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EN ESSÄ OM MIN KONSTNÄRLIGA SJÄLVREFLEKTION OCH DET 
SOM PÅGÅR INOM MIG. 
Att värna om det som växer. 
 
Vem är jag som konstnär? Vilka krafter är det som styr mina konstnärliga val? 
Vad är det som får igång mig? Vilket bränsle är det som jag använder för att 
brinna och vara kreativ? 
 
VÄGEN TILL INSIKT 
 
Hur det började. 
 
Hur är det egentligen ställt med min konstnärlighet, min konstnärliga 
självreflektion och det som pågår inom mig? Det har varit tumultartat de 
senaste månaderna. Det har varit stormar i mina viljor, och det har varit inte 
bara frågetecken utan också en väldig massa utropstecken som hopat sig.  
 
Från början ville jag låta mitt experimenterande med kroppen styra. Från 
början tänkte jag se hur långt det var möjligt att ta kroppen. Både fysiskt och 
även mentalt. Var fanns min gräns? Hur vore det möjligt att utveckla kroppen? 
Vad skulle jag upptäcka? Vad skulle raseras? Skulle jag bli klokare? Skulle jag 
bli överraskad?  
Jag tränade. Jag lät kroppen arbeta hårt. Flera timmar om dagen fysiskt. Och 
lika mycket mentalt. Jag blev starkare och starkare och kände mig mer och mer 
peppad på att det som jag var igång med skulle ge något slags resultat. Det 
var jag helt övertygad om.  För även om jag tränat hårt under många många år 
tidigare, hade jag nu ett helt nytt sätt att närma mig träningen även mentalt 
på.  
 
Men saker hände. 
 
Mitt i allt detta kom döden smygande med allt större närvaro. Varför vet jag 
inte. Kanske var det våra arbeten med mimetiska nivåer. Kanske var det hur 
jag helt gick upp i krafter som vi alla var uppfyllda av. Kanske var det 
andningen som tog oss så djupt. Kanske var det klostret och det som hände 
där. Eller kanske var det alltsammans sammantaget.  
 
Döden alltså. Inte den döden som är skrämmande, utan döden som är en kraft, 
som är ett ljus, som ger mig styrka. För det jag insåg när jag slet som mest på 
gymet eller i spåret eller överhuvudtaget alla timmar av hård träning det 
senaste året – var att det som gav mig den extra skjutsen, den där extra 
kraften, det var all ljuskraft från döden. Jag kunde förnimma dem som jag mött 
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där borta på andra sidan, och jag kunde se hur de välkomnade varenda 
framåtrörelse jag gjorde med träningen. De peppade, hejade och bildade kör 
runt mig när jag till exempel skulle prestera och lyfta tyngre. Just när det var 
som mest tungt så fanns de där och hjälpte mig och tillsammans med min 
hypnos lyckades jag lyfta tyngre och tyngre och började mer och mer tro på att 
jag skulle kunna tävla. Jag var rejält stark och jag älskade att öka vikterna i de 
olika momenten.  
 
Men i och med ljusets kraftiga intågande i mig så påmindes jag om kraften och 
kände att jag så otroligt gärna ville delge andra min historia och kanske kunna 
kombinera den berättelsen med att också få de som lyssnade att bli stärkta i 
sina inre och gå från min performance ett snäpp starkare.  
Detta blev snart det enda jag fokuserade på. Borta var min första tanke att jag 
skulle göra en kroppsperformance – även om den också skulle ha blivit väldigt 
konsnärlig – men nu ville jag mer än allt annat finna en väg i min berättelse om 
när jag var på andra sidan och kom tillbaka – och att jag från döden hämtar 
kraften, får ljuset.  
 
Händelsen på klostergården. 
 
Vid vår resa till Lettland blev det valet ännu tydligare, när jag där på klostrets 
gård under vår kroppsliga undersökning, återigen fick kontakt med andra sidan 
och ljuset. Jag låg där och kroppsläste platsen när plötsligt allting avgränsades 
och runtom mig regnade ljuset ner och väckte varenda cell inom mig. Ett 
kraftigt flöde mellan mig och ljusvarelserna uppstod och min kropp var ett 
ögonblick inte längre min. Jag insåg att detta var större än allt annat, detta 
måste jag dela och påminna om. Jag bestämde mig mentalt för att jag måste 
skapa en rörelse kring det här i min redovisning. Då och där visste jag det inte  
riktigt än, men jag kände det väldigt starkt, och så snart jag kom hem började 
jag arbeta med det i mina tankar.  
 
Min performance 
 
Jag tänkte på när jag hade berättarkväll hos en av stadens bokhandlare, och då 
jag valde om att berätta om min återkomst till livet. Plötsligt förstod jag att 
det kunde vara stärkande för människor att höra mig berätta om det. Med 
detta i kroppen gick jag igång att undersöka vad för slags performance jag ville 
göra – jag ville grunda den på samma tänk, fast mer på rim – som en sång eller 
en rimmande föreställning, där jag också skulle growla och ta av mig på 
kroppen så det gick att se mina självlysande tatueringar som var i form som ett 
träd.  
Och. Jag gjorde min performance där i reaktorhallen ”Ljuset från döden”.  
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Resultatet blev precis som jag hade önskat. Publiken tyckte mycket om min 
berättelse och performance, och det var många som ville prata vidare om 
döden. Jag kände att DETTA var verkligen något som jag ville utveckla vidare. 
Jag ville hitta vägar att nå människorna, publiken, ännu starkare, och jag ville 
se om det var möjligt att boosta publiken och ge dem en stund där de blev 
upplyftade medan de såg min performance, inte bara för att det jag gjorde 
påverkade deras upplevelse utan också för att jag kunde finna en väg in till 
deras undermedvetna. Boosta dem. Göra dem starkare. 
 
