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VISION & MISSION

VISION & MÅL ALLEZ-HOP!

VISION
Vi vill skapa en värld där alla barn har lika 
möjligheter att växa och utvecklas trots 

olika social, ekonomisk och  
kulturell bakgrund.

MISSION
Vårt uppdrag är att med nycirkus som  

verktyg ge alla barn möjlighet till personlig  
utveckling med självkänsla och grupp-
samarbete i förgrunden samt vara en  
plattform för integrering i samhället.

Bild: Lennart Sjöberg
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BAKGRUND  
OCH PROBLEMATIK

Samhälle - Göteborg är idag en av Europas mest segregerade 
städer. Invandrare och nyanlända koncentreras till vissa förorter 
i staden. Många av barnen i Göteborgs socioekonomiskt  utsatta 
områden drabbas av sysslolöshet och låg självkänsla vilket kan 
leda till depression och i framtiden till missbruksproblem och i 
förlängningen en risk att dras in i kriminella gäng.  Många barn 
och unga mår även dåligt idag p.g.a att segregationen ökar i 
vårt samhälle. De socioekonomiska och kulturella skillnaderna är 
stora vilket inverkar på livsvillkor och hälsa som främst påverkar 
barnen. Intolerans mot invandring är en annan stressfaktor för 
barn med invandrarbakgrund. Befolkningen har få möjligheter 
att träffas vilket ytterligare ökar fördomar och minskar förståels-
en mellan människor.

Grupp - Konkurrensen i dagens samhälle utsätter många 
barn för stress, motverkar deras förmåga till gruppsamarbete 
och solidaritet och sänker deras självkänsla. Prestationsstressen 
kan vara en utmaning för många barn och unga och göra att de 
mår dåligt. Segraren prioriteras i idrottstävlingar och idén om 
konkurrens betonas och värdesätts överhuvudtaget i samhället, 
men de förmodade fördelarna med t.ex. idrottstävlingar kan ver-
kligen ifrågasättas. Konkurrens är en oemotsagd faktor som även 
anses vara avgörande för professionell och personlig framgång. 
Flera undersökningar visar att många barn känner sig osäkra, 
utsatta och stressade i sin vardag  idag.

Individ - Den låga självkänslan hos barn idag, både i centrum 
och i de segregerade förorterna, kan bero på många faktorer 
varav segregationen, fördomar mot invandrare och konkurrensen 
i barnens vardag är bland de viktigaste. Det leder till en känsla av 
utanförskap vilket gör dem osäkra och rädda att göra misstag och 
hämmar deras förmåga att övervinna utmaningar inom många 
områden i livet; fritid, skola, idrott, yrkesutbildning.

BAKGRUND &  
PROBLEMATIK ÅRSRAPPORT 2018
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VÅR IDÉ –  
VÅR STRATEGI

Cirkus Unik verkar på tre olika nivåer: individ-, grupp- och samhällsnivå. 

På individnivå lägger vi stor vikt vid att främja självkänslan hos barnen. Som 
grund för detta skapar vi en trygg miljö där barnen kan utvecklas i sin egen takt utan 
att jämföra sig med andra. Vikten läggs på själva utvecklingsprocessen och inte vid 
prestationer. Om ett barn kan göra ”fel” inför sig själv och gruppen utan att känna sig 
obekväm då har vi kommit långt. Vi arbetar med att lugna de oroliga och utmana de 
lugna till vidare framsteg. Cirkus handlar just om att hantera utmaningar, fysiska och 
psykiska, och med vårt personliga bemötande respekterar vi var och ens utveckling

På gruppnivå värdesätts just lagarbete och samarbete. Vi arbetar för att barnen ska 
känna tillhörighet i gruppen och ta ansvar för gruppen och vilja hjälpa sina kamrater. 
Alla har en plats i cirkus oberoende av prestation och var och en kompletterar de andra 
i gruppen. Ett fint exempel är när vi bygger pyramider där var och en måste vara lyhörd 
för sin egen och de andras plats i konstruktionen annars faller den samman. Barnen 
lär sig respektera och acceptera varandras olikheter eftersom det inom cirkus inte finns 
konkurrens. Genom att acceptera varandras olikheter accepterar barnen sig själva – vi 
är alla olika och lika! För att ytterligare understryka gruppens betydelse startar 
vi och avslutar varje lektion på samma symboliska sätt genom att forma en stor 
cirkel där alla håller varandras händer och tillsammans utbrister i vårt  
gemensamma cirkusrop: “Allez hop!”.

Den tredje nivån på vilken vi arbetar är samhällsnivån, där syftet är att främja  
inkludering i vårt samhälle av barn och vuxna med olika socioekonomisk och  
kulturell bakgrund. Vi vill skapa en mötesplats och ge möjlighet för barn och deras 
föräldrar att träffa andra från olika bostadsområden – alla med cirkus som en 
gemensam nämnare och universellt språk. Vi vill ta tillvara 
den rika kulturella mångfalden i vårt samhälle och visa på att 
likheterna överbryggar olikheterna och att olikheterna är en till-
gång. Med en god grund lagd redan på individ- och gruppnivån 
kan barnen på ett naturligt sätt känna sin egen tillhörighet i 
samhället med sina olikheter och likheter, samt acceptera andra 
med olika bakgrund än de själva.

VÅR IDÉ –
VÅR STRATEGI ALLEZ-HOP!

SAMARBETE

INKLUDERING

SJÄLVKÄNSLA
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MÅLGRUPP ÅRSRAPPORT 2018

MÅLGRUPP

Cirkus Unik riktar sig till barn från 7 - 12 år från 
olika områden men främst i de utsatta områdena 
i Göteborg med målet att minska utanförskapets 
negativa inverkan. 

Vi ser hur viktigt det är att ge barn en chans till 
meningsfull fritidsaktivitet i tidig ålder för att ge 
större möjlighet till inkludering i samhället och 
för att förebygga eller bryta ett negativt mönster 
av utanförskap. Barnen är de framtida ledarna 
i vårt samhälle vilket gör det viktigt att på ett 
positivt sätt påverka deras inställning till olik-
tänkande. 

Vi anser att individen och samhället utvecklas 
när vi delar med oss av våra likheter och olik-
heter och lär oss ökad tolerans, respekt och sa-
marbete. Vi arbetar därför med målgrupper med 
socio-ekonomisk och kulturell mångfald. 

I de utsatta områdena har många barn en 
utländsk bakgrund och ofta känner sig deras 
föräldrar inte inkluderade i samhället trots att de 
ofta bott i Sverige i mer än 10 år. I centrala Göte-
borg är det tvärtom betydligt fler antal föräldrar 
med svensk bakgrund, vilket gör det väldigt 
intressant ur ett mångfaldsperspektiv med våra 
plattformar där alla barn och föräldrar får mötas.

Vi arbetar med inkludering utifrån ett brett pers-
pektiv - med olika utanförskapsområden i åtanke 
och  därför har vi även detta år fortsatt vår  verk-
samhet för barn med funktionsvariationer.

