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Inledning
Lars Rönnmark

Torsdagen den 29 oktober 1998.
Eleverna hade höstlov. På flera av stadens skolor hade det cirkulerat inbjudningar till
en stor fest. Festen på The Plaza Club skulle hållas på torsdagskvällen. Fram till klock-
an sex på morgonen utlovade arrangörerna underhållning med musik, rap och break-
dance. 40 kronor kostade inträdet. Många hundra ungdomar kom till festen. Fram
emot midnatt blev lokalen överfull. Medan ungdomarna umgicks och dansade i träng-
seln, befann sig fyra unga män i trapphuset ned mot kulverten bakom scenen. De
antände en mängd stolar med papper och en eldfängd vätska. Omkring en halvtimme
före midnatt spred sig elden och lokalen fylldes av svart, giftig rök, eld och hetta.

En av dem som var där för att dansa och träffa kompisar var Sandra Eide Gil. Då
gick hon i 9:an. Hon skildrar händelsen i boken Göteborg har sorg:

Två veckor före festen på The Plaza Club fick jag och mina kompisar reda på den. Vi
bestämde oss för att gå dit. Alla pratade om festen och alla skulle dit. Jag och tre andra
tjejer åkte dit på kvällen och när vi kom fram var det nästan ingen där. Men vi började
i alla fall dansa.

Allt eftersom tiden gick så kom det också mer och mer folk. Till slut var det så
mycket folk därinne som dansade så man kunde knappt röra sig. Men jag fortsatte
dansa. Eftersom mina kompisar gick ut blev jag kvar själv och dansade med alla andra
som var kvar.

Efter en stund kom min kompis och tyckte att vi skulle gå ut. Jag hängde med. På
vägen ut träffande vi några killkompisar vid garderoben och där stod vi och tjatade.
Det var då det hände.

Vi hörde plötsligt folk skrika inne på dansgolvet och vi trodde att det var bråk på
gång. Några sprang förbi oss och ut ur lokalen och en kompis sa till mig att jag skulle
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springa ut för det brann. Jag reagerade inte särskilt mycket eftersom hon inte verkade
så allvarlig. Jag stod kvar. Efter några sekunder kom plötsligt alla utspringande genom
den smala korridoren. En killkompis tog tag i mig och drog mig mot väggen. Då kom
den tjocka röken. Jag skrek i panik och han sa åt mig att lugna mig.

När vi kollade upp mot taket såg vi båda den tjocka, svarta röken som täckte allt.
Båda tänkte vi att det kanske var bäst att låta alla andra springa ut först. Jag tänkte att
om det brann så skulle alla hinna ut och även vi. Men så blev det inte.

När alla rusade ut ramlade jag omkull och kände hur alla trampade på mig. Alla
skrek men efter bara några minuter blev det plötsligt tyst och bara några enstaka ljud
hördes.

När jag låg där på golvet trodde jag verkligen att jag skulle dö. Jag tänkte ge upp,
för jag trodde inte jag skulle kvickna till och kände att jag var fri och skulle resa mig,
men då kände jag att det fortfarande låg en kille på mig. Jag visste inte om han levde,
men jag lyckades ta mig loss och fick hjälp nerför trapporna.

Jag kom till Östra sjukhuset och fick vara där i tre dagar. Jag är glad att jag
överlevde, men varför hade inte alla sån tur?

Idag känner jag att jag kan gå vidare med mitt liv. Och jag tänker på att de som dog
i branden finns någonstans och att de väntar på oss. Jag saknar er så mycket.

Vila i frid.

Ur Foresti & Karlsson (red. 1999) Göteborg har sorg. Boken om brandkata-
strofen (Texten är något omstrukturerad med berättarens tillstånd).

Många tusen människor drabbades direkt eller indirekt av denna katastrof. De man
närmast tänker på är föräldrar som förlorade sina barn, syskon till döda och skadade,
och ungdomar som upplevde infernot inne i lokalen, fick sina kroppar svårt brända och
utsattes för extrem stress. Två år efter händelsen lider mer än två tredjedelar av dem
fortfarande av plågsamma minnesbilder och mardrömmar, uppger docent Anders Bro-
berg, som undersökt ca 280 ungdomar som befann sig i lokalen. I Göteborgsbranden
finns mer än dubbelt så många överlevare som vid Estoniakatastrofen. Branden berör-
de hela staden. Nära en fjärdedel av göteborgarna ”känner någon som var med om
brandkatastrofen” och mer än en tredjedel ”besökte brandplatsen” (Bäck-Wiklund &
Österberg 2001). Det var en alldeles speciell stämning de här dagarna i slutet av okto-
ber 1998.

Händelsen och insatser

Första styrkan från Lundby brandstation kom till platsen 23.49, sex-sju minuter efter
det att larmet via en mobiltelefon nådde SOS-alarmering. Utryckningsbrandmästaren
skriver:

”Eftersom hela planen framför bygganden var full av skrikande och skadade ungdo-
mar och det var fullt utbruten brand i det fönsterparti som jag kunde överblicka,
tänkte jag: Det var ju i alla fall tur att alla var ute ur byggnaden. När vi rullat fram några
meter till blev bilden en helt annan. I två fönster var det folk. På planen nedanför
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fönstren låg ungdomar och skrek. De som befann sig på insidan tryckte på så att de i
fönstren trycktes ut och ramlade ner på planen, ett fall på cirka sex meter. Några
hoppade ut. Hela bilden var kaotisk.” (Räddningstjänstens rapport 1998-11-25).

Efter ett tag fanns sammanlagt ett 50-tal brandmän, ett 30-tal ambulanssjukvårdare
och två läkarlag på plats. I inledningsskedet räddades ett 60-tal personer av rökdyka-
re, 40 via trapphus och 20 via fönster. De som rökdykarna lyckades få ut i ett tidigt
skede var lindrigt rökförgiftade och hade lättare skador. Därefter var de flesta svårt
rökförgiftade, medvetslösa och hade mer eller mindre svåra brännskador. En skade-
plats upprättades i en angränsande lokal liksom en avskild uppsamlingsplats för de
döda. Mängder av anhöriga hade fått reda på händelsen via mobiltelefon och fanns
också på brandplatsen.

Det exakta antalet ungdomar som befann sig i den brinnande lokalen är inte säker-
ställt. Av de som befann sig i lokalen beräknas 260 ha tagit sig ut själva eller räddats
av kamrater. Omkring 150 av dessa var rökförgiftade eller skadade på annat sätt. Av
de 120 personer som beräknats ha varit kvar i byggnaden vid räddningsarbetets början
kunde cirka 60 räddas ut av rökdykare. Ett tiotal av dessa avled av sina skador. Totalt
avled 63 ungdomar och 213 transporterades till sjukhus. 79 patienter intensivvårdades
till en början. 13 patienter transporterades till brännskadekliniker i Sverige och Norge
(Kamedo 75 och Läkartidningen nr. 13/2000).

Stadens katastrofplan

Klockan två på natten, två timmar efter det att katastrofen var ett faktum, utlöste
kommunstyrelsens ordförande, Göran Johansson, stadens katastrofplan: ”I tre veckor
arbetade jag bara med branden”, uppger Johansson. På förmiddagen anlände statsmi-
nistern till Göteborg. Två dygn senare var 109 krismottagningar och jourtelefoner
igång dygnet runt för att kunna ta emot drabbade och anhöriga (Vitbok, Insatser av
Göteborgs stad 1998; Nieminen Kristoffersson 2001). De följande dagarna besöktes
Sahlgrenska sjukhuset av tusentals människor som letade efter försvunna, besökte pa-
tienter eller identifierade döda barn.

