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o m 
c l o w r o n d e n

Jack och Siska 

förbereder sig inför 

en massa roliga 

upptåg på Helsingbors 

lasarett. 

Foto: Clownronden

Clownronden startade sin verk-
samhet 2001 och består av en 
grupp professionella, special-
utbildade artister som arbetar 
med sjuka och funktionsnedsatta 
barn, ungdomar och äldre. 

Clownronden strävar efter att 
sprida hopp och glädje till män-
niskor som av någon anledning 
har det svårt. Clownerna arbetar 
med en situations- och improvi-
sationsbaserad metod där inter-
aktivitet står i centrum. 

Målet med vårt arbete är att ska-
pa ett möte som ger en stunds 
avlastning från svårigheter och 
sjukdom och att den vi möter ska 
känna sig sedd och bekräftad.

Clownronden har sitt säte i 
Malmö, men har hela Skåne 
som sitt arbetsfält. Varje vecka 
besöker clownerna barnklini-
ker och mottagningar på fem 

sjukhus i regionen. På de skåns-
ka sjukhusen möter clownerna 
barn, deras föräldrar, syskon och 
personal. Sedan 2012 besöker 
clownerna även äldreboenden 
och träffar demenssjuka och 
personal.

Verksamheten genomförs i 
samarbete med Folkuniversi-
tetet och finansieras av ett årligt 
verksamhetsbidrag från Kultur 
Skåne, donationer från stiftelser 
och fonder, bidrag från företag, 
ordnar, loger, organisationer och 
privatpersoner samt i förekom-
mande fall projektbidrag.

På Clownronden arbetar sju 
fastanställda sjukhusclowner, 
fyra timanställda vikarier, en 
verksamhetsledare och en kom-
munikatör/producent.
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En helt vanlig dag på barn- och ungdomsmottagningen på Helsingborgs lasarett. På schemat 

står ukelekonsert, godnattvisor, spjutkastning med ballong, toalettpappersskidåkning och 

mycket, mycket annat som är kul. Foto: Clownronden

vå r t  a r b e t e

Utifrån clownernas förmåga att 
lyssna och ta in, hittar man se-
dan vägar för att skapa kontakt 
och förtroende. 

Clownrondens arbete präglas 
av en stor respekt för individen, 
och ingen är någonsin tvingad 
att möta clownerna om man inte 
vill. 

Under hösten 2017 startade 
Clownronden ett pilotprojekt 
på barn- och ungdomssjukhu-
set i Lund (BUS), då vi besökte 
barnen en dag i veckan under 
hösten och vintern. Under 2018 
har Clownronden permanentat 
den verksamheten och utökat 
besöksfrekvensen till två dagar i 
veckan. 

Under 2018 besökte Clownron-
den barnklinikerna och mottag-
ningarna i Malmö (2-4 dagar/v), 
Lund (2 dagar/v), Kristianstad (2 
dagar/v), Helsingborg (2 dagar/v) 
och Ystad 2 dagar/mån). 
Antalet besöksdagar under året 
var 336, en ökning med 30 dagar 
jämfört med 2017.

Clownrondens clowner arbetar 
alltid i par. Vi arbetar alltid 
improviserat utifrån den situ-
ation vi möter. Vi kommer inte 
med inrepeterade scener eller 
föreställningar. 

En stor del av clownernas arbete 
går ut på att se, lyssna och känna 
in stämningen i vårdrummet. 

å r e t  s o m  g i c k
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S tat i s t i k

Siska och Jack 

packar ihop 

för dagen och 

försäkrar sig 

om att alla 

kuligheter är 

med till nästa 

besök. 