Vår primära målgrupp är barnen, men vi har 
också andra sekundära målgrupper, såsom 
föräldrar, fritidspedagoger och idrottslärare som 
förstås har stort inflytande i barnens liv.
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Källa: Lundquist, Åsa. 2017. Jämlikhetsrapporten. Rapport/Göteborgs Stad
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CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!

I Cirkusskolorna erbjuder vi en meningsfull sysselsättning som ökar barns självkänsla och 
gruppsamhörighet. Små grupper möjliggör ett Unikt och personligt bemötande av varje barn där 
vi uppmärksammar deras konstanta utveckling och hjälper dem att hela tiden utmana sig själva, 
var och en i sin egen takt. 

I samarbetet med Kulturskolan Göteborg gjorde vi initialt en kartläggning för att välja ut de mest 
utsatta skolorna i Göteborgs förorter. Cirkusskolan verkar under barnens fritid, i deras trygga 
värld,  i skolans idrottshall varje vecka under minst ett år,  vilket gör att vi skapar tillit och trygg-
het för barnen via våra pedagoger.

Dessutom har vi fyra grupper i Majorna och en i Lundby dit föräldrar kan anmäla sina barn.

BARN 
SAMMANLAGT 

HAR DELTAGIT I VÅR 
CIRKUSSKOLA ÅR 2018

RANNEBERGEN 
BISKOPSGÅRDEN

FRÖLUNDA
MAJORNA

HISINGS BACKA
BERGSJÖN

LUNDBY
TYNNERED

TEKNIKER
JONGLERING
AKROBATIK
PYRAMIDER

LUFTAKROBATIK SOM 
TYG, RING, REP, TRAPETS

CIRKUSSKOLA

SAMARBETE 
MED SKOLOR

11

LEKTIONER ÅR

540

GRUPPER

21

ANTAL OMRÅDEN

8

388
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CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!

STATISTIK OCH PROGNOS
DIAGRAM ÖVER CIRKUS UNIKS TILLVÄXT FRÅN 2014 – 2018
Efterfrågan av våra tjänster har fortsatt att öka från 2017 till 2018. För att kunna möta den har vi ut-
vecklat och utökat vår struktur bland annat genom att utbilda nya lärare i vår metodik till cirkussko-
lorna.

Vi har utökat samarbetet med Skapande Skola i Göteborg samt prioriterat barn med 
funktionsvariationer, och har nu fyra grupper med Funktionsvariationer från Tynnered. 
Från 2017-2018 har vi även vuxit med en grupp i Lundby.

HT 2014 VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017 VT 2018 HT 2018 PROGNOS
VT 2019

Antal platser per grupper:

Antal platser i cirkusskola:

HT 2014 VT 2015 HT 2015 VT 2016 HT 2016 VT 2017 HT 2017 VT 2018 HT 2018 Prognos
VT 2019
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AVSLUTNINGSSHOW 
CIRKUSSKOLAN 2018, 
“PEPPARKORNEN”
Barnen fick möjlighet att stolt visa för sina nyfikna föräldrar, familj, lära-
re och klasskompisar  en show med inslag av styltor, akrobatik, rep, ring 
och sång. 

De fick också fina diplom och present att ta med hem som minne. 

ANTAL 
FÖRÄLDRAR

102

ANTAL I 
PUBLIKEN

575

STADSDELAR

9

GENOMSNITTLIG 
PUBLIK PER 

FÖRESTÄLLNING

64

TEMA 2018 - PEPPARKORNEN
“ I dagens samhälle får vi alltid lära oss, ensam är stark. Men vid mot-
gångar är det inte alltid så lätt att klara sig själv. Ibland kan vi behöva 
bli påminda om att vi klarar av mer än vi tror, av en förälder, av en 
släkting eller kanske av en vän. Som tur är så finns det dem som vill 
hjälpa till, som vill stötta, som vill uppmuntra, som vill peppa. Cirkus 
Unik presenter i samarbete med er skola showen Pepparkornen! ”

www.instagram.com/p/BrNBJ6SBqrV/

CIRKUSSKOLA ALLEZ-HOP!
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UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

ALLEZ-HOP!

För att mäta våra resultat i cirkusskolan har vi använt oss 
av två metoder: 1) Värdehjulet - en metod tillsammans med 
barnen för att mäta utvecklingsområden inom gruppen 2) 
enkät med föräldrarna.

1. VÄRDEHJULET
Vi ser en meningsfull förändring i grupperna som vi arbe-
tar med och därför har vi utvecklat en metod för att mäta 
utvecklingen. Vi har sammanfattat den inom fem olika 
områden.

Barnen väljer ut två aspekter som de vill utveckla och 
cirkuspedagogerna väljer två baserade på gruppens behov. 
Varje lektion utvärderar barnen tillsammans med pedago-
gerna deras utveckling. Detta ger möjlighet till ansvarsta-
gande, delaktighet och ökad medvetenhet. Vi fortsätter att 
utveckla metoden.

1. SAMARBETE
2. RESPEKT

3. KONCENTRATION
4. JÄMSTÄLDHET
5. SJÄLVKÄNSLA
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ALLEZ-HOP!
UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

Det är möjligt att se en tydlig utveckling i alla ämnen för alla grupperna som i genomsnitt har  
ökat 26% från början av höstterminen till slutet av terminen. Barnen tillsammans med sina  
cirkuspedagoger avsätter en tid varje lektion där de diskuterar de viktigaste aspekterna som 
hänt under dagen och kan komma fram till nya lösningar och mål. Den sociala utvecklingen 
hjälper barnen att sätta ord på sina känslor, lösa konflikter och ökar gemenskapen eftersom 
alla tillsammans vill bli bättre på att bidra till en bättre stämning i gruppen. 

VÄRDEHJULET RESULTAT

HT18 Koncentration Superhjälte Jämställdhet Respekt Samarbete

Start på terminen 47% 52% 54% 63% 56%

Slut på terminen 68% 91% 79% 78% 83%

Genomsnitt        
utveckling

21% 38% 31% 14% 28%

0%

START 
PÅ TERMINEN

SLUT 
PÅ TERMINEN

25%

50%

75%

100%

KONCETRATION

SUPERHJÄLTE

RESPEKT

JÄMSTÄLLDHET

SAMARBETE

Resultat för alla våra grupper under Höst 2018:

Gennomsnittlig grupputveckling - Alla grupper höst 2018
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2. ENKÄT MED FÖRÄLDRAR

ALLEZ-HOP!
UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

CIRKUSSKOLAN

95%
INFORMATION

FEEDBACK FRÅN FÖRÄLDRAR

88%
CIRKUSPEDAGOGERNA

96%

“Att det inte bara handlar om 
aktivitet, utan att ni också pratar 
om livet, vänskap och vikten av 
gemenskap med barnen.” 

Toppenprojekt. Så glad att mitt 

barn får vara delaktig. “Keep 

up the good work”. 

“Att alla barn får utmanas och 

utvecklas i egen takt. Även fin 

stämning.”

