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SOS Barnbyars mål – Vad vi vill uppnå  
 
 
Ungefär tio procent av världens barn har förlorat, eller riskerar att förlora, sina 
föräldrars stöd och omsorg. Det kan vara barn som övergivits av sina föräldrar eller 
som lever i en instabil familjesituation där social utsatthet, fattigdom, sjukdom och 
andra faktorer riskerar att splittra familjen. Det är dessa barn som utgör SOS 
Barnbyars målgrupp.  
 
Historiskt sett har SOS Barnbyar nått stora framgångar i att möta behoven hos dessa barn 
och ungdomar. Vi arbetar ständigt för att nå ut till fler barn och ytterligare öka effekterna av 
våra insatser. 
 
Utifrån detta har vi definierat två övergripande målsättningar som ska uppnås till år 2030. Det 
ena är att säkerställa att många fler barn växer upp i en kärleksfull miljö och har en jämlik 
möjlighet att utveckla sin fulla potential. Den andra är att leda världens effektivaste rörelse 
som arbetar för omsorg om barn med det långsiktiga målet att inget barn ska växa upp 
ensamt utan föräldrastöd. Detta ska vi uppnå genom våra egna program, men också i 
partnerskap med andra aktörer.   
 
Våra insatser syftar till att förhindra att familjer splittras, att erbjuda säker kvalitativ alternativ 
omsorg och att förbereda ungdomar för ett självständigt liv. Därigenom kan vi bidra till de 
internationella utvecklingsmålen och till implementering av FN:s Riktlinjer för barn i 
alternativa omsorgsformer. På så sätt ska vi åstadkomma resultat som är mätbara på global 
nivå. För att uppnå våra mål fokuserar vi på strategiska insatsområden som har tagits fram i 
samarbete mellan SOS Barnbyars medlemsorganisationer samt med barn och ungdomar 
över hela världen.  
 



 
 
  

 

 

 
 
Det organisatoriska sammanhang som 
SOS Barnbyar verkar inom 
 
 
SOS Children’s Villages International är en federation som förenar medlems-
organisationer i 135 olika länder och territorier under ett varumärke. Medlems-
organisationernas verksamhet hålls ihop av ett gemensamma riktlinjer och 
kvalitetsmål. Ramverket har fastställts av Generalsekretariatet (SOS Children’s 
Villages) med säte i Österrike.  
 
De nationella medlemsorganisationerna är i regel enskilda legala enheter med egna stadgar 
och styrelser. De utformar självständigt sin verksamhet då de med sin lokala förankring har 
bäst kunskaper om respektive lands specifika förhållanden. Som medlemsorganisation 
måste de dock följa den internationella federationens stadgar, principer för utbildning, 
barnomsorg samt finansiella och administrativa rutiner.  
 
En viktig del av SOS Barnbyars strategi är att arbeta genom partnerskap på olika nivåer, från 
multilaterala organisationer, företagsgivare och nationella myndigheter till lokala 
gräsrotsorganisationer och NGOs. Partnerskapen fungerar på olika sätt beroende på syfte 
och sammanhang. Det kan handla om genomförande av program men också att bedriva 
opinionsbildning, föra dialog med myndigheter och bygga lokal kapacitet.  
 
SOS Barnbyar Sverige grundades 1972 och är en medlemsorganisation i den internationella 
federationen. Organisationen arbetar med insamling, information och volontärverksamhet 
samt bidrar aktivt till utvecklingen av internationella riktlinjer och policys inom Children’s 
Villages International. Genom partnerskap med andra medlemsorganisationer stödjer SOS 



 
 
  

Barnbyar Sverige programmen finansiellt. Vi deltar också i utveckling av programverksamhet 
och sedan hösten 2016 driver vi även ett nationellt program i Sverige. 
 

 
 
 
Nationellt program i Sverige 
Målet med den svenska verksamheten är att stötta barn och unga i samhälls- eller alternativ 
vård och ge dem verktyg för att skapa sig en plattform och bli självständiga, självförsörjande 
individer. Verksamheten omfattar ett professionellt mentorsprogram som utgår från ett 
ungdomscenter i nordöstra Göteborg.  
 