Sedan branden släckts lämnades platsen över till polisen, som inledde en teknisk
undersökning för att fastställa brandorsak och förlopp. Samtidigt uppkom en mängd
teorier och rykten om hur branden hade börjat. Ett rykte gjorde gällande att det var
fråga om ett rasistiskt attentat. Vredesyttringar riktades mot polisen och räddnings-
tjänst för oskickliga insatser i räddningsarbetet. Ännu på ettårsdagen fanns inga offici-
ella svar om brandens orsak. Det finns många exempel på individer och grupper som
misstänkte att polisen visste vem som tänt på men att man skyddade den eller de
skyldiga.

Efter en mycket omfattande förundersökning med ungefär 1 300 förhör och löfte
om belöningar för information som ledde till att brottet kunde klaras upp, grep polisen
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tre misstänkta den 3 januari 2000 och en tid senare ytterligare en. Den 3 maj inleddes
tingsrättsförhandlingar under stark mediabevakning och säkerhetspådrag i Svenska
mässans lokaler med drygt 500 målsägare. Chefsåklagaren Ulf Norén lade fram sin
sakframställan med brottsrubriceringen grov mordbrand, ett brott som alla fyra ankla-
gade förnekade via sina advokater. Motivet var, enligt Norén, att de fyra ville hämnas
för att de inte tillåtits komma in på festen utan att betala entréavgift. Den 8 juni
meddelades domarna. De fyra åtalade fälldes för grov mordbrand. Påföljden blev i ett
fall åtta års fängelse, två av de dömda fick sex år och påföljden för den fjärde blev tre
års sluten ungdomsvård. De dömda överklagade till Hovrätten för Västra Sverige, som
den 16 augusti fastställde tingsrättens domar och höjde strafftiden för två av de dömda.
Då hovrättens dom vann laga kraft, blev drygt 500 målsägande ungdomar och föräld-
rar också brottsoffer i lagens mening och berättigade till skadestånd.

Stadens plan för uppföljning

En vecka efter branden antog kommunstyrelsen ett dokument för hur kommunen skulle
möta de behov som uppkom till följd av katastrofen i ett tvåårsperspektiv. En grund-
tanke var att behålla ansvaret för insatser i befintliga organisationer i stadsdelarna och
understödja dessa med specialistkunskap och handledning. Man bestämde också att
verka för att skapa en dialog mellan polis/räddningstjänst och ungdomar som var
berörda. En tredje punkt i strategidokumentet var tillkomsten av fem stödcentra med
tvärfacklig kompetens, som skulle lokaliseras i anslutning till stadens ungdomsmot-
tagningar. Lars Lilled utsågs till kommunens samordnare av insatser efter brand-
katastrofen.

Stödcentrum bemannades successivt på fem platser i staden från januari 1999. Det
var den organisation som inrättades enkom för detta ändamål, dvs. en ad hoc-organi-
sation. Den allmänna uppgiften var att nå fram till drabbade med ett lämpligt erbjud-
ande om hjälp, medverka som samordnare i samarbetet med andra berörda organisa-
tioner och inte minst se till att behålla engagemanget för de drabbade. Omkring 20
personer anställdes i varierande tjänstekonstruktioner. Personalen rekryterades snabbt
och de förde in en bred erfarenhet av ungdomsarbete, psykoterapi och socialt fältarbe-
te. Personalen träffades regelbundet under Lars Lilleds dynamiska ledarskap. Två år
senare inleddes en successiv avveckling av Stödcentrum. Aktuella behandlingskontak-
ter kunde avslutas men några ”nya” längre behandlingskontakter åtog man sig inte
längre. Dessa växlades över till andra enheter.

Att möta det man möter

Bokens huvudtitel – Att möta det man möter – syftar på inställning och metoder hos
Stödcentrumpersonalen att arbeta i sådana situationer, där man på förhand inte kan



9

veta vad den drabbade vill ha hjälp med, vad man ska göra, eller hur man ska göra
det.

En bärande tanke var att utforma stödinsatser tillsammans med människor som på
ett eller annat sätt drabbades av brandkatastrofen, och att det man gjorde blev ett
respektfullt svar på den drabbades önskemål. Inte alltid blev det som den drabbade
först ville. Ofta blev resultatet någonting annat, mer genomtänkt och realistiskt än den
första önskningen.

Det praktiska, vardagliga stödet var ofta okonventionellt sett med de professionel-
las ögon men effektivt då det mötte ett formulerat behov. För att ge två exempel: ”Jag
vill ha hjälp att skicka in alla mina räkningar som blivit liggande” eller ”Jag vill ha
hjälp att sköta min restaurang. Min hustru och jag orkar inte längre”. Dialogen, där
den praktiska hjälpen bestämdes, kunde leda den drabbade närmare svaren på den
långa rad av frågor som uppkommer när tillvaron rasar samman: Vad är det som har
hänt mig? Vad betyder det för mitt liv? Varför händer det mig? Vad kan jag göra?

”Att möta det man möter” uttrycker en hållning som på ett uppenbart sätt placerar
den drabbade människan i centrum, vilket ställde personalen inför helt nya uppgifter
vars lösningar fick upptäckas eller uppfinnas. På det viset kan man säga att Stödcen-
trum var ett ”innovationscentrum”. Denna hållning till drabbade människor kommer
fram på många olika sätt i de texter som personalen skrivit till denna antologi.

Idé och arbetssätt

En punkt i Stödcentrums uppdrag var att dokumentera erfarenheter i verksamheten.
Den här antologin är en del i denna dokumentation. Den är också en del av den ”mjuka
evaluering” som Stadskanslitet beställde hos FoU i Väst och som undertecknad arbetar
med sedan januari 2000. De båda uppdragen har utförts i ett nära samarbete och till
ömsesidig nytta för Stödcentrumpersonal och för mig som utvärderare. Genom arbetet
med texterna har jag fått en djup inblick i hur olika centrala delar i ett Stödcentrum
fungerar, vilka uppgifter och dilemman man haft att handskas med och hur man han-
terat dessa. Inte minst blev det tydligt när vi tillsammans genererade eventuella teman
till den här antologin på hösten 2000.

Idén att göra en essäbok väcktes i mina gruppintervjuer med stödcentrumpersonal
under våren 2000. En del frågor återkom på varje Stödcentrum. Jag fick höra flera
versioner av hur det var att gå med anhöriga på visningarna av brandplatsen. Jag fick
många exempel på hur organisationen och det klara uppdraget varit ett stöd i arbetet.
Några talade om skulden man märkt hos många ungdomar som överlevt. Det fram-
kom gång på gång hur viktigt det var att tillägna sig nya kunskaper och metoder i
traumaarbetet. Efter seminariet med Yale Danieli i april 1999 blev det uppenbart för
deltagarna hur svårt och farligt det är att berätta om det svåraste man varit med om.
Det märktes hur personalen satte värde på de återkommande träffarna med Atle Dyre-
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grov. Han förmedlade en känsla av att man kan uträtta mycket och att det finns effek-
tiva metoder i katastrofarbetet. Han betonade det aktiva momentet i hjälpen till trau-
matiserade och, i brist på bättre uttryck, det hälsopedagogiska förhållningssättet.

