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GEMENSKAP OM HÅLLBARHET
CLIPS är ett lösningsorienterat program för att
styra lokalt ledda projekt i sina första steg - och
befintliga initiativ som kämpar med problem eller
kanske bara behöver revitalisering. Syftet med
CLIPS är att föreslå eller förklara ett ramverk för att
närma oss utveckling av boendegemenskap. CLIPS
erbjuder också specifika verktyg som har visat sig
användbara för att genomföra existerande eller nya
lokala projekt.
CLIPS guide, som är det dokument du läser,
förklarar en modell för samhällsutveckling som
skapats av CLIPS-teamet. Guiden åtföljs av workshops, mentorskap och utbildningar, samt en webbplattform med resurser, länkar, exempel och verktyg
för både projekt och utbildare som står i grepp med
stödjande av att få samhällen att växa.
Kolla upp http://clips.gen-europe.org/
CLIPS bygger på lärdomar och insikter från
etablerade ekobyprojekt. Dessa insikter har destillerats i begrepp och metoder som gäller för någon
grupp som erkänner värdet av gemenskap. Som
det har utvecklats, har CLIPS-paketet testats och
utvärderats av gemenskapsinitiativ från nio europeiska länder.
Vad är ”bogemenskap”? När vi säger ”bogemenskap” eller ”bogemenskap-ledda projekt”, hänvisar vi till en grupp människor som förbinds med
världsbild, vision och mål, som delar åtminstone
vissa delar av deras icke-professionella liv. Det
kan handla om ekobyar, byggemenskaper, ideella
organisationer, grannsamverkan, sociala företag,
lokala friskolor, medlemsbanker, matcirklar, kooperativ, andelsjordbruk, etc.

Att grunda en gemenskap är en mycket
spännande resa! Grundare måste ta ansvar för:
• Att få en idé
• Tro på den
• Inspirera en handfullmänniskor
• Definiera handlingsutrymme och visionen
om projektet att vara
trogen
• Genomförande av

Vad är en ekoby?
En ekoby är en typ av gemenskap, som

lämpligaste formen

använder processer och lokalt deltagande

av styrning

för att integrera ekologiska, ekonomiska,

• Upplägg av en ekonomisk modell
• Att hitta och utveckla

sociala och kulturella dimensioner av
hållbarhet för att regenerera sociala och
naturliga miljöer.

marken, byggnad
eller andra gemensamma tillgångar
• Att välja rätt inspiration och vägledning längs
vägen
• Lösa tvister på ett transparent sätt när de inträffar.

Listan över uppgifter och processer kan vara
mycket längre. Den viktigaste uppgiften är att låta
projektet växa på ett sätt som bygger gemenskap
och håller hoppet uppe och tar fasta på syftet.
Bra projekt lever vidareäven när olika människor kommer och går. I projekt som överlevde längre
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än ett decennium, där många människor trodde att
de hittat ”den rätta” platsen - av olika anledningar
- lämnar. Inte alla kollektiva projekt passar alla människor, som är intresserade av dem. Utöver detta
kan det röra sig mot mer samarbete och kollektiva
sätt att leva, vilket kan vara utmanande på oväntade sätt. Ibland krävs mer anpassning, förändring
och engagemang än människor är villiga att ta itu
med. Häri finns en viktig lärdom: när man startar ett
initiativ, projekt - och kollektivet har någon slags
prioritet över individen.
Vad är inkubation?
För oss är det en förenklad process vid stödjandet av en grupp: för
att identifiera spänningar, lösningar, resurser
och metoder som gäller
lämpliga åtgärder vid
lämpliga tidpunkter. Detta är ansvarsområdet för
en CLIPS handledare.

Project CLIPS

Liksom barnmorskor, hjälper dessa handledare
grupper under “förlossningen” av deras projekt,
och övervakar, med värme, fortsatt även när det
mognar. Observera att inkubation kräver uppmärksamhet
och
omsorg,
men får
aldrig vara
auktoritär.

