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Anna Clarén
När allt förändrades

En familj. Mamma, pappa 
och två små barn, tre och 
ett och ett halvt år gamla. 

Välutbildade, välmående med fin 
bostad på landet. 

Mamma har precis slutat amma 
den minsta. Tillbaka på jobbet. 
Kul! Inspirerande kreativitet.

Mamma gravid igen. Hur gick det till?

Livet fortsätter. Graviditeten går 
bra. Mycket bra. Det är rutin. 

Alla är förväntansfulla. Alla längtar. 
Dagen kommer. Förlossningen 
utan komplikationer. 

En fin pojke. Han mår bra, tidig i 
all utveckling. Sträcker sig genast 
mot mobilen över babygymmet. 

Tidiga ord, både mamma och katt. 
Tydligt och varmt svarsleende. 
Kärleken växer.

Men så en dag. Pojken är ett år. 
Svarsleendet svalnar och försvinner. 
Oroliga nätter. Pojken är 
vaken långa stunder. Gråter. Oro.

Allt har förändrats.

Bild  Anna Clarén 
Text Lars Tegermark
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Anna Clarén är en av Sveriges mest 
erkända fotografer och arbetar 
som utbildningsansvarig på folk-
högskolan Biskops-Arnö. Hon har 
gett ut flera böcker och det är med 
anledning av den senaste, När allt 
förändrades, som Vi Anhöriga 
träffar henne i familjens hem i 
Bålsta norr om Stockholm.

De har flyttat hit för att underlätta 
det liv som blev ny verklighet efter 
det att yngsta sonen Sam diag-
nostiserades med Autism Infantil. 
Senaste boken, eller konstverket, 
handlar om hur livet förändras och 
verkligheten kan slås sönder och 
samman av att en familjemedlem 
drabbas av en allvarlig sjukdom 
eller funktionsnedsättning. 

Tiden efter att Sam fick diagnosen 
var svår. Alla var ledsna, ingen 
sömn och ett allt mer svårlöst pussel.
–Det kändes som man inte räckte 
till någonstans. Inte på jobbet. Inte 
som vän. Inte som fru. Inte som 
mamma.

Äktenskapet mår inte bra. Kon-
flikter och frustration. Tårar och 
avsaknad av tårar. 
 
Anna känner inte igen sig själv. 
Samtidigt tvingas hon arbeta mot 
ett ständigt dåligt samvete. Dels 
för att inte räcka till för de andra 
två barnen. Dels för de tankar som 
dyker upp i huvudet. 
–Det är så jobbigt att vara anhörig 
förälder. Man tvingas härbärgera 
två motpoler. Å ena sidan en enorm 

och villkorslös kärlek till Sam. 
Å andra sidan, i de mörkaste 
stunderna… Jag kan inte nämna i 
ord vad jag tänkt. Det är omöjligt. 
Vi lämnar det där, säger Anna och 
tittar ned i bordsskivan.

Anna har alltid fotograferat. Då 
hon tittar genom sökaren så är det 
personligt. Hon försöker att fånga 
det som är som närmast henne och 
de hon älskar. Den svåra tiden som 
de just då genomlevde var inget 
undantag. Det var när Anna tog 
fram bilderna från den perioden, 
började sortera upp dom på arbets-
bordet som vändningen kom för 
henne. Allt blev tydligt. Plötsligt 
förstod hon hur hon kunnat känna 
som hon gjort. Hur hon kunnat 
säga alla elaka saker till mannen 
hon älskade. Varför orken tröt.

Ett antal förändringar kom sedan. 
De flyttade från landet på Biskops-
Arnö in till en villa i Bålsta och 
med det fick livspusslet några färre 
bitar. Anna sökte tjänstledigt från 
sitt arbete och fick på så sätt mer 
tid för både familj och konstnärskap. 

Men den verkliga hjälpen kom då 
de beviljades först avlösarservice och 
sedan en kontaktfamilj via LSS. 
Anna tycker att det är en fantastisk 
lag, men ansökningsprocessen var 
lång och snårig och hon inser 
samtidigt att hon är priviligierad. 
–Hur skulle det ha gått om det inte 
var vi? Vi är båda högutbildade. Vi 
kan läsa lagtexter och formulera 
oss i skrift. Det måste vara otroligt 

// Kvinnan: 
jag tänker säga 
upp mig från 
mitt arbete. 

Mannen: 
Du älskar ju 
ditt arbete! 

Kvinnan: 
ja, jag vet, men 
jag måste orka 
räcka till 
för barnen 
på ett bra sätt, 
jag måste orka. 

Mannen: 
Men, jag kan säga 
upp mig istället. 

Kvinnan: 
nej, du måste 
arbeta //

ur När allt förändrades 

Reportage
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// Habiliteringen. Broschyr efter broschyr. När ditt barn blir 
sjukt. När ditt barn får autism. När ditt barn bryter benet. 
När ditt barn mår dåligt. När ditt barn...
Där och då tänker Anna: 
–Är det här mitt liv nu? Är det så här det blev? Jag vill inte! //
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svårt om man inte har de 
förutsättningarna, menar Anna. 

Om de inte hade lyckats få den 
hjälpen hade det inte gått.
–Det hade inneburit en katastrof. 
Utan den hjälpen kraschar familjer, 
säger Anna.

Idag mår familjen bra. Petra är 
Sams kontaktfamilj. Hon jobbade 
på Sams förskola och där knöt de 
ett speciellt band. 

Varannan lördag är Sam och Petra 
tillsammans och han får där full 
uppmärksamhet och tid att 
upptäcka saker i sin egen takt. 
Samtidigt får resten av familjen tid 
för varandra. Och tid till att längta 
efter Sam.

Anna har precis avslutat sin 
utställning på Fotografiska i 
Stockholm. Utställningen med 
samma namn som boken, När allt 
förändrades, blev en succé och har 
rosats av kritikerna

Men många blev också provocerade 
av den näragågna berättelsen av 
Pojken i bubblan och hans familj. 
Provocerade av konstnärens fokus 
på de anhöriga.
–90 procent av kommentarerna har 
varit kärleksfulla, hjärtan, värme. 
Men tio procent har blivit oerhört 
kränkta av att jag fläker ut mitt och 
min familjs mest privata. De blir 
kränkta och känner att jag kränker 
alla autistiska barn genom att visa 
verkligheten, berättar Anna. 

För Anna är det inte hennes familj 
som figurerar i boken och på 
utställningen. De färdiga bilderna 
föreställer inte henne och hennes 
familj. 
–När de är tagna ur kameran och 
framkallade är de inte personliga 
längre. De är målningar, verk, 
förklarar Anna.

Kanske är det också därför hon 
skapar en distans mellan den egna 
familjen och personerna i boken 
genom att ge dom roller: 

Mannen
Kvinnan
Den stora lilla flickan
Pojken i mellan 

och Pojken i bubblan.
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// Kvinnan: 
gråter du aldrig? 

Mannen: Jo. 

Kvinnan: 
det har jag 
aldrig sett. 

Mannen: 
På väg hem 
från jobbet. 
Jag brukar 
köra av på 
en avfart från 
motorvägen. 
Jag tycker inte 
att det är något 
jag ska belasta 
dig med //
ur När allt förändrades 

Medlemserbjudande!
Just nu kan du som är medlem i 
Anhörigas Riksförbund köpa Anna 
Claréns bok När allt förändrades 
till specialpris på nätbokhandeln 
Adlibris. Bara 249:- (ord. 294:-). 
Erbjudandet giltigt tom. 15 juli
Använd länken:
adlibr.is/annaclaren


