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CORONA
2020 var ett utmanande år för alla organisationer och det har inte varit an-
norlunda för Cirkus Unik.  Som tur är har vi en verksamhet som riktar sig 
till barn vilket inneburit att våra cirkusskolor har kunnat fortsätta efter an-
passningar för att bli mer corona-säkra. 

Vi har behövt ställa in föreställningar, events och workshops. Några work-
shops sköts upp till hösten och/eller 2021. Antal deltagare i workshops har 
minskat med 81 % och  publikantalet i föreställningar med 90%  jämfört med 
2019. Dessutom blev vårt stora Cirkuskalas (Mötesplats) tyvärr inte av. 

För vår del kom Corona för att förvärra en redan svår ekonomisk situation för 
kulturbranschen och därmed också för oss. Jämfört med 2019 har intäkter 
från workshops och andra projekt minskat med ca 50%, och intäkter från 
shows med 95% pga av Corona-pandemin. Som tur var, hade vi sökt flera 
kulturbidrag år 2019 eftersom vi redan då kände att 2020 skulle bli ett ekono-
miskt utmanande år på grund av kris i branschen. Som tur var fick vi flertalet 
och det var det som räddade oss.

Kriser kommer för att skapa förändring och det gäller att vara kreativ och ta 
till vara de möjligheter som dyker upp. Förutom mer tid för att repetera och 
utveckla pågående konstnärliga produktioner, har vi även kunnat utveckla 
två nya satsningar i Cirkus Unik:

Kompetensutveckling - Se mer sida 31

Monster - Se mer sida 27
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HIGHLIGHTS 2020
BARN 

I PEDAGOGISK VERKSAMHET

MONSTER
NY FÖRESTÄLLNING UNDER UTVECKLING

UNGDOMSGRUPPEN

GP ARTIKEL
OM ELIN OCH CIRKUS UNIK

NYA STÖD 2020

SAMARBETE OPERAN
MÖTEN MED BARNEN

KOMPETENSUTVECKLING
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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

VÄRDEGRUND
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BAKGRUND  
OCH PROBLEMATIK

Samhälle - Utanförskap 

Göteborg är idag en av Europas mest segregerade städer med stora so-
cioekonomiska och kulturella skillnader, där många barn och unga mår 
dåligt i sina försök att anpassa sig till samhällets uttalade och outtalade 
normer. Det är svårt, framförallt för barn, att vara annorlunda socioe-
konomiskt, kulturellt, funktionellt och/eller ur hälsosynpunkt vilket kan 
leda till depression och missbruk. Olikheter välkomnas ej utan mottas 
ofta med intolerans och exkludering. Vi arbetar för att synliggöra detta, 
värdesätta mångfald och istället verka för inkludering av barn och unga 
på flera nivåer. Befolkningen har få möjligheter att träffas vilket ytterlig-
are ökar fördomar och minskar förståelsen mellan människor.

Grupp - Prestationsångest 

Prestationsångest i dagens samhälle utsätter många barn för stress, mot-
verkar deras förmåga till gruppsamarbete och solidaritet och sänker de-
ras självkänsla. Stressen 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 verkligen 
ifrågasättas. Konkurrens är en oemotsagd faktor som även anses vara 
avgörande för professionell och personlig framgång. Flera undersöknin-
gar visar att många barn känner sig osäkra, utsatta och stressade i sin 
vardag  idag.

Individ - Låg självkänsla 

Den låga självkänslan hos barn idag kan bero på många faktorer varav 
ojämlikhet, intolerans mot dem som inte passar in samt konkurrensen i 
barnens vardag är bland de viktigaste. Det leder till en känsla av utanför-
skap 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 2020
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PROBLEMTRÄDET
Tillsammans med Reach for Changes experter har vi arbetat  
fram en problemformulering visualiserat som ett “problemträd”.  
Verktyget hjälper oss att arbeta utifrån det vi anser är   
“the core problem”, nämligen: 

Prestationssamhället begränsar barns förmåga att utveckla självkänsla 
och trygghet i sig själva och i grupp. 

Orsakerna samt konsekvenserna av det här problemet tar sig uttryck 
på många olika sätt, även det visualiseras här som “the root causes” 
respektive “consequences”. 

11

Låg självkänsla Mångfald värderas 
inte

Samhälle utan 
sammanhållning

Kulturell 
intolerans

Känsla av 
utanförskap

Konkurrens-
inriktat samhälle

Segregation

Ojämlikhet

Fördomar

Samhällskrav på 
prestation

Prestationssamhället 
begränsar barns förmåga att 

utveckla självkänsla och 
trygghet i sig själva och 

grupp.

Individualistiskt 
samhälle

Minskade 
möjligheter ⦿ Consequences

⦿ Core Problem
⦿ Root Causes

PROBLEMTRÄDET ÅRSRAPPORT 2020
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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 be-
mötande respekterar vi var och ens utveckling.

På gruppnivå värdesätts just lagarbete och samarbete. Vi arbetar för att barnen ska kän-
na 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 sam-
ma symboliska sätt genom att forma en stor cirkel där alla håller varandra i händerna 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 unga med olika bakgrund och olika utanförskap. 

Vi vill arbeta för ett mera tolerant samhälle där personer 
i utanförskap kan inkluderas och mångfald ses som en 
tillgång. Vår roll är att synliggöra och aktivt arbeta för 
inkludering på alla nivåer. Vi anser att individen 
och samhället utvecklas när vi delar med oss av 
våra likheter och olikheter och lär oss ökad tolerans, 
respekt och samarbete.  Vi skapar en mötesplats och 
ger möjlighet för barn och föräldrar att träffas – alla med 
cirkus med sitt universella språk som samlande faktor.

VÅR IDÉ –
VÅR STRATEGI ALLEZ-HOP!

SAMARBETE

INKLUDERING

SJÄLVKÄNSLA
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MÅLGRUPP ÅRSRAPPORT 2020

MÅLGRUPP

Cirkus Uniks primära målgrupp är barn och un-
ga, 7-15 år, men vi har också andra sekundära 
målgrupper, såsom de vuxna som har stort in-
flytande i barnens liv.

Vi  inriktar vårt arbete även på kultur- och 
idrottspedagoger för att kunna bredda ännu mer 
vår målgrupp och på så sätt indirekt kunna nå än 
fler barn. Under hösten började vi utveckla vår 
Kompetensutveckling. Se C3 nedan.

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. 

Vi vet 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 arbetar med inkludering utifrån ett brett pers-
pektiv - med olika utanförskapsområden i åtanke 
och  därför har vi verksamhet för barn med funk-
tionsvariationer. En annan viktig samhällsut-
maning som drabbar barn och unga är psykisk 
ohälsa. Cirkus Unik vill använda sin erfarenhet 
och kunskap för att  arbeta preventivt mot detta 
stora problem, framförallt för flickor. Vi startar 
därför nu vår nya insats som även utgör en del 
av vår konstnärliga utveckling föreställningen 
Monster. Se B3 nedan. 

2020 blev en vändpunkt i Cirkus Uniks historia 
då vi även började ge mer utrymme för vår kon-
stnärliga verksamhet.

Bi
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AKTIVITETER ÅRSRAPPORT 2020

VERKSAMHET

PEDAGOGISK

KONSTNÄRLIGSAMHÄLLS
PROJEKT

WORKSHOPSCIRKUSSKOLA

FUNKTIONSVARIATIONER

DRÖMFÅNGAREN

DARE 2 BE!

MÖTESPLATS

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN

KOMPETENSUTVECKLING

MONSTER

Cirkus Unik startade verksamheten 2014 med huvudsaklig fokus på pedagogik för barn och unga. 
Samhällsperspektivet har alltid varit med i allt vi gör eftersom vi ser en möjlighet att jobba med kultur 
för att bygga en ny värld. 

