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Vad vill er 
organisation 
uppnå? 

Just nu växer miljontals barn runt om i världen upp i extremt utsatta miljöer. 
Mitt i brinnande krig, på flykt, i barnfängelser, på gatan och bordeller, i 
katastrofområden och andra situationer kantade av oro och stress. Här har 
skrattet tystnat.  
 
Därför finns Clowner utan Gränser. Vi skickar professionella clowner, 
cirkusartister och musiker till dessa platser för att påminna barnen om att de 
är viktiga och att det finns människor som ser dem. Att möta barn i lust, lek 
och glädje är vårt uppdrag. Det skapar hopp, mänsklighet och livsvilja. 
Genom föreställningar, workshops och lekaktiviteter arbetar vi för att barn 
ska få vara barn igen och få tillgång till sina mänskliga rättigheter så som 
rätten till kultur, lek, vila och trygghet. När detta sker bryter vi destruktiva 
mönster och ger människor alternativa aktiviteter som sprider positiva ringar 
på vattnet. Då kan också strukturer i samhället förändras och fred byggas.  
 
Clowner utan Gränsers vision är en värld fylld av lek, skratt och drömmar, där 
alla människor har möjlighet att utvecklas, uttrycka sig fritt och känna hopp 
även i utsatta situationer.  
 
”Efter cirkusträningen slår jag inte min syster.” 
Citat från tonårspojke, Sydsudan 2016. 
 
”Jag älskade allt. Nu känner jag lycka i mitt hjärta. Vi ser väldigt mycket 
våld här men nu fick vi glömma det.” 
Citat från ett barn efter en föreställning, Burma 2016. 
 
”Det är första gången jag ser mitt barn skratta sedan vi flydde från 
Syrien.” 
Citat från förälder, Grekland 2016. 
 

I vilket 
organisatoriskt 
sammanhang 
verkar er 
organisation? 

Clowner utan Gränser Sverige grundades 1996 som den tredje Clowner utan 
Gränser-organisationen i ordningen (först ut var Spanien och därefter 
Frankrike).  
 
2013 grundades den internationella organisationen Clowns Without Borders 
International (CWBI) som idag har 15 medlemsländer. CWBI styrs av stadgar 
och riktlinjer som kontrolleras av den internationella styrelsen med 
ledamöter från alla olika Clowner utan Gränser-organisationer. Samtliga 
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organisationer verkar för att nå världens mest utsatta barn för att fylla dem 
med skratt, lek och framtidstro.  
 
Clowner utan Gränser samarbetar också med andra organisationer, 
internationellt, nationellt och lokalt. Det är både stora internationella 
organisationer där Clowner utan Gränsers aktiviteter blir en del av deras 
ordinarie verksamhet för barn samt med mindre lokala organisationer som vi 
samarbetar med då de har bäst kunskap och förståelse för kontexten och 
vilket stöd som behövs.  
 
Clowner utan Gränsers verksamhet är ett värdefullt komplement till annat 
bistånd. När andra behov så som mat, vatten och skydd är på plats är skratt 
och hopp avgörande faktorer för människors framtid. Andra organisationer 
gör så att människor överlever. Clowner utan Gränser fyller det räddade livet 
med mening.  
 
Vi samarbetar också med lokala artister som blir en del av våra team. Detta 
är både för att stärka dessa artister genom kompetensutveckling så att de kan 
fortsätta arbetet efter att vår turné avslutas men även för att barnen i publiken 
ska känna sig representerade på scen och få nya positiva förebilder. I Rwanda 
och Demokratiska Republiken Kongo har vi exempelvis under många år 
arbetat med artistkollektivet Gisenyi Acrobats. Gruppens medlemmar har 
själva levt på gatan efter att ha förlorat sina föräldrar i folkmordet 1994 och 
har själva beskrivit hur akrobatiken räddade deras liv. Nu vill de stötta barn 
som befinner sig i liknande situationer som de en gång gjorde tillsammans 
med Clowner utan Gränser.  
 
Clowner utan Gränser innehar 90-konto och granskas årligen av en extern 
auktoriserad revisor och Svensk insamlingskontroll. Vi följer FRII:s riktlinjer 
och kod och är godkända och gröna inom alla områden i Givarguidens 
granskning. 
 
