finansieringsfrågan. SMR kommer att utforska olika alternativ, 

såsom Sidas geografiska och tematiska strategier, EU, och svenska och 

internationella privata aktörer. Vid finansiering genom andra källor än 

nuvarande anslag, kan kansliets roll se annorlunda ut än idag. SMR önskar nu 

hjälp av en konsult med kartläggning av möjliga privata finansiärer. 

Övergripande mål med uppdraget 

Uppdraget syftar till att bistå SMR i kartläggning och rekommendationer för 

breddad finansiering. Breddningen av finansiering ska särskilt relatera till SMR:s 

internationella arbete kring Agenda 2030 samt policy- och påverkansarbete inom 

de tematiska områdena religiös läskunnighet, mission, religions- och 

övertygelsefrihet.  

Uppdragets upplägg 

Uppdraget ska genomföras av en eller flera konsulter med relevant kompetens 

(härefter konsulten). Konsulten rapporterar till SMR:s generalsekreterare och 

kansliets arbetsgrupp för breddad finansiering. 

Konsulten ska i sitt anbud presentera förslag på metod och tidsplan. 

Uppdragets utformning 

Konsulten ska föreslå ett antal möjliga finansieringskällor som är relevanta i 

relation till SMR och dess medlemsorganisationer. Det ska även göras en översikt 

över de huvudsakliga krav som ställs för att få tillgång till finansieringen från 

olika källor. Det är viktigt att konsulten tar hänsyn till och beaktar vilken typ av 

finansieringskällor, eller aktörer, SMR är intresserad av att inleda samarbete med 

och förstår vikten av delad värdegrund. 

Kartläggningen ska utmynna i en rapport som visar på konkreta möjligheter både 

för SMR:s kansli och för SMR:s medlemsorganisationer att bredda sin 

finansiering.  

Konsulten ska även lämna rekommendationer till en strategi för breddad 

finansiering. 
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Kartläggningen ska inkludera vilka andra inkomstkällor 

medlemsorganisationerna har idag via deras årsredovisningar, eventuellt genom 

en enkät om behov finnes samt urval av intervjuer. Konsulten ska vidare belysa 

frågan om behovet av ökad kunskap om breddad finansiering skiljer sig för större 

och mindre medlemsorganisationer.  

De finansieringskällor som ska ingå i kartläggningen är privata källor i Sverige 
och internationellt, såsom stiftelser och filantroper, där hypotesen är att det för 

medlemsorganisationerna kommer vara mest intressant med svenska finansiärer, 
men där det för kansliets arbete med missionsfrågor, religions- och 
övertygelsefrihet samt religiös läskunnighet kan vara aktuellt med både svenska 
och internationella finansiärer. 

 

Tematiska områden 

SMR och SMR:s medlemsorganisationer verkar specialiserat och fördjupat inom 

en rad tematiska områden där det är möjligt för SMR (kansli och MO) att söka 

alternativ finansiering. 

De tematiska fördjupningsområden som är aktuella för kansliets egen 

verksamhet är framför allt religions- och övertygelsefrihet. Detta skulle kunna 

konkretiseras i arbete med globalt påverkansarbete och kapacitetsutveckling. 

Utförare kan vara antingen SMR enskilt eller SMR i samverkan med 

medlemsorganisationer eller med det nordiska nätverket för religions- och 

övertygelsefrihet, NORFORB. 

Potential finns även i kapacitetsutveckling i utbildning av utbildare (Training of 

Trainers) inom religions- och övertygelsefrihet, i synnerhet på franska. Religions- 

och övertygelsefrihet inom teologisk utbildning skulle också vara intressant att 

söka finansiering för, t.ex. för en uppstartsprocess. 

Det andra aktuella tematiska fördjupningsområdet som är aktuellt i SMR:s 

kanslis eget arbete är religiös läskunnighet, eller som det ofta benämns Religion 

and development. Länken mellan miljö och klimat och religiös läskunnighet är en 

viktig fördjupning att söka breddad finansiering för. Även Agenda 2030 och de 

hållbara utvecklingsmålens koppling till de tematiska fördjupningarna skulle 

kunna utgöra en grund för breddad finansiering.  

Påverkansarbetet inom dessa tematiska fördjupningar kan riktas mot EU, FN-

organ och andra internationella organisationer. 

För SMR:s medlemsorganisationer förmodas Agenda 2030 intressant, och även 

de tematiska områdena resiliens samt barn och ungdomar. Även andra områden 
kan vara intressanta att söka breddad finansiering för, vilket bör sonderas vid 
intervjuer med medlemsorganisationerna. 
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Metod  

Uppdraget ska inkludera inläsning av relevanta grunddokument för SMR. 

Intervjuer ska genomföras med generalsekreteraren och arbetsgruppen samt med 

fem medlemsorganisationer (MO), ev kompletterat med en bredare enkät vid 

behov. 

Intervjuer med fem MO som ska omfatta följande kategorier: 

- Intervju med MO med vidareförmedlat anslag 

- Intervju med MO utan vidareförmedlat anslag  

- Intervju med MO som arbetar med relevanta tematiska fördjupningar 

- Intervju med MO som arbetar bredare, utan de tematiska fördjupningarna 

som nämnts ovan. 