Vi hade även från början några föreställningar, men från och med 2019 försökte vi få mer  balans mel-
lan fokus på den pedagogiska och den konstnärliga verksamheten, alltid med övergripande fokus på 
samhällsutmaningarna.

2020 startade vi två nya delar i vår verksamhet: Kompetensutveckling och Monster. Kompetensut-
veckling- för att vi insåg att vi under årens lopp utvecklat en värdefull pedagogik och metoder, som vi 
vill dela med oss till andra nyblivna cirkuspedagoger och/eller idrottslärare för att på så sätt kunna nå 
ännu fler barn med ökad social påverkan som resultat. Denna verksamhet vill vi erbjuda även dessa 
yrkeskategorier i Västra Götalandsregionen.

Monster är en ny preventiv satsning, ett initiativ för psykisk hälsa och en kombination av vår kon-
stnärliga och samhällsinriktade verksamhet. Initiativet riktar sig initialt till elever i mellanstadiet Göte-
borgsskolor men kan i framtiden utvidgas till hela Västra Götalandsregionen och eventuellt övriga 
Sverige.
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PEDAGOGISK 
VERKSAMHET

CIRKUSSKOLA

WORKSHOPS

FUNKTIONSVARIATIONER

KOMPETENSUTVECKLING

Cirkus Uniks pedagogiska verksamhet består av 
många olika delar. Cirkusskolorna i flera olika stads-
delar erbjuder en rolig fritidsaktivitet som ökar barns 
självkänsla och gruppsamhörighet. Barnen utvecklas 
motoriskt, konstnärligt och socialt var och en i sin 
egen takt samtidigt som de aktivt deltar i gruppens 
utveckling. Alla barn är unika och alla har en plats 
i cirkus! I en skola i Göteborg bedriver Cirkus Unik 
cirkusskola för barn med olika funktionsvaria-
tioner. Fördjupningsgruppen är en satsning för 
de mest intresserade eleverna från flera stadsdelar 
som vill fördjupa sig i alla konstnärliga uttryck. På 
skolloven erbjuder Cirkus Unik i samarbete med an-
dra aktörer gratis workshops för barn på torg och i 
parker över hela Göteborg och i regionen. Barnen får 
pröva olika roliga och spännande cirkustekniker som 
stimulerar både mod och självkänsla. För att kunna 
nå än fler barn med vår inkluderande pedagogik har 
vi utvecklat kompetensutveckling som vi erbjud-
er Kulturskolans  cirkus-, dans- och teaterpedagoger 
runtom i regionen.

CIRKUS UNIK OCH PEDAGOGIK

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN
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PEDAGOGISK CIRKUSSKOLA

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

Cirkus Unik har sedan 2016 haft ett stabilt samarbete med Kulturskolan där de finansierat våra cirk-
usskolor i utsatta områden i Göteborg. Denna fas tog slut våren 2020 pga ekonomiska svårigheter för 
kulturen. Så tyvärr kommer vi nu och i framtiden endast nå de utsatta områdena av Göteborg genom 
våra sommarworkshops och våra föreställningar.

Kvar har vi nu endast de grupper dit föräldrar kan anmäla sina barn; två grupper i Majorna, två grup-
per i Lundby och en ny satsning från och med hösten 2020, en ungdomsgrupp i Centrum. Vi fortsätter 
med vår Fördjupningsgrupp för barn från olika stadsdelar som vill utveckla sin cirkuskompetens och 
satsa med målet att i framtiden medverka i föreställningar.

BARN 
SAMMANLAGT 

HAR DELTAGIT I VÅR 
CIRKUSSKOLA ÅR 2020

TEKNIKER
JONGLERING 

AKROBATIK PYRAMIDER
LUFTAKROBATIK SOM 

TYG, RING, REP, TRAPETS

CIRKUSSKOLA

SAMARBETE MED 
SKOLOR

7

UNDERVISNINGS-
TIMMAR

416

GRUPPER

18

LEKTIONER ÅR

345

230

VÄSTRA GBG CENTRUM

MAJORNA

FRÖLUNDA

BISKOPSGÅRDEN

LUNDBY

BERGSJÖN

7 OMRÅDEN
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AVSLUTNINGSSHOW 
CIRKUSSKOLAN 2020
2020 var ett speciellt år på många sätt. Cirkus Unik har anpassat sig på 
flera sätt till coronarestriktionerna och avslutningsshowen med eleverna 
var inget undantag. I vanliga fall brukar vi bjuda in till en avslutningsshow 
för föräldrar, nära och kära; ett mycket uppskattat evenemang som elev-
erna tränar inför under hela höstterminen. Detta år valde vi att istället för 
att bjuda in publiken till oss att filma föreställningen så att nära och kära 
kunde se den i efterhand, hemma. 

TEMA 2020
Du & Jag, Samma värde

Med årets elevshow valde vi att 
fokusera på temat “inkludering”. 
Den utspelar sig i en fantasivärld där 
änglar agerar och leker med varandra. 
Vad händer när det dyker upp änglar 
som inte ser ut som alla andra änglar? 
Hur hanterar vi när saker känns ovant 
eller annorlunda och vem får vara 
med och leka? Barnen visar att det är 
en vinst i att samarbeta!

UNGDOMSGRUPPEN

Årets nya satsning från Cirkus Unik är 
ännu en grupp i Cirkusskolan, Ung-
domsgruppen.

Ungdomsgruppen har nu kommit igång 
med lite äldre elever som gått länge i vår 
cirkusskola!

Vår idé med gruppen är att skapa nya ut-
maningar och ge utrymme för var och en 
att gå vidare i sin egen utveckling inom 
cirkus, men också för livet. Vi hoppas 
och tror att detta ska stimulera även våra 
yngre elever i cirkusskolan.

PEDAGOGISK CIRKUSSKOLA
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PEDAGOGISK BARNENS HISTORIER

BARNENS HISTORIER

BERÄTTELSE 1
MELISSA

Melissa är ett bra exempel på hur cirkus kan hjälpa 
barnen att stärka sin självkänsla och utveckla sina 
färdigheter på ett hälsosamt sätt med respekt för 
sina gränser och samtidigt njuta av inlärningspro-
cessen, istället för att bara fokusera på resultat. 
Som lärare, är det extremt tillfredsställande att up-
pfatta, genom vardagliga interaktioner, de positiva 
effekterna av cirkusövningen på barnens liv.

Melissa började på cirkusen hösten 2020. På 
hennes första dag kunde jag märka att hon var lite 
skrämd, tydligt nervös och verkade känna sig lite 
”på fel plats” eftersom hon inte hade provat cirkus 
eller akrobatik tidigare. Hon såg spänd och orolig 
ut innan hon försökte några av övningarna, men 
med tiden förbättrades hennes färdigheter och jag 
tror att hennes positiva tänkesätt var en av nycklar-
na till att hon började trivas.

Trots att hon kände att vissa övningar var lite för 
utmanande, höll hon alltid en självhävdande atti-
tyd och i allmänhet var hon inte självkritisk eller 
negativ mot sina prestationer. Naturligtvis är vis-
sa dagar svårare än andra, och ibland visade hon 
både frustration och lite av motstånd mot lärarnas 
kommentarer. Men hon var öppen och det verk-
ade som hon njöt av varje minut i lektionen, visade 
engagemang och koncentration. Det var särskilt 
fängslande att se att hon hittade ett sätt att uttryc-
ka sig som är väldigt äkta: hon är lite blyg när hon 
interagerar med de andra barnen, men när hon är 
uppe och flyger i trapetsen ser hon bara glad, nöjd 
och självsäker ut!

