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1. Avgränsningar 
 
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 utifrån fyra tematiska områden och arbetar till största del 
internationellt men sker även i Sverige. De senaste åren har vi arbetat i länder så 
som Nigeria, Kamerun, Sydsudan, Uganda, Malawi, Etiopien, Libanon, Syrien, 
Palestina, Indien, Palestina och Bangladesh för att nämna några. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tematiska områden 
• Flickors rättigheter 
• Fredsfrämjandearbete 
• Katastrofinsatser 
• För utsatta barn i 

Sverige 
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1.2 Rapportens avgränsningar 
Följande rapport kommer presentera effekterna av verksamheten CAPE – 
Creative Arts for Peace and Equality som Clowner utan Gränser driver i 
Mellanöstern sedan 2019. Verksamheten är en del av Clowner utan Gränsers 
verksamhet för flickors/kvinnors rättigheter och syftar till att genom kreativa och 
konstnärliga metoder stärka flickors välmående, stärka samhörigheten mellan 
flickor/kvinnor samt stärka kunskapen om deras rättigheter och möjligheter. CAPE 
drivs för närvarande i fyra olika länder i Mellanöstern, Syrien, Libanon, Palestina 
och Jordanien. 
 
1.3 Tidsperiod som rapporteringen gäller 
Rapporten avser verksamhet år 2020. Värt att notera är dock att, på grund av 
Covid-19 pandemin, fick en del av aktiviteterna skjutas upp och har genomförts 
under 2021. 
 
2. Vår förändringsteori 
 
2.1 Problemet vi adresserar och för vem (målgrupper)  
Verksamheten CAPE riktar sig främst till flickor och kvinnor på flykt i Mellanöstern. 
Det syftar till att förbättra deras psykosociala hälsa och skapa trygga 
mötesplatser för dialog och samverkan. Vi ser detta som första stegen för att 
skapa jämställda och fredliga samhällen där kvinnor har en aktiv roll i den 
offentliga sfären och är delaktiga i samhällsfrågor. Idag hindras kvinnor ofta från 
detta då patriarkala strukturer står i vägen och flickor och kvinnor inte anser sig 
ha vare sig tiden eller engagemanget för att involvera sig i dessa frågor.  
 
Situation i Mellanöstern har länge varit ostabil. Kriget i Syrien har pågått i snart 
12år; i Palestina förvärrades situationen i Maj 2021 och liknade ett tag åter en 
krigssituation; i Libanon gjorde explosionerna i Beirut att läget blev än mer 
ansträngt mitt under en pågående politisk och ekonomiska kris; Jordanien är 
värdland för flyktingar från bland annat Syrien, Yemen och Irak, majoriteten av 
flyktingarna lever under fattigdomsgränsen och hälften är barn1. 
 
Det är ett välkänt faktum att kvinnor och barn är särskilt utsatta i kriser och 
konflikter. Kvinnor som redan från början hålls tillbaka av patriarkala strukturer 
och sociala normer får det ännu svårare i politiska och ekonomiska kriser. Detta 
syns bland annat i Libanon som har en av de mest aktiva feministiska rörelser i 
Mellanöstern med röster som hörts tydligt sedan explosionen i Beirut2. Trots 

 
1 OCHA 2021 a. https://reliefweb.int/report/jordan/unhcr-jordan-2020-year-review-supporting-
refugees-jordan-what-we-achieved-2020 
2 DW 2020. https://www.dw.com/en/lebanon-beirut-women-reforms/a-54979011 
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detta är kvinnor i mycket högre grad än män arbetslösa och Libanon är bland de 
länder i världen som har störst könsklyftor.3 
 
Så väl sociala normer, legala strukturer och socioekonomiska faktorer spelar roll 
för kvinnors situation. I Syrien har lagstadgar gjort att kvinnor inte har samma 
rättigheter som män vilket försätter dem i en underordnad position.4 Kriget i sin 
tur har gjort att barn som tvingas in i äktenskap ökat markant, i vissa fall ses 
äktenskap som enda sättet att undgå sexuellt våld och trakasserier, och kvinnor 
har blivit ensamma i att försörja för sina familjer.5  
 
