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1.1 Organisationen
Clowner utan Gränser (org.nr. 802402–6521) är en ideell förening med säte i Stockholm.
Organisationen startade 1996 och är en del av paraplyorganisationen Clowns Without Borders
International.

Clowner utan Gränsers syfte är att utifrån demokratisk grund sprida hopp och glädje till
människor som drabbats av krig, katastrofer eller befinner sig i andra utsatta situationer. Det
är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som ger stöd åt människor oavsett kön,
etnisk bakgrund, religiös övertygelse, sexuell läggning, genusuttryck eller funktionalitet. Vi
arbetar med scenkonstnärliga uttryck och beprövade metoder för att stärka utsatta
människors psykosociala hälsa runt om i världen. Till allmänheten ska Clowner utan Gränser
sprida information om verksamheten i syfte att väcka opinion och engagemang. 

Organisationen arbetar på tre nivåer, direkt med målgruppen, med aktörer i den humanitära
sektorn och med kulturaktörer som arbetar i en social kontext. Vi arbetar både internationellt
och i Sverige och de senaste åren har vi arbetat i länder så som Nigeria, Kamerun, Burkina
Faso, Sydsudan, Uganda, Malawi, Etiopien, Libanon, Syrien, Palestina, Jemen, Indien, Palestina
och Bangladesh för att nämna några.

1.2 Avgränsningar
Rapporten gäller projektet ”Laughter & Play”. Arbetet inleddes 2019 i samarbete med Plan
International. Då testades det som ett pilotprojekt i Nigeria och projektet har under de
senaste åren vuxit och är nu en betydande del av Clowner utan Gränsers internationella
arbete som har genomförts i totalt 12 länder världen över.

”Laughter & Play” utgör tillsammans med projektet ”Make WASH fun” Clowner utan Gränsers
arbete med kreativ facilitering. Konceptet riktar sig till aktörer inom den humanitära sektorn
och som i sin tur träffar och arbetar med barn och unga. Det syftar till att stärka deras
kapacitet kring att integrera lek och skratt i deras vardagliga arbete och slutligen bidra till
förbättrad psykosocial hälsa för barn och unga som lever i kriser och konflikter.

1.3 Tidsperiod 
Rapporten avser verksamhet under 2020 samt 2021.
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2. Vår förändringsteori

2.1 Problemet vi adresserar och för vilken målgrupp
Clowner utan gränsers mission är att sprida skratt, hopp och drömmar och minska lidandet
för alla människor, framför allt barn och unga, i utsatta situationer som lever i kriser,
katastrofer och konflikter. Vår förändringsteori baseras på övertygelsen att glada och friska
barn är en förutsättning för fredliga och inkluderande samhällen och vår vision är en värld där
alla människor kan utnyttja sina mänskliga rättigheter till fullo.

Genom att sprida skratt, lek och kreativitet till marginaliserade barn vill vi stärka dem med
verktyg, hopp och modet att själva kunna förändra världen och sin verklighet. Lek och skratt
är också viktiga aspekter i att stärka den psykosociala hälsan, det är ett sätt att minska stress
och samtidigt nödvändigt för att de ska kunna utvecklas samt läka och hantera trauman.

Vi ser att vi kan nå dessa barn samt arbeta för detta på olika sätt och har därför
utkristalliserat framförallt tre olika tillvägagångssätt likt bilden nedan illustrerar. Detta projekt
vänder sig till den humanitära sektorn som befinner sig i cirkeln precis utanför barnen. Genom
att stärka deras kapacitet kan de i nästa led föra med sig lekfullheten, kreativiteten och
skrattet i de program de arbetar med. På så vis får barnen ta del av det och vi kan genom
detta arbetssätt nå många flera barn än vi gjort om vi arbetet direkt med dem. Det blir till
ringar på vattnet som når fler och fler.

Projektet är en respons till i huvudsak två konflikter, den i nordöstra Nigeria som spillt över till
närliggande länder i Lake Chad regionen samt den sydsudanesiska konflikten. 

