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Hopp i pandemins skugga 
 

en här halvårsrapporten har vi valt att fokusera på hur pandemin påverkar vår 

verksamhet över hela världen. Vi har bett fältarbetare och programansvariga 

besvara frågorna kring hur de hanterar pandemin och vilka konsekvenserna är. 

Det är tyvärr en lång lista över negativa konsekvenser. Frånvaron av skolgång, 

ökade livsmedelspriser, svårt att få tillgång till förnödenheter, ökat våld i hemmen, 

fler barnäktenskap, ökad psykosocial ohälsa bland både barn och vuxna med 

mera. Inom dessa områden, och många fler, arbetar vi nu mer hängivet än någonsin för att vända den 

negativa utvecklingen - tack vare ert stöd. 

”Inom dessa områden, och många fler, arbetar vi nu mer 

hängivet än någonsin för att vända den negativa 
utvecklingen - tack vare ert stöd.” 

Vi kan även konstatera att skillnaderna mellan fattiga och rika har ökat ännu mer – inte bara i 

utvecklingsländer. Det undergräver den sociala sammanhållningen och äventyrar upprätthållandet av 

mänskliga rättigheter. Dessutom har hotet från klimatförändringarna bara blivit tydligare och 

naturkatastroferna allt fler under året. SOS Barnbyar arbetar sedan länge aktivt med att i alla lägen 

utgå från de Globala målen som FN formulerat. Pandemin har gjort det viktigare än någonsin.  

 

”SOS Barnbyar arbetar sedan länge aktivt med att i alla lägen 

utgå från de Globala målen som FN formulerat. Pandemin har 
gjort det viktigare än någonsin.” 

 

Men även om konsekvenserna av pandemin inte går att överblicka än, är det klart att den mitt i allt 

lidande även för med sig möjligheter. I barnbyarna har livet börjat anpassa sig till den nya 

verkligheten. Barnen och ungdomarna i vår verksamhet lär sig nya sätt att leva och gå i skolan. Vissa 

med nyfikenhet, andra med möda. De flesta med både och. Allt det nya – online-utbildning, virtuellt 

stöd för psykosocial hälsa och andra digitala lösningar – ger oss nya perspektiv och utmaningar. Men 

fortfarande har en tredjedel av världens befolkning inte tillgång till internet eller digital teknik vilket 

omöjliggör skolgång eller stöd för många. Men för oss lyckligt lottade med digital tillgång så vet vi nu 

att det går att ställa om till en betydligt mer digital tillvaro fortare än vi trodde var möjligt. Vi vet att hela 

samhällen kan hålla ihop och hjälpa varandra, även när en global pandemi står för dörren.  

 

Förändring är aldrig lätt, men ofta nödvändig – och ofrånkomlig. Vi står vid ett vägskäl, och hur vi 

bemöter dagens utmaningar kommer att göra skillnad för vilken framtid vi får. 

 

Morgondagen börjar idag! Tillsammans gör vi skillnad.  

 

Malin Thiel  

 

Enhetschef Insamling, SOS Barnbyar 

 

  

D 
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En SOS-mamma och hennes barn läser om hur man bäst skyddar sig från viruset. Foto: SOS Arkiv.  

Röster från Kina om pandemin 
Intervju med Wenxuan Liu, sponsoransvarig, SOS Barnbyar i Nanchang 

 

Hur har pandemin påverkat SOS Barnbyar och familjerna i lokalsamhället?  

Efter att nyheten om utbrottet av covid-19 kom, vidtog de tio barnbyarna i Kina en serie snabba 

åtgärder för att förhindra och kontrollera spridningen av coronaviruset. Ett tillräckligt matförråd håller 

SOS-mammor och barn i barnbyarna vid gott mod. SOS-mammor och övrig personal förväntas 

kontrollera kroppstemperaturen samt om de har andra symptom som exempelvis hosta. Detta 

rapporteras sedan digitalt till byns kontor. En ansvarig person sprejar desinficerande vätska varje dag i 

byn och personal turas om att vara i tjänst för att undvika att träffas när de arbetar och på så sätt 

reducera risken att viruset kommer in eller ut ur byn.  

 

Lokala myndigheter distribuerar smittskyddsmaterial såsom ansiktsskydd och handsprit till SOS 

Barnbyar. Just nu stannar barnen hemma och kan gå omkring i byn under dagen, men antalet gånger 

de får gå in och ut ur byn har begränsats. Personalen i byn har lagt fast en nödplan om en 

smittsituation skulle uppstå. Den som har misstänkta symtom kommer att sättas i karantän 

omedelbart, rapporteras till det lokala regeringskontor och ambulans kommer att kontaktas för att 

komma med tester och medicinsk behandling vid behov.  