Verksamheten fokuserar på barn och unga som kommit till Sverige utan vårdnadshavare. 
Vår förstudie, och annan forskning i ämnet, har visat att det är en särskilt sårbar grupp med 
extra stora behov av stöd. Inom gruppen ensamkommande finns också en särskilt utsatt 
subgrupp; unga som är e-bo placerade, det vill säga placerade i eget boende hos anhöriga. 
Initialt riktar verksamheten sig speciellt till dessa ungdomar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 

 
SOS Barnbyars strategi för att uppnå målen  
 
 
För att uppnå våra mål, fokuserar vi på strategiska insatsområden som har tagits fram 
i samarbete mellan SOS Barnbyars medlemsorganisationer samt med barn och unga 
över hela världen.  
 
Utveckla alternativa omsorgsformer för barn i samhällsvård 
Under kommande år ska SOS Barnbyar utveckla och utöka sin verksamhet för barn i 
samhällsvård. Verksamheten ska succesivt integreras i samhället. Målet till 2030 att 95 
procent av de familjebaserade programmen ska vara integrerade i närsamhället och 
inkludera fosterhemsplaceringar. 
 
Stärka familjer 
SOS Barnbyar kommer att öka de familjestärkande insatserna och öka fokus på att förhindra 
att barn överges och att familjer splittras. I krig och konflikter ligger SOS Barnbyars primära 
fokus på att ta hand om barn som förlorat eller kommit bort från sina föräldrar, samt att 
arbeta för att familjer ska kunna återförenas. Målet till 2030 är att 85 procent av alla familjer 
som lämnar de familjestärkande programmen ska vara självständiga och stå på egna ben.  
 
Stärka unga 
SOS Barnbyar stärker unga vuxna genom att erbjuda dem anpassad vård och omsorg. Vi 
arbetar även för att öka deras möjlighet till att få jobb och bli självförsörjande. Målet, till 2030 
är att 95 procent av ungdomarna i SOS Barnbyars verksamheter ska ha gjort betydande 
framsteg inom sina studier. 90 procent ska vara självständiga och kunna stå på egna ben när 
de lämnar SOS Barnbyars verksamhet.   
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Ge barnen en röst 
SOS Barnbyar ska ge barn som lever i utsatthet en röst genom att stärka vårt 
påverkansarbete med hjälp av strategisk opinionsbildning. Fram till år 2030 ska SOS 
Barnbyar bidra till att främja politiska reformer som stärker barn i alla länder där vi är 
verksamma. 
 
 
 

 
SOS Barnbyars arbete kan delas upp i direkta sociala insatser, kapacitetsbyggande 
insatser, påverkan, humanitära insatser och insamling. 
 
1. Direkta sociala och kapacitetsstärkande insatser till familjer 
1.1 Preventiva åtgärder för att stärka familjer: Målet med de kapacitetsstärkande insatserna 
är att genom tidiga åtgärder förhindra att barn blir föräldralösa. Våra familjestärkande 
program riktar sig till familjer som lever i fattigdom och som på grund av missbruk, sjukdom 
eller annan yttre stress riskerar att splittras. Insatserna är utformade som tillfälligt stöd under 
allt från en månad upp till 4-5 år. Arbetet syftar till att ge familjen bättre förutsättningar att ta 
hand om och försörja sina barn. Stödet skräddarsys utifrån varje familjs unika situation, och 
tas fram i samarbete med familjen. Ofta är det väldigt lite som krävs för att göra stor skillnad 
för ett barns framtid.  
 