Konflikten i nordöstra Nigeria är en långdragen konflikt med sin start 2009 då den väpnade
gruppen Boko Haram påbörjade attacker som i slutet på 2013 spreds till de närliggande
länderna Kamerun och sen även Chad och Niger. Konflikten har lett till miljontals människor på
flykt, i slutet på juni 2022 visade data från UNHCR att knapp 3 miljoner människor tvingats på
flykt inom Nigeria och drygt 341 000 människor flytt till närliggande länder.[1]

 

Creative 
Facilitation

Make 
WASH fun

 

Laughter 
& Play

[1] UNHCR. Nigeria Situation. Operational Data Portal. 2022.
https://data.unhcr.org/en/situations/nigeriasituation#_ga=2.131532623.1146089639.1658310531-1668404343.1658310531.
(Hämtad 2022-07-20)
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Konflikten i Sydsudan är komplicerad och har även den en lång historia. Två år efter
självständigheten från Sudan 2011 bröt ett inbördeskrig ut. Vad som började som en politisk
konflikt blev snabbt även en etnisk konflikt där civila varit speciellt utsatta. 2020 ökade
oroligheterna samtidigt som landet fått kämpa med översvämningar och Covid-19 pandemin.
Det beräknas att ungefär 1,6 miljoner IDPs befinner sig landet och ytterligare 2,2 miljoner
människor finns på flykt runt om i regionen.[2]

Barn är en särskilt utsatt grupp i krig och konflikter. Rädda barnen presenterade rapporten
”The War on Children” vari det framgick att barn idag är mer utsatta i krig och
konfliktsituationer än de någonsin varit de senaste 20 åren. Den psykiska stressen de utsätts
för kan många gånger leda till våldscykler som är svåra att bryta och traumat de upplevt
sätter tydliga spår vilka gör de svårt att återuppbygga samhällen som är fredliga.[3] 

Barns extra utsatthet blir oerhört tydlig i situationen i Nigeria. Barn och skolor har fått utstå
otaliga attacker riktade mot dem och barn har kidnappats för att användas som soldater eller
som ”fruar”. Samtidigt som Amnesty rapporterar om detta påpekar de att det finns risk för en
”förlorad generation” om inte dessa tusentals traumatiserade barn får hjälp.[4]

[2] OCHA Services. South Sudan Humanitarian Needs Overview 2021 (January 2021). OCHA.2021.
https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-needs-overview-2021-january-2021. (Hämtad 2022-07-
20)

[3] Save the Children. The War on Children. Save the Children. u.å
https://www.savethechildren.net/sites/default/files/waronchildren/pdf/war_on_children-exsummary-eng-web.pdf (Hämtad
2022-07-20)

[4] Amesty International. Nigeria: Help children ravaged by war or risk a ‘lost generation’ in the Northeast. Amnesty International.
2020. https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/05/nigeria-help-children-ravaged-by-war-or-risk-a-lost-
generation-in-the-northeast/ (Hämtad: 2022-07-20)
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·Träning för facilitörer, Plans volontärer och personal
·Workshops med barn och unga

2.2 Resurser vi använt för att nå tänkta effekter 
Digitala resurser
Då projektet genomfördes under Covid-19 pandemin kunde inga resor genomföras
och projektet genomfördes genom digitala träningar. Digitala resurser var alltså
absolut nödvändigt för såväl planering, genomförande och uppföljning. Alla möten
och träningar har skett via Teams eller Zoom och uppföljning har skett genom
digitala enkäter och zoommöten. 

Mänskliga resurser
De mänskliga resurserna har varit en av de allra viktigaste aspekterna för att vi
kunnat genomföra verksamheten. Det bygger på ett stort engagemang från såväl
kansli och artister som deltagit från Clowner utan Gränsers sida samt från Plan
International och de som deltagit i träningarna. 

I och med projektets digitala karaktär har alla fått arbeta extra kreativt för att
skapa den tillåtande, öppna och välkomnande atmosfär som krävts för en lyckad
träning. De mellanmänskliga möten som vi annars varit vana vid att arbeta kring
uteblev denna gång och det var en utmaning att skapa relationer och kontakt med
nya människor enbart över zoom.