Vid terminens slut delade vi ut enkäter för att undersöka 
hur nöjda föräldrarna och barnen  är med cirkusskolan, 
pedagogerna samt informationen från Cirkus Unik. 

Enkäten visade ett nöjdhetsindex på:
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CIRKUSSKOLA ÅRSRAPPORT 2018

PEDAGOGISKT STÖD

VÅRA PARTNERS

Cirkus Unik har under 2018 inlett ett samarbete 
med Pia Björnstad, f.d lärare i pedagogik, för att få 
ännu fler pedagogiska verktyg till utmanande situa-
tioner som våra cirkuspedagoger möter i undervis-
ningen. Vi ser det stora värdet i att få ta del av en 
utomståendes perspektiv och att få vägledning och 
stöd från en person med många års erfarenhet av att 
utbilda pedagoger. 

“Jag är pensionerad gymnasielärare i 
ämnet pedagogiskt arbete för barn och 
unga. Det är för mig en ära att arbeta 
som pedagogiskt stöd för Cirkus Uniks 
kompetenta cirkuspedagoger.

Cirkus Unik gör skillnad för barn och 
unga i Göteborg med en genomtänkt 
pedagogik och en lustfylld verksamhet 
med stort hjärta. ”

Pia Björnstad
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BARNENS HISTORIER ÅRSRAPPORT 2018

BARNENS HISTORIER

BERÄTTELSE 1
ALEX

Jag skulle vilja prata om ett barn som inte 
naturligt gör så mycket väsen av sig och som har 
svårt att tro på sig själv. Ett barn som det är lätt att 
glömma namnet på och som lätt hamnar i skug-
gan av sina kompisar. Ett så kallat osynligt barn.

Barnet började på Cirkus Unik under hösten. 
Hen visade inget säreget intresse för cirkusen och 
uttryckte egentligen aldrig huruvida hen gillade 
lektionerna eller inte, men hen dök alltid upp och 
deltog.

På skolan som Barnet går på finns en ganska hård 
jargong och det gick att märka att Barnet inte 
riktigt trivdes i den. Jag upplevde det inte som att 
hen var utsatt för mobbning i gruppen, men det 
märktes att hen alltid hamnade i bakgrunden och 
hade inte riktigt plats att uttrycka sig bland alla de 
extroverta kompisarna.

Allt vi testade på cirkusen tyckte Barnet var läskigt 
och hen litade inte på att hen skulle ha förmågan 
att hålla sig kvar i luftakrobatiken. En lektion kom 
hen plötsligt och vägrade göra kullerbyttor, vilket 
inte hade varit ett problem på hela terminen. Bar-
net hade ganska låga tankar om sin egen kapacitet.

Det var även svårt att samarbeta och att hålla 
hand med kompisar av det motsatta könet.

I takt med att vi kom igång med Värdehjulet 
(Cirkus Unik grupputveckling mätnings metoden) 
började jag se en förändring hos Barnet. Jag tror 
att många saker blev tydligare för Barnet och hen 
var väldigt mottaglig för det teoretiska i att fylla i 
ett diagram. När vi alla satte oss ner i ringen fick 
hen också större utrymme att prata.

Ämnet jämställdhet var nytt och lite svårt för 
gruppen, men det var även det vi kunde se snab-
bast resultat i, även för Barnet i berättelsen. Det 
dröjde inte länge förrän barnen själva började 
föreslå att de skulle blanda mellan könen i samar-
betsövningar.

Vi pratade också om att vara snäll mot sig själv 
och att peppa varandra och jag kunde se i praktik-
en att det till slut även nådde Barnet. Hen började 
ta för sig mer och vågade testa fler nya saker. Det 
skapades en mer tillåtande miljö i gruppen vilket 
gynnade Barnet i att kunna ta mer plats.

På avslutningsshowen deltog Barnet, hen gjorde 
kullerbytta själv och samarbetade i parakrobatik 
med ett barn av motsatt kön. Barnet är fortfarande 
tystlåten, men jag tycker inte att det handlar om 
att försöka förändra barnens sätt att vara utan 
snarare ge utrymme för att våga tänja på gränser-
na.

Det är lätt att se förbi ett osynligt barn och då blir 
det ännu viktigare med sammanhang där de bar-
nen får bli sedda och känner sig trygga i att våga ta 
mer plats.

*Ur en cirkuspefagogs perspektiv
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Cirkuspedagogen Carolina berättar att eleven Kim 
startade sin tid med Cirkus Unik med entusiasm 
men med en förvirrad bild av hur en ska behandla 
sina klasskompisar och lärare efter kön.

Kim hade alltid svårt att beblanda sig med det 
motsatta könet och visade större respekt för lärare 
som hade samma kön som sig själv.

Ett tydligt exempel var vid avslutningarna av 
lektionerna då vi alltid avslutade i ring genom att 
hålla hand för att tacka för dagen, då Kim vägrade 
att hålla hand med det motsatta könet. Det kunde 
ta flera minuter innan det gick att avsluta orden-
tligt och att ha med Kim i avslutningen, detta 
påverkade även Kims närmsta vänner som gärna 
gick i samma riktning som Kim.

När det började märkas en tydlig utveckling hos 
Kim, var när vi introducerade värdehjulet. Kim 
fick då ett tydligt mål och ville nå det tillsammans 
med sina klasskompisar. Kim tog själv initiativ till 
att gruppen skulle hjälpas åt och försökte även få 
med dem i den riktningen.

Detta påverkade såklart hela gruppen då Kim är 
en person som gärna tar lite plats och är en före-
bild för de andra.

Kim började få respekt för båda sina cirkus peda-
goger , som har olika kön , och såg inget problem 
med att samarbeta med någon i gruppen.

Visserligen finns det fortfarande lite tveksamheter 
ibland med synen av de olika könen för Kim, men 
med tanke på en sådan stor förändring så snabbt 
så finns det helt klart stora möjligheter för den här 
eleven.

Det är en ära att ha varit en del av Kims resa och 
veta att en har hjälpt till lite.

*Kim är ett fiktivt namn

BARNENS HISTORIER ALLEZ-HOP!

BERÄTTELSE 2
KIM

Bi
ld

: L
en

na
rt

 S
jö

be
rg

18



BARNENS HISTORIER ÅRSRAPPORT 2018

BERÄTTELSE 3
ELLIOT

När jag började jobba som Cirkusinstruktör i en 
av våra skolor hösten 2017, så såg jag direkt ett 
barn som var väldigt blyg och osäker.

Det här barnet hade jobbigt att komma in på le-
ktionerna och ville ha väldigt mycket närkontakt 
med mig som pedagog för att känna trygghet. 
Hen vågade inte yttra sig och blev väldigt lätt 
ledsen och upprörd när inte något gick.

Idag bara 6 månader senare så ser jag ett barn 
som kommer inspringandes till lektionen, och 
med massor av glädje och en nyfikenhet inför 
vad lektionen ska erbjuda.

Hen kommer fortfarande fram och kramar i 
början och slutet av lektionen men vill vara med 
alla kompisarna och testa allt som erbjuds, en 
riktig superhjälte som vi säger på Cirkus Unik.