Det fanns även en otroligt stor längtan hos mig att i ännu högre grad arbeta 
med det undermedvetna hos publiken och hypnos. Jag funderade mycket på 
hur – för om det inte bara var vanlig form av visualisering – så var det 
nödvändigt att få publiken att veta om och gå med på att det också skulle 
involvera hypnos.  
 
Kroppsprojektet rullar vidare men vad handlar det om – 
egentligen? 
 
Jag började lägga upp en plan på ett projekt där jag skulle filma olika 
kroppsdelar lösryckta som visades på en duk och blanda det med vad som 
egentligen var skönhet och vad det var som var bra med en kropp. Jag kände 
mig hysteriskt arg över kroppsfixeringen i träningsbranschen, och kände att 
det MÅSTE gå att träna sig till bra form utan att ta konstiga medel eller 
operera om sig. Det finns till och med dem som har opererat i musklerna. Jag 
tillbringade mycket tid att fundera över vad JAG VILLE med mitt 
kroppsprojekt. Och jag återkom hela tiden till frustrationen över så många 
människors upptagenhet av sina kroppar på ett för mig nästan sjukligt sätt när 
det enda de pratade om var hur kropparna var tränade eller inte, hur de såg ut, 
var fettet fanns och vad de stoppade i sig för föda, vilken slags diet eller ”mat” 
de åt, och överallt var det en enda stor längtan efter att äta. 
 
Vilken norm är den rådande normen beror på gruppen vi befinner 
oss i 
 
Det spelar ingen roll vilken norm vi tycker är det bästa så länge vi lever i en 
grupp där normen läggs utifrån vad de flesta gör. Ville jag vara i en sådan 
norm? Ville jag fokusera på att hela tiden tänka på träningen ur ett perspektiv 
där kroppen skulle se snygg och vacker ut ? Jag märkte att jag allt oftare drog 
mig undan och tränade ensam igen, orkade inte vara med träningskompisar för 
jag ville fokusera på det positiva och inte höra allt snack om vad som var fel 
eller rätt eller måsten. Jag ville skaffa mig den egna normen, den som var min, 
rådande för mig. För träningen älskade jag som vanligt över allt annat. 
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NU tänker jag om vad gäller tävling –  
från strålkastarscenen till idrottshallar 
 
 
Från att ha varit väldigt målinriktad att vilja träna min kropp för att tävla och se 
hur långt det går att ta sig över den gränsen, har jag nu idag, tagit beslutet att 
jag ger blanka fan i strålkastarscenerna, jag struntar i att gå in i en värld där 
spraytan och lösögonfransar är det som gäller, jag vägrar gå med på att kliva 
ut på en scen med extremt minimal bikini och skjuta ut bakpartiet mot 
domarna. Jag vill inte vara en av dem som domarna sitter och kommenterar 
med orden att det är för mycket fett där eller för fel här. Jag håller på med den 
här sporten av en enda anledning – och det är att jag älskar träning. Jag älskar 
rörelse och utmaningar och jag är så väldigt förtjust i att bli stark. Så mitt mål, 
hur långt eller kort jag än kommer , blir helt andra arenor. Det blir stora och 
ekande idrottshallar där enorma traktordäck väntar, där kolosser till atlasstenar 
vill bli lyfta och där det enda som är intressant är hur tungt och långt du lyckas 
ta det du blir utmanad av.  
 
Jag måste kunna stå för den jag är 
 
Mitt mål från och med idag är att tävla i Strongwoman och jag är så otroligt 
glad över det beslutet. Det ligger så i linje med vad jag vill ge för kraft. Jag 
kan inte stå för att vara upptagen av skönhetsideal och kroppsfixering när jag 
hela tiden talar om att vara stark inifrån och tro på sig själv, eller som jag 
svarade en tioåring nu i veckan på frågan varför jag tränade så mycket och 
byggde muskler – för att jag vill bli starkast i världen såklart svarade jag, varpå 
de såg helt lyckliga ut och började berätta om sådant de ville bli bäst i världen 
på. Ja! Klart jag vill bli starkast i världen! Och kommer jag bara halvvägs så har 
jag iallafall haft roligt på vägen. Men jag måste kunna stå för de värderingar 
jag har och jag kan inte det på en scen där min kropp blir bedömd av en jury. 
 