När vi började öva inför vår show som äger rum i 
slutet av terminen, visade hon ännu mer entusiasm 
och ivrig spänning. Jämför man den första lek-
tionen - där hon nervöst försökte sig på flygakroba-
tik för första gången –och den vackra uppvisningen 
som presenteras i showen kan vi tydligt märka att 
det har varit en vacker resa av lärande och en kul 
upplevelse för Melissa!

Och för oss, hennes lärare, skäl att vara stolta och 
ivriga att fortsätta!

Melissa är ett fiktivt namn
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Lisa har tränat länge med Cirkus Unik, hon är en 
av de som gått längst. Hon har sen starten visat stor 
potential och är oerhört ambitiös. Saken med Lisa 
är att hon ofta hamnar i bakgrunden. Vissa barn 
tar plats när de har svårt att koncentrera sig, andra 
barn tar plats när de behöver mycket stöd och pep-
pning för att våga testa nya saker, men Lisa tillhör 
inte någon av de kategorierna. Hon gör som hon 
blir tillsagd, pratar när hon får ordet och tar sig an 
nya utmaningar utan motstånd. Som pedagog är 
den här typen av elev extremt lätt att ha och göra 
med men de är även lätta att glömma att ge up-
pmärksamhet.

Lisa kom till en punkt där hon behövde mer ut-
maning, men hon hade själv svårt att visa för oss 
pedagoger att hon ville mer. När vi inte helt såg 
hennes ambition var vi nära på att tappa henne.

Hösten 2019 startade Cirkus Unik en ny satsning 
för de av våra elever som ville fördjupa sig mer i 
cirkustekniker och fokusera på att uppträda. Lisa 
fick då en plats i den gruppen. Sen dagen då hon 
började i den nya gruppen har hon gjort stora fram-
steg, inte bara i cirkustekniker utan hon har även 
blivit en enormt viktig del av dynamiken i gruppen. 

Tack vare att den nya gruppen har längre träning-
stid så har vi pedagoger kunnat lägga mer tid på 

att försöka se varje elev. I Lisas fall har vi försökt 
pusha henne utanför sin comfort zone och tilldelat 
henne roller där hon tvingas ta mer plats.

Det vi ser nu är en Lisa med en stor målmedveten-
het och ambition som utvecklas ständigt. Hon har 
utvecklat en kroppskontroll som är till stor hjälp i 
cirkustekninkerna. Hennes lugna sätt att ta sig an 
utmaningar smittar av sig på hela gruppen och hon 
kommer ofta med kloka  och genomtänkta reflek-
tioner i utvärderingarna av lektionen. 

Lisa har blivit ett fint exempel på vilken utveck-
ling ett barn kan göra när man tar vara på deras 
talang och sätter dem i ett sammanhang där de har 
förutsättningar att lyckas!

Lisa är ett fiktivt namn.

PEDAGOGISK BARNENS HISTORIER

BERÄTTELSE 2
LISA

Bi
ld

: L
en

na
rt

 S
jö

be
rg

16



PEDAGOGISK STATISTIK

STATISTIK OCH PROGNOS
DIAGRAM ÖVER CIRKUS UNIKS TILLVÄXT FRÅN 2014 – 2020
Diagram över Cirkus Uniks tillväxt från 2014 -2019

Cirkusskolan finansieras delvis av föräldrar och delvis av offentliga sektorn med olika typer av ekonomiskt 
stöd. Statens och kommunens budget har ändrats med stora besparingar inom kulturen som resultat, vilket  
signifikant har påverkat vår verksamhet. Kulturskolan kunde bara finansiera tre av de tidigare sex stadsdelar-
na i utsatta områden av Göteborg som vi haft innan HT 2019 / VT 2020.

Observation - Fördjupningsgruppen är inkluderad i Lundby; Ungdomsgruppen i Centrum och Funktionsvar-
iationer ingår i Tynnered.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 VT 2020 HT 2020

Antal platser per grupper:

Antal platser i cirkusskola:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 VT 2020 HT 20200
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Antal elever
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PEDAGOGISK

UTVÄRDERING  
OCH RESULTAT

UTVÄRDERING

För att mäta våra resultat i cirkusskolan har vi använt oss av 
två metoder: 1) Värdehjulet - en metod tillsammans med bar-
nen 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 om-
råden.

Barnen väljer ut två aspekter som de vill utveckla och cirk-
uspedagogerna väljer två baserade på gruppens behov. Var-
je lektion utvärderar barnen tillsammans med pedagogerna 
deras utveckling. Detta ger möjlighet till ansvarstagande, 
delaktighet och ökad medvetenhet. Vi fortsätter att utveckla 
metoden.

1� SAMARBETE
2� RESPEKT

3� KONCENTRATION
4� JÄMSTÄLLDHET
5� SJÄLVKÄNSLA

18



VÄRDEHJULETPEDAGOGISK

Det är möjligt att se en tydlig utveckling inom alla områden för alla grupperna. De har i gen-
omsnitt ökat med 20% från början till slutet av höstterminen 2020. Barnen tillsammans med 
sina cirkuspedagoger avsätter tid varje lektion till att diskutera de viktigaste aspekterna som 
hänt under dagen och kan på så sätt komma fram till nya lösningar och mål. En kontinuerlig ut-
värdering av den sociala utvecklingen hjälper barnen att sätta ord på sina känslor, lösa konflikter 
och öka gemenskapen eftersom alla tillsammans vill bli bättre på att bidra till en bättre stämning 
i gruppen. 

VÄRDEHJULET HT 2020

HT20 Koncentration Superhjälte Respekt Samarbete

Start på terminen 65% 65% 63% 72%

Slut på terminen 73% 93% 88% 85%

Genomsnitt        
utveckling

8% 28% 26% 16%

0%

START 
PÅ TERMINEN

SLUT 
PÅ TERMINEN

25%

50%

75%

100%

KONCENTRATION

SUPERHJÄLTE

RESPEKT

SAMARBETE

Resultat för alla våra grupper under Höst 2020:

Gennomsnittlig grupputveckling - Alla grupper höst 2020
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2� ENKÄT MED FÖRÄLDRAR

ALLEZ-HOP!PEDAGOGISK

Det bästa med 
Cirkus Unik är…Exempel på feedback från barn och föräldrar

“Gillar ambitionsnivån och arbetet 
med att det visuella skall bli bra. 
Speciell och allsidig träning som för-
bättrar många kategorier.”

“Glädjen! Att alla leker med al-

la och bjuder in varandra (inte 

bara två och två).” “Att man vågar 

prova nya saker.”

“Luftakrobatik är 

roligast.”

Vid terminens slut delar vi vanligtvis ut enkäter för att 
undersöka hur nöjda föräldrarna och barnen  är med 
cirkusskolan, utvecklingen i barnens motorik, samt med 
informationen från Cirkus Unik. På grund av coronare-
striktionerna skickade vi för första gången en digital en-
kät för att testa.

PEDAGOGISKT STÖD MED EXPERT

“2020 blev ett annorlunda år för det pedagogiska stödet 
för cirkusskolan.

Trots att jag inte kunnat närvara fysiskt på möten och 
lektioner har vårt arbete och våra samtal kunnat fortgå. 
Jag har funnits med på de pedagogiska mötena digitalt 
och då fått muntlig presentation om hur arbetet planer-
ats och utförts. Höstterminen 2019 bestämde vi att våra 
möten skulle fokusera på en elevgrupp, nämligen Förd-
jupningsgruppen, med de mer erfarna cirkuseleverna.