Vi lärare ser även att de andra barnen känner 
sig väldig trygga med hen och vill gärna vara 
nära hen.

Det är nu när jag börjat reflektera mer över 
barnens utveckling rent socialt som jag inser 
att det här är en mycket starkare och lyckligare 
person. Det är nästan som ett nytt barn jag har 
framför mig, och jag har väldigt svårt att tänka 
att hen var så blyg och försiktig som hen var.
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FUNKTIONS-
VARIATIONER ÅRSRAPPORT 2018

Cirkus Unik har sedan under VT 2017 haft möjligheten att få ar-
beta med barn med funktionsvariationer som tex koncentrations- 
och språksvårigheter samt barn med  hörsel- eller synnedsättnin-
gar i en skola i Göteborg. Vi har sett barnen göra enorma framsteg 
på bara ett par lektioner och både skolledning och föräldrar har 
bett om förnyat samarbete. Vi är glada över att vi i samarbete med 
Kulturskolan och Skapande Skola kunnat fortsätta samarbetet 
även under 2018.

 Dessa barn har mycket svårt att närvara vid den ordinarie 
idrottsundervisningen. Komplicerade regler och långa genomgån-
gar är svårt och leder inte sällan till känsla av utanförskap, konflik-
ter, missförstånd och kommunikationsproblem.

Nycirkus har för dem inneburit en ny och friare träning där varje 
barn har hittat sin plats där de gjort stora framsteg med ökad 
självkänsla och bättre gruppsamarbete som resultat. Nycirkus är 
ett universellt språk som alla förstår och kan “tala” vilket är en stor 
lättnad för barn med språksvårigheter.

 I cirkusen behöver man ej konkurrera med andra; varje barn 
utvecklas i sin egen takt med glädje och med bara sig själv som 
måttstock. Alla barn är unika!!

CIRKUS FÖR BARN MED  
FUNKTIONSVARIATIONER

ANTAL  
BARN 2018

FUNKTIONSVARIATION

45

TAL SPRÅK HÖRSEL SYN
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MÖTESPLATS ÅRSRAPPORT 2018

MÖTESPLATS

Vår metod är baserad på att skapa en plattform 
där barn och föräldrar från olika socio-ekonomisk 
och kulturell bakgrund kan mötas. Cirkus Unik 
undervisar inte bara barn i förorterna vilket ger oss 
en möjlighet att erbjuda tillfällen för barnen från de 
olika områdena att träffas. Vi anser att integra-
tion inte bara handlar om att inkludera barnen 
från förorterna till centrum, men också att inklud-
era barnen från centrum med “hela” deras stad, 
därför ordnar vi möten  i olika förorter varje gång.

Cirkus Uniks Cirkusskolor i samarbete med 
Kulturskolan har under våren 2018 tränat 
barn i 21 cirkusgrupper över hela Göteborg. 
De träffades i slutet av maj för en stor ge-
mensam terminsavslutning i Sjumilahallen, 
där Cirkus Uniks historia startade 2015.

 231 barn och föräldrar hade roligt till-
sammans. Barnen lekte, föräldrarna sa-
marbetade i olika uppgifter och alla fikade 
tillsammans. Som avslutning på dagen fick 
alla njuta av en stor överraskning: Cirkus 
Uniks artister/pedagoger uppträdde för 
dem. Vilken avslutning!

CIRKUSKALASET

youtu.be/p4orhPFmJQY
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CIRKUSSTAFETT ÅRSRAPPORT 2018

Cirkusstafett, Cirkus Uniks spännande satsning fortsätter i samarbete med 
Skapande skola, Västra Göteborg, under skoltid i samarbete med skolornas 
idrottslärare. Projektet uppfattas som en tripod:

1. En klass i årskurs 4 i fem utvalda skolor kommer att få möjligheten att lära sig 
cirkustekniker.

2. Processen kommer att filmas och eleverna tillsammans med filmaren skapar en 
film som visas som inspiration i nästa skola- därav namnet Cirkusstafett. I slutet av 
skolåret  kommer filmerna att sammanställas och visas på en gemensam avslutning-
sträff med show av Cirkus Uniks artister.

3. Alla idrottslärare får under lektionen på samma gång fortbildning där Cirkus Un-
ik kommer dela med sig av olika teoretiska och praktiska verktyg för att stimulera 
gruppsamarbete utan konkurrens

CIRKUSSTAFETT

Skola 1 Skola 4Skola 2 Skola 5Skola 3 Stor
träff

CIRKUS FILM

FORT-
BILDNING

ANTAL  
BARN 2018

SKOLOR
HT17 OCH VT18

168

5
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CIRKUSSTAFETT ALLEZ-HOP!

youtu.be/UlBu9BZsL9A 

youtu.be/Y24J7eykQ8E

youtu.be/kNMFoJdJQHw

youtu.be/veQggvC2HA0

Cirkus Unik Cirkusstafett Önneredsskolan HT17

Cirkus Unik Cirkusstafett Långedragsskolan VT18

Cirkus Unik Cirkusstafett Ängåsskolan VT18

Vättnedalsskolans film är under 
bearbetning och kommer inom kort 

att finnas på youtube. 

Cirkus Unik Cirkusstafett Kannebäcksskolan VT18
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CIRKUSSTAFETT ALLEZ-HOP!

CIRKUSSTAFETTAVSLUTNINGEN
Den 8:e Juni 2018 i biosalongen på Frölunda Kulturhus fick alla de 
medverkande 168 eleverna från Önneredsskolan, Vättnedalsskolan, 
Kannebäcksskolan, Långedragsskolan och Ängåsskolan tillsam-
mans med deras lärare för första gången träffas för att se stafettpin-
nen gå i mål!

Vi hann med filmvisning, fika och showen “Våga Vara” från Cirkus 
Uniks artister.

Stort tack från alla oss på Cirkus Unik! 

Se även showen VÅGA VARA under avsnittet shows nedan!
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WORKSHOPS ÅRSRAPPORT 2018

ANTAL BARN

ANTAL BARN GRUPPER SKOLOR

ANTAL  
WORKSHOPS

2609

323 23 3

WORKSHOPS

90

Under alla skollov håller vi workshops. Där kommer 
vi i kontakt med barn från hela Göteborg med omnejd 
och kan introducera en helt ny aktivitet med oanade 
och spännande cirkustekniker, vilket hos deltagarna 
kan väcka en önskan om en rikare fritidssysselsättning. 
Det är också en möjlighet att väcka dolda talanger och 
intressen. Delaktighet är en viktig del av Cirkus Uniks 
strategi, och här kan barnen prova på, på riktigt.

Cirkus Unik har under 2018 fått möjligheten att ha ett samarbete 
på hösten med Alingsås kommun via Skapande Skola. Vi åkte till 3 
skolor under skoltid och undervisade i olika cirkustekniker, och där 
mötte vi 23 grupper - sammanlagt 323 barn!!