I dessa tankar föddes min nya konstnärliga vilja 
 
När jag pågick genom dessa funderingar, och också hur jag nu skulle göra min 
performance, min redovisning, mitt kroppsprojekt, så hittade jag också en helt 
ny svängning. En svängning som egentligen har funnits i mig så länge som jag 
kan minnas. En svängning som egentligen är min kärna, varför jag är kreativ, 
eller rättare sagt, var min kreativitet hämtar den största kraften. Min 
konstnärliga källa om jag så vill. 
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Och ur den steg min nya konstnärliga vilja upp. Stark och lysande, och väldigt 
väldigt påtaglig. Jag försökte fly från tanken, ville inte lyssna, jag hade ju 
bestämt mig, ville ha mitt kroppsprojekt. Men mitt inre förklarade sansat att 
det kunde jag ju ändå syssla med, även om jag just nu mest behövde ägna mig 
åt detta andra stora projekt och förverkliga det.  
 
Vårt gemensamma ansvar 
 
Som jag ständigt tjatar om. Som jag hela tiden återkommer till. Vi, alla vi 
vuxna, som har ett gemensamt ansvar, omkring alla barn som finns. Men 
varifrån kommer denna starka drivkraft jag har, som jag har som kraft rakt 
igenom alla mina professioner och olika konstnärliga uttryck. 
 
Min kärna, min kraft, min konstnärliga själ 
 
Att inte blunda. Jag är inte en sådan som blundar. Har aldrig gjort det.  
Och nu när jag tänker efter och verkligen har rannsakat min konstnärliga 
frågeställning och också allt som jag gjort konstnärligt oavsett vilken form det 
tagit en kropp, så har jag kommit fram till att jag alltid vurmar för barnen. 
Barnen. De är de viktigaste. De är min kärna, min kraft, min konstnärliga källa 
varur jag hämtar näring och skaparlust, och där också min ilska kan ta mig hur 
långt som helst. Barnen. De som inspirerar mig. De som jag gör saker för. De 
som jag vill hjälpa att se och förstå, som jag vill utveckla och ge möjligheter. 
Jag känner att jag vill bygga en hel värld för dem att landa i. Jag VET att jag 
når dem, jag upplever det dagligen gång på gång och jag älskar varenda 
ögonblick av det. Och jag vet också att det är möjligt att åstadkomma en kraft 
som knappt går att beskriva. Jag tänker att jag vill göra samma sak på en 
teater eller en lokal där barn kan samlas och ännu mer få chans att uppleva 
glädjen att vara en del i ett liknande sammanhang. Varje gång jag är på en 
skola, varje gång, så skriker och jublas det och ingen vill sluta när jag väl får 
igång alla, och jag tänker att detta vill jag undersöka ännu mer – jag vill skapa 
en plats där alla barn kan få kraft och lust och känna sig sedda. 
 
När jag kommer till en skola på skaparbesök 
 
Ibland frågar lärarna på skolorna jag kommer till om jag vill ha en dator och när 
jag svarar nej tack att jag har allt jag behöver när jag har mig själv, så ser jag 
alltid den där blicken hos dem som betyder att de undrar hur det ska gå till. 
Eller som när de säger – du vet att det är sextio stycken tioåringar – vill du 
verkligen ha alla samtidigt – ja tack säger jag – då blir det bäst kaos och 
skapande. Och som en lärare utbrast häromdagen – så här många har du aldrig 
haft samtidigt va? Det var närmare sjuttio elever. Jag nickade – jodå som mest 



EN ESSÄ OM MIN KONSTNÄRLIGA SJÄLVREFLEKTION OCH DET SOM PÅGÅR INOM MIG.  
Att värna om det som växer. Av Anette Skåhlberg 
	

	 6	

har jag haft skaparverkstad med 150 stycken samtidigt.. Hur fick ni plats då? 
svarade läraren och såg sig omkring i klassrummet där eleverna låg utspridda 
över hela golvet och vid bänkarna – Vi var i en gympasal, svarade jag.  
Det är inte mängden barn det handlar om, det handlar om med vilken närvaro 
det går att fånga upp dem och förmedla kreativiteten. Och när jag berättar för 
henne om allt jag brukar göra inser jag att jag har under mina sju verksamma år 
på skolorna som författare och skrivpedagog, inspiratör och skaparkraftgivare, 
eller som mina trettio år som dramapedagog och filmpedagog, undervisat och 
inspirerat över femtontusen barn. Och jag älskar det fortfarande. Varenda 
sekund av det. Jag kan ännu minnas gånger när jag gråtit mig hem från 
timmarna på någon av de kurserna jag hållit i.  
 