1.2 Familjebaserad omvårdnad: Vi arbetar för att hitta långsiktiga lösningar för barn som 
saknar eller på grund av situationen inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar, trots stöd 
och insatser. Genom placering i en barnby eller fosterfamilj får barnen komma till en miljö 
som i allt väsentligt liknar en hemmiljö. Barnen får bo i en familj med föräldrar och syskon. I 
de fall det finns biologiska syskon lägger vi stor kraft på att de ska hålla ihop och få bo 
tillsammans. Grunden i vårt arbete är att sätta barnen i fokus och det handlar om att anpassa 
insatsen till lokala kontexter. Idag byggs barnbyarna allt mer integrerat i närsamhället; husen 
ligger utspridda istället för att ligga på samma markyta som i en traditionell barnby och 



 
 
  

verksamheten kan även bestå av andra typer av familjebaserad omvårdnad som exempelvis 
fosterhem. 
 
2. Kapacitetsbyggande  
2.1 Stöd till närsamhället: En central del av SOS Barnbyars strategi är att samarbeta med, 
och stödja, lokala krafter. SOS Barnbyar samarbetar med myndigheter, och ideella 
organisationer för att utveckla lokala nätverk och bygga lokal kapacitet.  
 
2.2 Kunskapsöverföring: I varje program finns en strategi för erfarenhetsutbyte och 
utbildning. Vi arbetar med att överföra kunskap och kapacitet så att vissa verksamheter, till 
exempel skolor och vårdcentraler, så småningom kan fasas ut och drivas vidare av lokala 
krafter. Genom att etablera skolor, vårdcentraler och annan social service med lokalt anställd 
personal överförs kunnande till det lokala samhället och skapar förutsättningar för en positiv 
samhällsutveckling. SOS Barnbyar ordnar också utbildningar och stöder nätverkande för 
socialarbetare för att stärka lokal kapacitet.   
 
3. Påverkan  
3.1 Barnets perspektiv: SOS Barnbyar arbetar ständigt för att få in barnperspektivet i 
nationell såväl som internationell policy och lagstiftning. Genom samarbete med myndigheter 
och beslutsfattare kan SOS Barnbyar påverka och även bidra med kunskap och kompetens. 
SOS Barnbyar arbetar i FN för att stärka barns rättigheter och ingår i flera arbetsgrupper 
tillsammans med andra barnrättsorganisationer.  
 
3.2 Internt arbete: SOS Barnbyar arbetar för att stärka barns självkänsla och deras 
medvetenhet om barns rättigheter. Vi skapar forum för att barn ska göra sina röster hörda 
och bli delaktiga i organisationens utveckling och ser det som oerhört viktigt att barn och 
vuxna involveras i beslut som påverkar dem.  
 
4. Humanitära insatser riktade mot barn  
När en katastrof inträffar någonstans i världen kan SOS Barnbyar – tack vare lokala 
organisationer, strukturer och kontakter – vara på plats med riktade insatser och stöd till de 
mest utsatta. Insatserna omfattar barnvänliga platser, utbildning, och att återförena barn med 
deras familjer. Utifrån behoven som finns kan även mat, vatten, mediciner, hygienartiklar och 
kläder ingå. Insatserna genomförs oftast i samarbete med andra organisationer, lokala såväl 
som internationella. I flyktingläger arbetar vi för att säkra att barnens perspektiv beaktas.  
 
5. Insamling  
En stor del av SOS Barnbyars insamlade medel är öronmärkta. Organisationen har väl 
fungerande rutiner för att säkerställa att de pengar som de svenska givarna bidrar med går 
till det avsedda ändamålet.  
 
Sedan 2012 har SOS Barnbyar internationellt genomgått en process för att effektivisera 
samarbetet mellan de medlemsorganisationer som främst ägnar sig åt insamling och de som 
främst driver programverksamhet. I en så kallad ”streamlining process” har 
insamlingsorganisationerna renodlat sina finansieringsportföljer för att åta sig ekonomiskt 
ansvar för ett antal projekt. Avsikten är att de i så stor utsträckning som möjligt koncentrerar 
detta ansvar till ett mindre antal länder. På så sätt stärks samarbetet, arbetet blir effektivare 
och möjligheterna till insyn och återrapportering förbättras.  
 