ALINGSÅS KOMMUN
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WORKSHOPS PARTNERS

GÖTEBORG STAD

ANDRA BOLAG OCH 
ORGANISATIONER

LERUMS KOMMUN
Flora Fritidsgård

Östad skola, Sjövik

Alingsås Kulturhus

ALINGSÅS KOMMUN

STENUNGSUND 
KOMMUN

LILLA EDETS 
KOMMUN

WORKSHOPS ALLEZ-HOP!

Västra Hisingen - Sjumilahallen, Biskopsgårdens dag

Östra Göteborg - Kortedala fritidsgård, Sandeklevshallen

Örgryte - Härlanda

Västra Göteborg, Bergkristallsparken

Lundby, Flunsåsparken

Frölunda, Frölunda Kulturhus, Positivparken
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SHOW ÅRSRAPPORT 2018

SHOW

SISTA-MINUTEN-RESAN

HAND I HAND

ANTAL 
SHOWS

10

PUBLIK

2130

https://youtu.be/2Yag7MXWDHA

Med Cirkus Uniks shower för vi ut nycirkus till en större 
publik på scener, gator och torg. Att se vuxna uppträda kan 
vara inspirerande, men när barn ser andra barn uppträda 
ger det en helt annan känsla, som kan väcka dolda drömmar 
om att också få vara en del av en kulturell aktivitet.

En kvinna ger sig plötsligt ut på en resa men blir 
överraskad när hon träffar piloten som ska ta 
henne med på äventyret. Publiken bjuds på en 
rolig och poetisk resa. Artisterna uppträder i rep 
och ring högt upp i luften.

I ett splittrat samhälle bjuder vi på - Fred, frihet 
och frid. En poetisk föreställning av Cirkus Unik i 
balans och harmoni där vi med parakrobatik och 
luftakrobatik visar hur man kan uppnå balans och 
stödja varandras kraft. Artisterna ackompanjeras av 
en sjungande luftakrobat.
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SHOW ALLEZ-HOP!

VÅGA VARA
VÅGA VARA är en show med svindlande cirkustekniker 
utförda av 5 cirkusartister från Cirkus Unik. Showen 
handlar om vikten av att våga vara sig  själv och gå emot 
likriktningen som breder ut sig i samhället. Föreställnin-
gen tar  upp ett tema som är mycket aktuellt framförallt 
för alla unga som idag många gånger känner sig tvungna 
att följa grupptrycket vad det gäller utseende, klädsel, 
beteende, åsikter etc för att bli accepterade och en del av 
gruppen.

Det är viktigt för de unga att i dagsläget hitta sin inre 
styrka och röst och våga följa den. Vi visar i föreställnin-
gen att det är godkänt och accepterat att sticka ut, att 
erkänna färg och att stå upp för det man vill uttrycka.

Cirkus Unik ser en stor kraft i att just barn är på scenen. 
När barn ser andra barn uppträda är det inte bara em-
powering för de barn som uppträder, utan även de barn 
som är i publiken inspireras till att våga drömma om att 
själva få utöva och vara en del av kulturellt skapande.

youtu.be/m51OB3FVYBQ
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PARTNERS ALLEZ-HOP!

REACH FOR CHANGE

Reach for Change är en svensk ideell organisation som arbetar för barns rätt till ett bättre 
liv inom alla områden i 18 länder på tre kontinenter och når mer än 100.000 barn per år. I 
Sverige finansieras arbetet bl a av Kinneviksgruppen. Reach for Change stöttar social-en-
treprenörer ekonomiskt, men framförallt med rådgivning, utbildning, PR och  nätverk. 
Cirkus Unik bland mer än 300 andra social-entreprenörer sökte år 2015 det viktiga och 
prestigefulla stödet från Reach for Change.

Tillsammans med tre andra entreprenörer vann Cirkus Unik Reach for Changes förtroende 
vilket varit en avgörande faktor för vår snabba och säkra tillväxt och att vi nu kommer i 
kontakt med och kan göra skillnad för många fler av Göteborgs barn!

Nu under 2018 är vi stolta över vår examen och att vi har blivit en Change Leader Alumni!

Vi tar vår examen från Reach for Change efter tre 
stimulerande år!

Vi är så extremt tacksamma att vara en del av 
Reach for Change´s inkubator och nätverk. 2015 
sökte vi till Reach for Change och av de 300 som 
hade sökt så fick endast 4 en plats i inkubatorn det 
året- däribland vi. Reach for Change stöttar sociala 
entreprenörer som har fokus på barn och unga i 
över 18 länder i världen. Inte bara med ekonomiskt 
stöd men också med rådgivning, partners, nätverk, 
etc. De stöttar mest i starten tills man kan “gå på 
sina egna ben” och nu har den dagen kommit för 
vår del. Det skulle ha varit mycket svårare utan 
deras stöd och jag kommer sakna den här peri-
oden, men vi ser fram emot att bemöta framtida 
utmaningar. Och vi har fått vänner för livet!

Examen Reach for Change 
Change Leader Alumni

SPONSORER PARTNERS
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Feedback från Josefin Borglund, 
Program Manager Reach for Change

Feedback från Kulturskolan

“Med otrolig passion och driv som grund skapar Cirkus 
Unik varje dag en positiv förändring på barns liv. Barn 
får genom Cirkus Unik tillgång till en trygg plats att ut-
forska sin talang, kreativitet och mod. Allt utan krav på 
prestation, men med fokus på att ha kul och samtidigt 
utveckla egenskaper som samarbete, självkänsla och 
respekt.

Teamet som möjliggör allt detta utgörs av något som 
kan liknas med det perfekta pusslet: en kompletterande 
uppsättning individer som genom sina olika bakgrunder 
och expertis levererar hög kvalitet både artistiskt och 

verksamhetsmässigt. Grundarna, Elin och Jailton, be-
sitter en otrolig implementeringsförmåga och har under 
de tre åren Reach for Change haft äran att följa Cirkus 
Unik utvecklat organisation från en innovativ idé till ett 
väloljat maskineri fyllt med verktyg för effektmätning, 
verksamhetsförvaltning och administration.

Våra 3 år av samarbete har varit en fantastiskt rolig resa 
och det ska bli spännande att hur Cirkus Unik kommer 
att fortsätta utvecklas i framtiden!”

- Josefin Borglund, Program Manager Reach for Change

KULTURSKOLAN
Kulturskolan är en organisation som erbjuder Göteborgs alla barn, även de med 
speciella behov, en rik, varierad och värdefull fritidssysselsättning och fungerar 
som en mötesplats för delaktighet, gemenskap och utveckling. Kulturskolan tillva-
ratar barnens egna initiativ och stöttar dem i deras kreativitet. 

Redan 2016 startade vårt fruktbara och stabila samarbete med  Kulturskolan i 
Göteborg, först i Frölunda, Hisingen och Angered för att därefter snabbt spridas 
till nästan alla områden i Göteborg. Det är och har varit ett roligt och givande 
samarbete för oss då vi i stort delar samma värderingar och mål, som tex inklu-
dering i samhället via kultur.