Trots att digitala lösningar varit helt nödvändiga för att kunna genomföra
projektet har de mänskliga resurserna således varit avgörande för utfallet.

Finansiella resurser
Till största delen har projektet finansierats genom stöd från Radiohjälpen. Efter det initiala
utbildningarna och de resultat dessa gav ökade efterfrågan och önskan om att få ta del av
konceptet uttrycktes från flera nationella Plankontor. Därför genomförde vi ytterligare
utbildningar, utbildningar som inte var planerade för inom ramen för Radiohjälpens
projektstöd. Några av dessa finansierades av Folke Bernadotte akademin, några av dem
finansierades genom en kombination av egna medel från Clowner utan Gränser och Plan
själva.

2.3 Aktiviteter vi genomfört
Projektet bygger på i huvudsak två former av aktiviteter

Träningen består av workshops med Clowner utan Gränsers artister samt av arbete på egen
hand där deltagarna fått testa sig fram med materialet det fått med sig under workshopsen.
Träningen har oftast varat under tre dagar men det har varierat beroende på vilket land det
skett i samarbete med.

Efter att Plans personal och volontärer tagit del av träningen implementerar de verktygen och
sina nya kompetenser i samband med de program de arbetar med. Det är under denna
aktivitet som projektet når ut till de barn och ungdomar som vi i huvudsak vänder oss till.
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2.4 Effekter på kort- och medellång sikt
Kort sikt
Projektet ämnade bidra till emotionell första hjälpen till barn och familjer som påverkats av
konflikterna. Detta skulle ursprungligen gjorts genom föreställningar men på grund av Covid-
19 pandemin gick inte det att genomföra och resurser lades istället på att genomföra kurser
med fler länder. 

Poängen med emotionell första hjälpen är att ge barnen och ungdomarna ett avbrott i
vardagen. En paus fylld med skratt och glädje för att de ska kunna fylla på med energi och få
positiva stunder i sitt liv för att orka hantera stressen som annars präglar konflikt- och
krigskontexter.

Medellång sikt
Projektet ämnade på längre sikt bidra till långsiktigt psykosocialt stöd till barn och ungdomar
påverkade av konflikterna. Vi förväntade oss att se början på detta redan inom tre månader
men att effekterna av det sedan ska stanna kvar med barnen och ungdomarna och påverka
deras liv även längre fram i tiden.

Dessutom är en av anledningarna till att vi valt att fokusera på kapacitetsstärkning av
personal och volontärer att de även efter projektet är slut kan fortsätta använda metoden
och verktygen i sitt arbete. På så sätt kan projektet fortsätta ge effekter långt efter att
projektet avslutats.

2.5 Effekter på lång sikt
Som framgår i vår förändringsteori vill vi med detta även åstadkomma fredliga och
inkluderande samhällen. Detta kräver dock strukturella förändringar som ligger utanför
Clowner utan Gränsers kontroll. Vi är en del i att skapa detta, en viktig sådan, men vi är också
ödmjuka inför det faktum att det krävs mer för att nå hela vägen fram. 

2.6 Antaganden som ligger till grund för aktiviteterna 
Grundantagandet vi arbetar utifrån är att glada och välmående barn idag är en förutsättning
för en fredlig och inkluderande framtid. Om barn och ungdomar får möta varandra och vuxna i
lekfulla aktiviteter har detta potential att påverka deras mående i positiv riktning för stunden
och samtidigt stärka deras självkänsla och självförtroende inför framtiden samt bidra med
verktyg för att de själva ska kunna förändra världen så som de vill.

En stor del i barn och ungdomars mående är deras psykosociala hälsa. Därför har vi valt att
fokusera på just denna aspekt i projekt. Vi är övertygade om att tillgång till lek och skratt har
en positiv inverkan på deras psykosociala hälsa. Det ger ett välbehövligt avbrott för de barn
och unga som annars växer upp i en vardag kantad av osäkerhet, rädslor ilska och sorg, ett
sätt att bearbeta trauman samt ger verktyg att hantera framtiden.