Vilka är vi?
Författarna till CLIPS är både äldre och nyare
medlemmar ur det Globala ekobynätverket (GEN)
från nio europeiska länder. De flesta av oss lever
i ekobyar. Vi har en rik samlad erfarenhet av att
tillämpa gemenskapsprinciperna i en mängd olika
grupper, och vi har sett samhällen som både trivs
och kollapsar. Vi kanske har sett alltför många
kollapsa, och för mycket konstruktiv energi går till
spillo. Vi svarade med att utforma CLIPS.
Vi ser, CLIPS i sammanhanget med en klart
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märkbar förskjutning mot ökad samhörighet, samarbete och gemenskap där alla typer av samarbetsprojekt och gemensamma ekonomiska system
växer fram: från små till stora och lokala till globala.
Vi tror att denna framväxt av olika sätt att samskapa
en mer rättvis och hållbar framtid är nödvändigt för
att ta itu med utmaningarna i vår tid. Vår förhoppning är att CLIPS kan vara ett stöd i detta viktiga
arbete.

CLIPS modellen
Vid utformandet av CLIPS utvecklade vi en
konceptuell modell av koncentriska cirklar för att
visa komplex dynamik och skilda lager som finns i
samhällsprojekt. Dessa lager börjar med relationen
mellan individen och gemenskapen, och fortsätter
med avsikt, struktur och praktik.
CLIPS modellen visualiserar det inbördes
mellan skikten, med början från den dubbla kärnan
Individen och gemenskap. Dessa två är i centrum,
eftersom de är avgörande för en sund utveckling av
alla projekt. Det finns inget blomstrande samhälle
utan blomstrande individer; ett funktionellt samhälle
är mycket gynnsamt för individuell tillväxt.
Nästa steg i utvecklingen av ett “bogemenskap”-lett projekt är att sätta avsikter.
Sedan kommer skapandet av fungerande
strukturer.
Strukturer måste anpassas till avsikter och
värderingar. Styrning, beslutsfattande, egendom
och makt, kommunikation, m.m. måste sättas på
plats. Skiktet av faktisk praktik tar form sist, och
hänger samman med avsikter och strukturer.
Helst ska individ, gemenskap, avsikt, struktur
och praktik vara perfekt sammanlänkade. Men utifrån våra erfarenheter är praktik inte alltid väl kopplad till avsikter. Strukturer kan saknas eller vara
otillräckliga, vilket skapar förvirring och störningar.
Avsikter kan påverkas negativt av att inte vara
uppdaterade eller inte ha hållits vid liv tillräckligt
tydligt, kanske för att de bara är levande för ett fåtal
av de ursprungliga grundarna. Samstämmighet mellan avsikt, struktur och praktik, och balansen mellan
individ och gemenskap är under ständig utmaning.
Orsaker till konflikter och problem kan i allmänhet
spåras till att inte ha ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt sammankoppling mellan skikten eller att man
kanske har försummat något av lagren.

CLIPS vägledning fokuserar på de första fyra
lagren: Individ, gemenskap, avsikt och struktur. Det
femte skiktet, praktik, är visas med ett par exempel
som syftar till att illustrera de olika kopplingarna
mellan skikten.
Innan vi går vidare till de detaljerade
beskrivningarna av varje lager, kommer här ett kort
stycke om en av dem, vilket bör hjälpa läsaren att
skapa en grov mental bild av modellen:

Strukturera

Ett effektivt samarbete kräver delade överenskommelser, exempelvis på beslutsfattandet,
organisering av ekonomin, juridisk form, m fl. Dessa
tillhör lagret av struktur, som tyvärr ofta försummas.
Oklara strukturer är bland de viktigaste orsakerna
till långsiktiga problem i grupparbeten. Å andra
sidan väl utvecklade strukturer, när bortkopplade
från andra skikt, tenderar att vara repressiva och
kortvariga.

Individ

Varje samhälle består av individer. Ett samhälle
kan frodas endast om individer är hedrade och respekterade. Individer tenderar att frodas i ett samhälle om de närmar livet med en lärlingsattityd, att
erkänna att allt de möter är en del av en inlärningsresa och är just därför värdefullt, även om det visar
sig vara annorlunda än vad de hade förväntat sig.
Individens tillväxt och samhällsbyggandet fungerar
bäst tillsammans när verktyg för djup delning och
återkoppling medvetet tillämpas.
Gemenskap