Även i Jordan finns det aspekter i lagen som gör att kvinnor är i en särskilt utsatt 
position. Den brister exempelvis i att skydda kvinnor då lagen som kriminaliserar 
våld mot kvinnor inte omfattar våldtäkt som sker inom äktenskapet. Samtidigt 
kopplar Euro-Mediterranean Human Rights Monitor en ökning av könsbaserat våld 
i Jordan under 2019 till en generell ökning av brott under samma år som tros bero 
på socioekonomiska faktorer. I samma rapport belyser de dock vikten av att inte 
bara skydda kvinnor men också stärka kvinnor i denna situation.6  
 
Kvinnor är ofta också förbisedda i fredsprocesser. Operation 1325 menar att 
kvinnor i Palestina marginaliseras i såväl de informella som formella 
fredsprocesserna trots att hela civilsamhället är en viktig aktör i arbetet för fred.7 
Kvinnor lever med hotet av våld ständigt närvarande på grund av den israeliska 
ockupationen samtidigt som normer kring kvinnors roll i samhället blir allt snävare 
på grund av socioekonomiska faktorer också dem kopplade till ockupationen.8  
 
Den primära målgruppen är således flickor och kvinnor på flykt men för att uppnå 
hållbar och långsiktig förändring har vi valt att även inkludera pojkar och män i 
verksamheten. Dessutom arbetar vi kapacitetsstärkande med lokala 
förändringsaktörer (så som artister och socialarbetare) för att de ska kunna 
fortsätta arbeta med konstnärliga och kreativa metoder med utsatta flickor och 
kvinnor och deras psykosociala hälsa.    

 
3 UN Women u.å. https://arabstates.unwomen.org/en/countries/lebanon; World Economic Forum 
2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 
4 OCHA 2021 b. https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/human-rights-women-syria-
between-discriminatory-law-patriarchal-culture 
5 UNFPA 2021. https://www.unfpa.org/news/syrias-decade-conflict-takes-massive-toll-women-
and-girls; ICRC u.å. https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/syria/syrian-women 
6 Euro-Mediterranean Human Rights Monitor (2020). 
https://euromedmonitor.org/uploads/reports/jordanwomenen.pdf 
7 Operation 1325 2020. https://operation1325.se/wp-content/uploads/Resolution-1325-i-
Palestina.pdf 
8 Kvinna till Kvinna u.å. https://kvinnatillkvinna.se/om-oss/vart-arbete/mellanostern/palestina/ 
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2.2 Resurser använda för att nå tänkta effekter  
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, artister som deltagit från Clowner utan Gränsers sida samt artister och 
socialarbetare som deltagit i träningen och arbetet med outreach-grupper runt 
om i Libanon, Syrien, Palestina och Jordanien. Deras expertis inom det 
konstnärliga och kreativa tillsammans med den pedagogiska kunskapen och 
förmågan att kunna skapa meningsfulla relationer till andra människor präglar 
verksamhetens unika karaktär och har varit en absolut förutsättning för att 
verksamheten lyckats. 
 
Sett till det finansiella har verksamheten 2020 genomförts med hjälp av 
ekonomiska medel från Folke Bernadotteakademin i form av ett 1-årigt 
verksamhetsbidrag. 
 
2.3 Aktiviteter  
CAPE har byggt på 6 aktiviteter. 5 av dessa har varit direkt relaterade till arbetet i 
Mellanöstern medan en av aktiviteterna handlat om informations- och 
kommunikationsspridning. 
 

AKTIVITET 1: 
Denna aktivitet har syftat till att stärka det arbete som vi gjort 
tidigare år (CAPE är en flerårig verksamhet). Vi har haft en 
vidareutbildning för artister som var med år 2019 och detta är en 
viktig aktivitet för att lyckas med det hållbarhetstänk som vi har för 
verksamheten. 

 
AKTIVITET 2: 
Aktivitet 2 var att utbilda nya artister i regionen i den konstnärliga och 
kreativa metod som vi använder oss av när vi inom verksamheten 
arbetar med flickor och kvinnor på flykt. 
 
AKTIVITET 3.1: 
Artister och socialarbetare som tagit del av vår träning i konstnärliga 
och kreativa metoder arbetar med outreach-grupper och 
fördjupande workshops för flickor och kvinnor. 
 