Dramagrupp med starka individer 
 
Jag var drygt tjugo år och var en rätt luttrad dramalärare, hade över tjugo barn 
och ungdomsteatergrupper samt var konstnärlig ledare för en, och hade bland 
annat arrangerat en teaterfestival med alla dessa ungdomar. Jag kände mig 
luttrad och väldigt trygg i min roll som drama och teaterlärare. Så när jag blev 
tillfrågad av FUB att ta hand om en teatergrupp för vuxna så var mitt svar 
genast ja. Inte förrän efter tredje gången var jag människa att komma på hur 
jag skulle bedriva kursen för att deltagarna skulle få ut så mycket som möjligt 
från den. Alla var så starka individer. En av de äldre männen, hade en vadderad 
skinnhjälm på huvudet och gick med jämna mellanrum och slog huvudet i 
väggen och skrek rätt ut innan han återvände till gruppen. En av de andra var 
rädd för att möta blicken hos någon och så snart någon mötte hans blick satte 
han sig på golvet och gungade en stund. En av kvinnorna ville hela tiden sitta 
och krama någon av männen, vilket de inte ville och efterhand blev hon mer 
otålig och de mer irriterade och det slutade första gångerna ofta med 
konflikter om jag inte snabbt fann på övningar som fick de i andra tankar. Och 
så fanns han som inte kunde prata utan att stamma varje ord i flera minuter så 
de andra blev otåliga, en så mycket att hon började stampa och skrika, tills jag 
kom på att han fick sjunga alla sina repliker i våra improvisationer. Då 
stammade han inte. Det var en grupp på nio-tio vuxna och alla hade sina 
kamper att utkämpa. Jag var inte beredd på dem. Jag ville så mycket. Tills jag 
insåg att det räckte så bra med att bara vara där med dem och vara till 
tänderna förberedd med övningar men sedan släppa allt och improvisera – då 
blev det bra – vi lekte oss igenom två terminer och FUB var lyriska över vilken 
utveckling och glädje alla deltagarna gjort. Där och då lärde jag mig att det 
inte alls var nödvändigt med ett mål, en föreställning, något som alla andra 
utanför skulle ta del av – det räckte alldeles utmärkt med processen och vägen 
till någonting som mer var glädje och undersökande. Jag kom att älska dessa 
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människor även om de tog musten fullständigt ur mig. Så det var med både 
sorg och lättnad jag gick vidare med andra grupper efter det.   
Och när jag sitter och skriver det här så slår det mig att jag verkligen älskar 
leken.  
 
Jag älskar att se människor växa och synas,  i synnerhet barn 
 
Jag älskar processen och att försätta människor i processen i 
experimenterande utveckling- Det är därför jag gör allt som jag gör. Min 
konstnärliga praktik består av massa olika professionaliteter men alla har en 
sak gemensamt – jag vill inte nödvändigtvis nå fram med mig själv hela tiden 
men jag vill alltid låta de jag gör det jag gör för, nå fram ett steg längre i sig 
själva.  
Och det är när jag reflekterar över det som jag inser vad mitt egentliga mål är, 
även om jag inte vill så uttalat säga att jag har ett mål – det är processerna i 
kombination med att se människor växa och utvecklas – och av alla människor 
så ligger mitt största hjärta hos barnen eftersom jag anser att barnen är de 
som behöver mest support och som mest behöver förstå att världen är en 
underbar plats att leka på. Jag vet att jag har verktygen. För något år sedan 
kunde jag ibland tänka att jag skulle vilja nå längre och mer tills jag insåg att 
jag gör redan det – jag når inte bara utan jag är där hos dem, intill deras 
andning, håller deras hand och hör deras tankar, jag ser dem. Detta är mitt kall 
och det jag är allra allra bäst på. Att vara i barnens värld.  
 
Utvecklingen av mitt konstnärsskap 
 
Det är därför jag mer och mer kommer att göra film för barn, mer och mer 
skriver för barn – jag är nu inne på min fyrtiosjätte bok och jag har hur många 
som helst som står i kö – inte bara för att jag har ett konstant flöde utan för att 
alla röster därute, alla barn, hela tiden ropar på mer, och då vill jag ge dem det. 
Jag vill ge dem det och vore jag lite mer välbärgad skulle jag ge alla barn 
böcker utan att det kostar dem något. Jag älskar att ge. Det är därför jag har 
skapat en podd där jag lägger upp nya historier innan de kommer ut som 
böcker och podden är gratis för varenda barn som har tillgång till någon form 
av teknik med internetuppkoppling ska kunna lyssna på detta utan att behöva 
betala en enda krona. Och jag kommer göra flera historier, mer äventyr och ge 
ännu mer röster och kraft och boosting till alla barn. 
Hur då tänker ni kanske nu? Hur ska jag kunna det? Vet jag ens vad jag pratar 
om? 
 
Min styrka är mitt berättande 
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Häromdagen tänkte jag – vad är det som jag är starkast i? Vad är det som 
aldrig någonsin skulle få mig att vackla? Om jag förlorade allt, vad skulle jag då 
ha kvar? 
Mitt berättande. Mitt berättande är det sista som lämnar tänkte jag. Jag har en 
låt som jag hittade när jag var någonstans kring tjugo och arbetade med dessa 
vuxna på FUB och alla mina dramagrupper, en låt som betydde oerhört mycket 
för mig och kom att bli min livslåt. Ni vet en sådan där låt som en inte kan 
fungera utan. En låt som verkligen talar ens själ. Låten i sig är inte särskilt 
fantastiskt men för mig är själva andemeningen precis på pricken det som är 
jag, det som är min skaparsjäl, det som är min andning, i kraft av 
historieberättare och författare. Jag är författare i själ och hjärta och har så 
varit sedan jag fem år gammal kom på att det gick att skriva berättelser som 
andra fick läsa, det gick att skapa historier som andra fick vara med och leka, 
då när jag fem år gammal skapade äventyr åt mina båda vänner som blviit illa 
slagna hemma, och de i några timmar fick leka på en annan plats i en annan del 
av världen med krafter som de annars aldrig fick uppleva, i sagans världar, 
förstod jag att skaparkraften var den största kärleken. Den var det då och den 
är det än. Skapandet är min närmaste vän, mitt flöde, rörelsen i mitt blod, min 
andning. Barn frågar mig ofta när jag är ute på skolorna om vad jag gör när jag 
fastnar, eller vad jag gör när jag inte kommer på något mer – och jag förklarar 
att det aldrig har hänt mig men att jag däremot vet massor med bra saker som 
andra kan göra ifall det händer- och så lär jag dem vad de kan göra och alla blir 
fyllda med härliga ahaupplevelser och jag tänker – egentligen är det så enkelt – 
att se varandra och vad var och en behöver och ge dem det – inte lösa det eller 
fixa det åt dem – utan ge dem en möjlighet, en öppning, något nytt att tänka 
på. Att allt är möjligt det är det viktiga att ge barnen. Allt är möjligt och allt är 
okej så länge det inte skadar någon annan. 
 