För att kunna nå våra mål sker en omfattande genomlysning av organisationens arbete i en 
process som kallas ”Sustainable path”. I den processen har SOS Barnbyar identifierat ett 
antal länder som på sikt har potential, att med stöd från länder med lång erfarenhet av 
insamling, bli självfinansierande. Internationellt insamlade medel kommer därefter att kunna 
riktas till att stödja de allra fattigaste länderna. 



 
 
  

 

 
 

SOS Barnbyars kapacitet  
och kunskap för att uppnå målen 
 
 
Under 2015 arbetade i genomsnitt 47 personer på SOS Barnbyars kontor i Sverige. 
Vi arbetar med insamling, service och information till givare samt ekonomisk kontroll 
för att säkerställa att insamlade medel används effektivt och korrekt. Vi arbetar även 
med strategiutveckling och programutveckling både i den internationella 
organisationen och mot ett antal partnerländer där SOS Sverige har ett finansiellt 
ansvar. Under 2016 startade vi programverksamhet i Sverige. 
 
SOS Barnbyar har i 67 år arbetat för att tillgodose barns grundläggande rättigheter. 
Organisationens långa erfarenhet av frågor inom pedagogik, psykologi och barns rättigheter 
innebär att våra metoder är genomarbetade och beprövade.  
 
I jämförelse med institutionell omvårdnad uppvisar SOS Barnbyars verksamhet goda 
långsiktiga resultat, såväl i låg- som höginkomstländer. Programmen implementeras av 
nationella medlemsorganisationer som styr och ansvarar över verksamheten i respektive 
land i linje med nationella lagar och föreskrifter samt riktlinjer från SOS Children’s Villages 
International.  
 
De nationella organisationerna arbetar med partners både på lokal, regional, nationell och 
statlig nivå samt spelar en viktig roll som förespråkare för frågor och politik för barns 
rättigheter.  
 
På lokal nivå ingår man ofta samarbete med lokala organisationer eller grupper. Detta 
säkerställer att parterna kompletterar varandra snarare än att skapa parallella strukturer. I 
dessa samarbeten utvecklas positiva synergier i form av utbyte av kunskaper och 



 
 
  

erfarenheter. Dessa samarbetspartners kan vara självhjälpsgrupper, lokala organisationer 
och lokala myndigheter. En ledstjärna på lokal nivå är att förankra de familjestärkande 
programmen som stöder och bygger kapacitet i samhället. En viktig del är att hjälpa 
lokalsamhället att självt organisera sig och ta itu med situationen för utsatta barn. Målet är att 
bygga kunskap, färdigheter, självförtroende, samt andra resurser i samhället – hjälp till 
självhjälp.  
 
SOS Barnbyar Sveriges uppdrag är att stödja sina partnerländer att driva, utveckla och följa 
upp program och projekt, både genom aktivt partnerskap och genom att delta i strategisk 
utveckling internationellt.  
 
Vi söker samarbeten med andra organisationer, myndigheter, institutioner, privatpersoner 
och företag, som kan stödja oss med kunskap och erfarenhet samt ekonomiska och 
materiella resurser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
 
Så vet vi att SOS Barnbyar gör framsteg  
 
 
SOS Barnbyar arbetar ständigt för att förbättra uppföljning och redovisning av 
effekterna av vårt arbete. Det är viktigt ur flera synpunkter, dels för att kunna se vad 
som behöver förbättras och förändras i våra program och dels för att behålla 
trovärdigheten både inför de barn och familjer som vi hjälper och inför våra givare. 
 
Under senare år har ett antal processer inletts för att stärka uppföljning och utvärdering av 
våra program. Till dem hör införandet av en förändringsmatris som identifierar indikatorer för 
måluppfyllelse samt en programdatabas med insamlad data som visar hur vi levererar mot 
uppställda indikatorer. Ett exempel på indikator är hur stor andel familjer som är stabila och 
självförsörjande två år efter att de fullföljt ett familjestärkande program. De lokala SOS-
organisationerna mäter resultat av uppsatta mål och ansvarar för att de nås. SOS Barnbyar 
Sverige följer och kontrollerar att de medel vi skickar till respektive land används på ett 
korrekt sätt.  
 