Genom den verksamhet som Clowner utan Gränser driver skapas 
möjligheter till ett annat liv. När barn genom våra program inser att de har 
en kapacitet som de inte visste att de hade ser de andra möjligheter för dem 
själva i framtiden. När denna tro på framtiden skapas, skapas också 
incitament för barn och ungdomar att kämpa för sin framtid. När barn får fler 
möjligheter än den som kanske är precis framför dem skapas ett val. I det 
valet finns en drivkraft. Det handlar inte om att alla barn ska bli cirkusartister, 
det handlar om att alla barn ska förstå att de är värdefulla och att de kan bli 
vad de vill. Framförallt innebär valet att risken minskar att barn och ungdomar 
ska lockas till destruktiva krafter och grupper som ofta finns i konfliktområden 
och andra socialt utsatta miljöer. Att vi fyller barnens tillvaro med lek och 
skratt istället för enbart våld och oro kommer underlätta för dem att växa upp 
till starka, välmående individer som löper mindre risk att utsätta andra för 
våld. De kommer kunna bygga upp samhällen som fallit sönder tack vare att 
de bär på hopp och drömmar. 
 



 

 

När vi arbetar med människors inre förutsättningar på detta vis, deras 
förmåga att känna hopp, lust och lekfullhet, sår vi frön som människor fortsatt 
bär med sig och fortsätter att utveckla. Vittnesmål visar exempelvis att våra 
besök har fått barn att börja leka igen, fått andra att sluta slåss etc.  
 
Clowner utan Gränser arbetar över generationsgränser för att göra så stor 
skillnad som möjligt på flera nivåer. Genom att även arbeta med föräldrar, 
vårdnadshavare och personal, stärks också deras tro på framtiden, både 
genom sitt eget deltagande men också genom att se effekterna vårt arbete 
har på barnen. Detta gäller även för barnen. Att se sina föräldrar eller andra 
vuxna skratta och leka har stor positiv påverkan på barnen som lever liv med 
mycket stress och oro. 
 
Genom att bidra till att fler barn får skratta, leka och vara barn även under 
mycket svåra förhållanden arbetar vi stadigt mot våra mål att alla barn har 
rätt till sin barndom och för att fred ska skapas. I vår verksamhet kan vi också 
mäta uppfyllandet av dessa mål på både kortare och längre sikt.   

Vilka strategier 
har ni för att 
uppnå era mål? 

Clowner utan Gränser har lång erfarenhet av att arbeta med människor som 
lever i utsatthet. Våra metoder är väl utvecklade och beprövade för 
målgruppen och alla våra artister är professionella och har specifika 
kunskaper för att kunna arbeta med olika grupper. Artisternas unika sätt att 
bemöta barn, ungdomar och vuxna tänder den gnista som finns inom alla 
människor men som i svåra stunder kan vara svår att hitta. Genom 
föreställningar, workshops, lek och cirkusträning hjälper vi barn att hitta 
tillbaka till skrattet och leken. Våra aktiviteter bygger på att engagera barnen, 
skapa aktivitet och få deltagarna att känna sig sedda och delaktiga.  
 
Samtidigt som våra metoder och arbetssätt skiljer sig från många andra 
organisationer är våra aktiviteter också djupt förankrade i samarbetspartners 
verksamhet. Vårt arbete hjälper andra aktörer och är med och stärker deras 
befintliga traumareduceringsprogram. Clowner utan Gränser är ofta en 
självklar aktör i andra organisations program för barns psykosociala hälsa då 
de ser att effekterna av våra insatser är stora och positiva. Internationella 
partners är exempelvis Unicef, Plan och Terre des Hommes.  
 
 
I november 2015 antog Clowner utan Gränsers styrelse en femårsstrategi för 
organisationen och verksamheten. Den omfattar organisationens 
prioriteringar internt såväl som externt och innehåller mål för verksamhet, 
omfattning, organisationsstruktur och kännedom. Femårsstrategin ligger till 
grund för den årliga verksamhetsplan som kansliet och styrelsen tillsammans 
tar fram och arbetar efter.  
 

Vilken kapacitet 
och vilket 
kunnande har ni 
för att uppnå ert 
mål? 

Clowner utan Gränser har idag cirka 300 artister i vårt nätverk som alla är 
professionella och har erfarenhet av att arbeta artistiskt och pedagogiskt med 
människor i utsatthet. Alla artister är volontärer i vår internationella 
verksamhet och donerar sin tid, talang och kompetens i tron på att det skapar 
en bättre värld.  
 



 

 

För att säkerställa att all vår verksamhet har god artistisk kvalité, att 
föreställningar, workshops och aktiviteter är passande för den aktuella 
kontexten och målgruppen, arbetar en person på Clowner utan Gränsers 
kansli (25 %) med att rekrytera rätt artister till rätt turné. Hen ansvarar även 
för den kompetensutveckling vi erbjuder våra artister. Vi har även ett särskilt 
artistråd i styrelsen som arbetar med dessa frågor.  
 