Det har vi fortsatt med under 2020. Det ger cirkuspeda-
gogerna högre kvalité i arbetet när vi samtalar kring en 
elevgrupp. Vi blir mer konkreta och tydliga i vår planer-
ing. Erfarenheten har givetvis  visat att det gynnar arbe-
tet i alla våra grupper på cirkusskolan. Vi har haft myck-
et givande pedagogiska samtal. 

Stor kreativitet, idérikedom och glädje kännetecknar 
våra samtal.”

Pia Björnstad

Pia Björnstad
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PEDAGOGISK ALLEZ-HOP!

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN
Fördjupningsgruppen är ett initiativ för de äldre, erfarna eleverna som har visat stort 
intresse att vilja fortsätta utveckla sina cirkuskunskaper. Vi har valt unga från olika stads-
delar och bakgrund och erbjudit stipendium till några av barnen.

Gruppen är även en del av vår konstnärliga verksamhet och idén är att vi ska kunna erb-
juda utveckling av olika kompetenser inom den konstnärliga världen, som dans, musik, 
smink, rekvisita, etc.

För detta samarbete har vi ett fint givande samarbete med GöteborgsOperan, avdelning 
Skapa och engagerade dansare som vill bidra till vår satsning till den nya generationen av 
cirkus i Göteborg.

Under våren 2020 fortsatte projektet med att eleverna inbjöds att delta i en givande  
danslektion tillsammans med några ur Göteborgsoperans danskompani och som uppföl-
jning fick barnen även komma och se dansföreställningen “Beyond” i mars där flera av 
dansarna som de lärt känna deltog. 

På sommaren firade vi vårt fina samarbete med en picknick i utomhusmiljö där eleverna 
fick tillfälle att lära dansarna några cirkustricks och jonglering!

Planen under hösten 2020  blev påverkad av corona-pandemin, men  vi har spännande 
planer för 2021.
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WORKSHOPS

ANTAL BARN

ANTAL  
WORKSHOPSWORKSHOPS
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458

72%
MINSKNING JÄMFÖRT 

MED TIDIGARE ÅR

81%
MINSKNING JÄMFÖRT 

MED TIDIGARE ÅR

Under alla skollov håller vi workshops: sport-, påsk-, sommar-, 
höst- och jullov. 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 deltagar-
na 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.

Corona restriktionerna 2020 innebar att vi fick begränsa antalet 
medverkande och publik och väldigt många blev också inställda.

WORKSHOPS PARTNERS

• Angered: Kulturskolan Angered, Lovaktiviteter Kultur och Fritid

• Norra Hisingen: Selma Lagerlöfs torg -Selmadagen, Kärra centrum - Kärradagen

• Västra Göteborg: Bergkristallparken, Vättnedalsskolan

• Västra Hisingen:  Hisingens Kulturskola, Landamäreskolan

• Östra Göteborg: Bergsjön Siriusgatan samt Rymdtorget, Utmarksskolan

PEDAGOGISK

22

http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/kulturskolan/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93QPMDQ0cQ41dPR2N3QwMzU30wwkpiAJKG-AAjgb6XvpR6Tn5SRCrHPOSjC3S9aOKUtNSi1KL9EqLgMIZJSUFxVaqBqoG5eXleun5-ek5qXrFqaoG2HRk5BeX6EegKNQvyI2o8kkNdwQA3wsNag!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


KONSTNÄRLIG 
VERKSAMHET

DRÖMFÅNGAREN

DARE 2 BE!

MONSTER

Sedan 2019 arbetar vi på att skapa en bättre bal-
ans mellan de olika grenarna av vår verksamhet. 
Vi satsar nu mer på den konstnärliga delen. 

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 vårt 
mål är att fler och fler barn ska kunna uppträda i 
våra föreställningar för när barn ser andra barn 
uppträda ger det en helt annan känsla vilket är 
idén med Fördjupningsgruppen. Det kan 
väcka dolda drömmar om att också få vara en del 
av en kulturell aktivitet.

Cirkus Unik har för närvarande två aktuel-
la shower : Drömfångare, våga drömma och 
Dare 2 Be! våga vara sig själv och nu även 
Monster del av vårt nya projekt, Cirkus för ps-
ykisk hälsa.

Cirkus är vår själ!

CIRKUS UNIK OCH VÅR KONST

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN
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KONSTNÄRLIG SHOW

SHOWS ANTAL 
SHOWS

6

PUBLIK

298

DRÖMFÅNGARE DARE 2 BE!

90%
MINSKNING
FRÅN 2019

På grund av corona 
pandemin var vi tvungna 
att ställa in flera shower.
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KONSTNÄRLIG SHOW

DRÖMFÅNGARE
Drömfångare vill visa vikten av att stanna upp och 
låta drömmarna komma till liv.

En flygande luftakrobatisk föreställning med en 
barnartist, vacker musik och livesång som hjälper 
publiken att fånga sina drömmar!

Här får ni se nycirkus med luftakrobatikakter i ring, 
tyg och trapets. Föreställningen har också inslag av 
sång, dans, parakrobatik och teater.

Miniclip: youtu�be/ptLQBSE1JQE

Fullängd: youtu�be/aCURU_p21JA

Film : Androbmedia Fotograf: Joar Lindberg
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SHOW

DARE 2 BE!
Dare 2 Be! vill poängtera vikten av att våga vara sig 
själv och att stå emot negativa normer och likrikt-
ning i samhället- ett dagsaktuellt tema i debatten om 
normer, mobbning, grupptryck och värdet i att äga sin 
identitet.

Dare 2 Be! är en nycirkusföreställning med mycket 
luftakrobatik i tyg, ring och rep, och även med inslag 
av teater, dans och sång!

Med bidrag från Västra Götalandsregionen och Göte-
borgs Stads Kulturförvaltning påbörjade vi en turné 
med Dare 2 Be! under hösten 2019. Flera inbokade 
spelningar ställdes in eller bokades om pga coronare-
striktionerna och dessutom fick vi omorganisera 
föreställningen eftersom en av Cirkus Uniks artister 
slutade i juni.

Trots alla utmaningar lyckades vi anpassa Dare 2 Be! 
både till en mindre artiststyrka och till en maximi-
publik på 50 personer. Turnén avslutades i september 
2020 efter att vi genomfört 6 spelningar på 5 spelp-
latser för sammanlagt 372 personer. Med tanke på 
situationen är vi oerhört tacksamma för resultatet av 
turnén.

Tack till Danscentrum Västs sommarresidens för mö-
jligheten att repetera Dare 2 Be! i deras lokaler.

Miniclip: youtu�be/AitONOtSWdA
Fullängd: youtu�be/wF7WCSWYTE8

Film : Androbmedia Fotograf: Joar Lindberg

KONSTNÄRLIG
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MONSTER
Ny show under utveckling för vårt nya projekt Cirkus för Psykisk hälsa, även en del av 
vår verksamhet Samhällsprojekt.

Monster handlar om en pojke som kämpar med omedvetna känslor och tankar och låg 
självkänsla. Under föreställningens gång upptäcker han att han själv kan börja kontrollera 
både tankar och känslor.

Föreställningen är interaktiv och barnen får möjlighet att fundera över sina egna ”monster”. 

Den kommer att visas och även följas upp av oss i mellanstadieskolor i Göteborg och Västra 
Götalandsregionen. Idén är att samarbeta med Elevteam och kuratorer i skolor i Göteborg 
för att genomföra en konversation med fokus på elevernas egna insikter. Efter att ha sett 
föreställningen kommer eleverna ha möjlighet att reflektera och utveckla sina egna monster 
i  ämnen som poesi i svenska eller i  ämnet bild, till exempel.

Under 2020 har vi producerat manus, byggt den nya unika strukturen och börjat öva för att 
kunna ge kontinuitet i projektet 2021 med forskning, partners, kartläggning etc.