Vi pratar mycket här hemma om saker som berör oss och idag har vi samtalat 
mycket om vad som är viktigt i livet och då frågade ett av mina barn mig vad 
som var störst för mig – när jag fick barn första gången eller när min första bok 
kom, vilket som var starkast – att få ett barn eller en bok. Jag har fått fem barn 
och gjort fyrtiofem böcker. Självklart är det starkast att få ett barn svarade jag, 
men böckerna är också häftiga att få, de är som barn fast med böckerna så är 
det att de försvinner bort från en för att en lämnar dem medan med barnen så 
växer kärleken sig ännu starkare för en lär känna dem mer. Men jag skulle inte 
kunna vara utan något av dem. Varken barnen eller mitt berättande. Böckerna 
kan jag klara mig utan för de är redan skrivna. Det som jag alltid kommer göra 
är att berätta nya berättelser, möta nya karaktärer i mitt inre som vill ut – och 
det är lika spännnade att vara med på resan hos alla de barn jag inspirerar och 
se vart deras äventyr och berättelser tar dem och vilka deras karaktärer är.  
Låten då – vilken låt är det som jag pratar om? 
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Natten är min bästa tid 
 
Det är om natten som det stora händer. Som luften är fri att skapa i.  Då 
ingenting annat stör. Allt är möjligt. Jag älskar att vara kreativ på nätterna. 
Och därför är den där låten jag pratar om extraviktig för mig för den handlar 
om mitt allra innersta – mitt skapande om natten. Det är Adolphson och Falk 
som skrivit låten och spelat in den. Här nedan följer texten. Njut. För det är 
texten som är värd allt.  
I nattens lugn. 

Bara för att ordning är en dygd, 

vill jag inte se hur tiden rutas in. 

Dagarna förgör min fantasi, 

men i nattens lugn är tiden min. 

Visionerna blir synliga. 

Konturerna blir tydliga. 

Mina vackraste ord väcks till liv. 

Världen är min igen 

som en nära vän, 

och i nattens lugn är själen fri. 

Lugnet är bedrägligt som en lögn. 

Är man oförberedd är stormen tätt inpå. 

Det är lätt att börja tvivla på sig själv, 

men i nattens lugn är tvivlen få. 

Ingenting som stör mig nu. 

Ingenting som rör mig nu. 

Bara tankar som går dit jag vill. 

Allt blir så uppenbart, 

när man ser det klart, 

för i nattens lugn är hjärtat still. 

Skymningen är fylld av oro. 

Gryningen är blek och stum. 

Men när gatans lyktor blänker 

genom fönstren i mitt rum, 

kan jag äntligen andas ut i nattens lugn. 

Frihet är det enda jag begär, 

ändå verkar alla se mitt liv som sitt. 
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Jag väntar på att solen ska gå ner, 

för i nattens lugn är mitt liv mitt. 

Ingen som kan hindra mig. 

Ingen som kan binda mig. 

Ingen starkare vilja som styr. 

Här kan jag stilla gå, 

dit jag själv vill gå 

i nattens lugn innan dagen gryr. 
 
 
Men varifrån kommer all min kärlek till barnen då? 
 