 
 TOTALT ANTAL BESÖKSDAGAR OCH PUBLIK PÅ SJUKHUSEN 2018

 Sjukhus   Besöksdagar Publikantal Varav barn
 
    Sus Malmö   107   5256   1804   
    Helsingborg  80   3167   1119
    Kristianstad  86    3953   1597
    Ystad   20    853   215
    Sus Lund   43    2425   942
 
    Totalt   336   15654  5677   
 

Styrelsen hade 7 pro-
tokollförda möten.
Elsbeth Eriksson, 
ordförande
Andreas Carnheimer, 
sekreterare
Göran Sandell, kassör
Ann Bülow, ledamot
Vinko Mikulic, ledamot
María Fernanda Bocángel, 
suppleant
Kajsa Bramsvik, suppleant

s t y r e l s e m e d a r b e ta r e

Åsa Forsberg
Jan Unestam

Verksamhetsledare

Kajsa Bramsvik

Kommunikatör/Producent

Anna Jägnefält

Sjukhusclowner

Alice Barte                
Eva Westerling
Jerker Heijkenskjöld            
Kicki Kjernli Puktörne             
Rodrigo Flores    
Teo Kjernli Puktörne
Jens Molander
Karin Ringnér
Ola Citrón
Camilla Högström

Siska och Jack 

packar ihop för 

dagen och försäkrar 

sig om att alla 

“kuligheter” är med.

Foto: Clownronden

Under 2018 hade vi 30 fler besöksdagar och mötte nästan 700 fler barn jämfört med
2017. Detta beror till stor del på att Clownronden ytterligare har en fastanställd 
sjukhusclown sedan augusti och därför har kunnat utöka sin verksamhet.



e ko n o m i s k a 
o b s e r vat i o n e r

sy n l i g h e t s a r b e t e
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Clownronden har en pågående annonskampanj 
som lanserades under hösten 2017. Annonsmate-
rialet ingår numera i det så kallade pluggbibliote-
ket (gratisannonser) hos de flesta lokaltidningarna 
i regionen. Tack vare annonserna i lokaltidning-
arna har de privata gåvorna under 2018 ökat med 
nära nog 100% jämfört med 2017. 

Under året har Clownronden ökat sin synlighet i 
sociala medier, vi finns såväl på Facebook som på 
Instagram. Genom en konsekvent och professio-
nell uppdatering och ett kontinuerligt underhåll 
av vår kommunikatör har vi ökat antalet följare 
betydligt under 2018. 

Under våren 2019 lanseras Clownrondens nya 
hemsida, vilken kommer att betyda mycket för oss 
i arbetet med kontakter med företag och organisa-
tioner i fråga om framtida samarbeten.

Under året har Clownronden även fått nya och 
uppdaterade trycksaker, som foldrar, vykort och 
”idol-kort” på clownerna. Det finns också planer 
på nya affischer och s.k. Roll-ups för framträdan-
den som ingår i synlighetsarbetet.

Just nu repeteras en ny föreställning med alla 
fastanställda clowner, som är att gå på turné på 
de sjukhus vi vanligtvis besöker i maj 2019. Det 
är viktigt för Clownronden att synas utanför 
barnavdelningarna och mottagningarna, för att 
informera om att vi faktiskt finns på sjukhusen. 
Föreställningen kommer förhoppningsvis också 
att spelas på Malmöfestivalen 2019.

Clownronden har efter flera ekonomiskt svåra år, 
nu lyckats bygga upp en buffert inför framtiden.  
De flesta fria grupper inom kultursektorn har 
projektanställda medarbetare och därmed inget 
långsiktigt ansvar för sina anställda. Clownron-
dens förutsättningar ser annorlunda ut med sina 
nio tillsvidareanställda medarbetare som måste 
kunna garanteras lön på lång sikt. 

Under 2018 har man fortsatt med en åtstramad 
budget, samtidigt som det gjorts satsningar för att 
samla in ytterligare medel för att bedriva verksam-
heten.

För att säkra Clownrondens fortlevnad som 
förening och för att kunna garantera en kontinu-
itet i den viktiga verksamhet som vi bedriver, 
måste föreningen ha en framförhållning som tar 
konjunkturskiftningar och/eller minskade anslag i 
beaktande.