På varje turné finns en turnéledare med övergripande ansvar för logistik, 
säkerhet, dokumentation och utvärdering på plats. Tillbaka i Sverige får alla 
artister och volontärer alltid ett samtal med en terapeut eller psykolog från 
nätverket Competens Compagniet.  
 
På kansliet i Stockholm arbetar fem heltidsanställda och två deltidsanställda. 
Samtliga har i uppgift att tillsammans med våra samarbetspartners planera 
logistik, säkerhet och aktiviteter. Clowner utan Gränsers anställda besitter alla 
erfarenhet och kunskap inom olika områden; projektledning, 
kommunikation, administration och annat.  
 
I Clowner utan Gränsers styrelse sitter nio ledamöter och en suppleant som 
alla har kompetens inom områden som är av stor relevans för 
organisationens verksamhet och utveckling. 
 
Artister, kanslipersonal och styrelse får kontinuerlig utveckling och utbildning 
både kring sin specifika arbetsroll men även i vidare utsträckning kring 
skrattets betydelse för psykosocial hälsa. Kansliet deltar regelbundet vid olika 
typer av utbildningar, konferenser och seminarier för att få fördjupad kunskap 
och kompetens inom områden som berör de anställdas arbetsuppgifter. 
Kansliet och styrelsen har tillsammans gått en kurs om bland annat skrattets 
betydelse för psykosocial hälsa och andra aktiviteter. För att kvalitésäkra 
arbetet i verksamheten anordnas också kompetensutvecklande aktiviteter 
och kurser för Clowner utan Gränsers artister regelbundet. 
 

Hur vet ni om er 
organisation gör 
framsteg? 

I samtliga projekt Clowner utan Gränser genomför finns kvalitativa och 
kvantitativa mål som utvärderas både under projektets gång och efter 
avslutat projekt. Utvärderingarna görs tillsammans med våra 
samarbetspartners, deltagande personer (målgrupp) och artister.   
De kvantitativa målen handlar om hur många personer vi mött och skrattat 
med under projektet, med vilka aktiviteter och hur många och liknande 
parametrar. Clowner utan Gränser möter fler och fler barn varje år och gör 
fler turnéer med mer aktiviteter. 2016 mötte vi fler personer än någonsin, 
över 160 000, i tolv olika länder världen över.  
 
De kvalitativa målen mäter vi tillsammans med våra lokala 
samarbetspartners. Då undersöker vi effekten av den insats Clowner utan 
Gränser gjort. Till exempel: hur många barn som pratar om föreställningen 
en tid efter att vi varit där, om barnen fortsätter träna de cirkustekniker och 
lekar de lärt sig, hur barnen upplevs må efter mötet med clownerna, om 
våldet minskar, om relationen mellan människor blir bättre, om de mår bättre 
och liknande. Detta sker både genom muntliga och skriftliga utvärderingar.  



 

 

 
Exempelvis gjorde Clowner utan Gränser två större utvärderingar i våra 
projekt i Burma och Sydsudan, som vi drivit under flera år, 2016. I 
utvärderingarna har deltagarna bland annat sagt: 
 
”Barn som bär på svåra trauman, som innan haft det svårt att integrera 
med andra, har efter Clowner utan Gränsers besök börjat delta i 
programmen och har nu längre stunder av skratt och lek.” 
Citat från lokal personal, Sydsudan 2016. 
 
”Vi är så glada. Dessa (Clowner utan Gränsers) aktiviteter är värdefulla av 
tre anledningar: De gör oss glada och reducerar stress, de ger oss nya 
kunskaper och de ger oss metoder att arbeta med barnen.” 
Citat från utbildningschef, Burma, 2016. 
 
Citat som dessa exempel finns att hämta ur alla utvärderingar Clowner utan 
Gränser gör. Vi får i dessa om och om igen bevisat för oss att vårt arbete 
verkligen gör skillnad, både i stunden och i längden. Vi får rapporter om hur 
barn slutet leka krig och börjat leka clowner, hur barnen jonglerar med stenar 
istället för att kasta dem, om föräldrar som får se sina barn skratta för första 
gången på månader, hur ungdomar väljer att gå till cirkusskolan istället för 
att gå med i en destruktiv och/eller våldsam organisation, hur band mellan 
barn och vuxna förstärks och förbättras och mycket mer. Alla dessa 
berättelser visar på ett mönster om hur skratt inte bara är förlösande i 
stunden utan också förändrar människors syn på livet och omvärlden i 
längden. De visar att hopp och en god självkänsla förändrar hur människor 
ser på sig själva, andra människor och livet och hur detta verkar som 
fredsbyggande. Som Clowner utan Gränsers partner Gisenyi Acrobats i 
Rwanda sa i en utvärdering 2016: ”Clowner utan Gränser skapar fred. För en 
kan ju faktiskt inte kriga och skratta samtidigt.” 
 