“Cirkus unik bidrar till att berika barnens uttrycksmöjligheter och vidga synfältet 
på kultur. Genom sin pedagogik berikar de även barnens möjligheter att arbeta i 
grupp, utmana sig själv och därmed växa som människa.
Cirkus Unik är högst professionella i sitt bemötande och lätta att arbeta med, för 
kulturskolan innebär detta samarbete en enorm glädje.”

Vänliga hälsningar,
Frida Mälarborn Hoshino
GÖTEBORGS STAD
Kulturskolan Askim-Frölunda-Högsbo

PARTNERS ALLEZ-HOP!
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GÖTEBORGS STAD
SKAPANDE SKOLA

JÄMLIKT GÖTEBORG

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det profes-
sionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycks-
former och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Skapande skola utgör ett 
komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och 
kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever 
i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska 
inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Samarbetet mellan Cirkus Unik och Skapande Skola har gett oss en fantastisk mö-
jlighet att möta eleverna under skoltid, något som är mycket värdefullt för oss för 
att kunna nå ut till många fler i olika projekt. Vi har Cirkusstafett med flera skolor 
i Västra Göteborg, Cirkus på elevens val för barn med funktionsvariationer, samt 
har även nått ända till Alingsås med cirkuslektioner!

Jämlikt Göteborg vill att Göteborg ska vara den jämlika 
staden som bidrar till ett gott liv för alla. De vill satsa 
långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad, 
och vill minska skillnader i livsvillkor för ökad samman-
hållning, tillit och delaktighet. 

Här kunde vi verkligen mötas i våra värderingar och 
Jämlikt Göteborg har under 2018, tillsammans med 
Kulturskolan,  varit vår partner i vårt långsiktiga projekt 
med  Cirkusskolan. Jämlikt Göteborgs rapport (Jämlik-
hetsrapporten 2017) var en viktig del och låg som grund 
för vårt arbete med Delmos. 

PARTNERS ALLEZ-HOP!
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DELMOS
Delegationen mot segregation, Delmos, inrättades den 1 januari 
2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segre-
gation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt 
utsatta områden. 

Cirkus Unik, med stöd av Delmos, fick möjligheten att göra en 
kartläggning och behovsanalys av tillgängligheten till fritidsmö-
jligheter för barn i lågstadiet i 10 olika områden av Göteborg. 

Det är många studier som visar hur viktigt det är att aktivera 
barnen i meningsfulla sysselsättningar för att undvika de dåliga 
konsekvenser som segregation kan ha på barn. 

Cirkus Unik valde att utforska lite närmare de idrotts- och kul-
turaktiviteter som finns för barnen i lågstadiet i de 10 områden 
där Cirkus Unik är aktiva. Vi tog hänsyn till olika socioekonom-
iska aspekter för att kunna jämföra de olika områdena, som till 
exempel grad av utsatthet (Polisrapport, 2017), procent invan-
drarbakgrund (SCB) och sammanställde dessa uppgifter med 
det vi kom fram till angående fritidsmöjligheter, kvantitativt och 
kvalitativt. 

Vi skapade därefter en karta baserad på Google maps med 327 
fritidsaktiviteter och möjligheter för barn som kommer vara 
tillgänglig för alla.

Vulnerable

Not listed

Highly vulnerable

5- Norra Hisingen, Backa Röd

2- Angered, Rannebergen, Södra

10- Västra Göteborg, Långedrag

8- Västra Göteborg, Opaltorget, No

6- Västra Hisingen, Biskopsgården

3- Östra Göteborg, 
Bergsjön, Östra

4- Lundby, Wieselgrensplatsen

1- Majorna-Linné, Karl Johans torg

7- Askim-Frölunda
Högsbo, Ruddalen

9- Västra Göteborg, Ängås

According to Police report (2017)

MAPPING AND NEEDS ANALYSIS
OF ACCESSIBILITY OF RECREATIONAL 
OPPORTUNITIES FOR KIDS GRADE 1-3 

IN 10 DIFFERENT AREAS
OF GOTHENBURG

Google maps

FORSKNING ALLEZ-HOP!

FORSKNING

32



RESULTAT

Vi observerar att befolkningstal är 
omvänt proportionellt mot aktivi-
tetsmöjligheterna, som exempelvis 
noteras tydligast i Västra Hisingen, 
Biskopsgården, vilket är det mest 
befolkade området och samtidigt 
det som har minst antal aktiviteter 
tillgängliga för sin befolkning.

Vi noterade även att många av ak-
tiviteterna var fullbokade med långa 
väntelistor, speciellt aktiviteterna 
inom kultur.

Vår forskning visar att det finns en tydlig 
koppling mellan utsatta områden och ut-
ländsk bakgrund i områdena. Tabellen ovan 
visar antal personer med utländsk bakgrund 
i varje område och färgen visar på graden av 
utsatthet.

All information som finns tillgänglig i denna 
rapport belyser vikten för aktörerna, privata, 
offentliga och ideella organisationer att 
skapa nya möjligheter till aktiviteter för bar-
nen, särskilt i de mest utsatta stadsdelarna 
i Göteborg. Integrationsinsatser kräver åt-
gärder på många områden och det är viktigt 
att börja med de yngre barnen för att ge dem 
en meningsfullt start i livet. Vi måste agera 
snart och ett effektivt verktyg är att satsa på 
fritidsaktiviteter inom idrott och kultur. 

Fritidsmöjligheter x 
befolkning per område

Lediga platser x väntelista

Utländsk bakgrund x 
Särskilt utsatta områden

73,1%
Fully booked

26,9%
Places available
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23 Bergsjön, Ö.

Lundby, Wieselgrensp.
N H, Backa Röd

V. GBG, Opaltorget, No

V. GBG, Ängås

V. GBG, Långedrag

Frölunda, Ruddalen

Rannebergen, S

Biskopsg. N 14

34

43
47

63

58

67

Karl Johans t.

Vulnerable

Not listed

Highly vulnerable

According to Police report (2017)
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TEAM ÅRSRAPPORT 2018

TEAM

JAILTON CARNEIRO

ELIN LÜTKE

Jailton Carneiro växte upp i en favela i Salvador, 
Bahia, i Brasilien. När Jailton var pojke varna-
de hans föräldrar honom för att ta vägen via 
stranden på hemväg från skolan, för att det var 
farligt, men dragningskraften var för stark. När 
Jailton var tolv år trotsade han rådet, smet in i 
cirkustältet – och blev fullständigt fångad av den 
akrobatik som tränades där. Cirkusprojektets 
syfte var just att fånga upp barn och ungdomar 
från fattiga områden och människorna på cirk-
usen blev Jailtons andra familj. Jailton lärde sig 

teknik, redskap, luftakrobatik och säkerhet från 
grunden och var snart en fullfjädrad artist. Under 
flera år i början av 2000-talet turnerade han som 
professionell akrobat med den världsledande 
nycirkusgruppen Cirque de Soleil. 2011 kom han 
med Elin Lütke till Sverige och Göteborg och 
startade snart sin egen cirkusskola - det som i 
dag har blivit Cirkus Unik.