Jag tror att den alltid har funnits. Att det mer har handlat om de som inte 
förmår ha tillräckligt starka röster att göra sig hörda själva. Jag tänker på när 
jag var barn. Jag minns så väl två av mina vänner. Jag var i femårsåldern och de 
två vännerna var systrar med något år mellan dem. Jag tyckte inte om att vara 
i deras hem och leka för det kändes aldrig som jag var välkommen. Både deras 
mamma och pappa var så arga jämt och skrek oftare än pratade. Mina båda 
vänner blev nervösare och nervösare, fick mer och mer bråttom när deras 
mammas röst ljöd över gården eller deras pappa visade sig på balkongen. En 
dag såg jag hur han slog dem. Inte mycket. Det var en hård hand tvärs över 
ansiktet. På båda två. Innan han pekade åt dem att gå in. Jag kunde inte hålla 
tyst och sa åt honom att man inte fick slå barn. Då vände han sig om mot mig 
och stirrade med en alldeles svart blick. Jag sprang hem. Ledsen för att jag inte 
kunde gjort mer. Rädd för honom. Pappan. Jag såg inte mina vänner på hela 
veckan minns jag, och efterhand lekte vi mer sällan. En av dem kastade stenar 
mot fåglarna när vi var i skogen och lekte. Jag tyckte inte om det och när jag sa 
åt henne så skrek hon bara åt mig – Men kan du vara tyst! Skrek hon. Hennes 
syster slutade prata och satt mest på en bänk eller en gunga och stirrade 
framför sig. 
Det var där som det började bulta hårdare i mitt hjärta. När jag sedan flyttade 
och en av mina bästa vänner på nya stället, han var ett år äldre än jag, blev 
slagen hemma, jag hade aldrig sett det, men han visade mig sina märken och 
berättade om att hans pappa ibland stängde in honom i garderoben och satt 
utanför och vaktade- så började jag undra om det var mitt fel. Jag fantiserade 
ett tag om att det var jag som spred ondskan omkring mig. Men jag försökte 
göra så bra jag kunde för honom. Han gillade när jag hittade på historier och 
skapade äventyr som vi kunde leka oss igenom. Vi tog oss in på 
byggarbetsplatser som blev hela världar av universum och märkliga varelser 
som härskade. En dag gick han in i affären och bad mig stanna utanför.  När 
han kom ut fick jag en docka och en chokladkaka. Jag visste att han inte hade 
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pengar. Dockan var en mindre docka, som ett barbiebarn, och hon höll i ett 
stort hjärta mellan händerna. När jag i vår koja senare frågade honom så 
erkände han. Han hade snott både dockan och chokladen åt mig. Jag mådde 
dåligt i flera dagar av att jag hade tjuvgods som jag behöll, men kunde inte 
förmå mig att lämna tillbaka dockan. Åtta år gammal insåg jag att världen är en 
plats som är orättvis. Jag hade under min livstid haft fler vänner som levde i 
familjer där de var rädda eller misshandlade, än vänner som inte gjorde det. 
Och många fler skulle det bli… 
 
Framtiden – hur vill jag framåt nu då  vad är nästa steg? 
 
Det jag håller på att skapa är en plattform. En plattform från vilken jag och 
mina historier och alla barn ska flyga tillsammans. Där ska mina böcker finnas, 
mina ljudböcker och mina poddar och mina berättelser som inte blivit böcker, 
där ska också finnas barnens röster och allt det som de kan behöva, som jag 
kan ge dem. 
 
Mitt ansvar. 
 
Jag kan inte bortse från det faktum att vi som vuxna individer påverkar. Själv 
tycker jag att vi ständigt har ett ansvar hur vi lever våra liv. Självklart inför oss 
själva, för att så långt som möjligt leva fullt och ärligt med de vi är, men också 
gentemot alla andra i samhället. Tycker vi något är fel så ska vi inte gå med på 
det, upplever vi att någon gör eller säger något som går emot det vi känner, så 
ska vi säga ifrån. Hur ska någonsin någonting kunna förändras annars? 
Och när jag tänker på dessa saker och medan jag arbetar med denna essä, så är 
jag också väldigt mycket ute på skolorna. De senaste veckorna har jag träffat 
närmare tusen barn som jag i min egenskap av vuxen och författare och kreatör 
på olika vis påverkar. För mig är det mer och mer påtagligt att jag vill göra allt 
jag kan för att gjuta kraft och empati i alla barn jag möter, och också ge dem 
närheten till det kreativa skapandet. 
Genom podden , böckerna, filmerna, scenframträdandena kan jag göra det. 
 
Ondskan blir förlamande 
 
Och en fråga som berör mig oerhört starkt i allt detta är barnens förhållande 
till ondskan i världen. För jag möter väldigt många barn som är rädda och 
skrämda över allt hemskt som händer, allt ifrån krig som varit, clowner som ger 
sig på folk, till krig som pågår eller människor som inte går att lita på eller 
mobbning i deras närmiljö. Barnen undrar vad de kan göra och om det är 
meningen att det ska hända så mycket hemska saker hela tiden. Somliga är 
rädda för att gå från skolan. Till och med rädda för att möta en människa, 
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vilken som helst, för de vet ju inte om den tänker hoppa på dem eller kidnappa 
dem. Det är många många samtal om detta när jag pratar med barnen. I alla 
åldrar på olika vis. 
Dessa möten och samtal jag har med barnen om ondska berör mig djupt. 
Men vad har det här med konstnärlig självreflektion att göra? Ställer sig kanske 
någon frågan nu. Jag vill säga att det har med ALLT att göra när det kommer 
till MIN konstnärliga självreflektion. Därför det är ur detta som det föds hela 
hela tiden. Det som jag har omkring mig överallt, som jag ser och 
uppmärksammar är barn. Och det är också ur dem som allting urspringer när 
det gäller mitt skapande. Självklart har jag en del annat också men mycket av 
det jag har gjort oavsett om det är på scen eller film eller i böcker eller 
performance eller poddar – har handlat om barn och att ge dem mer kraft. 
 