Dessa antaganden som ligger till grund för projektets aktiviteter är till stor del baserad på den
evidens som presenteras i punkt 2.8.

 

7



2.7 Externa faktorer och aktörer som kan påverkat effekterna
Projektet har genomförts i nära samarbete med Plan International. Den metod och manual
som arbetats fram, ”Laughter and Play”, är tänkt att användas i samband med Plans ”Life Skills
Program” och även om det kan användas fristående har det inom ramen för detta projekt
använts som ett komplement till Plans program.

I och med det täta samarbetet med Plan är detta en aktör som i allra högsta grad påverkat
effekterna av projektet. Det är i deras program som metoden använts och det är deras
personal och volontärer som implementerat det i sin dagliga verksamhet. 

2.8 Evidens som stödjer att aktiviteterna kommer leda till avsedda
effekter
Projektet, liksom all Clowner utan Gränsers verksamhet, bygger på faktabaserad forskning
kring vikten av lek och effekterna av skratt. För det första är skratt ett sätt att reducera
stress. Det ger både fysisk och emotionell frigörelse och reducerar stresshormoner samtidigt
som det ökar nivåerna av endorfiner, ett hormon som istället förbättrar vår hälsa. Det kan
distrahera från negativt laddade känslor så som ilska och rädsla.[5]

Vidare är leken en viktig del av barns utveckling. Det är tydligt att lek och lärande är tätt
sammankopplat då barn lär sig att interagera med världen genom lek. Leken utvecklar
kreativiteten och att leka tillsammans med andra barn utvecklar färdigheter så som att dela
med sig, lösa konflikter, ledarskap och att stå upp för sig själv. Det är samtidigt ett sätt att
överkomma sina rädslor och öka sin motståndskraft, något som är viktigt för att hantera
framtida utmaningar.[6]

Detta gäller för alla barn, oavsett vart och under vilka förhållanden de växer upp i men ser vi
till detta i kontexten av barns specifika utsatthet i krig och konflikt blir det tydligt att lek och
skratt på fullaste allvar är viktiga aspekter för att förbättra deras psykosociala hälsa samt
bryta de våldsspiraler som trauman ofta medför. Något som också styrks av Sherri Westin då
hon skriver att lekfullt lärande kan vara speciellt betydelsefullt för barn på flykt, för barn som
upplevt trauma kan lek vara ett sätt att hantera instabilitet.[7]

Det finns således evidensbaserad grund till vår övertygelse om att våra aktiviteter, som
premierar lek och skratt, kan påverka både det mest akuta och ge emotionell lättnad samt
bidra till förbättrad psykosocial hälsa för de barn och ungdomar som får ta del av dessa
aktiviteter.

[5] Scott, Elisabeth. The Health Befefits of Laughter. Verywellmind. 2020. https://www.verywellmind.com/the-stress-
management-and-health-benefits-of-laughter-3145084 (Hämtad: 2022-07-18) 

[6] Ginsburgh, Kenneth R. The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child
Bonds. American Academy of Pediatrics. 2007. https://publications.aap.org/pediatrics/article/119/1/182/70699/The-Importance-
of-Play-in-Promoting-Healthy-Child?autologincheck=redirected (Hämtad 2022-07-18)

[7] Westin, Sherry. How to Unlock the Power of Play for Children in Crisis. Impacting Our Future. U.å.
https://www.impactingourfuture.com/access-to-health-and-education/how-to-unlock-the-power-of-play-for-children-in-
crisis/ (Hämtad: 2022-07-18)
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Antal volontärer involverade i projektet (i form av artister): 12
Tid och administrativt stöd från såväl generalsekreterare som ekonomiansvarig. 