När Elin Lütke gick i gymnasiet i São Paulo, Bra-
silien, kom hon i kontakt med en organisation som 
samlade in böcker till barn i fattiga områden av sta-
den. Hon och hennes klasskamrater åkte buss till 
olika förorter och läste högt ur böcker för barn som 
aldrig tidigare kommit i kontakt med litteratur.

Då föddes hennes engagemang mot sociala orät-
tvisor och hennes vilja att arbeta för att förän-
dra samhället. Hon arbetade med miljöfrågor, 

avfallshantering och med olika sociala projekt i 
Brasilien. På fritiden gick hon med i en cirkusskola 
och upptäckte glädjen med akrobatik och med att få 
leka trots att man var vuxen. Hon upptäckte också 
att cirkusen kan vara ett verktyg för att komma 
tillrätta med sociala orättvisor. I flera år reste hon 
tillsammans med Jailton Carneiro och Cirque de 
Soleil innan paret slog sig ner i Göteborg 2011. Elin 
har också en masterexamen inom Globala Studier 
vid Göteborgs Universitet.

GRUNDARE 
OCH VERKSAMHETSLEDARE

34



Bi
ld

: L
en

na
rt

 S
jö

be
rg

TEAM ÅRSRAPPORT 2018

35



CIRKUSPEDAGOGER
Vår succé hade ej varit möjlig utan alla våra hän-
givna pedagogers hårda arbete.

TEAM ÅRSRAPPORT 2018

Hejsan! Mitt namn är Carolina och jag är en utbildad musikalartist som 
jobbar som cirkusinstruktör på Cirkus Unik och frilansar som artist. För 
mig som både är en idrottare och artist så är Cirkus en väldigt fin blandning 
av de båda världarna. Jag tycker framförallt att Cirkus Unik strävar efter 
att det ska vara en plats som fungerar för alla oavsett vem du är eller vilka 
erfarenheter du har sedan innan.

Jag hoppas ni också får ta del av cirkusens värld hos oss på Cirkus Unik. 

Allez-hop!
CAROLINA
NÄSMAN

ELVIRA
LINDBERG

MARTA
CHAVEZ

Hej! Mitt namn är Elvira och jag är utbildad musikalartist och teaterpeda-
gog. Från och med hösten -18 jobbar jag som cirkuspedagog på Cirkus Unik 
men även som frilansande artist och regissör.

Det bästa med cirkus är för mig den härliga blandningen mellan olika 
scenuttryck och den breda publik den lockar. Med Cirkus Unik har vi är 
möjligheten att skapa nya, roliga möten mellan människor och barn; unika 
möten!

Hoppas vi ses!

Hej! Mitt namn är Marta. Jag är en brasiliansk luftakrobat, dansare och 
skådespelare utbildad på “Escola Nacional de Circo” i Rio de Janeiro. Har 
25 års erfarenhet som professionell cirkusartist.

Jag har turnerat runt om i hela världen med bl.a. Cirque du Soleil. I Sverige 
har jag tillsammans med Magnus Jakobsson startat en cirkus/teatergrupp 
som heter Teatro Baó.
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KARIN 
PINNER

SABINA 
ANTONSSON

JOAKIM 
SÖDERGREN 

NORIN

Hej! Jag heter Karin Pinner och är utbildad dansare, koreograf och dans-
pedagog. Började med eldkonst som 16-åring och jobbar nu som artist med 
eldcirkusgruppen Pyrox och frilansar som luftakrobat. När jag inte jobbar med 
Cirkus Unik såklart! Jag har också en utbildning inom psykiatrisk omvårdnad 
och specialkompetens inom vissa funktionsvariationer.

För mig handlar cirkus om mod, att våga och att övervinna sig själv. För varje 
lektion vill jag att våra elever ska ha provat något nytt, vågat något de kände 
var lite läskigt och lyckats med något de inte trodde de skulle klara. Oavsett om 
det handlar om ett svårt trick i trapetsen, att vara med en ny grupp eller att be 
en kompis om att fokusera lite mer.

Hej! Jag heter Sabina och är utbildad yrkesdansare på Norska Baletthögskolan 
i Oslo. Har arbetat som frilansdansare och med kulturproduktion de senaste 10 
åren.

Cirkus för mig står för allas lika värde och möjligheter, glitter, popcorn och 
kämparglöd. Den som övar den kan och det är det bästa med cirkus, att alla 
kan lära, alla kan öva och alla kan ha roligt tillsammans!

Hej! Jag heter Joakim. Är utbildad yrkesartist på Performing Arts School och 
är professionellt verksam med musik och sång.

Det bästa med cirkus är att alla, både vuxna som barn, får chansen att komma 
tillbaka till något som är så viktigt - Leken.
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MEDARBETARE

LOUISA 
LUNDGREN

LENA 
B LUTKE

MARÇAL
MORELL TORRA

DJELAL 
AXOYSON

Jag är administratör på Cirkus Unik och arbetar tillsammans med Elin på 
vårt kontor. Min roll är att skapa och upprätthålla ordning och reda bland alla 
“papper”. I min ryggsäck samsas lärdomar från alla mina ideella engagemang 
i olika organisationer med kunskaper från ekonomutbildningen på Handels i 
Göteborg.

Det jag tycker är något av det finaste med Cirkus Unik är tonvikten på att träna 
utan konkurrens och hur det samspelar med att samarbeta, att vara snäll mot 
andra och sig själv!

Jag är pensionerad tandläkare och socialarbe-
tare som levt över 30 år i Brasilien. Jag är så glad 
och stolt  över att ha fått vara med och se Cirkus 
Unik födas, växa och göra Göteborg lite gladare 
för så många barn!

Jag är en webbdesigner från Barcelona, bor nu i Göteborg, 
som hjälper Cirkus Unik med webbplatsen. Att arbeta med 
Cirkus Unik är som att jonglera! Det är fint och roligt att se 
på men det finns mycket jobb bakom för att kunna hålla alla 
bollar i luften så som Elin och Jailton kan. Allt i en fantastisk 
miljö med mycket kreativitet!

Jag är en civilekonom med över 20 års arbetslivserfarenhet bl.a. som 
ekonomiansvarig i medelstora företag och redovisningskonsult/chef i 
byråer de senaste 6 åren. Det är spännande att arbeta i en organisation 
som förstår dagens behov och som alltid har viljan att utvecklas.

I många år har jag har också arbetat inom kulturområdet som danspeda-
gog och därför tycker jag att Cirkus Unik är en av de viktigaste samarbet-
spartners jag har, när det gäller utveckling av socialt/kulturellt arbete.
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Anna arbetar på Paypal, där hon ansvarar för bolagets strategi inom Premiumseg-
mentet. Hon är uppvuxen i USA och flyttade till Sverige under 2014  för att läsa en 
masterutbildning på KTH. Anna började engagera sig i Reach for Change eftersom 
hon tror starkt på organisationens mål att förbättra världen för barn.