En viktig del av SOS Barnbyar Sveriges arbete är insamling, vilket innebär att våra 
uppställda mål till stor del är av finansiell karaktär. De finansiella målen är i sin tur kopplade 
till den internationella organisationens långsiktiga strategi att tillförsäkra fler barn en 
kärleksfull och trygg uppväxt till år 2030.  
 

 

 



 
 
  

 

 
Det här har vi åstadkommit så här långt  

 
 
SOS Barnbyar nådde ut till närmare 2,5 miljoner människor under 2015. Av dessa 
ingår ungefär 550 000 barn i familjebaserad omvårdnad och familjestärkande program 
– de två områden som utgör organisationens kärnverksamhet.  
 
Under 2015 kunde 55 procent av familjerna i SOS Barnbyars familjestärkande program 
lämna verksamheten, bli självförsörjande och börja stå på egna ben. 79 procent av alla barn 
som uppnått skolålder klarade sina studier. 56 procent av de unga vuxna mellan 18 och 25 
år som bott i SOS Barnbyars ungdomsboenden och andra varianter av familjebaserad 
omvårdnad, kunde under året flytta ut och starta sina liv som vuxna, självständiga individer.  
 
Mätbar effekt av våra insatser SROI 
Return on Investment, ROI, mäter en verksamhets effektivitet i finansiella termer. ROI mäts 
och utvärderas noga av de allra flesta vinstdrivande företag men många insamlings-
organisationer har genom åren saknat en motsvarande mätmetod. Under 2015 utvecklade 
SOS Barnbyar tillsammans med Boston Consulting Group (BCG) en modell för bedömning 
och utvärdering av de effekter som SOS Barnbyars program har på människors liv och på 
samhället. Måttet som togs fram kallas SROI – Social Return on Investment. SROI mäter de 
sociala, miljömässiga och ekonomiska effekterna av verksamheten. Konceptet beaktar även 
värdet av effekter som saknar marknadsvärde, till exempel självkänsla, social integration och 
egenmakt.  
 
Oberoende utredare tillämpade under det gångna året metoden på SOS Barnbyars arbete i 
Etiopien och Swaziland, med lyckat resultat. Nära 90 procent av de personer som tidigare 



 
 
  

tagit del av SOS Barnbyars program har idag ett välfungerande liv både socialt och 
ekonomiskt. Resultatet visar även att varje investerad euro i länderna resulterar i fyrdubbla 
effektvinster.  
 
 

 
Resultat hela verksamheten 
SOS Barnbyar driver närmare 570 barnbyar runt om i världen med tillhörande skolor, sociala 
center, yrkesskolor, ungdomshus och medicinkliniker. Under året tillkom över 56 000 
förmånstagare till våra familjestärkande program. SOS Barnbyar kan också, genom en 
omfattande lokala närvaro runtom i världen, lindra lidandet för människor som drabbas av 
humanitära katastrofer. Under 2015 gjordes över 700 000 katastrofinsatser för barn och 
vuxna som lever i utsatthet.  
 
Resultat SOS Barnbyar Sverige  
SOS Barnbyar Sverige samlar in medel för att bidra till det internationella målet att till år 2030 
nå ännu fler barn med insatser som möjliggör en trygg och stabil uppväxt. Under 2015 
samlade SOS Barnbyar Sverige in 348 901 000 kronor. Vid årsskiftet hade vi 73 255 
regelbundna givare som bidrog till verksamheten. 
 
Så användes de insamlade pengarna 2015  
Familjebaserad omvårdnad 67,3 % 
Familjestärkande program 10,8 %  
Avgifter och bidrag till huvudkontoret 4,0 %,  
Information/övrigt 3,7 % 
Bygga nya barnbyar 6,9 %,  
Katastrofhjälp 2,4 % 
Kapacitetsförstärkning av lokala SOS-organisationer 4,9 % 
 
 



 
 
  

 
 
 
 

 
 
För att få ett mer effektivt samarbete mellan insamling och programutveckling har 
SOS Barnbyar Sverige utvecklat partnerskap med våra medlemsorganisationer i 
Bolivia, Centralafrikanska republiken, Kambodja, Moçambique och Ukraina. Utöver 
dessa stödjer svenska givare ett flertal andra projekt i olika länder runt om i världen.  
 