När Clowner utan Gränser påbörjar ett projekt i ett krisområde eller en 
konflikt planerar vi alltid ett långsiktigt arbete så vi kan komma tillbaka för att 
möta flera barn och/eller samma barn igen. Detta gör att vårt arbete får större 
effekt och det gör det också enklare för oss att mäta dessa effekter. Ofta när 
vi kommer tillbaka till en plats leker barnen fortfarande utifrån vad de förra 
artisterna visade dem och vill gärna lära de nya clownerna de tricks som de 
fått lära sig.  
 
I Clowner utan Gränsers mission ingår även att i Sverige öka kunskapen och 
engagemanget för människor som befinner sig i utsatta situationer runt om 
i världen. Det är ett arbete som vi arbetar strategiskt med, både genom digital 
kommunikation, media, informationsspridning i skolor, fysiska punktinsatser 
och annat. Att öka förståelsen för barnkonventionen och att de rättigheterna 
gäller alla barn är exempelvis kärnan i ett av de projekt vi driver i Sverige på 
skolor och under 2016 tog vi även fram en serietidning för att nå ungdomar 
med information om flyktingskapets ofrivillighet.  
 



 

 

Vad har ni 
åstadkommit så 
här långt? 

Sedan starten 1996 har Clowner utan Gränser mött och skrattat med över en 
och en halv miljon barn världen över. 
 
Under de senaste åren har Clowner utan Gränser, tack vare strategiskt arbete, 
fördjupat samarbete med flera stora organisationer och ökad finansiering, 
lyckats nå allt fler barn och vuxna som lever under svåra förhållanden. 
Genom återkommande besök har vi nåtts av rapporter om att barn som lever 
i skuggan av krig återupptagit leken, att man kan se att ungdomar som tränats 
i cirkus har visar sig mindre våldsbenägna och att våra samarbetspartners har 
kunnat förkorta tidsperioden för att bearbeta svåra trauman efter workshops 
och träning i cirkustekniker. 
 
Under 2016 nådde Clowner utan Gränser 162 336 personer som fick ta del av 
en värld av drömmar, lek och skratt genom de 806 aktiviteter (föreställningar, 
workshops, lekutbildningar, utbildningar och cirkusskolor). De har 
genomförts av våra artister i Sverige och i elva länder runt om i världen. 
 
Clowner utan Gränser har länge varit en självklar och viktig aktör för barns 
rättigheter i en internationell kontext och fortsätter att växa som en alltmer 
självklar och etablerad barnrättsorganisation även i Sverige. Detta vet vi 
genom att vi synts allt mer i mediala sammanhang, organisationen har fått 
fler månadsgivare, fler personer besöker hemsidan och våra sociala 
mediekanaler osv. Under de senaste åren har kännedomen om vår 
verksamhet ökat hos allmänheten i Sverige, något vi också arbetat hårt för 
genom exempelvis face 2 face-kampanjer och liknande. Organisationen 
insamling har också ökat, både från privatpersoner och företag, och detta 
arbete ska vi tillvarata och utveckla. 
 
För att Clowner utan Gränser ska kunna fortsätta utvecklas och vara en 
angelägen aktör för barn och unga har vi många planer. Förutom den 
internationella verksamheten fortsätter vi samverka med kulturaktörer i 
Sverige för att välkomna barn på flykt genom kultur och aktiviteter, driva 
projekt i skolor, fortsätta samarbetsprojektet med Cirkus Cirkör på 
asylboenden och HVB-hem runt om i Sverige och mycket mer. Dessutom 
medverkar vi på evenemang och är med i en nationell kampanj anordnad av 
Salvequick där ett särskilt Clowner utan Gränser-plåster säljs till förmån för 
organisationen på apotek och i dagligvaruhandel. Clowner utan Gränser är 
från 2017 också Skoljoggens nya förmånstagare (ett evenemang som 
arrangeras av Svenska Skolidrottsförbundet) och kommer vara det under fem 
år. Clowner utan Gränser har även beviljats medel från AMIF-fonderna för att 
arbeta med personer i asylprocessen, ett projekt som startar i september 
2017. 
 
Under 2017 fördjupar vi också våra internationella samarbeten och både 
fortsätter tidigare projekt samt startar nya. Vi fortsätter arbeta för barn på flykt 
i Grekland och Sydsudan, för ban i de bortglömde konflikterna i Rwanda och 
Burma, för barn i social utsatthet i Rumänien, Demokratiska Republiken 
Kongo, Kina, Indien, Sierra Leone, samt fler platser. Clowner utan Gränser 
behövs i alla dessa kontexter för att sprida skrattets kraft och skapa hopp.   



 

 

 