Samhällsbyggande händer inte av sig själv; det
måste främjas medvetet. Bland grundläggande
krav är gemensamma roliga aktiviteter och delning i vardagen. I konflikter och svårigheter finns
möjligheter för att utforma lämplig organisation som
stödjer gemenskap. Den form av organisation och
medlen för konfliktlösning bör vara ett komplement.
Avsikt

Delad avsikt tar människor utanför antagandet
att ”vi alla vill gå i samma riktning”. En klar, tydlig
avsikt ger orientering, särskilt i tider när gruppen
förlorar sin riktning, oklart vilken väg att gå. Otydliga avsikter kan bli en källa till konflikter, förvirring
och missförstånd, därför bör tydlighet eftersträvas
med alla medel. Ett tecken på tydlighet är att
medlemmarna skapar en avsiktsförklaring (vision,
mission, mål och syfte) som känns meningsfull och
där alla kan identifiera sig. CLIPS Guiden beskriver
exempel på tydligt formulerade och delade avsikter
som kan tjäna gruppen väl.

Upplysning till läsarna
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Observera den här guiden är bara en del av
CLIPS. Den identifierar viktiga idéer och uppmärksammar punkter som vi anser vara grundläggande
för att starta och vårda lokalt ledda projekt. Vi rekommenderar starkt att du läser hela dokumentet,
med tanke på att det handlar i första hand med vad
och varför. Du kommer att hitta ytterligare bakgrundsinformation och exempel på hur man gör på
CLIPS webbplats www.clips.gen-europe.org.
När du ser namnen på metoder skrivna i blått,
betyder det att du kan hitta mer information om
dem på CLIPS hemsida.

Upplysning till tränare
Denna guide är inte en tränares handbok. Om
du redan fungerar som en tränare, konsult, mentor,
facilitator, m fl., kan guiden influera ditt arbete. Vi
uppmuntrar dig att vara djärv och tillämpa begrepp
från guiden när du anser lämpligt. Men för att stå
som CLIPS tränare/facilitator behöver man betydande erfarenhet av gemenskap, ett brett kollegialt
nätverk och specialiserad utbildning. CLIPS hemsida kommer att ge information om pilotkurser och
utbildningar för utbildare, som är tillgängliga för
lärare med olika nivåer av erfarenhet.

Kommissionen erkände behovet av
inkubation av samhällsbaserade aktiviteter
och stött utvecklingen av CLIPS genom ett
bidrag till ett strategiskt partnerskap inom
ramen för Erasmus + -programmet i ett
projekt som kallas Inkubationsprogrammet
för lärande i gemenskap för hållbarhet

Inkubatorprogrammet för lärande i gemenskap om hållbarhet

• VARJE INDIVID BEHÖVS
• VARJE INDIVID HAR EN ROLL ATT FYLLA
• VARJE INDIVID GÖR SKILLNAD
• Jane Goodall
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Nyckelord:
• Att skapa nya sätt att leva eller lösa samhällsproblem kan vara utmanande och kräver att människor ändra sig och anpassa sig på oväntade sätt
• Ett moget, skickligt och ansvarsfullt sätt att hantera känslor, övertygelser, vanor och attityder är en viktig ingrediens i framgångsrika samhällsprojekt
• Kultivera en lärande inställning gör det möjligt för människor och grupper för att möta utmaningar och därmed vårda individuell och kollektiv
tillväxt och kreativitet
• Delade ramverk för att stödja personlig utveckling kan vända potentiella konflikter till möjligheter för sammanhållning och öka gruppens
förmåga att nå sina mål
• Transparent kommunikation om avsikter och engagemang skapar synergier där kollektiva mål och individuella initiativ kombineras till fördel

Ö

versikt

Att gå in med den medvetna
avsikten, att både arbeta och leva
tillsammans, skapar möjligheter
men också utmaningar för den enskilde gruppmedlemmen. Det sätt
en grupp fungerar på, på lång sikt,
är beroende av hur varje individ svarar upp mot
och behandlar båda. Hur vi reagerar i sin tur beror
ofta på våra attityder, vår bakgrund, våra personliga
behov och hur vi uttrycker dem. Det beror också på
vår öppenhet att lära och förbättra färdigheter för
att svara med större medvetenhet om oss själva,
varandra och våra samhällen.
Viljan att skapa eller bo i gemenskap, indikerar
redan att en person har en viss uppsättning attityd.
Dessa kan vara en vilja att ta initiativ och utforska