I augusti presenterades en enkel plan för ”essäboken”. Lars Lilled erbjöd en må-
nads skrivtid till de som ville ingå. I skrivandet låg, menade han, inte bara dokumen-
tation och reflektion utan det var också ett sätt att ”skriva testamente” över sin tid i ett
dramatiskt och okonventionellt psykosocialt krisarbete. De skrivna ordet har längre
hållbarhet än det talade, vilket är särskilt värdefullt när det som man talar och skriver
om är något som omgivningen helst vill glömma.

De enskilda bidragen är tillkomna mot bakgrund av en fond av gemensamma
upplevelser och sammanhang. De uttrycker därmed också en kollektiv erfarenhet. Min
roll var till en början att hjälpa till att välja ut en fråga bland alla möjliga att skriva
om, avgränsa den och se till att alla inte skrev om samma sak. Vi träffades några
gånger på hösten och våren och stämde av idéer och uppslag. Skrivandet sköt fart på
våren 2001 och många skrev över sommaren. Jag läste och gav synpunkter, skrev in
kommentarer i texten och mailade tillbaka till författaren. En del texter gjorde många
vändor och förenklades och fördjupades successivt. Författarna läste och kommentera-
de varandras texter i relativt färdigt skick. Och här är nu resultatet.

�
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Presentation av bidragen
Lars Rönnmark

Den här antologin innehåller bidrag från yrkespraktiker, som under två år arbetade
med ett uppdrag utan givna mallar för hur det skulle utföras. Man kan se bidragen som
personalens ansträngning att ge svar på tre frågor: Vad var det vi gjorde? Hur gjorde
vi det? Vad har vårt arbete betytt? Ingen av texterna i boken handlar om allt som
författarna vill förmedla men varje text handlar om något som är viktigt för författa-
ren. Tanken är att varje text ska kunna läsas oberoende av de andra texterna i boken.
De ska innehålla tillräckligt med information om ämnet så att resonemangen blir möj-
liga att följa och förstå. Men i kraft av läsning av flera bidrag är det min förhoppning
att de bilder som lagras på varandra kommer att uppenbara både djup och variation i
Stödcentrums verksamhet.

Resultatet har blivit en mångfald av texter med skiftande stilar. Några texter kan
betraktas som redogörelser. Andra är personligt hållna reflektioner. En och annan dikt
finns med och några vackra, men hemska bilder. Några texter gör anspråk på att vara
vetenskapliga artiklar, med krav på tydlig begreppsanvändning, belägg och referenser
till aktuell forskning. Att acceptera olikhet, individuella lösningar och mångfald har
varit kännetecken på Stödcentrums verksamhet. Det är rimligt att detta får träda fram
även när personalen i den här antologin förmedlar delar av sina erfarenheter.

Jag har försökt skapa en viss ordning, åtminstone en turordning, bland texterna.
Till viss del är ordningen även tematiskt bestämd. I struktureringen av boken har jag
tagit fasta på det jag uppfattar som textens dominerande budskap. Handlar den om
Stödcentrums uppdrag och organisation, om arbetet med en viss målgrupp, om utveck-
ling och användning av vissa arbetsmetoder eller om teorier?

En första grupp av texter syftar till att ge läsaren en ingång i Stödcentrums upp-
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drag och arbetsmetoder samt förmedla några röster från en av Stödcentrums målgrup-
per, de s.k. där-ungdomarna som överlevde katastrofen. Den andra gruppen av texter
handlar om stöd till föräldrar som mist ett barn. Den tredje gruppen av texter förenas
av att de skildrar erfarenheter av stödverksamhet med gruppmetoder. Dessa texter
hade kunnat ingå i den fjärde gruppen som handlar om arbetsmetoder som använts och
utvecklats på Stödcentrum. Den femte gruppens texter hör ihop genom att de fokuserar
på teorier som kommit till användning i mötet med traumatiserade personer och grup-
per. De två texter, som samlas under avsnitt sex, handlar om hur personal påverkas av
att arbeta nära traumatiserade människor. De avslutande texterna har jag kallat ut-
gång. De handlar bl.a. om tankar kring avveckling av Stödcentrum.

Den här grupperingen av texter bygger alltså inte på varandra uteslutande katego-
rier. Metodfrågor, teoretiska spörsmål och påverkan i arbetet med andras trauman
återfinns i flera bidrag liksom det aktiva och uppsökande arbetssättet. Flera av Stöd-
centrums nyckelhändelser återkommer likaså i flera texter, t.ex. visningar av brand-
lokalen, ceremonier och medverkan vid rättegångarna. Det finns därför en risk för
upprepning. Men det är slående att författare som behandlar samma ämne tillför för-
klaringsdjup genom att tilldela gemensamma händelser och uppgifter delvis olika inne-
börder.

Ingång till Stödcentrum
Tre reflektioner · BRITT BERGGREN

Stödcentrum organiserades på fem platser i Göteborg. De kopplades till varandra och
till kommunen av en central samordnare, Lars Lilled. I tre korta texter tecknar Britt
Berggren, samordnare för Stödcentrum Centrum, en bild av Stödcentrums uppdrag,
uppgifter och organisationen. Till en början blev Stödcentrum den instans som tog
emot allt som inte löstes av andra. Det ställdes höga krav på sortering och samarbete
i detta flöde av behov på olika nivåer. Den glasklara uppdragshandlingen var liksom
det tydliga politiska stödet en viktig tillgång i stödarbetet. Stödcentrum skulle förstär-
ka de befintliga organisationernas arbete, inte ta över. Ansvaret att biträda drabbade
låg hela tiden kvar i skolan, i sjukvården, i socialtjänsten, etc. Samarbetet med dessa
berörda organisationer i det Lokala samrådet blev navet i Stödcentrums arbete. Gan-
ska snart kunde man fokusera på de drabbade som var minst benägna att söka hjälp –
men ofta väldigt svårt drabbade. Men hur når man dem som undviker? Ett sätt var att
erbjuda överlevare att få träffas i former de själva bestämde.
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Tio överlevare · JOHAN BERGSTEN

Som ett led i dokumentation och evaluering uppdrog Stödcentrum Centrum åt journa-
listen Johan Bergsten att intervjua ungdomar som överlevt branden. Dessa ungdomar
ingick i den s.k. överlevargruppen, som beskrivs av Britt Berggren. Abbas, 20 år, en av
deltagarna, säger i reportaget: ”Att man har kunnat vara sig själv helt och hållet. Att
det har varit helt okey att visa så mycket ilska, sorg och glädje som man har behövt.
Det har varit det allra bästa med överlevargruppen. Och så att man har träffat andra
som vet precis vad man har gått igenom. Det har känts bra att få jämföra sina egna
reaktioner med andras. Alla har fått ge och ta.”

I Johan Bergstens reportage tecknas tio starka och avskalade porträtt av överlevare
med upplevelsen på två års distans men ändå så nära.