Ett exempel. Vi fick en uppgift av Kalle att skapa två olika jag i en övning. Två 
olika jag som representerade olika delar av en själv. För mig blev det väldigt 
kraftfulla sagoväsen och Kalle gav till mig uppgiften att jag skulle göra om 
dessa väsen till människor ännu tydligare fast med deras egenskaper, och jag 
skulle placera dem i en vanlig miljö där en av dem försökte få kontakt med den 
andra men den andre inte ville.  Och ja, jag hade fria händer hur de utvecklades 
och vad som hände. 
Och jag skrev och skapade en scen som vi igår spelade in med de båda 
karaktärerna som i intervju. För mig blev det ett tvprogram där ett litet barn 
sökte efter sin mamma och hade fått hjälp av ett tvteam att hitta henne och få 
kontakt och själva intervjun med flickan, Fia som hon fick namnet, var i 
ögonblicket innan hon skulle springa in i mammans hus och ringa på. Och hon 
var överlycklig över att äntligen få träffa sin mamma. Mamman däremot, som 
också blev filmad ögonblicket innan Fia skulle dyka upp, Frida fick mamman 
som namn, vägrade vara med i detta, hade ångrat sig och ville inte på några 
villkor veta av någon dotter. 
 
I arbetet med den historien, som kanske kan tyckas som vilken historia som 
helst, så föll saker på plats i mig, delvis av arbetet med den, men också för att 
vi under samma tid arbetade med förarbetet till essän tillsammans med 
Alexander OCH också arbetade med det inre undersökandet med Aleksandra. 
Allt detta kombinerat fick det att blåsa upp inom mig. Jag som nästan alltid, 
nästan uteslutande, gick igång på min omvärld, och nu befann mig i min egen 
inre värld, och jag reflekterade över förra terminens utgång – där jag från 
början var fast besluten att göra en resa med min kropp och se vart min inre 
kraft kunde ta mig i frågan om kroppen när jag samtidigt tränade hårt fysiskt. 
Det här är fortfarande essentiellt och superaktuellt för mig men ville jag låta 
essän handla om enbart det? Vill jag att min slutredovisning ska kretsa kring 
det? Och i såfall på vilket sätt? VAD är det som fascinerar mig och VART vill 
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jag att det ska ta vägen och viktigaste: HUR vill jag visa det? Då, förra 
terminen så klev ju döden så abrupt in och tog plats i form av kraft, döden som 
hela tiden är vid min sida, alla ljusvarelser som under det senaste året verkligen 
har peppat mig och varit närvarande hela tiden, vilket då gjorde att min 
redovisning kom att handla om ljuset från döden. Efter den performancen var 
jag så säker på att jag ville utveckla det ännu mer till denna termin. Och jag 
började skriva en bok om ämnet, hur jag dog och kom tillbaka, och jag kände 
någonstans – till vilken mer nytta ska jag göra ännu en redovisning om detta? 
Allt det här sammantaget fick mig att fundera och jag kände att den tidigare så 
självklara frågeställningen lämnade mig och ett helt hav av möjligheter 
öppnade sig. Själv blev jag vilsen, fast på ett behagligt vis, jag tänkte att nu är 
jag beredd på vad som helst, och försökte att inte bestämma något, utan bara 
flyta med. När så jag har haft mängder med författarbesök och 
skrivarverkstäder med barn och träffat över tusen barn de senaste veckorna, 
och fått många barn som kontaktat mig och pratat djupt och allvarligt om stora 
ämnen, och samtidigt också sett på nära håll ett av mina egna barn ha det 
jobbigt med alla funderingar, så är det som om det slår ett hårt hammarslag i 
mitt inre. Allt faller på plats. Klart att det jag slutredovisar måste handla om 
barnen. Klart att det jag slutredovisar ska vara FÖR barnen. Därför att de är de 
viktigaste för mig. Utan barnen stannar världen. Barnen är de kloka, de 
framåtdrivna, de hoppfulla och de skräckslagna. Över livet, över vuxna, över 
framtiden. 
Klart jag vill navelskåda min egen plats, min egen kropp och min egen 
utveckling, och jag kommer att göra det, men genom att möta min konstnärliga 
självreflektion genom barnen. 
 
Jag vill visa barn att det finns så mycket kraft hos dem och oss alla tillsammans 
att vad som helst är möjligt. Jag vill bejaka deras funderingar, deras oro, deras 
hopp, deras längtan, deras undran om möjligheter – och jag vill låta fantasin 
vattnas inom dem så de lätt kan leva i den världen många av dem känner sig 
vilsen i. Och jag vill kombinera detta i alla mina professioner – jag kommer att 
skriva en bok som handlar om just detta konkret, ”Vad ska jag göra åt all 
ondska i världen?” är en bok som i förra veckan föddes och som kommer vara 
en kapitelbok som riktar sig till barn från 10 år och uppåt, jag vill göra 
scenföreställning om samma ämne fast på ett helt annat sätt – en interaktiv 
sagoföreställning från 10 år och uppåt där barnen i publiken är 
huvudpersonerna i ett framtida universum och där det gäller att nå en 
slutdestination tillsammans för att få världen att fungera. Och ja, jag kommer 
göra film också. Jag vill intervjua och filma mängder med barn, rättare sagt 
barn mellan 3-18 år, några stycken i varje ålder – och jag kommer ställa samma 
fråga till dem alla och sedan när jag redigerar detta kommer jag klippa bort 
mig själv och få deras ord stående för sig själva om vad livet är, om vad lycka 
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är, om vad kärlek är osv – och filmen ska sedan varvas med bilder tagna med 
helikopterkamera väldigt långt ifrån där vi ser olika barn umgås i olika 
sammanhang med vuxna, leka, spela, bygga, plocka svamp, allt möjligt där 
många kan känna igen sig och också få känslan av tillfredsställelse eller 
förtjusning eller även sorg när de ser på filmen, för när filmen är redigerad och 
klar ska den vara ca 20 minuter lång och sedan börjar nästa process – att ta 
filmen ut till barnen i skolorna och visa den och därefter låta barnen i 
klassrummen skriva ner svaren på samma frågor – vad är lycka, vad är glädje, 
vad är livet, vad är familj, vad är kärlek, osv – och från det sedan bygga sina 
egna berättelser om dessa ämnen  och varför vill jag göra detta för då? Jo för 
att jag tror att detta är ett sätt att arbeta med balansen. Detta är ett sätt att 
balansera upp alla de filmer som visas i skolan på andra länder i misär, på krig, 
på alla berättelser om lemlästningar, dödande och sorg genom tiderna (som ju 
också är viktiga för att se hur allt är, lära sig osv) , oavsett om det är 
samhällsorienterande ämnen, religion eller historia. För hur det än är så 
behöver vi balansen. Vi kan prata om att det finns bra saker i livet men så länge 
vi visar och fokuserar på allt hemskt som hänt utan att visa och fokusera på allt 
bra, så kommer det inte bli balans. Detta hoppas jag kan vara balansen.  
 