Bolivia 
Vi har ett stort engagemang i Bolivia. För närvarande når vi ut till ca 8 900 barn och vuxna 
genom de svenskfinansierade programmen. Fokus ligger på barnbyverksamhet, 
ungdomsboenden, yrkesskolor, och sociala center där även föräldrakooperativa förskolor 
ingår.  
 
Centralafrikanska republiken 
SOS Barnbyar Sverige finansierar verksamheten i Bouar. Den består av en barnby, en 
förskola, en skola, en medicinklinik samt familjestärkande program. I barnbyn, förskolan och 
grundskolan får 389 barn stöd. Drygt 600 barn och vuxna får stöd genom det 
familjestärkande programmet. Medicinkliniken genomförde under året 1 267 vårdinsatser. 
SOS Barnbyar Sverige finansierar också katastrofprogram och familjestärkande program i 
regionen kring Bossangoa. 
 
Oroligheterna i landet har lett till stora flyktingrörelser inom landet vilket försvårat arbetet med 
de familjestärkande programmen. Barnbyarna har precis som övriga samhället fått kämpa för 
att tillgodose grundläggande behov såsom rent vatten, näringsrik mat och skolgång. Av 
säkerhetsskäl har barnen periodvis varit begränsade i sin rörlighet utanför barnbyn.  
 



 
 
  

 
 
 
 
 
Kambodja  
Det svenska engagemanget i Kambodja är stort. Det består för närvarande av ett flertal 
barnbyar, ungdomsboenden, förskolor, skolor, yrkesskola samt familjestärkande program. 
Sammanlagt får drygt 1 070 utsatta barn och vuxna stöd genom våra familjestärkande 
program samt cirka 1 145 barn och ungdomar genom den övriga verksamheten.  
 
Moçambique 
I Moçambique kan vi genom den svenskfinansierade verksamheten nå ut till ca 370 barn 
genom våra barnbyar och förskolor, samt ca 1 900 barn och vuxna genom de 
familjestärkande programmen.  
 
Ukraina 
SOS Barnbyar Sveriges finansiella åtagande nådde under året ut till totalt cirka 108 barn i 
våra barnbyar och drygt 1 200 barn och vuxna genom vår familjestärkande verksamhet. 
 
Situationen i Ukraina har under det gångna året varit mycket instabil, och konflikten i de östra 
regionerna har starkt påverkat SOS Barnbyars verksamhet. Barnbyn i Lugansk har periodvis 
varit evakuerad och vissa familjer har omlokaliserats. De familjestärkande programmen har i 
viss mån kunnat upprätthållas även om inriktningen främst har varit mot katastrof- och 
nödhjälp. Barnbyn i Brovary, strax utanför Kiev, har kunnat fungera utan större incidenter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

 
 
SOS Barnbyar Internationellt 2015 

 
 
Antal förmånstagare i olika världsdelar och verksamheter 
 
ASIEN OCH OCEANIEN 

• 167 barnbyar 
• 108 familjestärkande program 
• 180 skolor och sociala center 
• 7 medicinkliniker 
• 7 katastrofprogram 

 
NORD- OCH SYDAMERIKA 

• 139 barnbyar 
• 108 familjestärkande program 
• 22 skolor och sociala center 
• 1 medicinklinik 
• 2 katastrofprogram 

 
AFRIKA 

• 147 barnbyar 
• 191 familjestärkande program 
• 289 skolor och sociala center 
• 68 medicinkliniker 
• 7 katastrofprogram 

 
EUROPA 

• 118 barnbyar 
• 135 familjestärkande program 
• 139 skolor och sociala center 
• 8 katastrofprogram 
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