AKTIVITET 3.2: 
Likt aktivitet 2 har denna aktivitet syftat till att stärka kapaciteten att 
arbeta med konstnärliga och kreativa metoder för att stärka flickor 
och kvinnors psykosociala hälsa. Här har vi dock riktat oss specifikt till 
socialarbetare som på olika sätt redan arbetar med människor genom 
exempelvis terapi.  
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AKTIVITET 3.3: 
Artister och socialarbetare som tagit del av 
vår träning i konstnärliga och kreativa metoder 
arbetar med outreach-grupper och 
fördjupande workshops för pojkar och män. I 
vissa fall har det varit enskilda grupper och i 
andra fall har det blandats med flickor och 
kvinnor. 
 
AKTIVITET 4: 
Informations- och kommunikationsspridning. 
Vi har också velat lyfta frågan om situationen 
för flickor och kvinnor på flykt inom en svensk 
kontext samt visa hur vi kan arbeta med 
konstnärliga och kreativa metoder i syftet att 
arbeta med jämställhet och fredsfrämjande. 
Detta har skett genom en digital rapport, ett 
seminarium i samband med lanseringen av 
denna samt genom att Clowner utan Gränser 
deltagit i samtal på Folk och kultur.   
 
 
 

 
2.4 Tänkta effekter på kort och medellång sikt 
Verksamheten har planerats och arbetat utifrån 4 delmål: 

 
DELMÅL 1:  
6 - 8 kvinnliga artister som deltog i CAPE 2019 är utbildade till 
certifierade utbildare/ facilitators. 
 
DELMÅL 2:  
6 – 8 nya kvinnliga artister och 4 – 5 nya manliga artister från 
Mellanöstern är utbildade i kreativa och konstnärliga metoder i syfte 
att stärka flickor och kvinnor på flykts psykosociala hälsa och 
rättigheter. 
  
DELMÅL 3:  
Flickor och kvinnor på flykt i Jordanien, Palestina och Libanon och 
Syrien får förbättrad psykosocial hälsa, blir mer medvetna om sina 
mänskliga rättigheter och är engagerade för jämställdhet och fred. 
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DELMÅL 4:  
Spridning av information om hur kreativitet och konstnärliga metoder 
kan bidra till jämställdhet och fred   

 
Alla delmål hade specifika effekter kopplade till dem som vi förväntade oss se i 
slutet av projektet. Nedan följer en sammanfattning av dessa. 
 

• Nätverk av unga och drivande artister har skapats och är starkt i 
Mellanöstern 

• Vi ser ökat engagemang och kunskap hos artisterna som deltagit i 
utbildningen 

• Socialarbetare har tagit del av träningen för att använda kreativa och 
konstnärliga metoder i deras sociala arbete med att stärka flickor och 
kvinnor, pojkar och mäns psykosociala hälsa och rättigheter. 

• Vi har skapat trygga mötesplatser för flickor och kvinnor i Mellanöstern 
• De flickor/kvinnor och pojkar/män som varit en del av outreach-

programmet känner ökat engagemang för fred och jämställdhet 
• Allmänheten, civilsamhället och Clowner utan Gränsers följare på sociala 

medier har inspirerats av projektet 
 
2.5 Tänkta effekter på längre sikt  
Verksamhetens övergripande mål löd enligt följande: 
 

”Att genom kreativa och konstnärliga metoder stärka flickor och 
kvinnor på flykts psykosociala hälsa och skapa trygga mötesplatser 
för dialog och samverkan. Aktiviteter som bidrar till att de deltagande 
flickorna och kvinnorna, män och pojkar får ökat engagemang för 
jämställdhet och fred.” 

 
På längre sikt syftar verksamheten således till att bidra till ökat engagemang för 
jämställdhet och fred. I punkt 2.6 nedan kommer det framgå att vi bygger 
verksamheten på en teori där vi tror oss kunna bidra inte bara till ökat 
engagemang för dessa frågor utan även bidra till att faktiskt skapa jämställda och 
fredliga samhällen. Detta är dock inte något vi tror oss kunna göra på egen hand 
enbart genom denna verksamhet. Sådana stora förändringar kräver arbete på 
systemnivå utanför vår organisations kapacitet. 
 
