
Aujn redskapfor hallbar dialog

Taos Institute, ett lost sammanhdllet ndtverk av tdnkare kring social konstruktionism, och Houston Galveston

Institute, detfamiljetempiinstitut som formadesav Harry Goolishian, Harlene Anderson och deras medarbetare,

bjod i april 2003 in till en konferens i ett strandhotell soder om Houston, Texas. "Transforming Dialogues,

Changing Practices" avsdg att knyta ihop teori och praktik i social konstruktionism och varocksd25-drsjubileum

for Houston Galveston Institute och 10-arsjubileumfor Taos Institute. Sjdlva titeln sa migjust ingenting, men

erfarenheter fran tidigare samlingar som bade innehallit intressanta bidrag och gott om utrymme for reflektion

fick mig att ta mig ivdg trots bade Irak-krig och SARS-varningar. Andra var kanske mer tveksamma, for ndrjag

kom dit befannsjag vara ensam europe.

Det var ett hundratal deltagare pa konferensen som
handlade om dialogmojligheter i socialt arbete,
psykoterapi och avert stora organisationer. Hela
konferensen gick jag omkring med en vag forvirring.
Nagot har ar mycket intressant men vad? Jag kan varken
kanna det tydligt eller tanka hur jag vill lyssna och rikta
uppmarksamheten. Introduktionsmaterialet inneholl en
meditation, skriven av Sallyann Roth. Hon ar en av
ledarna for "The Public Conversation Project", en
arbetsgrupp som tar uppdrag dar de langsiktigt arbetar
tillsammans med grupper och organisationer som ar i
konflikt med varandra om viktiga samhallsfragor.

Meditationen var ett sartryck ur boken Relational
Responsibility: Resources for Sustainable Dialogue (Sheila
McNamee & Kenneth]. Gergen, eds. 1999). Jag hade
tidigare last texten i boken, tyckt om den och lagt den
at sidan. Nu, efterat, nar jag tar fram sartrycket, ser jag
att den speglar det som jag anade, men under
konferensen inte kunde ge form at. Det viktiga gick
inte att fanga in i etablerade ordvandningar, tryggt
parkerade pa min egen teorigata. Foredrag och
seminarier beskrev tillampningar av ett tankande som
dragit konsekvenser av att vi som manniskor ar helt
beroende av varandra for att komma vidare i vara liv
och vara verksamheter. De dar dagarna inredde ett slags
relationellt rum. Meditationstexten gjorde det rummet
tydligare. Nar jag skulle forsoka skriva ner mina intryck
blev det naturligt att oversatta "The Uncertain Path to
Dialogue" till svenska och anvanda nagra citat som
reflektioner.

Den osd'kra vdgen till dialog

En meditation av Sallyann Roth

Jag bjuder in dig till att ga med mig i en

meditation. Frdgorna som kommerdr inte

fragor om information; de dr inbjudningar

till att fa den fornimmelse av mdnsklig

samhorighet och delat ansvar som kommer

nar vi tillater oss att undra, att inteforsta,

att delta i att ater personifiera det

generaliserade och objektifierade, att ge

utrymme for den kommande, nu-i-

vardande vdrlden, den vdrld som vi

tillsammans skapar.

Samtalet fortsatter

Harlene Anderson beskrev i sitt inledningsanforande
sitt och Houston Galveston institutets tankande genom
aren, fran Multiple Impact Therapy till hermeneutik
och icke-vetande position (Anderson, H. 2000, 2001).
Hon sag grundvalen for arbetet inte som psykologisk
eller terapeutisk teori, snarare "ideologi", och numera
mest som en filosofi. En grundtanke ar "As a therapist
you are entering into a particular conversation that is
changing long after the therapy is ended." Man tar
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konsekvenserna av att terapeuten gar in i ett redan
existerande samtal och lamnar ett samtal som fortsatter.
Terapin blir ett sprakmote dar man lar kanna varandras
sprak och fdrhandlar om vad som ska inga i samtalet
och hur man vill samtala om det som ar angelaget for
klienten. Utmaningen for terapeuten, och i utbildningen
av terapeuter, ar att stanna kvar i osakerheten och
samtidigt vara aktiv i att forsoka forsta.