 “Cirkus Unik tillhandahåller en otrolig plattform där barn får vara sig själva och kan 
lära sig utveckla det självförtroende som är så kritiskt för deras utveckling. Jag ser 
också cirkus som ett sätt att reducera stigmatisering på, och även för att sammanföra 
samhällen. Jag är verkligen glad över mitt samarbete med Cirkus Unik och ser fram 
emot bolagets fortsatta utveckling.”

Gayathri är ordförande och medgrundare i The Good Talents, ett socialt företag som 
identifierar och synliggör unga talanger i utsatta områden och arbetar med organi-
sationsutveckling samt som program manager på Reach for Change. Hon har genom 
åren initierat/coachat uppstarten av flera sociala företag. Hon har 10 års erfarenhet 
av processledning inom innovation och ledarskap.

 “Från första dagen jag träffade Elin och Jailton 2011 var det omöjligt att undgå deras 
potential och förmåga att starta och driva ett socialt företag som skulle kunna göra 
radikal skillnad för barn och unga i utsatta områden i Sverige.  Kombinationen av de-
ras djupa kompetens inom nycirkus, engagemang, entreprenöriella driv och tajming 
är häpnadsväckande. Det har varit en fantastisk resa att följa och stötta Cirkus Unik i 
utvecklingen av deras sociala företag som sedan starten 2016 har vuxit i rasande fart, 
ser fram emot att följa dem i deras resa framåt”.

Joakim arbetar som projektledare i mediabolaget MTG och kom i kontakt med 
Cirkus Unik genom Reach for Change Advisor Board Program. Joakim är involverad 
i Reach for Change för att han tror på att göra skillnad i barns liv genom drivna och 
duktiga sociala entreprenörer.

 “Jag tror på Cirkus Uniks modell att genom cirkus skapa en säker plats för barn med 
olika bakgrund att utvecklas och samtidigt skapa förutsättningar för integration.”

ANNA 
HARRIS

GAYATHRI 
RATHINAVELU

JOAKIM 
KLINGSPOR
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Monica är socialföretagare sedan 15 års ålder, grundare av Oficina da Sustentabili-
dade, en B Corp i Brasilien, som hjälper företag att hitta sitt sociala syfte och uppnå 
den sociala inverkan de vill ha i samhället. Hennes anslutning till Cirkus Unik är 
förutom rådgivare även konsult för mätning av Social Påverkan.

 “För mig är det mest fantastiska med Cirkus Unik att de använder cirkus som en stor 
kraft för förändring. Med utgångspunkten att varje människa är unik, och samtidigt 
har alla sina egna speciella gåvor, har de utvecklat en metod, som kan hjälpa samhäl-
let att bli mer jämlikt och mer humant. Jag tror verkligen på deras sätt att göra saker.

Susanne är ordförande i den ideella föreningen Cirkus Unik, har tidigare erfarenhet 
från styrelsearbete i ideella föreningar, och har varit med sedan föreningen startade. 
Professionellt aktiv som organisations- och rekryteringskonsult med egen firma, har 
lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom ledarskap, organisation och verksamhet 
samt bred kunskap om formalia. Har lång erfarenhet både som socialarbetare i ett 
av Göteborgs särskilt utsatta områden och senare som chef inom offentlig sektor. Är 
utbildad socionom och lärare.

“Cirkus Unik med det engagemang, den samlade och specifika bakgrund samt erfar-
enhet som Elin och Jailton tillsammans har är en unik potential för att driva ett so-
cialt företag som kan bidra till att göra skillnad för barn och unga i utsatta områden. 
Att ha varit med vid deras sida och se Cirkus Uniks verksamhets växa har varit en 
ynnest för mig som rådgivare och ordförande.”

Ola är ansvarig för Kundservice på Tele2 och har kommit i kontakt med Cirkus Unik 
genom Reach for Change. Ola är involverad i Reach For Change för att han tror på 
möjligheten att förändra och förbättra för alla barn i Sverige genom att skapa resurs-
er och ekonomiska möjligheter till engagerade personer med unik kompetens inom 
sitt område.

 “Cirkus Unik har verkligen allt det jag tror på - genom att använda cirkus som förän-
dringsverktyg så kan man skapa möjligheter för barn att få bättre självkänsla och 
följa sina drömmar. Förutom visionen så känner jag starkt för grundarna Elin och 
Jailton samt deras förmåga att engagera genom cirkusen.”

MONICA 
PICAVÉA

SUSANNE 
ERIXON

OLA 
PETTERSSON
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EKONOMISKT
RESULTAT

EKONOMISKT RESULTAT

ALLEZ-HOP!

INTÄKTER K SEK

CIRKUSSKOLA + MÖTESPLATS 1136

WORKSHOPS + SHOWS 862

REACH FOR CHANGE 400

CIRKUSSTAFETT +  
FUNKTIONSVARIATIONER 333

ÖVRIGT 182

TOTALA INKOMSTER 2912

KOSTNADER K SEK
PERSONALKOSTNADER −2090

KONSULTER −333

UTRUSTNING −114

MARKNADSFÖRING −94

ÖVRIGT −195

TOTALA KOSTNADER −2826
RESULTAT 86

Ett socialföretag har som mål att öka sin sociala påverkan. Vi är stolta över vår ekonom-
iska utveckling eftersom det betyder att många fler barn har fått ett bättre liv, att vi har 
vuxit som organisation och har kunnat erbjuda fler jobb, anställningar, ta in fler konsulter, 
skapa fler projekt med mera. Vi är extremt tacksamma för alla partners som har visat oss 
förtroende och samarbetat med oss.  Vårt mål för 2019 är att diversifiera  våra partnerskap 
även till andra förvaltningar i den offentliga sektorn och etablera partnerskap med privata 
sektorn som har en stor potential att bidra i arbetet med samhällsutmaningarna.
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CIRKUS UNIK KONSOLIDERING

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!

855 

470

400

280

224

198

179

168

135

3

Cirkusskola IF

Workshops

Reach for Change

Cirkusskola AB

Shows

Stafett

Delmos

Alingsås

Funktionsvariationer

Övrigt bidrag

29,4%
16,1%

13,7%

9,6%

7,7 %

6,8%

6,1%

5,8%

4,5%

0,1%
K SEK

2090 

333

114

94

71

63

61

Personalkostnader

Konsulter

Utrustning

Marknadsföring

Lokal

Övrigt

Resor

K SEK

73,9%

11,8%

4,0%

3,3%
2,5%

2,2%
2,2%

INTÄKTER
2018

KOSTNADER
2018
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KONTAKTA OSS

Tel: 0729716060
info@cirkusunik.se

cirkusunik.se

Åvägen 24 
41 251 Göteborg

KONTAKT ÅRSRAPPORT 2017

@cirkusunik
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http://cirkusunik.se/
https://www.youtube.com/channel/UCSCJVkS79xJ-v6FlktcDkAg
https://www.facebook.com/cirkusunik/
https://www.instagram.com/cirkusunik/