 

Familjesammankomster är tradition under vårfesten i Kina. Förr om åren har många ungdomar som 

växt upp i barnbyn återvänt under vårfesten och återförenats med sina SOS-mammor och syskon. På 

grund av pandemin övergick alla till att umgås digitalt i år.  
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”Familjesammankomster är tradition under vårfesten i Kina. 
Förr om åren har många ungdomar som växt upp i barnbyn 
återvänt under vårfesten och återförenats med sina SOS-
mammor och syskon. På grund av pandemin övergick alla till 
att umgås digitalt i år.”  

 

Skolorna i Kina öppnar egentligen i mitten av februari, men i år sköts starten av den nya terminen upp. 

Samtidigt startades online-lektioner och online-kurser för alla elever i Kina. SOS-mammorna stöttade 

barnen i de dagliga lektionerna. Barnbyn har bestämt att alla barn och ungdomar ska skriva ner två 

tankar och erfarenheter varje vecka, för att bättre kunna upptäcka och kommunicera med barn som 

mår dåligt och på så sätt snabbt kunna lösa psykologiska problem. Barnen har nu återvänt till skolan 

som vanligt. Under sommarlovet erbjöd barnbyarna extralektioner för barnen och stöttat dem i deras 

studier.  

 

Har pandemin förvärrat situationen I landet?  

På grund av pandemin är den ekonomiska situationen inte lika vital som förut och folk reser och 

konsumerar inte lika mycket som förr.  

 

Vad har varit svårast så här långt? 

Ur mitt personliga perspektiv har resorna i arbetet begränsats. Det innebär i sin tur att vissa uppgifter 

som kräver samarbete mellan olika städer blir mer tidsödande och kostar mer. Dessutom är 

människor rädda för att viruset ska blossa upp igen i stor skala.  

 

Hur tror du pandemin kommer att påverka barn och familjer i det längre perspektivet?  

I början rådde det brist på smittskyddsutrustning, men alla gjorde sitt bästa för att stanna hemma och 

utföra lämpliga desinficeringsåtgärder. Pandemin har helt klart påverkat ekonomin. Det är uppenbart 

att konsumtionen behöver återhämta sig och att handeln behöver öka. Barnens och SOS-mammornas 

liv är inte i fara. 
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Tonya Lilburn, programrådgivare på SOS Barnbyar, förklarar varför organisationen arbetar med RBM, Results Based 

Management, allt för att nå effekt på rätt sätt. Foto: Mattias Barsk, SOS Barnbyar.  

Att göra skillnad på rätt sätt 
SOS Barnbyars hela verksamhet handlar om att göra skillnad. Att åstadkomma förändring och göra 

livet bättre för barn och ungdomar runt om i världen. Därför är det självklart att ordet ”resultat” spelar 

en stor roll. Men vad menar vi egentligen med resultat? Och hur vet vi att vi verkligen uppnått rätt 

resultat?  

 

Tonya Lilburn är programrådgivare på SOS Barnbyar Sverige och arbetar med att ta fram ramverk för 

att följa upp och koordinera de nationella och internationella programmen. Med andra ord: hon hjälper 

de som jobbar med programmen att uppnå önskat resultat. Sedan en tid tillbaka arbetar SOS 

Barnbyar internationellt utifrån RBM (Results Based Management), eller mål- och resultatstyrning som 

det heter på svenska.  

 

- Det är ett förhållningssätt där vi fokuserar på resultatet eller förändringen som vi vill uppnå. En viktig 

del av det är hur vi planerar en insats, alltså att vi först funderar på vilken effekt eller förändring vi vill 

uppnå med insatsen, säger Tonya. 

Hur skiljer sig det från hur SOS Barnbyar arbetat tidigare?  

- Det är väldigt lätt att fokusera på aktiviteter och fråga sig ”vad ska vi göra?” och sen definiera “vad vi 

vill åstadkomma” utifrån de aktiviteter som kan levereras. Mål- och resultatstyrning handlar mycket om 

att istället ta utgångspunkt i den effekt vi vill uppnå. 

 

”Det är väldigt lätt att fokusera på aktiviteter och fråga sig 
“vad ska vi göra?” och sedan definiera “vad vi vill 

åstadkomma” utifrån de aktiviteter som kan levereras. Mål- 
och resultatstyrning handlar istället om att ta utgångspunkt i 
den effekt vi vill uppnå.” 
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RBM som förhållningssätt ställer höga krav på att organisationen klarar av att kontinuerligt utvärdera 

sig själv. Om man inte hela tiden anpassar sig till det rådande läget och är öppen för lärdomar, uteblir 

resultaten.  

 

- Det är som att ha en karta hela tiden, som man ska kolla – ”vart är vi på väg?” - ”behöver vi justera 

oss?” Till sist handlar det om att ha en lärande kultur, att jobba aktivt och strukturerat med att ta in 

lärdomar från det man gör. Det är lättare sagt än gjort. Det är väldigt lätt att man rusar vidare om man 

inte har en strukturerad uppföljning av lärdomar. Varför fungerade det här bra? Varför fungerade det 

dåligt? Vad ska vi lära oss av det? Och hur ska vi ändra oss för att kunna göra det bättre i framtiden? 