Vi är dock övertygade om att sådana förändringar också behöver ske på 
individnivå för att överhuvudtaget vara möjliga. Den långsiktiga effekten denna 
verksamhet kan ha är på så sätt att just bidra till ökat engagemang för 
jämställdhet och fred.  
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2.6 Antaganden som ligger till grund för vår förväntan att aktiviteterna 
kommer leda till effekterna  
Verksamheten grundar sig på antaganden där vi menar att det vi gör idag för att 
stärka flickor och kvinnors psykosociala hälsa påverkar deras möjligheter att 
skapa samhällsförändring imorgon. Verksamheten använder konst, kreativitet och 
kultur för att, i ett första skede skapa gemenskap och dialog, stärka egenmakt, 
självförtroende och självkänsla, ingjuta mod och hopp om framtiden. Detta är 
viktiga aspekter för att förbättra den psykosociala hälsan hos flickor och kvinnor 
på flykt. Eftersom vi genom våra aktiviteter lyckas beröra det inre känslolivet och 
externa faktorer så som socialt umgänge samtidigt arbetar vi med detta utifrån 
ett holistiskt perspektiv.  
 
I förlängningen ser vi ovanstående som viktiga steg i arbetet för jämställdhet och 
fred. För det första är förbättrad psykosocial hälsa och socialt stöd en 
förutsättning för att dessa kvinnor överhuvudtaget ska hitta kraften och energin 
som krävs för att stå upp för sina rättigheter och verka för förändring. Genom att 
föra samman kvinnor under regelbundna workshops skapar vi ett nätverk av 
kvinnor där det sociala kapitalet ökar, de bygger tillit till varandra och blir 
varandras stöttepelare. Vi vet av erfarenhet att detta sociala stöd gör att flickor 
och kvinnor orkar och vågar engagera sig i rättighetsfrågor. 
 
Vårt arbete grundar sig på evidensbaserad forskning och på vår långa erfarenhet 
av att arbeta i kris och konfliktdrabbade områden. Bland annat 
Världshälsoorganisationen har uppmärksammat vikten av psykologisk första 
hjälpen för att främja en positiv samhällsutveckling. Att skapa mötesplatser där 
det finns tillgång till både socialt, psykologiskt och emotionellt stöd är långsiktiga 
lösningar för att människor som upplevt kris och katastrofer ska kunna återhämta 
sig och klara sig bättre i framtiden.9 Det finns också forskning på både fysiska och 
psykiska fördelar med att skratta.10 
 
3. Resurser 
 
3.1 Organisationens totala verksamhetskostnader 
Clowner utan Gränser hade totala verksamhetskostnader på 7 638 274kr året 
2020. 
 
 
 

 
9 WHO 2016. https://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/ppt.pdf 
10 Scott 2020. https://www.verywellmind.com/the-stress-management-and-health-benefits-of-
laughter-3145084 
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1793 
flickor/kvinnor och 

pojkar/män har 
deltagit i outreach-

grupper 
 

93 
socialarbetare 
har deltagit i 

träningen för att 
använda vår 

metod 
 

Sociala medier har 

nått 10 747 
personer med 

information om 
verksamheten 

 

3.2 Organisationens verksamhetskostnader som faller inom effektrapportens 
avgränsningar 
De totala verksamhetskostnaderna för CAPE 2020 var 1 557 676kr. 
 
3.3 Övriga relevanta resurser som nyttjats för att nå tänkta effekter 
Ett rikt kontaktnätverk har varit en av de absolut mest nödvändiga resurserna för 
att kunna genomföra verksamheten. Då vi arbetat i regionen under ett antal år har 
vi lyckats skapa ett stort nätverk av artister som gör att vi har en bas av 
kompetens som vi kunnat använda. Då verksamheten till stor del bygger på 
artisternas engagemang att driva verksamheten framåt är detta oerhört 
värdefullt.  
 
Att artisterna i sin tur har ett brett socialt nätverk i de länder de befinner sig i är 
också viktigt. Deras nätverk har gjort att vi kunnat nå ut till människor som vill 
delta i outreach-grupperna; människor verksamheten primärt vänder sig till. 
 