Vad innebar den hallningen i praktiken? Fore
konferensen hade jag tittat in pa institute! i Houston
for att traffa vanner fran mina tidigare besok dar, och
sett att de hade mycket nya verksamheter i gang. Jag
bladdrade i en broschyr for franskilda foraldrar som
inbjod till en rad kostnadsfria engangsseminarier med
rubriker som, "Changing scenes: Spotlight on self care
and coping", Re-acting: Working with anger and stress",
"Children center stage", "Money talk", "Daily and
holiday rituals". Den som ville delta tecknade sig for
det amne man var intresserad av och ett av de datum
som gallde for just det amnet. Sue Levin, institutets
direktor, berattade att seminarierna inneholl manga
praktiska ovningar for att hjalpa deltagarna att komma
in i samtal med varandra.

Trots att jag hade ett stilla svenskt tvivel om att det
har skulle kunna fungera pa min hemmaplan fick jag
respekt for att institutets inriktning - manniskor
kommer med kunskaper om sin situation som ar varda
att ta vara pa — aven kom fram i programutbudet. I
stallet for att terapeuterna raknar ut vad alia behover
hora raknar man faktiskt med att aven manniskor i
vardnadstvist ar kompetenta att soka den kunskap de
behover. Jag later meditationen spegla kanslan vid
konflikt och uteblivna moten.

Ibland kdnner jag inget hopp om att
ndgonsin bli hard, forstadd eller riktigt
lyssnadpd, av en speciellperson, i ettspeciellt
samtal eller kring en speciell fraga. Och,
ibland blir jag bara trottpd att forsoka gora
mig sjdlv forstadd. Jag vill inte forsoka

forklara migigen, eller, jagkanner migavog
eller kanske ond. Ibland vill jag bara kora
over det som andra sdger.

I sddana stunder,

Hur kanjag undvika att bli behdrskadav
smdrta, hopploshet, ilska eller forakt?
Hur kanjag undvika att bli behdrskadav
tanken att den andrapersonen eller gruppen
egentligen drproblemet?
Hur kanjagavhdlla mig sjdlv fran att bara
ge upp?

Men ocksd, a andra sidan,

Vadgorjag som hdmmar andra?
Vad gor jag som Idmnar andra med en
kdnsla av att vara betydelselbsa, modfdllda,
tystade, utestdngda, ovilliga att oppna sig
ndr de dr tillsammans med mig?

Det som dr min lampa kan vara ditt
marker

David Pare, bitradande professor i socialt arbete vid
universitetet i Ottawa, Kanada, talade under rubriken
"Handle with care, discourse and differences" och citerade
Salman Rushdie: "Every story is a form of censorship".

Berattelser tar upp plats. Vi kanske bidrar till dialog,
men ofta ar den inte demokratisk. Vi kan inte kirurgiskt
avlagsna vara kulturellt nedarvda diskurser. Diskurser
ar kulturella artefakter, de ar sprak som vi betraktar
varlden genom. Eftersom vi har diskurser behover vi
inte uppfinna hjulet igen. En diskurs ger oss nagot att
reagera pa, acceptera eller forkasta. "My light bulb might
be your plunge into darkness." Hur lever vi med
diskurser som ar i konflikt med varandra?