Jag är evinnerligt trött på alla små korta filmer om ”gulliga” barn som säger 
vuxna saker eller som förklarar ord för vuxna eller som på något sätt ska 
skrattas eller åååååas till. Att skratta åt alla dessa barn gör att vi lär dem att 
det är ok att skratta åt, de har blivit kränkta och gått vidare, med full visshet 
att det är så en ska göra, och när de sedan kränker någon och vi vuxna 
reagerar negativt så blir de självklart oförstående.  
Och varenda ord, varenda gest, varje liten minidetalj vi vuxna gör när vi är med 
barn, registeras, vägs in och reflekteras över, hela hela tiden. 
Allt ifrån läraren som spelade tillbaka filmen Percy och de magiska skorna, där 
Percy och hans vän spanar med kikare på grannen som solar topless, och 
läraren spolar tillbaka med orden – nu kan ni passa på att titta lite extra alla 
killar – 
till att en lärare lutar sig fram mot mig och i förtroende viskar (så att hela 
klassen – åk 8 - ändå hör) ”Ja nu finns det ju några härinne som det är problem 
med men det kommer du säkert själv att märka. Det är hela raden som sitter 
vid fönstret. Alla fem.  Han som sitter längst fram klarar nästan ingenting” 
Om de var hopplösa? Naturligtvis inte. De gjorde en helt fantastisk film. Ja det 
var som filmpedagog jag var ute och arbetade på den skolan.  Men min poäng 
med detta är – att så länge vi vuxna är så respektlösa och så mycket vi och dom 
på ett sådant ”jag är bättre än dig för jag är vuxen”sätt  – så kommer det 
fortsätta vara milsvida avstånd mellan barn/ungdomar och vuxna.  
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Min balansplan. Min frågeställning. 
Slutkommentar 
 
Min konstnärliga självreflektion och det som pågår inom mig. Var har det då 
landat? Vad har jag genom dessa veckor, dessa månader kommit fram till?  
Hur går det t ex med Kroppsprojektet? 
–Joodå, det fortsätter. Just nu har jag skaffat en coach som är helt fantastisk 
och som ska hjälpa mig bygga kroppen så jag nästa år kan tävla. I 
strongtävlingar. Det ser jag mycket fram emot. Så just nu tränar jag minst två 
timmar om dagen och jag älskar varenda ögonblick av det. Och jag fortsätter 
dokumentera både med film och skrift, för jag tänker, att detta ändå är ett 
projekt som jag vill återkomma till konstnärligt och göra något av längre fram. 
 
Betyder det att en ny frågeställning har skapats?  
 
Jajamensan. Som jag sa så kommer jag fokusera på att dels ge ut en bok, dels 
göra ett scenframträdande med interaktiv publik som är barn och dels göra 
den film jag beskrev – alla tre är delar i det som jag kallar för balansprojektet – 
och om jag ska formulera detta till en undersökande fråga blir den  
– Kan jag genom barnen själva ge dem kraft och kärlek genom 
kreativt skapande så de känner sig mer sedda? 
 
Det är en undersökande process som grundar sig på alla de konstnärliga 
kunskaper jag har och samtidigt är tänkt att låta mig experimentera med de 
olika vägarna och verktygen jag kan ta mig. Med några ord i fokus. För att ge 
stark positiv genklang.  
-Vilket inte alls behöver betyda att alla historier som föds med barnen är glada 
och blommiga, nej de handlar ofta om döden och alla rädslor och allt mörker de 
bär inom sig – men i och med att de får utlopp för det, just för att det blir 
uttalat och sedan ivägvaskat genom historien, så blir alla sinnen lättare och 
leken starkare och ingenting känns för stort och viktigt mer än att ha roligt och 
vara skapande och kreativ. Därefter kan avstamp i VAD historien som var och 
en arbetar med individuellt börja ske och en annan utveckling tar vid. 
Berättandet. Och att värna om det som växer. Skapandet. Barnen. 
Kreativiteten. Leken. 
 
Anette Skåhlberg 3 november 2016  
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