Den ekonomiska buffert som Clownronden nu 
byggt upp kommer helt och hållet att gå till verk-
samheten på sjukhusen och är inte att betrakta 
som vinst utan som en försäkring för Clownron-
dens fortlevnad.
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När Erwin Kaschmieder öppnar kläd-
kammaren på ovanvåningen av villan i 
Tormestorp är den nästan helt fylld av 

leksakspianon. 
    – Anna älskar verkligen piano. Varje år när 
hon fyller år är det en utmaning för oss att 
hitta ett som hon inte redan har – för pianon 
är det enda hon önskar sig, säger Erwin och 
skrattar.

Fjortonåriga Anna, som är multihandikappad 
sedan födseln, låter sina fingrar dansa fram på 
armen. Det är hennes tecken för “spela piano”.
     – Anna kan inte prata. Hon gillar inte att 
rita, kommer aldrig kunna skriva eller räkna, 
men hon älskar att spela piano, säger Erwin.
    Här utanför Hässleholm bor Anna med 
sina föräldrar Erwin och Natasha. På en vägg 
i hennes sovrum sitter ett inramat foto av 
clownerna på Clownronden. Under åren har 
sjukhusclownerna träffat familjen massvis med 
gånger.
   – Det första hon gör varje morgon när jag 

väcker henne, efter att jag har klätt på henne, 
är att hon går till bilden på andra sidan rum-
met och pekar på clownerna. Sedan är vi redo 
för dagen. 
    Bilden fick hon när det var som allra jobbi-
gast för Anna och hennes föräldrar. Hennes 
sjukdomstillstånd gör att hon regelbundet är 
inlagd på regionens sjukhus, men under 2017 
låg Anna inlagd i totalt fem månader. Som mest 
kritiskt var det under hösten när allvarliga 
komplikationer tillstötte efter en operation av 
ryggraden.
    – Hon drabbades av en väldigt, väldigt svår 
lunginflammation. Hon återupplivades tre 
gånger – det var precis att hon överlevde. Det 
var en väldigt jobbig tid för oss och under den 
här perioden betydde clownerna verkligen
mycket för oss, säger Erwin.

Han berättar att det är lätt att hamna i en ond 
spiral av mörka tankar med en rutinkantad 
vardag på sjukhuset.
    – Dagarna ser likadana ut och det är väldigt 

v i  m ö t e r 
a n n a  o c h  e r w i n

Anna kan med lätthet spendera långa stunder vid pianot. Foto: Clownronden
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svårt att tänka på något annat än det du oroar 
dig över. Kommer hon bli frisk igen? Kommer 
hon klara sig? Det är då besöken av clowner-
na verkligen gör en skillnad, säger Erwin och 
fortsätter:
    – Att bara under 15-20 minuter ryckas bort 
från den verkligheten. Uppleva något annor-
lunda och göra saker som man normalt sett 
inte gör på ett sjukhus. När clownerna kommer 
in flyttar de på alla saker, gör plats och säger: 
“jag vill dansa här”. Det blir nästan overkligt. 
Även om läkare och sjuksköterskor gör sitt 
bästa och har en positiv attityd är det inget som 
de skulle göra.
    Även efter att clownerna lämnat vårdsalen 
har det en positiv effekt, menar han.
    – Det var många gånger vi skrattade långt 
efteråt och det hjälpte oss verkligen att få ett 
annat fokus. Det är inte bara för Anna som 
besöken är viktiga, även för mig och Natasha 
betyder det mycket – det blir som en kedjereak-
tion. När ditt barn mår bättre är det klart att du 
påverkas positivt av det.

    När Anna låg inne under den här perioden 
träffade hon sjukhusclownerna en eller två 
gånger per vecka. En alldeles lagom dos av 
besök, framhåller Erwin.
   – Du kan önska dig ett besök varje dag, men 
det kanske inte hade varit lika kul att träffa 
clownerna varje dag. Det måste vara något 
speciellt – det är ju inte julafton varje dag. Jag 
tror även att den positiva effekten skulle vara 
mycket mindre om de kom varje dag. 
    