3. Resurser 
3.1 Ange organisationens totala verksamhetskostnader för tidsperioden
angiven i 1.3 

Angiven period: 2020/2021 (2020-02-02 till 2021-06-30)

Då organisationens räkenskapsår följer kalenderåret har vi inte möjlighet att ta fram dessa
siffror specifikt för den angivna tidsperioden. Nedan följer verksamhetskostnaderna för båda
respektive åren då projektet implementerats.

Verksamhetskostnader 2020: 7 641 547 kr
Verksamhetskostnader 2021: 10 698 339 kr

3.2 Redogör för den del av organisationens verksamhetskostnader som
faller inom effektrapportens angivna avgränsningar

Angiven period: 2020/2021 (2020-02-02 till 2021-06-30)

1 208 125 kr

3.4 Kvantifiera övriga relevanta resurser som nyttjats för att nå
tänkta effekter (dessa behöver inte uttryckas i monetära termer utan
kan vara ex. antal volontärer) 

Projektet har utöver ovanstående inneburit resurser i form av: 
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4. Prestationer 
4.1 Prestationer
Projektet resulterade i kapacitetsstärkande workshops med personal och volontärer från 12
av Plans internationella kontor.

· Etiopien
· Uganda
· Libanon
· Egypten

· Jordanien
· Malawi

· Nigeria
· Niger

· Kamerun
· Centralafrikanska 

republiken
· Sydsudan

· Sudan

145 personer har mötts direkt 
av våra artister. Ytterligare 317 
har blivit introducerade till 
metoden genom dem.

14 247 personer (främst barn 
och ungdomar) inom Plans 
program har kommit i kontakt 
med metoden.
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5. Utfall och effekter 
5.1 Utfall på kort, medellång och längre sikt

Kort sikt
Trots att de förställningar som vi ursprungligen planerat för inte gått att genomföra har vi
ändå kunnat ge omedelbar emotionell lättnad till barn och ungdomar som påverkats av
konflikten runt Lake Chad Basin regionen och konflikten i Sydsudan. Den kreativa metod som
ligger till grund för projektet bygger på skratt och lek vilket är något ungdomarna fått erfara
under workshops med Plan-personalen. Genom att få ta del av Plan-personalens berättelser
och upplevelser vet vi att metoden varit ett sätt att locka till många skratt under deras
sessioner.

"People laughed from their heart because it becomes comic."

"Adolescents had a lot of fun."

Habiba från Kamerun berättar att många av barnen "förlorar" sig i leken för att klara av dem.
Således har de också fått en omedelbar paus i en annars ansträngande vardag.

“The children did not want to finish or leave the sessions and were already looking forward to
the following one.”

Medellång sikt
För att nå mer långtgående effekter har träningen med Plan-personalen varit en nyckelaspekt.
För att det psykosociala stödet ska bli långvarigt krävs att det finns personal som kan
använda och arbeta långsiktigt med de verktyg och den metod som vi erbjuder. Genom att
involvera och stötta den lokala personalen i arbetet har vi säkerställt att kunskapen finns kvar
där den behövs trots att projektet avslutats och Clowner utan Gränser lämnat.

Feedbacken som vi fått ta del av genom våra utvärderingar visar effekterna av detta arbete.
På frågan om vad som varit mest användbart/viktigt med träningen fick vi bland annat denna
kommentar:

"The importance of laughter and play in a child's development".

Lisa som arbetar för Plan i Nigeria berättar: "it has shifted my approach to work". Ett förändrat
synsätt på arbetet är något som kommer upp i flera av reflektionerna. Florance från Kamerun
tycker att kursen har påverkat hur de relaterar till barnen och ungdomarna som de jobbar
med. De har gått från att vara skamfyllda när de lekte med barnen till att nu vara mer
avslappnade och kunna inkludera barnen i leken.
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Andra som tagit del av träningen säger: 

"Kudos to Clowns Without Boarders for making our work very easy."

"The games are purposeful and fun as well, it’s easy to connect with the kids, and the loads of movement
in the games make them interesting."