I slutet av året 2020, fick vi den glada nyheten att Kulturrådet kommer att finansiera pro-
jektet under 2021.

SHOWKONSTNÄRLIG
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CIRKUS UNIK OCH 
SOCIAL PÅVERKAN

MÖTESPLATS

FUNKTIONSVARIATIONER
KOMPETENSUTVECKLING

SAMHÄLLS
PROJEKT

Cirkus Unik vill bygga en mer inkluderande och jäm-
lik stad. Cirkus är ett otroligt bra verktyg för förän-
dring på individ, grupp och samhällsnivå. Hela verk-
samheten, både den pedagogiska och konstnärliga 
syftar till samhällsförändring, men vi vill mer!

Genom samhällsprojekten vill vi öka den social 
påverkan för barn och unga och har utvecklat olika 
initiativ:

• kompetensutveckling för olika pedagoger når 
vi ännu fler barn.

• Vi inkluderar barn med funktionsvariationer 
och barn från olika social och kulturell bakgrund 
med vår cirkusskola och vår Mötesplats. 

• Vi har även startat ett projekt, Monster, som 
arbetar preventivt för att minska psykisk ohälsa 
bland  barn och unga.
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SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2020

MÖTESPLATS
Vi har alltid känt behov av en mötesplats för barn och 
unga i Göteborg. Vi startade detta initiativ med tanke 
på vår rika mångfald och möjligheten vi hade efter-
som vi hade elever i flera olika stadsdelar i Göteborg. 
Vår metod är baserad på att skapa en plattform där 
barn och föräldrar från olika socioekonomiska och 
kulturella bakgrunder kan mötas. Sedan 2016 har vi 
haft möjligheten att utveckla olika format som du ser 
nedan i vår timeline.

På grund av corona-pandemin  har vi tyvärr un-
der 2020 varit tvungna att ställa in det populära 
årliga eventet, Cirkuskalaset som vi presenterade 
i Världskulturmuseet 2019. Vi ser nu istället fram 
emot ett fortsatt samarbete nästa år!

CIRKUSKALASET

2016
STADEN

2018
CIRKUSKALAS - SJUMILAHALLEN

2019
CIRKUSKALAS

VÄRLDSKULTURMUSEET

2017
 FÖRÄLDRAR-BARN WORKSHOP

SOMMAR I PARKEN

2020
CORONA
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Denna verksamhet är givetvis också en del av vår pedagogiska verksam-
het. Cirkus Unik har sedan VT 2017 haft möjligheten att arbeta med barn 
med funktionsvariationer som tex koncentrations- och språksvårigheter 
samt barn med  hörsel- eller synnedsättningar på Kannebäcksskolan i 
Göteborg. Barnen gjorde enorma framsteg och skolledning och föräldrar 
bad om förnyat samarbete. 

Dessa barn har mycket svårt att närvara vid den ordinarie idrottsun-
dervisningen pga för dem komplicerade regler och långa genomgångar. 
Nycirkus innebär en ny och friare träning där varje barn hittat sin plats 
där de gjort framsteg med ökad självkänsla och bättre gruppsamarbete 
som resultat. Varje barn utvecklas i sin egen takt med glädje och med 
bara sig själv som måttstock. Nycirkus är ett universellt språk vilket är 
en stor lättnad för barn med språksvårigheter. Alla barn är unika!!

Vi är glada att återigen ha kunnat uppta detta samarbete för grupper 
barn med tal- och språksvårigheter tack vare stöd från Göteborgs Stad 
Grundskoleförvaltning och Erik & Lily Philipsons minnesfond.

CIRKUS FÖR BARN MED  
FUNKTIONSVARIATIONER

FUNKTIONSVARIATION

TAL

SPRÅK

ANTAL  
BARN 2020

ANTAL 
LEKTIONER 2020

37

60

“Cirkus Unik betyder mycket för våra 
elever.

Det har hjälpt dem att öka sin kroppsup-
pfattning, gett mod att våga pröva nya 
saker och stärkt deras självförtroende.

Det har dessutom gett dem möjlighet att 
på ett lustfyllt sätt träna på att samarbe-
ta, hjälpa och acceptera varandra. Detta 
genom lekfulla träningsövningar.”

Ulla Gustavsson Carlehäll, lärare på 
Kannebäcksskolan, spåret för elever med 
tal och språksvårighet.

SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2020

ERIK & LILY 
PHILIPSONS 

MINNESFOND

ULLA
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KOMPETENSUTVECKLING

SAMHÄLLSPROJEKT ÅRSRAPPORT 2020

En annan verksamhet under utveckling är Kompetensutveckling, ett peda-
gogiskt fortbildningsprogram som främst vänder sig till nya pedagoger in-
om Kulturskolan i hela Västra Götalandsregionen. Vår inkluderande cirkus-
pedagogik ökar barns självkänsla och gruppsamhörighet och har effektfulla 
resultat på både fysisk och psykisk hälsa. 

Idén till Kompetensutveckling startade efter att Kulturskolan uttryckt öns-
kan att få ta del av vår pedagogik och metoder för att utnyttja i deras egen 
verksamhet. Med detta fortbildningsprogram kommer vi indirekt kunna nå 
ännu fler barn i Göteborg och i regionen.

Det är tänkt att äga rum 2021 och 2022 i flera kommuner som valdes ut gen-
om en kartläggning under 2020 av alla kulturskolorna i Västra Götalandsre-
gionen som erbjuder dans, drama och cirkus till barn och unga. 

Projektet kommer att inkludera en workshop, ledd av några av Cirkus Uniks 
pedagoger/artister, där teori, praktik och coachning kommer att kombin-
eras och behandlas genom olika aktiviteter. 

Med detta projekt har vi för avsikt att skapa en miljö som bjuder in lärare att 
dela erfarenheter och utmaningar de möter i sina lektioner, samt att utveck-
la kreativa tillvägagångssätt som de kan tillämpa i sin pedagogiska praxis. 
Cirkus Unik vill erbjuda inspiration, verktyg och reflektioner för att bidra till 
lärarutvecklingen.

Kompetensutveckling är ett treårigt projekt (2020-22) som finansieras av 
Västra Götalandsregionen, Kulturstrategiskt Utvecklingsstöd (KSU) med 
målet att öka kunskapen inom cirkus i regionen.

CIRKA  
LÄRARE TOTALT

KULTURSKOLOR
KOMMUNER

125

40

Kartläggning av Kulturskolan pedagoger i VGR 
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STAR IMPACT OCH 
HANDELSHÖGSKOLAN

CIRKUS PANIK OCH 
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Med hjälp av Star Impact fick Cirkus Unik kontakt med Göteborgs 
Universitet och tre studenter från Handelshögskolans kurs: Social In-
novation and Entrepreneurship.  Eftersom Kulturskolan inte längre 
kan finansiera våra cirkusskolor i utsatta områden har vi behov att 
finna nya finansiärer. Studenterna skrev en uppsats med förslag på 
metod för att hitta långsiktiga partners till oss från privata sektorn 
som vill stödja vårt sociala arbete kontinuerligt. De presenterade sitt 
arbete digitalt. Resultatet blev en uppsats som även kan hjälpa andra 
organisationer att hitta finansiering baserat på var och ens behov. 

Vi vill tacka alla medverkande!

Under 2020 fick vi besök av gästforskaren och cirkusar-
tisten Miranda Panik från Cirkus Panik,  Danmark, som 
var intresserad av vår affärsmodell som social cirkus och 
våra innovativa metoder för att mäta resultat.