4. Prestationer 
 
4.1 Verksamhetens prestationer 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 artister har 
deltagit i 

träningen för 
att använda vår 

metod 
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5. Utfall och effekter 
 
5.1 Utfall på kort, medellång och längre sikt 
Det övergripande målet för verksamheten har varit att bidra till förbättrad 
psykosocial hälsa hos flickor och kvinnor på flykt. Detta är ett utfall som vi på kort 
sikt önskade se och något som vi i slutet på verksamheten ser att vi lyckats med. 
 
Enkäter visar att 97% av svarande deltagare från outreach-grupper i Libanon och 
Jordanien mår bättre och är gladare efter workshopsen. Vi har också tagit del av 
vittnesmål som visar att verksamheten förbättrat den psykosociala hälsan hos 
deltagare:  
 

“Slowly but surley my mood is changing for the best”  
 

“I have strength now, I can do whatever i want”.  
 

“Today I’m dancing as if I'm... I’m still a young girl”.   
 
Vidare har ett av verksamhetens mål har varit att skapa trygga mötesplatser där 
flickor och kvinnor kan samlas och umgås. Då deltagarna i outreach-grupperna 
delat med sig av personliga erfarenheter, tankar och känslor samtidigt som 
många uppger att de blivit mindre blyga under verksamhetens gång och tar mer 
plats menar vi att vi lyckats med detta.  
 

“I used to be so shy; now I feel stronger and less shy. I think the 
impact of this workshop that I will be stronger in front of my 
colleagues.”   
 
“I feel that my shyness has been shattered through dance; I never 
danced before; this was my first time ever.” 

 
"Since the first day, the director of the centre told us about a girl who 
doesn’t go out of her room, and who doesn’t talk much to anybody. 
The director wanted us to invite her to watch the training and 
participate in the activities; she started talking after this to us and we 
became good friends with her. Then one day she came to me and 
talked about herself and her family!” 

 
Detta syns även i svar vi fått på enkäter som deltagare i outreach-grupper svarat 
på. Av svaranden i Jordanien och Libanon sa:  
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94% att deras 
självförtroende 

förbättrats 
 

97% att de 
vågar uttrycka sin 

åsikt i större 
utsträckning än 

innan 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Som förklarat i tidigare avsnitt kring Clowner utan Gränsers förändringsteori tror 
vi oss på längre sikt kunna verka för både jämställdhet och fredliga samhällen 
genom verksamheten. Då verksamheten precis avslutats är detta inte möjligt att 
mäta ännu och det är inte heller något vi tror oss kunna bidra till helt på egen 
hand. Många olika faktorer spelar in när det kommer till att förändra samhälleliga 
normer och vi kan inte heller anta att vi har svaret på hur jämställdhet ser ut för 
flickor och kvinnor i Mellanöstern. 
Men det finns ändå indikationer på att verksamheten bidragit till att påverka hur 
flickor och kvinnor ser på sig själva och sin roll i samhället något som är starkt 
kopplat till jämställdhet. I Syrien skedde en ökning kring hur många svarande 
deltagare som instämde i att de har rätt att ta sina egna beslut; från 76% innan de 
deltagit i outreach-grupperna till 92% efter de deltagit. I samma undersökning 
svarade 100% att de har rätt att avvisa saker de inte vill efter workshopsen 
tillskillnad från 78% innan. Det är alltså en ökning med 22 procentenheter. 
 
Vår förändringsteori bygger också på en tro om att verksamheten bidrar till att 
lägga grunden för fredliga samhällen. Även detta är något vi ser som ett 
långsiktigt utfall och inte heller här förväntar vi oss kunna bidra till detta 
oberoende av externa faktorer. Det vi dock kunnat se är att verksamheten givit 
deltagare verktyg för att kommunicera och hantera känslor på ett konstruktivt 
sätt. 70% av svarande deltagare i Syrien tycker att de ofta eller alltid har bra 
verktyg för att ventilera sin ilska på. Detta jämfört med 40% innan outreach-
programmet. I likhet med detta har vi fått berättat av grupper från Libanon att en 
av de saker de tyckte bäst om med verksamheten var “discharging anger without 
causing harm to people”.  
 