Träningen har alltså påverkat hur de relaterar och ser på sitt eget arbete samtidigt som de fått verktyg
som kan underlätta mötet de har med barn och ungdomar. I en utvärdering som deltagarna fått fylla i
svarade 81% att påståendet ”träningen har gett mig nya idéer på hur jag kan arbeta med och skapa
relationer till ungdomar” stämde väl eller mycket väl.

“How to get groups attention without shouting worked well for me.”

“I learned new games and exercises that can be easily integrated. Energizers were helpful and improved
alertness in the group”.

Lång sikt
Som framgår i vår förändringsteori är vi övertygade om att vi på lång sikt är en del i att skapa fredliga och
inkluderande samhällen. Detta är dock inte något vi tror oss kunna åstadkomma på egen hand och inte
heller något som skulle kunna göras inom loppet av tre månader, vilket är tiden vi har på oss att både
utföra aktiviteterna samt mäta resultaten.

Det vi dock sett är att det börjat ske förändringar, förändringar i hur barnen och ungdomarna ser på sig
själva, hur de hanterar känslor och vilka frågor de vågar prata om. Detta är således indikatorer på att vi
genom detta projekt lägger grunden för en framtid där dessa barn och unga har verktygen att
kommunicera öppet och skapa förändring.  
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“A girl told us: I feel that I am a Lotus flower myself, I do the exercise at home and I feel that I
am beautiful, and I feel myself blooming.”

Cynthia delade under utvärderingen med sig om hur en pojke, som tagit del av Life Skills
programet där Laughter & Play Manualen använts, uttryckt att han genom detta lärt sig att
hantera sina känslor och sin ilska. 

Ytterligare en deltagare berättade att barnen själva ibland tar på sig rollen som ledare och
översätter lekarna till det lokala språket. De hjälper Plans facilitörer vilket visar på
engagemang från barnens sida.

Men det är inte bara personalen som har verktyg att fortsätta arbeta med nu när projektet är
slut. Lekarna stannar även kvar hos ungdomarna som de i sin tur lär sina syskon och kamrater.
Damaris från Nigeria berättar att en pojke hon träffat är glad över att han har nya lekar att
dela och han kommer lära dem till sina syskon och sina vänner. Andra berättar att de träffat
barn ute i samhällena som sjungit sångerna som de lärt sig under workshopsen även utanför
"ramarna" för projektet. 

Allt detta visar oss att de verktyg som ungdomarna får genom lekarna kan ge bestående
effekter både för dem själva, sin familj och i förlängningen hela samhällena.

13



6. Hur det gick 
6.1 Prestationer i förhållande till använda resurser, tidigare resultat,
andras resultat och/eller satta mål
Då projektet baserats på enskilda samarbeten med olika Plankontor har erfarenheterna och
prestationerna för varje samarbete också skilt sig åt. I vissa fall gick det sämre, vi hade färre
deltagare än tänkt, deltagare var inte närvarande på alla tillfällen och utvärderingsmöten var
svåra att planera in och få till. I andra fall blev det tvärt om och vi nådde större prestationer
än vi först räknat med.

När vi arbetar i svåra kontexter som i konflikt- och krigsområden är detta dock relativt väntat,
att det inte alltid går som planerat och tänkt. Kriser kan snabbt förvärras, digitala
förutsättningar så som internetuppkoppling fungerar inte alltid. Det gäller då att göra det
bästa av situationen.

Överlag och för projektet som helhet har dock prestationerna vi sett i programmet vida
överstigit de förväntningar och mål vi satte upp i planeringsstadiet. Vi har nått långt fler barn
och unga än vi tänkt och detta har till stor del med de revideringar som gjorts, det faktum att
inga föreställningar spelades och fokus i stället lades på att genomföra fler kurser som
dessutom var digitala.

6.2 Lärdomar och vad vi avser göra för att upprätthålla och förbättra
resultatet i framtiden
Den mest direkta lärdomen är att vi nu vet att vi kan och hur vi gör för att arbete utifrån ett
digitalt format. Projektet var startskottet för detta och vi har lärt oss oerhört mycket. Vi har
nu en struktur och mallar för hur ett sådant projekt utformas och fortlöper.