FORSKNING

“My name is Miranda and I am a master student at Copenhagen Business School, but 
first and foremost a third-generation circus artist and social circus instructor from 
Cirkus Panik. I am now working on my master thesis on the organisation of social cir-
cus in Europe from a social entrepreneurial perspective. I have chosen to study Cirkus 
Unik since I got interested in their innovative methodology and their engagement in 
impact measurement.  This week I had the pleasure of following and getting to know 
Cirkus Unik and to experience the amazing job they are doing with children of Gothen-
burg. Thanks for some very inspiring days and for letting me know Cirkus Unik!

I really appreciate you took the time to be a part of my study and I hope we can contin-
ue the conversation in the future 

Thank you for having me!

Kærlig hilsen”

MIRANDA,
CIRKUS PANIK!

FORSKNING ÅRSRAPPORT 2020
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MARKNADSFÖRING
GP ARTIKEL 2020-04-02
Elin blev intervjuad av Britta Lundh-Flodin från GP vilket resulterade 
i en artikel publicerad i april 2020.

“Elin hänger i luften – till förmån för utsatta barn

Född i Göteborg, men uppvuxen i Brasilien. Där kom Elin Lütke tidigt 
i kontakt med sociala orättvisor vilket har präglat hennes liv. Hon vill 
verka för ett mer jämlikt samhälle. Hjälpa barn till en bättre självkäns-
la genom att våga utmana sig själva. Och upptäcka glädjen i att lyck-
as...”

LÄS MER I DEN FINA ARTIKELN OM ELIN OCH CIRKUS UNIK I GP�SE

shorturl.at/pqLQY
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SPONSORER & PARTNERS

KULTURFÖRVALTNINGEN
VERKSAMHETSSTÖD

VGR VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
KULTURSTRATEGISKT UTVECKLINGSSTÖD (KSU)

Cirkus Unik har från och med 2020 fått Verksamhetsstöd 
från Göteborgs Kulturförvaltning som därmed stöttar oss 
och vår utveckling i den konstnärliga och pedagogiska 
verksamheten; alltid med ett socialt perspektiv.

“I kulturförvaltningen är vår gemensamma vision:

Genom ett brett utbud och tillgång till konst och kulturliv 
formas en attraktiv stad – av och för människor från hela 
världen. Vi är den öppna staden som sätter kulturen och 
konsten i centrum. Göteborg är staden som ger alla rätt 
att delta i kulturlivet. Här skapas utmanande kulturella 
arenor där alla får plats.”

Finansierar Cirkus Unik under en 3 årsperiod (2020-22) 
som har som syfte att vidga deltagande för barn och unga 
inom en interkulturell insats som nycirkus. Nu har Cirkus 
Unik flera produktioner i Kulturkatalogen Väst.

Deras motivering: “Cirkus Unik är en väletablerad aktör 
inom samtida cirkus i Göteborg och Västra Götaland, men 
en ny aktör hos kulturnämnden. De kommande årens ut-
veckling kommer att bidra till att öka kännedomen och 
spridningen av samtida cirkus som konstform och på så 
vis gynna nyskapande, samt nå ut till fler barn och unga. 
Detta är helt i linje med såväl kulturstrategin för Västra 
Götaland 2020-2023 som strategin för fysisk aktivitet hos 
barn och unga.”

34



Göteborgs Stad finansierar flera olika delar av vår verksamhet, förutom via Kulturförvalt-
ningen även genom Grundskoleförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen samt 
från olika stadsdelar. 

Grundskoleförvaltningen, via statliga bidraget Skapande skola ska stärka samverkan 
mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till 
kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Denna  
finansiering utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget och i vårt fall stöttar 
de vår verksamhet för barn med funktionsvariationer.

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 mö-
jligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar oss med subventionering för att vi ska 
ha lokaler för cirkusskolan

Stadsdelar: AFH, Västra Göteborg, Angered, Västra Hisingen, Östra, Norra Hisingen

Utan deras samarbete skulle vi inte kunna erbjuda gratis cirkusworkshop under loven för 
alla barnen i Göteborg.

GÖTEBORGS STAD

KULTURSKOLAN
Det är och har varit ett roligt och givande samarbete för oss då vi i stort delar sam-
ma värderingar och mål, som tex inkludering i samhället via kultur. Vi har haft ett 
långt samarbete med Kulturskolan som finansierat våra cirkusskolor i utsatta om-
råden i Göteborg från 2016-2020. Vi har varit verksamma i sex olika stadsdelar i 
Göteborg: Frölunda, Västra Göteborg, Angered, Bergsjön, Biskopsgården, Hisings 
Backa.

Våren 2020 ledde vi färre cirkusgrupper än tidigare i Kulturskolans regi pga deras 
bristande resurser och under hösten tyvärr inga alls. 

Kulturskolan har vid flera tillfällen uttryckt önskan att få ta del av vår pedagogik 
för att utnyttja i deras egen verksamhet.  Vår målgrupp inom Kulturskolan ändras 
därför från barnen till deras lärare och ledare för att på så sätt indirekt kunna nå 
än fler barn. Under hösten börjar vi nu på allvar utveckla vår Kompetensutveckling 
finansierat av Kulturstrategiskt Utvecklingsstöd (KSU). Se C3 ovan.
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OPERAN
Cirkus Unik startade 2019 ett spännande samarbete med Göteborg-
sOperan via Skapa Dans. Cirkus Unik har i cirkusgrupperna valt ut 
några äldre elever , som varit länge hos oss och visat stort intresse att 
vilja fortsätta utveckla sin cirkustalang.

Fördjupningsgruppen kommer att vara med i det nya samarbetet med 
GöteborgsOperan. Samarbetet har som syfte att inspirera, utbyta er-
farenheter och göra konst tillgänglig för både barn och unga. 

“GöteborgsOperan Skapa strävar efter att scenkonsten ska vara till-
gänglig för alla. Här formar vi scenkonst tillsammans – av, med och 
för människor i alla åldrar; nybörjare och scenkonstälskare, lång-
etablerade svenskar och nyanlända människor, personer med olika 
förmågor och förutsättningar. Alla är välkomna att delta i Göteborg-
sOperan Skapa.”

På grund av coronarestriktioner skars våra fysiska möten ner, men ar-
betet med Fördjupningsgruppen fortsätter oavbrutet.

VÄRLDSKULTURMUSEET
Världskulturmuseet är en partner med samma värdegrund som Cirkus Unik och framförallt 
vill de vara en arena där olika personer kan träffas.

Världskulturmuseet har stöttat olika delar av vår verksamhet: Mötesplats och workshops.

Mötesplats med  Cirkuskalaset, som tyvärr blev inställt 2020 på grund av Covid-19 restrik-
tioner.

Workshops: Vi fortsatte med vår satsning från föregående år: Bebiscirkus     

Vår cirkusskola är inriktad för barn mellan 7-12 år, men nu bidrar vi även i Muséets Beb-
ismys program, eftersom det fanns ganska mycket vi kunde anpassa av våra lektioner till 
bebisar. Vi har utvecklat två cirkusinspirerade teman, akrobatik och jonglering, och  anpas-
sar dem  för föräldrar med bebisar från 6 månader till 2 år. En kvalitetsstund med alterna-
tiva möjligheter till kroppskontakt  blandat med element av jonglering som stimulerar flera 
olika sinnen hos bebisarna. Det är en kombination av individuella stunder och stunder i 
grupp där  man utvecklar gemenskap och samarbete.

Under höstens senare del ställdes några av dessa möten in pga coronarestriktionerna och 
årets sommarworkshops anordnades inte heller.
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ERIK & LILY PHILIPSONS MINNESFOND 

STAR IMPACT

DANSCENTRUM VÄST

Minnesfonden är en partner som delar samma värdegrund som Cirkus Unik och deras 
generösa stöd har gjort det möjligt för oss att verka i en skola i Göteborg och ge barnen 
med funktionsvariationer där tillgång till en mycket värdefull cirkusträning. 