Att engagerat omfatta ideer om mangfald av
verkligheter ger ett storre risktagande an vi kanske i
forstone tanker oss. David Pare berattar om en av sina
studenter, en Maorikvinna, som var intresserad av kursen
och engagerat tog del i social konstruktionism, i att tanka
i mangfaldiga och sinsemellan motstridiga verkligheter.
Manga av ideerna var meningsfulla for henne. Men hon
blev mer och mer bekymrad och berattade att hon
forlorade sitt andliga sammanhang. Hon upplevde en
forlust av magi, roster som tystades. Jag visste att jag
ibland haft liknande erfarenheter, att bli lockad av
oppenhet och rorlighet, och inte notera vad som hander
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med mina inre, och yttre, inte forhandlingsbara Processen har ofta fyra steg:
verkligheter; kvallsdimmans fortrollning, ogonblick ^. ... . . . . .

0 I T T • i Discovery stage - d a r m a n berattar o m organisationen
storre an livet, hanrorelse, namnlos rortvivlan? ,, r o - r i i <> • • i i i

o elier gruppen. bvangheter bakat i tiden kan talas om
Att oppna ror ideer om manga parailella och UT^ c „ ... . .. .. , „„

. i l l som att Uet ranns nagot dar som vi satter varde pa
motstndiga verkligheter kan, paradoxalt kanske, utarma ,, „ . . , , , , „

0 , ,. f , eller en gang i tiden klarade vi att . . .
mm egen verkiighet och rorneka spontana tankesatt,
sociala band till manniskor som inte kanner sig hemma Dream stage - dar man knyter berattelserna till mer
med ett sadant forhallningssatt. Oavsett vilken allmanna ideer. Har kan fantasin floda och uppslag
tankeriktningviforsokerattinforlivakanviupplevaatt komma fram utan att man behover ta stallning till
roster inom oss sjalva tystnar, roster som varit viktiga, dem.
som dr viktiga, en tystnad som kanske ger saknad och Design stag£ _ dar man tecknar den framtid man vill

forvirring. Jag tankte pa allvaret i foredragets rubrik, ha Berattelserna blir ramaterial som man bygger
det galler att handskas varsamt med diskurser och framtid med Framtidssokandet ska vara relevant till
olikheter. Vilka diskurser tar jag sjalv omedvetet del i? det man tidigare berattat.
Vad gor det med manniskor i min narhet?

Destiny/delivery stage — dar man faktiskt genomfor vad

Vad gor jag som ger tecken at andra att man kommit 5verens om' Det g 6̂1" att deltagarna
n. ../ .. • / / .. / sjalva bli den forandring de vill ska handa.jorsoka overtyga mig om att de har ratt och ' b

jagfel, atttvingapa migsina overtygelser, I gruppen talade vi en del om hur den positiva
att inte tola direkt till mig, elkr att ignorera inriktningen kan krocka med manniskors behov att fa
min ndrvaro, eller till och medmin existens? tala om svara upplevelser. Mary Gergen menade att man

kunde behova motas i en liten grupp, eller en och en,
for att hora den smartsamma berattelsen till punkt. Hon

T-, / / / berattade ocksa om ett projekt dar krigsveteraner hade
lo be the change we want to see . . u j> r ° »\T i\~°\ j- A

d suttit i grupp ocn ratt rragan: Vad larde du dig av den
erfarenheten." Det de hade berattat for varandra hade

"Appreciative approaches to social change"™ amnet for fungerat som en bearbetning for att kunna lagga
Mary Gergens seminarium. I boken The appreciative kHgsupplevelserna bakom sig.
organization beskriver hon, tillsammans med fern andra
forfattare, grunderna for det tankandet:

"In this world of rapid and complex change, the old 7.7-.. / > . . » . . / .. /, . , . „ . , . . . , i r • • • Nar man for sttt liv inte kan saga vad
hierarchically organized, military model of organizing is J °
no longer is effective. Rather the process of appraciative Wian
ogranizing is optimally suited for the emerging conditions.
Simply put, appraciative organizing is based on the Sa var det dags att ga till den workshop som Sallyann
assumption that the continuous creation and sharing of Roth skulle ha, med den nargangna titeln "Being
meaning is crucial to the full engagement of individuals Constructively Transparent When You Can't Imagine
and thus to the efficacy of any organization". Saying What You're Thinking and Feeling". Hon bad