Samtidigt har det också blivit tydligt att en digital träning inte helt och hållet kan ersätta det
mellanmänskliga mötet. I de utvärderingar och samtal som vi haft med deltagarna blir det
tydligt att de som var med i projektet redan 2019 och fick uppleva kursen fysiskt pratar på
ett annat sätt kring metoden och materialet. De har trots allt fått en annan upplevelse av att
verkligen erfara kraften i lek och kreativitet och på ett väldigt praktiskt sätt fått se hur
artisterna från Clowner utan Gränser kunnat anpassa lekarna utifrån de förutsättningar som
finns. Detta är svårt att helt och fullt förmedla när vi inte kan leka tillsammans i samma rum.
Att det mellanmänskliga mötet saknats syns också i utvärderingarna då flera av deltagarna
uttrycker en önskan om att även få uppleva träningen på plats.

Således har vi också fått bekräftat att vår filosofi kring vikten av mellanmänskliga möten
stämmer och vi ser fram emot att kunna arbeta vidare med en kombination av digitala medel
och personliga möten. Efter detta projekt har vi en bredare erfarenhet att ta av och vi kan
välja det bästa av två världar för att förbättra kommande projekt.
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Personalen och volontärerna som tagit del av kursen har hög arbetsbelastning vilket gör
att uppföljning inte prioriteras från deras sida, de har inte tid.
Relationen mellan oss som planerat på Clowner utan Gränser och de som varit ansvariga
på plats på Plans sida har inte byggts tillräckligt starka (möjligtvis på grund av att allt varit
digitalt) för att engagemanget för projektet ska vara stark även efter att själva kursen
genomförts.
De digitala verktyg (smartphones och datorer) som krävs för att fylla i digitala enkäter
finns inte/för få har tillgång till dem.
 

Vidare har vi sett väldigt olika engagemang i fråga om uppföljning från partners sida. Vissa
länder har haft hög svarsfrekvens på digitala enkäter och högt deltagande på
utvärderingsmötet som vi haft tre månader efter kursen genomförts. Vi ser att detta kan bero
på ett antal olika faktorer.

Detta har gjort att vi ser att vi behöver förankra vikten av uppföljningen ännu tydligare redan i
starten av projektet och samarbetena. Vi behöver vara tydligare med vad som krävs av dem
för att projektet ska kunna genomföras och vi behöver tydligare fråga vad som är möjligt att
genomföra och hur detta görs på bästa sätt.
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Totalt antal
Antal flickor/pojkar och kvinnor/män 

Har kursdeltagare samt barn och unga haft roligt?
Har kursdeltagare samt barn och unga skrattat? 
Upplever de att de att barn och unga har stärkt självförtroende/självkänsla?

Deltagarutvärderingar (med såväl målgruppen barn och ungdomarna som med
barnskyddspersonalen)
Partnerutvärderingar (med Plan-personalen)
Observationer

7. Hur vi mäter 
7.1 Definitioner för de mått vi använt för att mäta prestationer och
utfall 
Kvantitativ statistik har förts över hur många som Clowner utan Gränser nått direkt genom
utbildningen. Detta har varit mått för prestationerna projektet lett till. Det vill säga, hur många
samarbeten det resulterat i, hur många som deltagit i kursen och hur många som mötts av
metoden i Plans program. Detta har delats upp enligt följande:

Måtten och definitionerna gällande utfallen på kort, medellång och lång sikt har varit svårare
att ta fram. Att mäta huruvida den psykosociala hälsan förbättrats är komplext inte minst
med begränsade resurser i form av tid och finansiella medel. Vi landade i tre aspekter för att
mäta detta:

7.2 Processen att samla in data och beräkna mätresultat
Processen för att samla in data och beräkna resultat har byggt på både kvantitativa och
kvalitativa metoder.
 
Kvalitativt har det skett genom:

Observationerna sker i detta fall av de artister som ansvarar för träningstillfällena. Genom
detta får vi en bild av den omedelbara responsen och engagemanget hos deltagarna.