Hur arbetar SOS Barnbyar med RBM i programmen? 

- Framförallt jobbar vi mycket internationellt med att se till att det finns en logik när man planerar sina 

insatser och att det är tydligt hur de här aktiviteterna kopplas till de effekter som vi vill uppnå. Vi jobbar 

också för att skifta fokus i vår rapportering från aktiviteter till effekter. Istället för att bara rapportera om 

hur många barn som finns i våra program, och vad vi har gjort under året vill vi rapportera mer om de 

effekter man har uppnått ute i fält. 

 

Kan du ge ett exempel?  

- Om vi säger att vi har en insats som handlar om att ge föräldraträning till exempel. Då är det lätt att 

man fokuserar på ”så här många föräldrar fick utbildning i positive parenting”. Men det som kan vara 

knepigare att visa, det är ju hur de använder den kunskapen. Blev det en förbättring i relationerna i 

familjen? Det är den effekten man vill fokusera mer på, vad blev det för effekt när de faktiskt använder 

den kunskapen de fick. Att arbeta med RBM är viktigt, inte bara för att uppnå bättre resultat i 

programmen, utan även för att ge givare och partners en bättre bild av vilken insats de gör, menar 

Tonya Lilburn. Att på ett tydligt sätt kunna visa att stödet faktiskt gör en konkret skillnad blir enklare på 

det här viset.  

 

- Det räcker inte att ha en allmän känsla, vi vill ju jobba evidensbaserat och kunna säga till de som 

investerar i oss att ”era pengar ger ju faktiskt effekt”. Vi kan visa det på ett tydligt sätt. Det handlar om 

att uppnå den effekten vi vill ha, och att kunna tydligt visa på den effekten. Men också att vi vill lära 

oss av våra misstag och framgångar. Bli bättre på att göra det vi gör, helt enkelt.  

 

”Det räcker inte att ha en allmän känsla, vi vill ju jobba 
evidensbaserat och kunna säga till de som investerar i oss att 
”era pengar ger ju faktiskt effekt”. Vi kan visa det på ett 
tydligt sätt.” 

 

Fakta: Tonya Lilburn 

Programrådgivare på SOS Barnbyar 

Har arbetat på SOS Barnbyar i tio år, från början på kommunikationsavdelningen. 

 

Därför jobbar jag på SOS Barnbyar: 

”Jag tycker att det är spännande att jobba i en internationell miljö, och att ha kollegor från hela 

världen. Jag jobbade på Sida innan jag kom hit, så jag har jobbat med biståndsfrågor och tycker det är 

intressant och spännande. Man vill jobba för något som känns meningsfullt, att man kan få ett resultat 

som verkligen betyder något. Att skapa en förändring.” 
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Globala målen – en gemensam satsning 
Tillsammans med våra olika partners bidrar SOS Barnbyar till att nå de Globala målen till år 2030.  

Genom våra insatser och program bidrar vi i huvudsak till mål 1, 4, 8, 10 och 16. Indirekt till mål 2, 3, 

5, 6, 7 och 17. Vi mäter resultat och effekt i våra program genom en rad indikatorer som korrelerar 

med de Globala målen och följande delmål. Ert program stödjer följande Globala mål och delmål.  

 

Mål Delmål Ert 
program 

Mål 1  
Ingen fattigdom 

1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och 

ekonomiska resurser. ✓ 

Mål 2  
Ingen hunger  

2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla. 

2.2 Utrota alla former av felnäring. ✓ 

Mål 3  
Hälsa och 

välbefinnande 

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk. 

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla. 
✓ 

Mål 4  
God utbildning för alla 

4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god 

kvalitet. 

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet. 

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet. 

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet. 

4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna. 

✓ 

Mål 5  
Jämställdhet 

5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor. 

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor.  

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning.  

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. 

✓ 

Mål 6  
Rent vatten och sanitet 

för alla 

6.1 Säkert dricksvatten för alla. 

6.2 Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla. 

 

 

Mål 7  
Hållbar energi för alla 

 

7.1 Tillgång till modern energi för alla.  

Mål 8 
Anständiga 

arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. 

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och praktik 

8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete.  

✓ 

Mål 10  
Reducera ojämlikhet 
inom och mellan 
länder 

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 
✓ 

Mål 16  
Fredliga och 

inkluderande 

samhällen 

16.2 Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld 

16.9 Säkerställ juridisk identitet för alla. 

16.B Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning. 

✓ 

Mål 17  
Genomförande och 

globalt partnerskap 

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap. 
✓ 

  