Att möta det man möter · NINA BRAG, ÅSA SVENSSON

Arbetet på Stödcentrum var ett tidsbegränsat uppdrag. Det fanns inga givna mallar
eller metoder för hur uppdraget att nå fram med hjälperbjudande till drabbade skulle
utföras. Nina Brag och Åsa Svensson beskriver olika skeden i Stödcentrums verksam-
het i de nordöstra stadsdelarna. Dessa skeden uppkommer till följd av viktiga händel-
ser i brandkatastrofens efterverkningar såsom visningar av brandlokalen, ceremonier
av olika slag och rättegångarna mot de misstänkta. Dessa skeden återfinns även vid de
övriga fyra Stödcentrum. I den kronologiska beskrivningen av verksamheten finns en
parallell berättelse om hur metoder och förhållningssätt utvecklas i en intensiv växel-
verkan med drabbade och i personalteamet. Det dialogiska sättet att utveckla och
pröva metoder återfinns också som bärande element i stödarbetets metodik. Utmärkan-
de för arbetssättet är en paradoxal kombination av klassiskt socialt fältarbete och
psykoterapi, menar författarna. Här framträder Stödcentrumpersonalen som den upp-
sökande fältarbetaren som bär med sig det terapeutiska rummet.

Stöd till föräldrar som mist sina barn
Traumats ”Följa-John” · MAIA GUSTAFSSON

Maia Gustafsson använder metaforen ”Följa-John” när hon beskriver traumaterapeut-
ens arbetssätt och stödets mekanismer. Traumat är till en början oidentifierat och und-
flyende. Traumats ”Följa-John” beskriver ett samarbete med drabbade i olika konstel-
lationer där händelsen spåras, fångas in och avtraumatiseras genom ordsättning och
meningstilldelning.

”Den erfarenhet jag har av traumaarbete är att det så uppenbart är efterfråge- och
situationsstyrt”, menar Maia Gustafsson. ”Innehåll, metod, plats, konstellation av drab-
bade och hjälpare bestäms av vad som efterfrågas i stunden.”
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Ett sådant arbetssätt innebär en öppen inställning från terapeutens sida och under-
stöds av eklektisk (av grekiskans eklogein, ”att välja ut”) teorianvändning, metodisk
flexibilitet och experientiell terapi.

Gustafsson gör en konkret beskrivning av traumats ”Följa-John” med utgångs-
punkt i samarbetet med en mamma och hennes familj. Ett resultat av det ordsatta
traumat följer i form av en långdikt, som mamman skrivit i samarbetet med sin tera-
peut. Artikeln avslutas med reflektioner kring det efterfrågestyrda arbetets ständiga
omförhandlingar av behandlingskontraktet och behovet av att stabilisera yrkessitua-
tionen.

En resa i sorgens landskap · MARIA ROSENDAHL

Maria Rosendahl skriver i ett följebrev till sin essä om sitt arbete med Rosa: ”Jag vill
förmedla erfarenheter från en långvarig samtalskontakt jag haft med en sydameri-
kansk kvinna som förlorade sitt barn i branden. Jag tycker att jag har lärt mig mycket.
Det finns en process där praktisk hjälp varvats med och lett fram till goda samtal. Vi
terapeuter har ibland en tendens att värdesätta enbart samtalet men det är kanske så
att i en sådan här kriskontakt måste man varva konkret och praktisk hjälp med djup
känslomässig beröring.”

Samtal med Rosa · ÅSA EINARSSON

Syftet med Åsa Einarssons samtal med Rosa, som förlorade sitt barn i branden, var att
få reda på hur hon upplevt eventuellt stöd efter katastrofen samt att spegla den stöd-
relation Rosa sedan mer än två år haft med Maria på Stödcentrum. Vi får också lära
oss något viktigt om den utsatthet som man upplever som invandrare i händelser som
denna. Rosa berättar att hon reagerat på att många sätter en gräns mellan invandrare
och svenskar och skyller på att man inte förstår varandras språk. Alldeles för ofta tas
denna språkbarriär som en ursäkt för att inte ta kontakt. På frågan om det varit bättre
att träffa en spansktalande terapeut, svarar Rosa med ett resonemang kring begreppet
kommunikation: ”På vilket sätt förstår man bäst en annan person? Är det ett språk
eller ett budskap man ska förstå?”

Sorgens rum · BIRGITTA SUNDBERG

”Att kunna sörja är en grundläggande och nödvändig förmåga genom hela livet. Ge-
nom sörjandet och hanterandet av förluster blir vi hela människor. Att sörja ett barn är
utan tvekan den svåraste uppgift vi kan ställas inför”, skriver Birgitta Sundberg.

Essän bygger på två års erfarenhet av individuella möten med fyra föräldrar och
gruppmöten med tre drabbade föräldrar. ”Sorgens rum” kallas det terapeutiska rum
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som skapades vid dessa möten. Essän handlar om det som utspelats i sorgens rum. Den
handlar också om författarens reflektioner och lärande som terapeut och människa.

Stöd i gruppform
Att förlora någon omistlig. Erfarenheter från en
sorgegrupp · ANDERS KJÄLLSTRÖM

Tillsammans med Bergsjö församling gav Stödcentrum tillfälle till en grupp föräldrar
att tillsammans bearbeta förlusten av sina barn. Kärnan i gruppen kom från sex olika
familjer och bestod av tre pappor, tre mammor och tre vuxna syskon. Gruppen träffa-
des regelbundet varannan vecka i nära två års tid.

Huvudfrågan i Anders Kjällströms artikel är: Vad hände i sorgegruppen? Författa-
ren visar hur deltagarna kom att använda gruppen och de strukturerade träffarna som
arena för individuell och kollektiv bearbetning av förluster till följd av katastrofbranden.

Artikeln består av en beskrivande del där verksamheten i gruppen redovisas och en
analyserande del, där författaren reflekterar över aktiviteterna i gruppen utifrån teo-
rier om sorg och trauma.

Syskongrupper · ANN-MARIE JANEFUR, ÅSA SVENSSON

”Ju oftare vi träffade och ju närmare vi kom anhörigfamiljerna, desto tydligare stod
det klart för oss att syskonen till de omkomna ungdomarna hade haft det mycket svårt
just efter katastrofen och fortfarande stod i skuggan av sina döda syskon. I en del
familjer var föräldrarna så omslutna av sin sorg att de inte kunde se de andra barnens
behov. Den inställningen förekom dessutom att yngre barn inte sörjer som vuxna utan
det bästa är att hålla dem utanför det hemska. Föräldrarna glorifierade sina döda
tonåringar, vilka framställdes som familjens framtid och hopp om ett bättre liv i Sverige.
När denna framtidsönskan bröts av den brutala katastrofen blev livet i Sverige bara
svart och inte värt att leva. Vi träffade yngre syskon som berättade att de i det första
skedet hade fått ta stort ansvar för dagliga sysslor i familjen och att de fått ta hand om
de yngsta barnen i familjen. Dessutom vågade de inte visa sin egen sorg och saknad,
eftersom de inte ville göra föräldrarna mer ledsna”, skriver författarna i sin inledning.

Essän fokuserar på de kvarvarande syskonens situation i familjer där ett barn dött
i branden och hur man vid Stödcentrum försökte möta behovet hos barnen i en grupp-
verksamhet.

Familjeläger · ANN HANBERT, LARSÅKE LUNDBERG

”Som behandlare får man ofta en unik möjlighet att öppna upp för samtal både under
den tid själva lägret pågår och inte minst i den eventuella fortsatta behandlingskontakten.
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Det gäller dock att ha en tydlig struktur, göra en noggrann planering och ha ett klart
uttalat syfte för genomförandet av lägervistelsen”, skriver Ann Hanbert och LarsÅke
Lundberg.