Cirkus Unik och barnen är mycket tacksamma!

Ett investeringsföretag som kom från GU Ventures. De finansierar innovativa sociala 
och miljöföretag i ett tidigt skede och tar en aktiv roll i att utveckla och verifiera affärs- 
och effektmodeller. De tror att hållbara företag är kärnan i hållbara lösningar. Därför 
erbjuder de ett unikt skräddarsytt stöd för sociala företag. 

De valde ut 6 sociala företag och Cirkus Unik var ett av dem.

De har även faciliterat länken mellan oss och Handelshögskolans, Göteborgs Universi-
tet. Tre studenter från Social Innovation and Entrepreneurship skrev och presenterade 
en uppsats med förslag på metod hur vi ska hitta långsiktiga partners från privata sek-
torn som vill stödja vårt sociala arbete kontinuerligt.

Vi har sedan starten av vår verksamhet haft ett mycket gott samarbete med Danscen-
trum Väst. I Göteborg saknas lämpliga lokaler för cirkus och Danscentrum Väst och 
deras subventionerade lokal har betytt mycket för utvecklingen av alla våra cirkus-
föreställningar, och i förlängningen även för vår konstnärliga utveckling. 

2020 stödde de även Cirkus Unik med Sommarresidens.

REACH FOR CHANGE

Reach for Change är en svensk stiftelse som arbetar för barns rätt till ett bättre liv inom alla om-
råden 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-entreprenörer ekonomiskt, men 
framförallt med rådgivning, utbildning, PR och  nätverk. Cirkus Unik bland mer än 300 andra so-
cial-entreprenörer sökte och fick år 2015 det viktiga och prestigefulla stödet från Reach for Change.

Vi är tacksamma för möjligheterna samarbetet med Reach for Change öppnat och för att ha haft de-
ras stöd under tre år 2016-2018. Vi är stolta över  att nu vara en del av de grymma Change Leaders 
Alumni ; se mer här (shorturl.at/jAFJ6)

 Change Leader Alumni

ERIK & LILY 
PHILIPSONS 

MINNESFOND
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TEAM

JAILTON CARNEIRO

ELIN LÜTKE

Konstnärlig ledare och tekniskt ansvarig samt 
medgrundare av Cirkus Unik.

Jailton är född och uppvuxen i Brasilien och bör-
jade 12 år gammal att träna cirkus i ett Socialt 
Cirkusprojekt i Brasilien. Redan som 16-åring  
började Jailton utbilda gatubarn och ungdomar i 
nycirkus.

Jailton har 30 års erfarenhet av cirkus och har 
turnerat  i hela världen som professionell luftak-
robat med Cirque du Soleil i nio år. Han har bredd 
och spetskompetens i väldigt många cirkus-

tekniker och är dessutom certifierad och har lång 
erfarenhet inom rigging.

Jailton har lång erfarenhet av pedagogisk verk-
samhet och arbetar med grupper av barn med 
funktionsvariationer samt är ansvarig för utbild-
ningen av Cirkus Uniks pedagoger tillsammans 
med Elin Lütke. Jailton är Alumni i Reach for 
Change.“Jag är tacksam över att fortsätta skapa 
shows och att få förverkliga min dröm om att leda 
en cirkusskola och återgälda allt jag själv fått gen-
om cirkusen.”

Verksamhetschef och medgrundare av Cirkus Unik.

Elin är född i Sverige och uppvuxen i Brasilien, med 
en bakgrund inom nycirkus och över 20 års cirkus-
erfarenhet. Började som artist i en nycirkus-teat-
ergrupp i Brasilien och uppträder fortfarande som 
luftakrobat med Cirkus Unik.

Elin har en masterexamen i Global Studies vid Göte-
borgs Universitet och ett långt engagemang inom 
socialt och inkluderande arbete. Elin kom 2011 till 
Göteborg tillsammans med Jailton Carneiro. Hon 
såg att sociala skillnader även finns i Sverige och 
startade Cirkus Unik då cirkus också är ett verktyg 

för att minska samhällsklyftorna. Elin valdes till 
Change Leader av Reach for Change och är numera 
Alumni. Cirkus Unik har dessutom prisbelönats av 
Brewhouse och Business Region Göteborg.

Elin har i samarbete med teamet utvecklat mät-
metoder av social påverkan och är ansvarig för fort-
bildning av personalen i Cirkus Unik tillsammans 
med Jailton.

“Jag är tacksam över att känna att jag gör skillnad 
för barn och över att få kombinera mina två stora in-
tressen; kultur och socialt entreprenörskap.”

GRUNDARE 
OCH VERKSAMHETSLEDARE
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CIRKUSPEDAGOGER OCH ARTISTER
Vår succé hade ej varit möjlig utan alla våra hängivna 
pedagogers och artisters hårda arbete.

TEAM ÅRSRAPPORT 2020

Hejsan! Mitt namn är Carolina och jag är en utbildad musikalartist som jobbar som cirkus-
pedagog och artist på Cirkus Unik. 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.

Carolina arbetade i Cirkus Unik från hösten 2016 till juni 2020  och slutade tyvärr på grund 
av flytt till annan ort. Vi kommer sakna henne!

CAROLINA
STARRIN

CAMILA
BORGES 

I juni månad började Camila arbeta i Cirkus Unik!

Hej! Mitt namn är Camila, jag är utbildad pedagog och började arbeta på Cirkus Unik som-
maren 2020. Jag har tränat cirkus i ett par år, även yoga, capoeira, dans och slagverk. Jag 
har varit fascinerad av cirkusen sedan min barndom och det är ett nöje att arbeta med något 
som jag brinner för.

Cirkusen är en plats för alla: man har kul, man hittar olika och roliga sätt att uttrycka sig 
själv, man får vänner och andas glädje och fantasi!

Allez hop!

MARTA
CHAVEZ

Marta arbetar som vikarie och räddar oss framförallt i våra sommarworkshops där efterfrå-
gan brukar vara stor.

Hej! Mitt namn är Marta. Jag är en brasiliansk luftakrobat, dansare och skådespelare utbil-
dad 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 tillsam-
mans med Magnus Jakobsson startat en cirkus/teatergrupp som heter Teatro Baó.

ELVIRA
LINDBERG

Hej! Mitt namn är Elvira och jag är utbildad musikalartist och teaterpedagog.

Från och med hösten -18 jobbar jag som cirkuspedagog och artist på Cirkus Unik men även 
som frilansande artist och regissör i andra konstnärliga sammanhang.

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

Louisa arbetade i Cirkus Unik  från januari 2018 till juni 2020. Vi kommer sakna henne!

Jag är pensionerad socionom och tandläkare som levt över 30 år i Brasilien. 
I Cirkus Unik redigerar jag svenska och engelska texter, administrerar vän-
telistan till cirkusskolan samt kommunicerar med föräldrarna. 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 ekono-
miansvarig 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 danspedagog 
och därför tycker jag att Cirkus Unik är en av de viktigaste samarbetspart-
ners jag har, när det gäller utveckling av socialt/kulturellt arbete.
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ADVISOR BOARD

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”.

GAYATHRI 
RATHINAVELU

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.MONICA 

PICAVÉA

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.”

SUSANNE 
ERIXON
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Ola är ansvarig för Kundservice på Telia 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.”