Mary Gergen betonade att Appreciative Inquiry, deltagarna tyst inom sig valja en av de fragor som vi
uppskattande utforskning, inte ar en metod steg for steg ville att konferensen skulle belysa. Hon talade om att
utan ett satt att konstruera verkligheten. Man prioriterar ha en fraga som foljeslagare: " being in relationship with
en diskurs som soker efter styrka och resurser. Hon talade a question". Darefter bad hon oss reflektera over hur det
om "den poetiska principen" - att medvetet anvanda paverkade oss att:
ord som ger rorelse. Tanka ̂  forma Qch ̂ ^ n£r fragan

En Al-utforskning borj ar med att sammanfora viktiga
personer for att understodja en uppgift som ska vara Uttala sin egen fraga hogt

bra for alia berorda. Helhetstankandet ar centralt. Hora de andras fragor
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Hon berattade om hur man i "Public Conversation
Project" stravar efter att deltagarna i en samtalsgrupp
ska komma i kontakt med overgripande fragor, fragor
som ar bortom att vinna och forlora. De kommer in
med en fragestallning, men kan komma ut med andra
fragor. De later ocksa deltagare arbeta med fragor som
de sjalva vi\\.Ju fran andra, och fragor som de sjalva vill
stalla till andra. "Hearing other people's question creates
a community of questions".

Tankarna pa att skapa fragor pa det sattet ledde till
nasta reflektion i meditationen:

Ndr jag trdffar manniskor som ifrdgasdtter
mina asikter, eller mina overtygelser eller
mina vdrderingar,

Vad gor det mojligt for mig att lyssna till
dem?
Vad gor det mojligt for mig att inbjuda dem
att berdtta merfdr mig om vad de tanker
och kdnner?
Vad gor det mojligt for mig attfrdga dem
hur de komfram till att tdnka och kdnna
som de gor?

Ndrjag kdnner mig ifrdgasatt, eller till och
med hotad av andra,

Vad gor det mojlighet att undra over, att
intressera mig for, eller fraga om, hur de
kom fram till att tro det som de tror eller
att "veta" vad de vet ndr det ar sd olikt det
som jag tror och som jag "vet"?

Att blanda mikro- och makroperspektiv

Sally S:t George and Dan Wulff, ar professorer och ledare
for familjeterapiutbildningen vid School of Social Work
vid University of Louisville, Kentucky. Amnet var
"Micro and Macro Social Practices". De vill lara ut
samhallsinriktad terapi. Nar jag ser mina anteckningar,
ser jag mest enkla sjalvklarheter, men, det konsekventa
arbetssattet tillampat pa allt fran skolkonsultationer till
terapeututbildning och forskningsprogram gjorde starkt

intryck.
De inledde med bilden av att traffa klienter en och en

ar som att radda manniskor ur en flod, fastan man
egentligen skulle vilja ga langre uppfor floden dar de
ramlar i och se om de alls behovde trilla i vattnet. Vara
samhallsinstitutioner ar inte lampade for forebyggande
arbete. Som socialarbetare ar det latt att bli "footsoldiers
to status quo".

Utbildningens programforklaring ar att allt i
utbildningen ska starka manniskors liv genom
nyskapande tillampningar av teorier kring familjesystem,
kommunikation, social konstruktionism och social
rattvisa. De redskapen vill de att deras studenter ska
kunna tillampa. Den forskning som bedrivs dar
publiceras i tidskriften The Qualitative Report.

De beskrev en utforskningsprocess i fem steg.

1) Vilka ar grunddragen i situationen/svarigheten/
dilemmat?! lyssnandet utgar de fran ideer som:
Klienter ska bli trodda.
Forsta linjens folk ar de som vet mest om vad som
bander.
Vi behover paminna oss att det bar ar svart, men inte
omojligt.
Forsok halla kvar de "omojliga" fragorna ett tag, ge
inte upp for latt.