I Stödcentrum Hisingens regi genomfördes ett tiotal läger, främst med drabbade
ungdomar, men även ett familjeläger, som beskrivs i artikeln. Lägret kom till på initi-
ativ av en drabbad mamma och genomfördes i samarbete med deltagarna. Vad händer
när 18 deltagare i olika åldrar från fem länder och fyra religioner delar tid, rum och
tankar med varandra?

Läger och läkande · MARIA ROSENDAHL

I artikeln beskrivs och analyseras lägerverksamhet som metod i arbetet med brandska-
dade mot bakgrund av följande frågor: Hur kan vi med lägerverksamhet nå dem som
har minst tillit och värjer sig? Vilka är lägrens syfte? Vad kännetecknar ett läger med
traumabearbetande och kontaktskapande syfte? Vilka samarbetspartners kan vi ha?
Hur har lägerverksamhet medverkat till bearbetning och läkning av skador från brand-
katastrofen? Vilka svårigheter uppkommer i lägerverksamhet?

”Jag har sett att traumatiserade ungdomar på lägren vågat och kunnat tala om
upplevelser som de annars försökt hålla ifrån sig, dvs. brutit ett mönster av undvikan-
de. Lägret har gett trygghet och stöd till det. Det förhållandet att alla vet vad man varit
med om gör att det blir lättare. I lägren har värdefulla relationer skapats”, skriver
Maria Rosendahl.

Förlusten och exilen · ANDERS KJÄLLSTRÖM

I en fattig stadsdel i nordöstra Göteborg dog åtta ungdomar och många skadades svårt
i branden på Backaplan. Ett nätverk av kvinnor i exil ombildades genast till en stöd-
grupp. För många av kvinnorna kom förlusten på toppen av en redan tidigare svår
livssituation i exil och utanförskap. Efter ett år bjöds samordnaren vid Stödcentrum
Nordost, Anders Kjällström, in som ledare för gruppen. I essän berättar han om vägen
in till gruppen och analyserar verksamheten. Han visar hur gruppen blev en ”skola i
samhällskunskap” och hur det behovsorienterande lärandet medverkade till att inlem-
ma deltagarna i samhället. Vi får också ta del av Kjällströms analyser av grupproces-
ser och ledarskap utifrån psykodynamisk teori.

När alla vägar är stängda och maktlösheten är det enda som finns kvar kan det
ändå finnas ett hopp om en utväg. Detta hopp kan föra en människa långt. Kjällström
anger med ett citat från Dostojevskij – ”Man måste ha någon att vända sig till” – den
roll som Stödcentrum hade för flera av de drabbade mammorna.
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Metoder i arbetet och metodutveckling
Kulturempati och dess kreativa konst i arbete med drabbade
invandrarfamiljer i brandkatastrofen · ALI SADRA

Tillsammans med tusentals tillresta landsmän deltog psykolog Ali Sadra i begravnings-
ceremonin för nio av de döda ungdomarna på Kvibergs kyrkogård. Han erbjöd först på
solidarisk grund professionell behandling till sina landsmän och knöts sedan till Stöd-
centrums organisation. Behandlingen har omfattat 23 familjer och totalt 90 personer
från flera etniska grupper, som genomgått trauma och förlust. I artikeln får vi ta del av
drabbades egna ord om upplevelser, tankar och känslor kring branden och förlustens
betydelse i familjehistorien. Mot bakgrund av dessa redovisar Sadra symptom, meto-
der, epistemologi (kunskapsteori) och förhållningssätt i behandling av drabbade famil-
jer och personer. ”Behandlare kan aldrig ha som mål att invandrarfamiljer eller indivi-
der skall acceptera andra värderingar än sina egna inbyggda värderingar. För att man
skall förstå dessa värderingar måste man först känna sig accepterad och förstådd i en
kulturempatisk mening”, skriver Ali Sadra.

Kroppens sorg och hur man kan hjälpa · MARIE-LOUISE CARLBERG

Många av brandens offer upplever smärtor i sina kroppar. Stödcentrum har kunnat
erbjuda massage, bland annat i samarbete med massören Marie-Louise Carlberg. I
essän berättar hon om erfarenheter av aromaterapimassage av ett tjugotal ungdomar
och föräldrar som drabbats av förluster. Det är en mjuk och långsam massage där
eteriska oljor ingår i behandlingen. Den uttrycker en österländsk syn på människan,
där kropp och själ hänger samman i ett ömsesidigt beroende. Massagen syftar till att
ge lugn i spända kroppar och medverkar till att öppna sinnena.

”Som att lägga ett pussel”. Om att berätta och att skriva sin historia ·
ANN HANBERT, LARSÅKE LUNDBERG

Det fanns ett gäng på tio killar som var svårt drabbade av branden. De flesta hade
själva upplevt branden. Flera hade brännskador. Alla hade flera vänner som dött.
Ingen av dem hade någon fungerande hjälpkontakt, vilket var skälet till att LarsÅke
Lundberg och Ann Hanbert sökte kontakt med gänget och dess medlemmar. Ett och ett
halvt år senare hade sju av pojkarna fått sina berättelser om branden nedskrivna i
samarbete med personalen och inbundna i pärmar av handpressat papper.

I denna artikel beskriver författarna arbetet i ”Berättelsegruppen” och hur tillämp-
ning av narrativ metodik blev möjlig genom utformning av en stödjande och hållande
struktur. De olika delarna i den använda metoden redovisas liksom delar av ungdo-
marnas berättelser.
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Att berätta för att läkas · MARIE-LOUISE CARLBERG

De flesta av ungdomarna som ingick i Berättelsegruppen var ovana att skriva. Marie-
Louise Carberg har varit ungdomarnas skrivare. I essän beskriver hon hur det var att
överföra muntliga berättelser till skrivna berättelser. Hon återger även något om om-
ständigheterna kring arbetet och resultaten.

Rådgivare · BRITT BERGGREN, LENA LÖFGREN, HELENA WÅLINDER

”När samhället inte klarar av att tillgodose medborgarnas grundläggande behov upp-
står ett vakuum. I detta tomrum tar andra system över.” Detta skrev Göteborgs-Posten
i en artikelserie våren 2001 angående rådgivare som tog betalt för sina tjänster. Stöd-
centrum har också varit rådgivare, men kommunalt anställda och kostnadsfria. ”Vi
har arbetat med människor i svår kris, då livet är kaotiskt och man har ännu större
behov av hjälp i kontakten med myndigheter. Det är vår erfarenhet att många männis-
kor inte vet vart de ska vända sig. Vi kan verkligen understryka behovet av att lotsa
människor rätt i smått och stort”, skriver författarna.

Syftet med essän är att visa att rådgivning varit en viktig del i Stödcentrums verk-
samhet och att förmedla de behov av rådgivning man uppfattat hos människor som
Stödcentrum haft kontakt med i brandarbetet.

Från mingling till behandling · HELENA WÅLINDER

Ett mål i kommunens insatser efter Brandkatastrofen var att nå alla drabbade med ett
rimligt och lämpligt hjälperbjudande. Många drabbade kom inte till de reguljära be-
handlingsrummen och mottagningarna. Personalen vid Stödcentrum hade till särskild
uppgift att se till att ingen föll mellan stolarna och kunde själva ta sig an drabbade som
inte fick hjälp någon annanstans. Man sökte upp drabbade för att utröna hjälpbehov.