Nathalie har en ekonomisk bakgrund och är ansvarig för ekonomiska strategier på 
Comviq, som är en del av Kinnevikskoncernen. Nathalie kom i kontakt med Cirkus 
Unik via Reach for Change eftersom hon vill ge möjligheten till nästa generation att 
leva ett bättre liv. Hon tycker att konst och kreativ stimulering är en av byggstenarna 
i vårt samhället. Det är viktigt för barn att få möjlighet att finna sin passion, vilket 
Cirkus Unik jobbar aktivt med.

 Nathalie engagerar sig i att förmedla kunskap om ekonomi och på så vis hjälpa före-
tagare som är nya på marknaden.

 ”Cirkus Unik har hittat en nisch där de kan ge barn möjlighet att utöva sin kreativitet 
på ett säkert sätt, en av de viktigaste aspekterna i livet, tycker jag. Barnen får en utbi-
ldning som utmanar dem och förbereder dem bättre på livet. Att Cirkus Unik ger ett 
arv till Göteborg och till Sverige är någonting jag stödjer och vill hjälpa till med.”

Cirkus Unik har under 2018 inlett ett samarbete med Pia Björnstad, f.d lärare i ped-
agogik, för att få ännu fler pedagogiska verktyg till utmanande situationer som våra 
cirkuspedagoger möter i undervisningen. 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. ”

OLA 
PETTERSSON

NATHALIE 
GIANCHANDANI

PIA 
BJÖRNSTAD

PEDAGOGIK
EXPERT
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EKONOMISKT
RESULTAT

EKONOMISKT RESULTAT

ALLEZ-HOP!

Cirkus Unik är ett ej vinstdrivande  socialt företag där allt eventuellt 
överskott återinvesteras i organisationen. Det är en hybridorganisa-
tion, en ideell förening och ett aktiebolag. Ett socialt företag har som 
mål att öka den sociala påverkan. Vi är extremt tacksamma för alla 
partners som visat oss förtroende och samarbetat med oss. Vårt mål  är 
att diversifiera våra partnerskap  till andra förvaltningar i den offent-
liga sektorn och etablera partnerskap med privata sektorn som har en 
stor potential att bidra i arbetet med samhällsutmaningarna. 

Nuvarande ekonomisk situation: 

2020 var ett utmanande år för alla organisationer och det har inte varit annorlunda för 
Cirkus Unik.  Som tur är har vi en verksamhet som riktar sig till barn vilket inneburit 
att  vi  delvis har kunnat hålla våra aktiviteter igång.

Strukturen på våra intäkter har radikalt förändrats. En positiv förändring är de 
ökade kommunala och regionala bidragen från Kulturförvaltningen och VGR. Vår  
cirkusskoleverksamhet minskade dock väldigt mycket pga Kulturskolans beslut att 
inte längre stötta cirkusskolan i utsatta områden av Göteborg.

2016 2017 2018 2019 20200

1000
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3000

4000

2489

2879 2927

2594

2037

KONSOLIDERADE INTÄKTER
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Intäkter:
• Våra totala intäkter har minskat med ca 20%
• Intäkter från bidrag har ökat från 92 tkr till 875 tkr, ca  850%
• Intäkter från cirkusskola, workshops och andra projekt har minskat med ca 50%, 
• Intäkter från shows  har minskat med 95% pga av Corona-pandemin. 

Kostnader:
• Totala kostnader har minskat med 25%
• Fasta personalkostnader har minskat med 20% pga uppsägning av administrativ 

personal samt tjänstledighet för verksamhetschef under tre månader  
• Konsultarvoden har minskat med 50%

Vidtagna åtgärder:
• Fortsatt satsning  på ansökningar om bidrag inom Kultursektorn
• Mer “kompakt”  personalstruktur

JÄMFÖRT MED 2019 ÄR BILDEN SOM NEDAN:
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CIRKUS UNIK KONSOLIDERING*

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!

642

355

14

150

370

450

56

2 037

Cirkusskola

Workshops

Shows

Övriga projekt

Bidrag - kommunalt

Bidrag - regionalt

Övriga intäkter

Total
0,7%

31,5%

43%

17,4%
7,4%

K SEK

INTÄKTER
2020

Cirkus Unik Sweden AB + Cirkus Unik Ideell förening

INTÄKTER K SEK

CIRKUSSKOLA 642

WORKSHOPS 355

SHOWS 14

ÖVRIGA PROJEKT 150

BIDRAG - KOMMUNALT 370

BIDRAG - REGIONALT 450

ÖVRIGA INTÄKTER 56

TOTALA INTÄKTER 2 037

KOSTNADER K SEK

PERSONAL -1 681

KONSULTER −101

LOKALER - HYRA −73

UTRUSTNING −47

TRANSPORT −53

MARKNADSFÖRING −15

ÖVRIGT −31

TOTALA KOSTNADER −2 001

RESULTAT 36

*Konsoliderade = AB + IF minus Interna intäkter och kostnader
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CIRKUS UNIK - IDEELLA FÖRENINGEN 

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!

440

48

14

150

370

450

56

226

1754

Cirkusskola

Workshops

Shows

Övriga projekt

Bidrag - kommunalt

Bidrag - regionalt

Övriga bidrag

Övriga intäkter*

Total

25,1%

2,7%
0,8%

8,6%

12,9%

49,9%

K SEK

INTÄKTER IF
2020

KOSTNADER IF K SEK

PERSONAL −1 610

LOKALER - HYRA −39

KONSULTER −34

UTRUSTNING −18

TRANSPORT −25

MARKNADSFÖRING −4

ÖVRIGT −13

TOTALA KOSTNADER −1 743

RESULTAT 11

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR 2020

• Cirkusskolan har övergått  från Cirkus 
Unik Sweden AB till Cirkus Unik IF. 

• All personal är anställd i Cirkus Unik IF 
från och med mars 2020.

• Cirkus Unik IF har upprättat ett köpeavtal 
med Cirkus Unik Sweden AB och hyr ut sin 
personal till Cirkus Unik Sweden AB.

• Cirkus Unik IF har upprättat ett köpeavtal 
med Cirkus Unik Sweden AB och hyr kon-
torslokal, bil och utrustning av Cirkus Unik 
Sweden AB.

*Övriga intäkter - Köpeavtal med Cirkus Unik Sweden AB, Aktivitetsstöd från IOFF (Idrott och 
Föreningsförvaltning) och sjuklöneersättning (Försäkringskassan)
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CIRKUS UNIK AB

EKONOMISKT
RESULTAT ALLEZ-HOP!

202

307

52

561

Cirkusskola

Workshops

Övriga projekt

Total
54,7%

9,2%

36,1%

K SEK

INTÄKTER AB
2020

KOSTNADER AB K SEK

PERSONAL −69

KONSULTER −297

LOKAL - HYRA −36

UTRUSTNING −46

TRANSPORT −52

MARKNADSFÖRING −13

ÖVRIGT −23

TOTALA KOSTNADER −536

RESULTAT 25

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR 2020

• Cirkusskolan har övergått  från Cirkus 
Unik Sweden AB till Cirkus Unik IF. 

• All personal är anställd i Cirkus Unik IF 
från och med mars 2020, så Cirkus Unik 
Sweden AB kommer inte ha fast anställda 
framöver.

• Cirkus Unik IF har upprättat ett köpeavtal 
med Cirkus Unik Sweden AB och hyr ut 
sin personal till Cirkus Unik Sweden AB.

• Cirkus Unik IF har upprättat ett köpeavtal 
med Cirkus Unik Sweden AB och hyr 
kontorslokal, bil och utrustning av Cirkus 
Unik Sweden AB.
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KONTAKTA OSS
Tel: 0729716060

info@cirkusunik.se
cirkusunik.se

Åvägen 24 
41 251 Göteborg

KONTAKT ÅRSRAPPORT 2020

@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/
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