2) vilken storre grupp av fragestallningar skulle det
presenterade problemet kunna vara en del av?
Att mikro och makro alltid hor ihop ger en motvikt
mot individualistiskt tankande.

3) Vilka ar inblandade?
Den terapeutiska kulturens bidrag till individuali-
seringen av problem tog man upp som exempel. S:t
Louis var en av de stader dar man nyligen uppdagat
sexuella overgrepp mot barn och ungdomar fran
katolska praster. I vilken utstrackning haller
konfidentialiteten manniskor utanfor, haller samhallet
utanfor? De hundratals fall det gallde maste innebara
att manga terapeuter har mott de bar manniskorna,
men det ledde under manga ar inte till nagot
avslojande.

4) Byggt pa punkt 2 ovan, vilken dominant diskurs
kontrollerar tankar och handlingar hos var och en som
namnts i punkt 3, inklusive hjalpare.
De ideer man soker efter ar samtidigt bade personliga
och lokala. "Det ar nagot som du och dina klienter
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har gemensamt som inte ar kategoriserat i vart
professionella sprak" Sally och Dan tar bilden av ett
lastnat som omsluter allt. Vad ar det som fangar in
oss:
Har tog man upp exempel fran diskriminerings-
lagstiftningen. Visst var det bra att det fanns lagar, men
nar jakten pa de skyldiga ar i gang slapper intresset for
den smygande diskriminering som vi alia gor oss
skyldiga till.

5) Om man utgar fran den har bilden, vilka aktioner
kan vi forestalla oss.
Handlandet behover vara samhallsinriktat, det behover
vara bra for oss alia. Det ar latt att komma in en process
dar vi gor vissa manniskor ondskefulla och gor andra
till offer. Att hjalpa grupper att fungera ar nagot som
studenterna behover arbeta med.

Bilden av lastnatet gav mig angelagna fragor. Vilka nat
ar jag och mina kollegor indragna i? Hur ar det med
korrektheten, att sa noga se till att jag anvander de
professionella orden pa ratt satt? Hur ar det med
hjartligheten, nar jag i sjalva verket ar djupt osaker pa
vem jag har framfor mig, ar det en van, en konkurrent
eller nagon som kan bestamma over mig? Nar jag ar
indragen, hur styr jag i min tur dem jag moter i arbetet?

Ater ger meditationen redskap att ga vidare med for
att gora det frammande mer valbekant och ifragasatta
det valbekanta:

Hur kan jag pdminna mig sjdlv att tala
utifrdn mig sjdlv, fran min egen erfarenhet
och inte forskansa miggenom att tala som
medlem av engrupp, som omjagforetradde
andra?
Hur kan jag komma ihdg att lyssna belt,
b'ppet, medgenuint intresse, utan att doma
och utan att argumentera mot nagon
annans ifrdgasdttande eller annorlunda
ideer, kdnslor, overtygelser?
Hur kanjagfdrbli oppen for att hb'ra nya
saker dven i andras valbekanta ord?
Och hur kan jag lyssna lika helt, lika oppet,
och lika generost och utan att db'ma, till
mig sjdlv?

Omjagpd det har sdttet hdller mig oppen,
och om den andra, den som ar
"annorlunda", gor samma sak,

Kunde vi da uppleva och prata om vara
likheter och avstd fran att definiera oss
definitivt genom vara olikheter?
Kunde vi vdgra att definiera varandra som

yy >y\ ?

Och omjagpd det har sdttet hdller mig oppen
tilhammans med "likasinnade",

Kunde vi tala oppet om vara olikheter nar
vi tidigare har definierat oss med vara
likheter?
Kunde vi backafrdn att se oss sjalva som
"vi " till skillnadfrdn "dem "?