Helena Wålinders artikel handlar om hur man når kontakt med drabbade och hur
drabbade väljer att ingå i en hjälprelation. Vid Stödcentrum prioriterade man period-
vis det uppsökande arbetet och blandade sig med drabbade i olika sammanhang, ex-
empelvis ceremonier, rättegång, visning av lokalen. Man har kallat detta ”mingling
som metod”. Även lägerverksamhet, gruppverksamhet och andra löst strukturerade
sammanhang har haft ett kontaktskapande syfte. Det har lett fram till kontakter som
man kunnat utveckla till förtroendefulla relationer. Först när en kontakt etablerats kan
ett eventuellt hjälpbehov utrönas. Då har den direkta frågan ”Vad sliter du med?” varit
effektiv att ställa. I de tillfällen när personen tagit upp upplevelser från branden har
personal kunnat skapa ett tillfälligt ”terapeutiskt rum”. Många har efter en tid valt att
söka sig till traditionell psykoterapeutisk behandling.
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Användbara teorier
Självförebråelse och överlevnadsskuld · HELENA WÅLINDER, LENA LÖFGREN

Helena Wålinder och Lena Löfgren uppehåller sig i denna essä kring skuldproblematik
som uppkommit hos överlevare från brandkatastrofen. En pojke sa: ”Hur kunde jag
släppa taget, tappa hennes hand när vi försökte ta oss ut? Hade jag lyckats hålla kvar
den hade hon kanske räddats. Det är mitt fel. Varför lever jag?” Det finns många
exempel på hur överlevande ungdomar och drabbade föräldrar anklagat sig själva för
försummelser eller handlingar som för en utomstående ter sig helt orimligt och obe-
gripligt.

När vi drabbas av något som är mycket svårt att omfatta och förstå, kan ett sätt att
skapa någon slags ordning vara att lägga orsaken, skulden, på sig själv, menar förfat-
tarna. Det kan i vissa lägen vara ”lättare” att stå ut med skuldkänslor över att på ett
eller annat sätt ha orsakat skadan än att stå ut med ovissheten om varför en svår
händelse har inträffat eller känslan att det kan hända igen utan att jag kan göra något
för att förhindra det. Den drabbade lägger skuld på sig själv för att hitta en logik i det
som har hänt.

Trauma och tystnad · LENA LÖFGREN

Lena Löfgren skriver i sin inledning: ”När vi började vårt arbete på Stödcentrum hade
de flesta av oss olika utbildningar i psykoterapi men inte så mycket specifika kunska-
per om traumats påverkan på individen och hur man kan arbeta med detta. Detta var
kunskaper och färdigheter som vi successivt tillägnade oss i möten med drabbade, på
seminarier och föreläsningar och i litteraturstudier. Syftet med artikeln är att visa hur
detta lärande gick till och hur nya kunskaper kom att hjälpa oss att upptäcka och
arbeta med nya problemställningar.” I artikeln redovisas kunskap kring psykiskt trau-
ma som utvecklades och användes i arbetet med drabbade ungdomar, föräldrar och
anhöriga.

Anknytning och trauma · ANN-MARIE JANEFUR

Hur kommer det sig att några klarar sig igenom det ena mest fruktansvärda efter det
andra och ändå så småningom klarar av att komma igen och hitta ny mening i tillva-
ron, medan andra har mycket större svårigheter och får utstå ett oerhört själsligt lidan-
de under lång tid?

Ann-Marie Janefur söker ett svar på frågan med utgångspunkt i barnets utveckling
av själsliga resurser och barns anknytning till föräldrafigurer. Teorier från Madeleine
Klein, John Bowlby och Ronnie Janoff-Bulman bildar ett förståelsefundament som sätts
in i det praktiska hjälparbetets sammanhang. Med en rad konkreta exempel visas
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teoriernas användning och innebörder. Essän avslutas med några tankar kring vad en
terapeut kan och bör göra för traumatiserade människor.

Trauma och grundantaganden · KRISTIAN WALL

Hur och varför skadas individens existentiella kärna av en traumatisk händelse?
Kristian Wall presenterar ett svar på denna fråga med stöd av den amerikanske

forskaren Ronnie Janoff-Bulmans omfattande teori. Teorin ger även nycklar till att
förstå hur och varför traumat påverkar hjälparen.

Traumats påverkan på behandlaren
Visning av brandplatsen · KRISTIAN WALL

Sedan den tekniska undersökningen avslutats öppnades brandlokalen för visningar.
Först ordnades visningar för anhöriga. Det var helgen den 26–28 februari 1999. Däref-
ter har fler än tusen personer besökt lokalen. Ingen som besökte brandlokalen skulle
behöva gå runt där ensam. En del i Stödcentrums verksamhet var att gå med drabbade
på visningar. Kristian Wall skildrar i denna essä upplevelser från de första visningarna
för anhöriga och resonerar kring de psykologiska spänningsfält som uppkom i dessa
situationer.

Att påverkas i arbete med trauma och katastrof · CLAES OLSSON

”Att reflektera är ett sätt att göra kunskap av det man varit med om, vilket i sin tur kan
läka eventuella skador och bygga för framtiden”, skriver Claes Olsson. Fokus i hans
essä ligger på traumats verkningar på terapeuten. Författaren betonar vikten av att
vinna kunskap både om hur traumat verkar i en person men även kunskap om de
processer som uppkommer i mötet med den traumatiserade. Att göra kunskap av det
man varit med om, helst i dialog med yrkeskolleger, kan läka eventuella skador hos
terapeuten och bygga upp kompetens för framtiden. I artikeln får vi följa en reflekte-
rande tankegång hos Stödcentrums samordnare i Väster.

Utgångar
Massmedia – fiende eller vän? · BRITT BERGGREN

Arbetet med brandkatastrofen bevakades intensivt av media. Kommunens samordnare
anbefallde öppenhet mot pressen. Många stödarbetare var ovana och obekväma med
denna attityd. ”Men det går också att föra ut en bild av socialt arbete på ett mer
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nyanserat sätt”, menar Britt Berggren. ”Där har vi själva som socionomer ett ansvar.
Det kommer jag att ha med mig i mitt yrkesliv framöver.”

Hur avslutar man arbetet vid Stödcentrum · BRITT BERGGREN

Valborgsmässoafton 2001 flyttar Stödcentrum ut från sina lokaler på Larmgatan 10.
Det är inga lejda flyttkarlar som kånkar på fåtöljer och bokhyllor. Det är föräldrar
som mist barn och ungdomar från Stödcentrums överlevargrupp. Symboliskt flyttas
möblerna till Brandoffrens anhörigas lokaler vid Järntorget.

Bilder · LENKE ROTHMAN

I boken presenteras ett antal bilder och en bildsvit av Lenke Rothman. Bilderna är
hämtade från konstboken som bär konstnärens namn och fotograferade av Per Hütten.
Innerst. Blandteknik 1981, bokens omslagsbild.
Dagboksblad. Tempera, papper, sytt 1964, sidan 302.
Ur sviten: Bränd. Grundad duk 1997, sidan 339.
Ur sviten: Ett år har 365 dagar. Papper, sytt, tejp 1964, sidan 341.