nya områden, en önskan att leva på ett annat sätt
än tidigare, en längtan att förändra världen till det
bättre, eller att leva mer i linje med sina ideal och
värderingar.
Man kan vara positiv och kreativ inför, men att ta
steget och vända sökandet efter alternativ till den
faktiska vardagen utmanar också varje individs vanor, övertygelser och beteendemönster; saker som
ofta går djupare än förväntat eller att den enskilde
inte nödvändigtvis ens är medveten om dessa
saker innan de tar steget att skapa, arbeta eller
bo ihop samhället. På toppen av det, kräver gemenskapprojektet av medlemmarna att samarbeta
och visa sina bakgrunden i förhållande till de andra
gemenskaps- medlemmarna. Detta är en konstant
process som kräver att folk undersöker och lär
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sociala normer, vanor och beteenden på nytt som
annars kommer i vägen för att förverkliga sina
projekt. Istället blir det viktigt att lära nya förhållningssätt som stöder gruppen och dess medlemmar
att förverkliga sina visioner.
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På grund av detta, starta eller gå med i ett gemenskapsprojekt handlar inte bara om att skapa
nya byggnader, strukturer eller levnadssätt, kan det
också vara en resa av inre upptäckter, och personlig tillväxt. Hur människor närmar sig denna resa
påverkar kraftigt harmonin, relationer och kapaciteten av projektet för att förverkliga sin avsikt och
nå sina mål.
Med stöd av nya kunskaper, en lärlingsattityd
och ökad medvetenhet kan gemenskapmedlemmar vända oundvikliga utmaningar till möjligheter
för att förverkliga både sig själva och deras projekt
och göra resan mot gemenskapen till ett vackert
äventyr fullt av nya upptäckter.

Personlig bakgrund
Människor går med i grupper i olika faser av livet, kommer från olika bakgrunder, och har formats
av sina resor fram till nu. Detta påverkar hur de
uppfattar och tolkar världen, hur de uttrycker sig
och ofta hur de känner och reagerar i situationer.
Människor kan ha olika grader av medvetenhet om
hur deras bakgrund påverkar hur de agerar, men
de flesta har “blinda fläckar” och många kommer till
en grupp utan större medvetenhet om vad de tar
med sig.
Eftersom människor agerar i enlighet med sin
tro, även de som de inte är medvetna om, kommer
yttre förvandling hand i hand med inre förvandling,
och tvärtom. Att leva i en gemenskap kan vara ett
utmärkt stöd i individers resor mot självförverkligande och göra livet mer levande och i enlighet med
sina medvetet valda övertygelser och visioner för
världen. Självklart, kan det också vara tvärtom - och
resultatet beror till stor del på avsikten, struktur och
praxis i gemenskapen, liksom vårt sätt att närma
oss jaget, och varandra i gemenskapen.
Hur kan man hantera det förflutna och stärka
ett gemensamt projekt? Ett viktigt steg är att varje
gemenskapsmedlem inser: att gå med i ett grupprojekt kommer sannolikt att innebära mer än att
välja en ny plats att leva eller att hitta ett nytt jobb.
Det gagnar långsiktigt den välfungerande gruppen
om medlemmarna också är villiga att utforska sin