Under dagarna då själva workshopsen implementerats finns även en nära kommunikation
mellan de som lett träningen här ifrån Sverige och Plan-personalen som deltagit. Detta gör att
vi löpande kunnat hantera frågor eller problem som uppkommit under träningens gång. Det
har också skickats ut en digital enkät där deltagarna haft möjlighet att ge anonym feedback
för att säkerställa att de känner sig trygga att uttrycka åsikter och önskemål. 

Efter träningen genomförts har Plan-personalen fått ta del av en utvärderingsenkät där de
fått svara på frågor kring träningen i helhet.

Vidare så har workshopsen följts upp tre månader efter att träningen genomförts med ett
utvärderingsmöte. I och med att det sker tre månader efter så har Plan personalen haft
möjlighet att arbeta med metoden under en längre tid. Detta gör att vi under detta möte fått
ta del av deras erfarenheter av att praktiskt använda verktygen de fått i deras dagliga arbete.
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Både de direkta resultaten av aktiviteterna, antal Plan-personal som tagit del av träningen
samt antal barn som tagit del av workshops där "Laughter and Play manualen" använts, samt
effekter vi sett av projektet har utvädrats av arbetsgruppen som arbetat med projektet. Det
har utvärderats i förhållande till kontexten projektet implementerats i där vi ser att pandemin
haft en speciell påverkan på hur vi värderat resultaten. Detta då pandemin haft stor påverkan
hur vi kunnat träffa Plans-personal och hur de i sin tur kunnat träffa barn och ungdomar givet
restriktioner för umgänge i grupp. 

Utvärderingar, såväl enkäter som de som gjorts genom samtal och diskussioner, har
systematiskt analyserats för att identifiera genomgående teman som indikerar vad projektet
bidragit till. Målen som sattes upp i planeringsfasen av projektet och som presenterades i
projektets resultatmatris har legat till grund för att avgöra huruvida resultaten (både
kvalitativa och kvantitativa) bidragit till måluppfyllnade eller ej.

7.3 Styrkor och begränsningar med de mått och den process vi använt
Att använda enkla kvantitativa mått så som antal kursdeltagare och antal barn och unga som
mötts av metoden gör att vi på ett enkelt och tydligt sätt kan presentera resultaten av
projektet. Det är siffror som är både snabba och lätta att ta till sig och som ger en känsla för
hur stor effekten av projektet varit. 

Det som dock inte går att utläsa genom dessa mått är själva innebörden av projektet för de
personer som varit en del av det. Därför anser vi att det finns ett mervärde i att använda oss
av kvalitativa mått och en process där deltagare har möjlighet att själva berätta hur de
upplevt kursen och hur barn och ungdomar reagerat när de använt sina nyförvärvade verktyg
i program där de möts. Det ger en mer talande bild av effekterna när vi får ta del av
berättelser och kan förmedla dessa till allmänheten och till finansiären. När kursdeltagarna
dessutom har möjlighet att skatta i vilken utsträckning de anser att kursen varit givande och
varför/varför inte ger det oss möjlighet att förbättra och förändra våra projekt i framtiden. 

Att formulera frågor som är tydliga, enkla att svara på och gör det möjligt att få fram den
informationen vi vill åt och samtidigt lämna tillräckligt mycket rum för respondenter att
uttrycka sig fritt och ge ärliga svar är dock en avvägning som inte alltid är helt lätt. Vidare är
det viktigt att ha maktperspektivet i åtanke när vi analyserar resultat och svar i utvärderingar
och enkäter.

Vi som västerländsk organisation har i detta fall finansierat majoriteten av dessa kurser. Att
sitta på pengarna ger ett visst mått av makt som ger en maktobalans som är svår att undvika.
Därför är det viktigt att vi skapar en öppen och tillåtande atmosfär som uppmuntrar till att
deltagare och partners känner sig trygga i att uttrycka såväl positiv som negativ feedback.
Detta för att minska risken för att vi får svar som deltagare och partners tror att vi vill höra. 
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