Epilog · LARS RÖNNMARK

Att arbeta med trauma och katastrof är riskfyllt inte bara vid akuta räddningsinsatser
utan även i de långsiktiga stödinsatser som gjorts för att underlätta reparationen av
psykologiska och sociala skador. Den här boken slutar med den öppna frågan: Hur kan
traumaterapeuter skydda sig mot traumats hälsovådliga påverkan men behålla kon-
takten med den drabbade? Personalen vid Stödcentrum hyrde på hösten 2000 in sig på
ett pensionat i Halland och delade erfarenheter kring traumats på verkan på behandla-
ren. Man målade också sitt Stödcentrum. Som avslutning kan läsaren se på bilderna
och ta del av personalens kommentarer.
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Uppgiften vi hade var att måla vårt arbete. Vi valde att börja med

det som var svårast, det svarta som vi var inkastade i med vårt

arbete. En utmaning som till en början kunde kännas stor, mörk och

nästan som en mur.

Bilden visar vår process i arbetsgruppen och samtidigt den process

vi önskat och arbetat mot för dem vi träffat i vårt arbete. Den börjar

i det svarta kaoset men efter hand formas bilder av såväl en framtid,

om än osäker, som en tid innan katastrofen. Tiden innan katastrofen

kanske är ljusare skildrad än vad den i verkligheten var. I

jämförelse med det svarta kaoset kan dock inget vara för ljust. Allt

är bättre än den smärtsamma svarta delen.

Framtiden har fått tydligare symboler, en fågel, en sol. Kanske en

önskan hos oss om tydlighet? Om struktur? Om hopp? En vilja att

gestalta framtiden för oss själva och de drabbade. Symbolerna blev

kända och trygga uttryck för hopp mitt i det svåra vi inte hade ord

för.

Vår process i arbetsgruppen med bilden var att – utifrån den

utmaning det innebar att ställas inför en tom duk, färger och penslar

– sätta igång att arbeta och samarbeta. Vi visste inte vad vi gav oss

in på – precis som det var med själva stödarbetet – men vi började

arbetet och sökte oss framåt. Egna bilder blandades med ord,

intryck och känslor ifrån möten med dem vi arbetat med.

Nyfikenheten på människor och oss själva inspirerade arbetet och vi

gav varandra utrymme och tog för oss på ett respektfullt och värdigt

sätt. Just orden respekt och värdighet var de ledord som vi försökte

ha med oss i vårt arbete med de drabbade.

Efteråt vet vi inte riktigt vem som har gjort vad i bilden.

Birgitta, Karin, Kristian och Claes.
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Författarpresentationer
Lars Rönnmark

BRITT BERGGREN var samordnare vid Stödcentrum i centrum. Britt mötte ungdomar och
föräldrar i katastrofens akuta skede som kurator vid Ungdomsmottagningen i centrala
Göteborg, där hon ingick i stadsdelen Centrums lokala krisgrupp. Hon har lång er-
farenhet av behandlingsarbete med ungdomar. Britt är socionom och fil. mag. För
närvarande arbetar hon som arbetsledare för behandlingsenheten i Öckerö kommun.
britt.berggren@ockero.se

JOHAN BERGSTEN är journalist. Han rapporterade om branden som reporter på tidningen
Arbetet Ny Tid. På uppdrag av Stödcentrum i centrum intervjuade han ungdomar som
deltagit i den s.k. överlevargruppen. Johan har nyligen debuterat som författare till
boken 86 timmar i veckan, en reportagebok som handlar om invandrare som arbetar
väldigt hårt och mycket.
johan.g.bergsten@telia.com

NINA BRAG var verksam vid Stödcentrum Nordost. Hon är vidareutbildad socionom
med bl.a. grundläggande utbildning i psykoterapi. Nina har lång erfarenhet av upp-
sökande socialt fältarbete. För närvarande arbetar hon som adjunkt vid socialpeda-
gogiska programmet på Högskolan Trollhättan/Uddevalla.
nina.brag@htu.se

MARIE-LOUISE CARLBERG är massör och journalist. På uppdrag från Stödcentrum Hisingen
och Centrum gav hon massage till föräldrar som mist barn och till ungdomar som
upplevt branden i festlokalen. Hon medverkade i den s.k. berättargruppen med att
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teckna ned överlevande pojkars berättelser om branden.
Tfn 031–14 68 65

ÅSA EINARSSON studerar på Socialhögskolan i Göteborg. Hon kom i kontakt med Stöd-
centrum Härlanda/Örgryte under sin praktik. Hon har ägnat sig åt frivilligt socialt
arbete i flera sammanhang och är frilansjournalist.
einarssonasa@hotmail.com

MAIA GUSTAFSSON arbetar som socialsekreterare på Cityenheten i Centrum och är fa-
miljeterapeut. Hon har långvarig erfarenhet av behandling med individer och familjer
på olika enheter i kommunen. Maia var engagerad i akuta krisinsatser i stadsdelen
Centrums lokala krisgrupp och övergick sedermera till Stödcentrum Centrum. Hon
arbetar fortfarande med behandling av främst individer och par i KAST (köpare av
sexuella tjänster) på Cityenheten Centrum.
maia.gustafsson@centrum.goteborg.se

ANN HANBERT är socionom med mångårig erfarenhet av socialt arbete med ungdomar,
både av socialt fältarbete och av institutionsarbete. Hon verkade på Stödcentrum
Hisingen.
ann.hanbert@notes.goteborg.se

ANN-MARIE JANEFUR involverades i stödinsatser i det akuta skedet som skolkurator vid
Gamlestadsskolan. Hon är socionom och har en grundläggande utbildning i psyko-
terapi. Ann-Marie arbetade på Stödcentrum Nordost. Nu arbetar hon som kurator vid
Ungdomsmottagningen i Nordost.
ann-marie.janefur@kortedala.goteborg.se

ANDERS KJÄLLSTRÖM är socionom och leg. psykoterapeut. I det akuta skedet involverades
Kjällström i stödinsatser på ett par fritidsgårdar och på en högstadieskola i de nordös-
tra stadsdelarna. Han blev senare samordnare för Stödcentrum Nordost. Idag är han
samordnare för Ungdomsmottagningen i Centrum och adjunkt på Högskolan Trollhät-
tan/Uddevalla. Kjällström är även verksam vid Göteborgs Psykoterapi Institut.
anders.kjallstrom@centrum.goteborg.se; anders.kjallstrom@htu.se
anders.kjallstrom@gpsi.se

LARSÅKE LUNDBERG är socionom med lång erfarenhet av ungdomsarbete på institution
och i uppsökande former. Han tillhörde den krisgrupp som vistades på brandplatsen
bland sörjande och chockade ungdomar och föräldrar och en deltagande allmänhet
veckan efter branden. LarsÅke var samordnare för Stödcentrum Hisingen.
lars-ake.lundberg@biskopsgarden.goteborg.se
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LENA LÖFGREN är sjuksköterska och diplomerad S:t Lukasterapeut i psykoterapi. Som
skolsköterska kom hon i kontakt med elevers hjälpbehov i katastrofens akuta skede.
Hon arbetade på Stödcentrum Centrum.
lofgren11@telia.com

CLAES OLSSON är auktoriserad socionom och leg. psykoterapeut. Claes var samordnare
för Stödcentrum i Väster. Idag är han verksam på Respons Alkoholrådgivning och
Göteborgs Psykoterapi Institut.
claes.olsson@linnestaden.goteborg.se; info@gpsi.se

MARIA ROSENDAHL anställdes på ungdomsmottagningen/stödcentrum i Örgryte/Härlan-
da när stödcentrum bildades. I flera yrkessammanhang har hon utvecklat socialpeda-
gogiska arbetsmetoder som kom till användning i brandarbetet. Idag är Maria familje-
terapeut på Familjevårdsstiftelsen i Göteborg.
maria@familjevardsstiftelsen.se

