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Projektstöd eller kärnstöd   
 

När ni planerar att starta ett samarbete med en tilltänkt 
organisation så kan det vara bra att fundera på vilken typ av stöd 
som är mest lämplig för just ert samarbete och verksamheten ni vill genomföra. 
Traditionellt har Palmecentret, precis som många andra organisationer som arbetar 
med internationellt utvecklingsarbete, främst arbetat med projektstöd, dvs stöd till 
en avgränsad del av en samarbetsorganisations verksamhet där det finns klart 
definierade projekt- och delmål, en tydlig start och ett tydligt slut. En organisation har 
ofta flera olika projekt och program som tillsammans bidrar till en organisations 
övergripande mål och vision. Med projektstöd stödjer Palmecentret och den svenska 
medlemsorganisationen endast ett av organisationens projekt. Ett projekt kan sägas vara 
ett sätt att avgränsa samarbetet. 

Det som karaktäriserar ett projekt är att: 

• det är avgränsat i tid 

• det har en egen budget 

• det styrs utifrån ett mål, det vill säga att något ska uppnås 

• det leds av en arbetsgrupp som planerar och genomför aktiviteter för att uppnå 
målet 

• utvärderas vid avslut för att se om målet har uppnåtts. 
 

På senare år, bland annat som ett svar på utvecklingen inom internationellt samarbete, 
har Palmecentret börjat rikta om fokus från projekt till organisationer. Med ett så kallat 
kärnstöd, eller organisationsstöd som det också kan kallas, ges stödet till en 
samarbetsorganisation eftersom vi tror på organisationens övergripande mål och 
visioner. Ordet kärnstöd speglar att medlen går direkt till samarbetsorganisationens 
kärnbudget, vilket innebär att organisationen får använda medlen på det sätt som bäst 
passar all verksamhet som organisationen bedriver, dvs som innefattar alla projekt och 
program som organisationen har. Kärnstöd har fördelen att det bidrar till ökat lokalt 
ägarskap och ger organisationen mer flexibilitet och möjlighet att kunna anpassa sig till 
föränderliga kontexter. En annan fördel med kärnstöd är att det blir mer naturligt att 
ha diskussioner om organisationsutveckling, till exempel interndemokrati, och att lägga 
fokuset där istället för på enskilda aktiviteter. Fokuset för kärnstödet ligger alltså på 
resultatet av all den verksamhet som organisationen genomför istället för på ett 
avgränsat antal aktiviteter inom ett projekt. Palmecentret tror att en demokratisk 
utveckling är avhängig av fria, demokratiska och folkligt förankrade organisationer och 
därför är det en del av vår strategi att fokusera mer på organisationer och partnerskap 
än på enskilda projekt.  

För att ge kärnstöd krävs en stor förståelse för och kunskap om organisationen. Det är 
extra viktigt att organisationen delar våra värderingar och att dessa genomsyrar all 
verksamhet som organisationen genomför. Palmecentret har dessutom ett antal 
kriterier för vad som krävs för att en organisation ska vara lämplig för att ta emot 
kärnstöd. Kontakta handläggaren för mer information.   

https://www.palmecenter.se/om-palmecentret/kontakta-oss/