16åriga Aya var deltagare i workshops i Jordanien och berättar om hur hon nu 
börjat hitta ett annat språk att använda i stället för våld:  
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"I used to beat my younger brother a lot, and he did as well. After the 
sessions I tried to find a common language between us. Now we play 
a lot together and we have fun. He is telling me many things more 
than before"  

 
“The teenagers in the group were the most dynamic and supportive 
to each other. They have admitted that they managed to break 
barriers like being shy or not expressing their emotions. They have 
found aspects in themselves which they did not realize before like 
being talented in acting or drawing or being courageous.” 

 
“It's the story about a boy who never talked about his dad. But when 
it came to the 30 seconds exercise, he unconsciously talked about 
his father who is in prison and who is never really around. Later that 
night his mother called Shirine (the focal person from Mission Joy - 
local partner) and told her that for the first time he really cried over it 
and that it's the first time he expressed his feelings about how 
bothered he is with this.” 

 
Dessutom har verksamheten varit en plats där människor från olika religioner 
mötts, något vissa var med om för första gången. Det innebär att vi börjat skapa 
relationer mellan människor som annars inte skulle mötts på grund av just olika 
religiösa tillhörigheter. Det finns således indikationer på att verksamheten bidrar 
till fredligare samhällen. 

 
6. Så här har det gått 
 
6.1 Prestationer i förhållande till satta mål och utmaningar  
Pandemin och den rådande situationen i Mellanöstern, både politiskt och 
ekonomiskt, gjorde att vi behövde lagga om planen för hur vi utformade 
verksamheten. Tidigare år har det mänskliga mötet som uppstår när vi kan träffas 
i samma rum varit en central del av verksamheten; nu blev vi tvungna att tänka 
om. En del av verksamheten har skett digitalt istället medan vissa grupper blivit 
mindre samt haft färre men längre träffar för att minska på resandet. Det digitala 
formatet har varit särskilt utmanande. Utmaningen har legat dels i att få det 
tekniska bitarna att fungera; internetuppkopplingen är inte alltid att lita på och 
det är svårt att få ett flyt i digitala workshops när uppkopplingen hackar. Dels har 
utmaningen varit att lyckas bygga de relationer och skapa den mänskliga kontakt 
som vårt arbete till stor del baseras på. 
 
Med tanke på dessa utmaningar och utifrån de mål som sattes upp i början av 
verksamheten är vi mycket nöjda med de prestationer vi nått. Totalt sett har vi 
nått fler socialarbetare än tänkt från början vilket inneburit att verksamheten i 
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förlängningen nått fler deltagare i outreach-grupper. Att så pass många vill vara 
en del av verksamheten tyder också på att verksamheten fortsatt är både 
behövd och uppskattad. 
 
6.3 Lärdomar och vad vi avser göra för att upprätthålla och förbättra 
resultatet i framtiden 
Nytt för året 2020 har varit att vi inkluderat pojkar och män i projektet och vi ser 
nu att detta har varit oerhört positivt. De öppnat upp sig och delat med sig av 
erfarenheter och känslor något som är viktiga delar i att börja förändra sociala 
normer och arbeta för jämställdhet. Detta är en lärdom som vi tar med oss in i 
vårt framtida arbete och vi kommer fortsätta att inkludera pojkar och män i 
verksamheten.  
 
Något oväntat som framkom i utvärdering för träningen av artister och 
socialarbetare i Syrien var att träningen minskade spänningar mellan dem som 
berodde på deltagarnas olika bakgrunder. Vi har arbetat tydligt med ett 
konfliktperspektiv i verksamheten men då främst utifrån deltagarna i outreach-
grupperna. Att träningen minskar spänningar mellan artister tyder på att 
konfliktaspekten adresseras även i denna del av verksamheten något som vi ser 
som positivt och viktigt. Vi har således hittat något oerhört speciellt när vi arbetar 
med kombinationen av att låta människor mötas under prestigelösa former där 
lekfullhet är ett av ledorden.     
 