A gunboat sailing in the harbor

Kenneth Gergen avslutade konferensen med att tala om
Relational being: An Experiment Theory, Expression and
Action. Hans eget experiment var att soka ett nytt satt
att skriva, ett relationellt skrivande. Han tog upp hur
formerna for vart skrivande, framfor allt i den
akademiska varlden, ar praglade av modernistiskt
tankande. Man ska vara objektiv, tydlig, bortse fran
personen, ha val pa fotterna. Det som du gor nar du
skriver antas oka kunskapen och eliminera alia felaktig
alternativ. Du ska kunna forsvara dig sa val att du till
sist blir "en kanonbat som seglar i hamnen" redo att
skjuta ner attacker fran alia hall.

Om vi i stallet ser skrivande som en inbjudan till
relation, maste formerna se annorlunda ut, det behover
vara "mangrostat" for att inbjuda en mangfald relationer.
Sjalva den narrativa formen ar riskabel, en berattelse tar
utrymme som utesluter manga andra tankbara
berattelser. Han vill inte helt forlora narrativet, men inte
ha en sa stark story, hellre segment som har relationer
till varandra.

Att lyssna hur Kennneth Gergen drar ut
konsekvenserna av det socialkonstruktionistiska
tankande han sjalv i sa hog grad har format, ar alltid
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fascinerande. Har fastnade jag for den koppling han
gjorde mellan manskliga relationer och mening: "Until
there is a relationship there is no meaning." Han ansag
det vara omojligt for en manniska att uppleva sig sjalv
som autentisk utan att fa accepterande fran andra
manniskor.

1samma bat

Undertiteln till boken Relational Responsibility:
Resources for Sustainable Dialogue, fangar det jag fick
med mig fran konferensen. "Transforming dialogues"
bjod inte pa utveckling av nya terapimetoder eller teorier.
I stallet kan man se det som att de terapeutiska ideerna
har plockats fram ur det konfidentiella samtalets
gommor och behandlingskonferensernas slutna rum och
erbjuds som resurser i ett vidare sammanhang. Jag blev
ganska forvirrad innan jag borjade skonja hur spannande
det kunde se ut nar dialogmojligheterna tas pa allvar
och utvecklas i utbildning, organisationsutveckling och
samhallskonflikter.

En tradgardsmastare i bekantskapskretsen tar ibland
sin mamma till hjalp i vaxthuset. Innan hon borjar
plantera om blommorna rojer hon ett ordenligt
utrymme och sager pa sin glada finlandssvenska: "Man
maste skapa plats". De redskap for dialog jag fatt hora
talas om, det relationella rum jag sa smaningom kunde
skonja, leder tillbaka till lusten och langtan att skapa

plats for viktiga manskliga mo ten. Och Dan Wulffs
kommentar till bilden av lastnatet som vi alia ar fangna
i tar jag med mig: "It is easier to have compassion when
you sense that you are in the same boat".

Och jag gar in i meditationens avslutning:

Hur kan vi skapa en plats ddr vi erfar var
samhorighet med varandra just genom vara
olikheter? En plats ddr ingendera av ossger
upp viktiga overtygelser, vdrderingar och
engagemang utan ddr dtskillnadens
spanning — och att vi mots tvdrs over den
dtskillnaden — skapar en ny upplevelse av
dig, mig och av oss med varandra?

Vad behover var och en av oss for att nd
visionen, viljan, styrkan, och helt enkelt
envisheten for attgd den har vdgen?

Hur ska vi finna mod att gora den har
resan?

'|ti»cii forutom Eandledning
arbetar lij||||fLed

Forelasare till psykoterapimassan

Den 13-15 maj 2004 ar det ater dags fo Psykoterapimassan i Stockholm. Kunskap behover
spridas om det familjeterapeutiska faltet, varfor forelasare efterlyses. Haller du pa med nagot
intressant inom vart omrade, tveka inte utan kom och beratta om det! Fritt intrade galler pa
massan om du kommer och forelaser. Anmal dig snarast via nedanstaende mail eller telefon.

Ulla Michel, styrelseledamot SFF
mail: ulla.michel@karlstad.se

telefon: 054-29 65 51
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