LARS RÖNNMARK är fil. dr. och forskningsledare på FoU i Väst med särskilt uppdrag att
göra en ”mjuk evaluering” av Stödcentrum efter brandkatastrofen. Lars är lektor vid
Högskolan Trollhättan/Uddevalla.
lars. ronnmark@gr.to; lars.ronnmark@htu.se

ALI SADRA är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi.
Han åkte regelbundet till Göteborg från sin bostad i Stockholm för att på eget initiativ
stödja landsmän och invandrare från mellanösternkulturer. Han kopplades senare till
Stödcentrum Centrum.
Institutet för mångkulturell systemisk psykoterapi,
Västgötagränd 5 bv, 118 28 Stockholm, tfn 08–720 33 02

BIRGITTA SUNDBERG är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon ingick i teamet vid
Stödcentrum Väster. Birgitta är verksam vid Psykologenheten Tynnered med en del av
tjänstgöringen förlagd till Ungdomsmottagningen Centrum.
birgitta.sundberg@tynnered.goteborg.se

ÅSA SVENSSON är socionom och fil. mag. Hon har lång erfarenhet av socialt fältarbete
och tidigare ordförande i Rif, Riksförbundet för fältarbete. Åsa ingick i Stödcentrum
Nordost och arbetar nu på Ungdomsmottagningen för Göteborgs nordöstra stadsdelar.
asa.svensson@kortedala.goteborg.se

KRISTIAN WALL är fil. mag., auktoriserad socionom och familjeterapeut. Han ingick i
teamet på Stödcentrum Väster. Kristian arbetar nu som familjehemssekreterare i stads-
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delsförvaltningen Bergsjön och med familjearbete/familjeterapi i en mellanvårdsverk-
samhet för ungdomar i stadsdelsförvaltningen Tynnered.
Kristian_W@goteborg.utfors.se

HELENA WÅLINDER har under många år arbetat både förebyggande och behandlande med
barn, ungdomar och deras familjer. Hon är socionom och har en grundläggande ut-
bildning i psykoterapi samt familjeterapi. Som ungdomssekreterare vid Utmarksskolan
involverades Helena i stödinsatserna i området. Hon ingick i teamet på Stödcentrum
Centrum. Nu arbetar hon på Ungdomsmottagningen i nordost och på BUP i Angered.
helena.walinder@kortedala.goteborg.se

Bilder

LENKE ROTHMAN är konstnär bosatt i Stockholm och hennes omfattande konstnärskap
finns skildrat i den utsökt vackra boken Lenke Rothman (Arena förlag), med en inle-
dande essä av Torsten Ekbom. Hon undslapp, 15 år gammal, förintelsen och kom till
Sverige svårt sjuk. Hennes bror Alexander överlevde men sex syskon i åldern fyra till
tolv år och föräldrar förintades i nazisternas koncentrationsläger. Lenke Rothman är
dock ingen utpräglad Holocaust-konstnär; hon har i själva verket gjort ganska få mål-
ningar på detta teman i sin i övrigt rika, närmast oöverskåliga produktion.

Granskare
Vi har haft en omfattande intern granskning av texterna där författarna läst varandras
texter utifrån igenkännandets validitet men även kommit med konstruktiva synpunkter
i stort och smått under skrivandets gång. Vi har även låtit tre externa granskare läsa
texterna. De har givit omdömesgilla och konstruktiva synpunkter.

BOSSE FORSÉN, lektor i sociologi vid Göteborgs Universitet, har i sin granskning fokuse-
rat på språkanvändning och läsförståelse.

MATS HÄGGMARK, leg. psykoterapeut och föreståndare för Linnéstadens Psyko-
terapiinstitut, har granskat begrepps- och teorianvändning samt givit värdefulla syn-
punkter kring etiska frågor.

RUNE GUSTAFSSON, f.d. förbundsdirektör vid Göteborgsregionens kommunalförbund, har
läst och kommenterat texternas språk, begriplighet och relevans.
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Änglatavlan illustrerar på många sätt vårt arbete på Stödcentrum

Nordost. När vi målade den så gjorde vi det på samma sätt som

när vi arbetade. Alla hade idéer, någon tog tag i saken, någon

annan var drivande, de andra fyllde i och kompletterade och

diskussionerna om det vi gjorde svävade högt men var också mer

konkreta under hela processen. Var och en fick utrymme för sin

kreativitet och respekten för de andras idéer och skapande var

total.

Själva bilden har jag valt att kalla Det magiska upplyftandet ur

den jordnära mångfalden. Vårt jobb var verkligen förankrat i allas

våra kunskaper och erfarenheter och framförallt i den

mångskiftande verklighet vi mötte. Som vi brukade säga:”Vi

möter det vi möter”. Sen kom då det magiska som gjorde att vårt

ibland tunga och svåra arbete lyfte. Magin höll oss igång och jag

tyckte aldrig att det var tråkigt att gå till jobbet. Det magiska

samspelet i gruppen gjorde att man aldrig kände sig ensam, utan

det fanns alltid någon som lyssnade på mig när jag var arg eller

tyckte något var tungt. Sen kan jag hitta det magiska men

jordnära även i våra metoder. Vi utgick från den mångfald vi

mötte i det uppsökande arbetet, jordnära och konkret. Vi byggde

vårt stödarbete på mötet med människorna och relationen som

växte fram. En mycket speciell och annorlunda relation i socialt

arbete och den innehöll en stor portion magi.

”Änglatavlan” kan bli påminnelsen om hur viktigt det är att

både vara jordnära och magisk i mötet med människor.

Åsa för Stödcentrum Nordost
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”Det magiska upplyftandet ur den jordnära mångfalden”.



I ”Att möta det man möter” skriver personal vid Stödcentrum om sina yrkeserfarenheter
efter brandkatastrofen i Göteborg 1998. Även många drabbade medverkar med reflektioner
och egna texter.

Stödcentrum var en kommunal organisation med uppdrag att söka upp och ge de män-
niskor som drabbades av branden ett rimligt hjälperbjudande. Stödcentrum var också en
drivande kraft i samarbetet med andra berörda organisationer. Under våren 2001 avveck-
lades organisationen efter två års intensivt arbete.

”Att möta det man möter” blev ett ofta använt uttryck i Stödcentrums verksamhet.
Människor har i en krissituation individuella behov och egna sätt att hantera det svåra
som har hänt. När stödpersonalen frågar vad individen ”sliter med”, läggs en grund för
att i samarbete med den drabbade utforma ett lämpligt stöd. I svaret ligger också ett
lärande om personens situation och behov. Därmed kan risken för kränkning minimeras.
Trots misstro, språkhinder och kulturella barriärer kan en kontakt komma till stånd. ”Att
möta det man möter” uttrycker ett psykosocialt arbete där utsatta människors verklighet
och behov får styra.

Den som möter människor vars tillvaro rämnat av en traumatisk upplevelse har mycket
att lära av att läsa boken. Personer med ansvar för kommunens insatser vid oförutsedda
händelser och katastrofer kan få detaljerade inblick-
ar i hur långtidsuppföljning av sociala och psyko-
logiska skador kan organiseras. Boken är även
lämplig kurslitteratur i utbildning av personal som
möter människor i kris och trauma.

ISBN: 91-89558-03-0
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