 

Urvalet av MO för intervju ska stämmas av med uppdragsgivaren. 

Dokument för genomläsning: 

- SMR:s strategi 2022-2026 (se SMR:s hemsida) Tro på en bättre värld 

- Senaste årsredovisningarna från SMR:s medlemsorganisationer (v g 

existerande finansiärer) 

- SMR:s policy för religiös läskunnighet och den senaste rapporten 

Claiming Space for Faith,  

Tidsram 

December 2021-januari 2022.  

Uppdraget inleds med ett möte med uppdragsgivaren för att diskutera upplägg 

och metod samt urval av medlemsorganisationer. 

Rapportering av uppdraget 

En preliminär slutrapport ska presenteras för SMR skriftligt samt i ett särskilt 

valideringsmöte. Efter feedback från SMR på den preliminära rapporten ska 

konsulten lämna en slutlig skriftlig rapport på svenska till SMR.  

Rapporten ska innehålla:  

- sammanfattning  

- beskrivning av metod  

- resultat av kartläggningen i form av förslag till relevanta möjliga 

finansiärer för SMR:s kansli och medlemsorganisationer 

- slutsatser och rekommendationer för en strategi för breddad finansiering 

https://www.smc.global/om-oss/#tro-pa-en-battre-varld
https://ihs.smc.global/documents/FEA163C9-1315-4357-B539-280CDFAF0199/Policy%20f%C3%B6r%20religi%C3%B6s%20l%C3%A4skunnighet.pdf
https://www.smc.global/themencode-pdf-viewer-sc/?tnc_pvfw=ZmlsZT1odHRwczovL3d3dy5zbWMuZ2xvYmFsL2FwcC91cGxvYWRzLzIwMjAvMTAvMjAyMC1DbGFpbWluZy1TcGFjZS1mb3ItRmFpdGgucGRmJnNldHRpbmdzPTExMTExMTExMTExMTExMTExMDAmbGFuZz1lbi1VUw==&fbclid=IwAR1dGuh709KMEzniiLv5k-6sZoZzRdFs5gKPa8OKs4jRAUw7KGY8K0AFv5M#page=&zoom=&pagemode=none
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- eventuella bilagor  

Rapporten skickas elektroniskt till SMR. SMR äger rapporten. All information 

som konsulten/konsulterna får genom uppdraget är att betrakta som 

konfidentiell för externa parter.  

Anbud  

Anbudet ska innehålla:  

Fakta om anbudsgivaren (företag, namn, adress, tel, e-post, f-skatt etc.). 

Beskrivning av hur ni tänker genomföra uppdraget inklusive tidsplan. Fullständig 

redovisning av uppskattat arvode inklusive mervärdesskatt (tid x pris per 

tidsenhet). Belysa tidigare erfarenhet av liknande uppdrag alt CV för aktuell 

konsult.  

Inkomna anbud kommer att rangordnas enligt vem som bäst uppfyller nedan 

kriterier. 

Följande bedöms på en skala 1-3 där 1=svagt, 2=tillfredställande, och 3=starkt. 

Skulle något av anbuden anses för bristfälligt inom något område, dvs anses 

sämre än svagt, faller anbudet bort. 

Formellt Konsulterna är etablerade aktörer med förmåga att efterleva 

formella regler kopplat till uppdraget – juridisk person, 

skatteredovisning. 

Uppförandekod Konsulterna lyfter fram sitt övergripande arbetssätt och visar 

på hur uppdraget kommer att genomföras i enlighet med det. 

Metod Konsulterna föreslagna tillvägagångssätt känns genomtänkt 

och seriöst. Metoderna passar uppdragets karaktär. Flexibilitet 

finns till förändring. 

Relevans Konsulternas angreppssätt visar på en förståelse och kunskap 

om SMRs behov och den sektor vi är aktiva i. 

Tillvägagångssättet är relevant och tydligt. Uppdraget har 

uppfattats. 

Kunskap Konsulterna har relevant kunskapsbakgrund – utbildning eller 

erfarenhet. Ingår i grupp som kan komplettera med kunskap. 

Resultat Intryck av konsulternas förmåga att leverera resultat som har 

hög tillämpbarhet för SMR. Resultat som ger praktiskt 

vägledning och underlag för beslut. 

Pris Pris i relation till förväntad leverans enligt övriga kriterier 
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Prövningsrätt  

SMR förbehåller sig fri prövningsrätt av de inskickade anbuden och kan komma 

att ingå förhandling med anbudsgivare. Anbudsgivare kan inte för sin del fordra 

förhandling. SMR:s beslut kan inte överklagas.  

Anbudstid  

Anbudet ska ha kommit till SMR senast den 3 december 2021. Sänd 

anbudshandlingarna via e-post till: annika.schabbauer@smc.global. Märk tydligt 

med ”Breddad finansiering” i rubrikraden. För eventuella frågor hänvisas till 

Annika Schabbauer via ovanstående email-adress. 

mailto:annika.schabbauer@smc.global