Ytterligare en intressant aspekt som framkom i utvärderingen var att samtal kring 
begreppen fred och jämställdhet kan ligga alltför långt bort för deltagarna. I stället 
lämpar det sig bättre att samtala om social förändring. Alltså att närma sig dessa 
frågor på en mindre skala. Detta bekräftar vår teori om att vi behöver börja 
arbetet för fred och jämställdhet med individers självkänsla och självförtroende, 
frustrationer samt gruppdynamiker. Det lär oss också att vilka ord vi använder när 
vi börjar arbeta med nya grupper spelar stor roll för deras inställning och förmåga 
att ta till sig innehållet.  
 
Vidare har pandemin gjort att vi arbetat hårt för att ta fram digitala sätt att 
arbeta. Vi har lyckats genomföra träningar helt utan internationella resor vilket 
varit ett stort kliv för Clowner utan Gränser. I slutskedet av projektet ser vi dock 
att det finns ett behov av att fortsätta utveckla de lekar och övningar som ingår i 
materialet för kreativ facilitering. Till följd av situationen i Libanon har Plan-
personalen genomfört sitt arbete med barn och ungdomar främst digitalt 
och/eller genom röstmeddelanden. Det ger upphov till frågan “hur leker vi med 
varandra utan att vara i samma rum och utan att se varandra?” Detta är något vi 
tar med oss in i den fortsatta verksamheten och som kräver att artister får chans 
att mötas och arbeta med metodutveckling. Därför ser vi erfarenhetsutbyte 
mellan artister som oerhört viktigt för att kunna utveckla vårt arbete och planerar 
att genomföra detta inom verksamheten 2021. 
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Resultaten visar, som tidigare nämnt, att 
verksamheten är både behövd, uppskattad 
och viktig för de människor som deltar. Vi vet 
från verksamhetens tidigare år att de som 
deltagit fortsätter träffas trots att just deras 
outreach-program avslutats vilket gör att 
verksamheten börjat anta formen av en 
gräsrotsrörelse. Det viktigaste vi kan göra för 
att upprätthålla denna utveckling är att 
verksamheten fortsätter på ett hållbart sätt. 
Därför arbetar vi för att göra CAPE till ett 
stående program inom Clowner utan Gränsers 
verksamhet med en mer långsiktig 
finansiering.      

 
 
7. Mätning 
 
7.1 Definitioner för de mått som används för att mäta prestationer, utfall och 
effekter  
Clowner utan Gränser arbetar med både kvalitativa och kvantitativa mått för att 
mäta effekten i all vår verksamhet och så även i CAPE. Den kvantitativa datan 
handlar om statistik och används som ett direkt mått på hur många vi nått med 
verksamheten. Inom CAPE har vi samlat in statistik på: 
 

• Hur många artister som tagit del av träningen 
• Hur många socialarbetare som tagit del av träningen 
• Hur många flickor/kvinnor som deltagit i outreach-grupper 
• Hur många pojkar/män som deltagit i outreach-grupperna 

 
För att få en mer nyanserad bild av vad verksamheten bidragit till och hur den 
påverkar de deltagare som är delaktiga samlar vi också in information kring detta 
genom kvalitativa medel. Detta har skett på följande vis: 
 

• Enkäter deltagarna i outreach-programmet fått svara på 
• Intervjuer med deltagarna i outreach-programmet 
• Utvärderingar med deltagare i outreach-programmet 
• Samtal med artisterna och socialarbetarna som lett outrech-grupperna för 

att samla in deras reflektioner och observationer 
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7.2 Processen för att samla in data och beräkna rapporterade mätresultat 
Då verksamheten har skett digitalt från Clowner utan Gränsers sida har vi inte 
själva varit på plats för att dela ut enkäter och genomföra intervjuer och 
utvärderingar. Detta har i stället skötts av våra partners och de 
artister/socialarbetare som varit med på plats och som lett outreach-grupperna. 
Därför är det viktigt för oss att ha nära relation med våra partners och artister 
och ha regelbunden kontakt för att ta del av hur verksamheten fortlöper. De 
vidareförmedlar sina observationer, speciella stunder och historier de fått ta del 
av samt sammanställningar av enkäter. När vi på kansliet hämtat hem denna 
information slår vi samman statistiken från alla olika länder samt går vi igenom 
materialet för att:  
 

• Hitta genomgående teman i berättelserna och svaren för att dra slutsatser 
• Kunna se förändringar i svar från verksamhetens början jämfört med slutet 

 
 
 
 
 