Strax innan jul var Anna hemma igen och 
runt ett år efter den tunga tiden på sjukhuset 
ville föräldrarna överraska sin dotter. En dag 
kom Jack och Rhålf på besök till huset utanför 
Hässleholm.
    – Då var hon chockad! Clownerna är ju på 
sjukhuset, de är inte hemma hos oss. Hon 
kunde knappt förstå det. När de kom visste hon 
inte vad hon skulle göra, men hon smälte när 
Jack satte sig vid pianot. För att spela piano 
är precis vad hon vill att människor gör, säger 
Erwin Kaschmieder.

Anna och Erwin 

Kaschmieder 

gillar båda när 

sjukhusclownerna 

kommer på besök. 

Foto: Clownronden
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Regionalt verksamhetsbidrag
Kultur Skåne 

Övriga verksamhetsbidrag
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Folkuniversitetet, Malmö, Kristianstad, 
Helsingborg

Projektbidrag
Sparbanksstiftelsen Finn 

Stiftelser och fonder 
Crafoordska Stiftelsen
Stiftelsen Lunds Barnhem
Åhlén-stiftelsen
Albert Påhlssons Stiftelse
Åke Wibergs Stiftelse
Johanniterorden
Jerringfonden 
Clara och Fritz Sjöströms stiftelse
Carl Jönssons Understödsstiftelse II 
Curo Riksföreningen för cancersjuka
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Gunvor och Josef Anérs stiftelse 
Prins Gustav Adolfs och prinsessan 
Sibyllas Minnesfond
Einar Hansens Allhemsstiftelse
Pia Ståhls stiftelse
Folke Ljungdahls stiftelse
Trossamfundet Svenska Kyrkan

Övriga bidragsgivare
Eslövs pastorat
Klippans pastorat
VÄ Skepparslövs pastorat
Västra & Östra Vrams Lind
Veberöds församling
Äsphults pastoralkassa
Clearon AB
Rebeckalägret NR 5 Regina
Malmö pastorat
Svalövsbygdens pastorat
Lions Club Höganäs nr 230
Kristianstads Teaterförening
Billinge kyrkliga Arbetsförening
Lions Club, Åhus
Lions Club, Vellinge
Bjäre pastorat
Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning
Södra Sveriges förening för 
specialpedagogik
Ljungbyheds Röda Korset
Väsby kyrkliga syförening
Möllevången-Sofielunds lekmannakår
Lions Club, Staffanstorp
Lions BUS-grupp
Genarps församling
Svenska kyrkan, Kristianstad
Tandläkarkliniken Persson
Kulla pastorat
Odd Fellow logen S:t Knut, Malmö

...och åtskilliga privata givare

vå r a  b i d r a g s g i va r e

Tack vare alla våra 

bidragsivare träffar vi 

årligen tusentals barn och 

ungdomar på sjukhusen runt 

om i Skåne.

Foto: Andreas Hillergren



      

TA C K ! 
Ett innerligt och varmt tack till alla våra finansiärer - 
stora som små! Varje liten bit som bidrar till vår verksamhet är 
av stor betydelse. Utan er hade inte vårt viktiga arbete varit 
möjligt. 

Ett hjärtligt tack till alla er som vi fått äran att samarbeta 
med under det gångna året. Genom er har vi vunnit nya kunskaper 
och fått möjlighet att vidareutveckla våra metoder.

Sist men inte minst - tack till Anna och Erwin Kaschmieder för 
att vi fick besöka er och höra er berättelse. 

Norra Vallgatan 20
211 25 Malmö

org.nr 846501-8755
www.clownronden.se

info@clownronden.se
+46 (0)40-18 33 19

Pg 90 02 70-0  Bg 900-2700
Swish 123 900 2700
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