GEN-EUROPE 2017

tro och vanor, och i vissa fall ändra dem. En stor del
av det utforskandet kommer till stånd i den återkoppling gruppmedlemmar ger varandra i processen,
och att leva och arbeta tillsammans.
Ett andra steg är att uppmuntra varje individ att
ansluta med, och uttrycka sina kärnvärden, drömmar och strävanden. Denna process delas med
gruppen ansikte mot ansikte, och består inte bara
av drömmar för framtiden, utan också av smärta
upplevt tidigare - smärtan från att uppleva fördömanden, våld, avslag, besvikelser eller att livet helt
enkelt inte blev som man trott. Detta kan vara en
obehaglig process, men också en som så småningom leder till större frihet och förmåga att agera
utifrån medvetna val och ambitioner snarare än tidigare smärta. I belöningen ligger tillväxt och positiv
förändring för den enskilde.
Utmaningen är att flytta från reaktioner som
bygger på tidigare händelser och situationer, till åtgärder baserade på vad som händer - här och nu och vad den enskilde och gemenskapen vill skapa.
Olika gemenskaper hanterar dessa processer på
olika sätt och ger dem olika grader av betydelse.
För vissa är det en viktig orsak till att vara i gemenskap, att mycket tid upptas av gemenskapen. För andra är det att betraktas som en privat
angelägenhet och endast behöver behandlas
kollektivt när det verkligen kommer i vägen för att
fungera i gruppen.
Oavsett fokus kan både grupper och individer i
hög grad stödjas genom att enas om gemensamma
ramar för att förstå, att tala om och stödja personlig process och inre arbete. Om du gör det kan
det faktiskt vända potentiella konflikter i anslutningspunkter och fördjupa gemenskapen. Det
kan också öka gruppens förmåga att nå sina mål,
eftersom det ökar människors förmåga att agera
i enlighet med de ambitioner och övertygelser de
medvetet valde. Det kan också göra det lättare att
komma överens, eftersom vägran att våga möta
tidigare frågor, gör ofta att människor återskapar
samma negativa erfarenheter om och om igen;
något som ges många tillfällen till att träna på,
när man bor eller arbetar i “bogemenskap”. Att
skapa forum för tillit och stöd, där erfarenheter
och känslor kan delas öppet, bidrar till att lätta på
känslomässig smärta och isolering. I förlängningen
skapas en atmosfär av ömsesidig förståelse och
uppskattning.

Exempel på metoder som används i existerande
gemenskap är:
• forum
• processarbete
• konflikthantering
• intern sociokrati

På många sätt måste grupper stödja enskilda
omvandlingsprocesser. Lika viktigt är dock att inte
låta sådana processer förbruka all energi från det
kollektiva.
Om det händer, är det svårt att nå alla mål utöver
personlig utveckling - att en grupp kan hålla ihop.
En vårdande gruppkultur där det är möjligt att be
om stöd kan vara till stor nytta. Detsamma gäller,
att uppmuntra personligt ansvar och veta att vissa
problem bättre behandlas på individnivå, eller med
extern hjälp eller terapi. Varje grupp måste hitta
balansen mellan individuell process, som arbetar
för att skapa gruppsammanhållning och en mer
uppgiftsorienterad strategi för att förverkliga kollektiva avsikter. Det finns också en hel del energi, stöd
och avlastning att hämta i vår förmåga att njuta av
samvaron, ha en känsla för humor, finna glädje i
livet, och utforska de många sätt vi kan göra oss
själva och våra gemenskap glada, gärna på en
daglig basis.

Personlig avsikt och engagemang
Människor som initierar eller deltar i gemenskapsprojekt kommer alla med olika drömmar, ambitioner och motiv. Dessa kan vara baserade på rationella argument, politisk övertygelse, känslomässig
längtan, magkänslor, intuition eller något annat. För
de flesta är det en blandning av flera. Vad de flesta
gemenskaper och hållbarhetsinriktade människor
delar är en önskan om att bidra positivt till världen,
för att skapa hållbara, resilienta alternativ och leva
livet på ett nytt och annorlunda sätt tillsammans
med andra.
Dessa personliga avsikter existerar i förhållande
till de kollektiva intentioner projektet har och hur de
förverkligas genom sin vision och mission, värderingar och aktiviteter. Det är viktigt att alla medlemmar känner till och är överens om kärnintentioner
i projektet och att gruppen vet att den kan räkna
med var och en av sina medlemmar för att förverkliga den gemensamma avsikten. För att vara aktiv
och hållbar över tid, behöver det finnas ett engagemang från alla dess medlemmar.
Människors egna intressen och avsikter behöver

hitta en plats inom det gemensamma projektet, så
länge de stödjer den övergripande visionen. Men
utnyttjande av sådana synergier som uppstår i samband med detta kan vara en nyckel till framgång.
Här är ett exempel: en delad avsikt som ekologiskt
jordbruk kan ge upphov till många olika projekt.
Vissa människor är intresserade av att utveckla
ekologiska livsmedel och trädgårdar, medan andra
vill fokusera på ätbara och medicinska blommor.
Vissa kan vara intresserade av produktion och
bevarande av frön, medan andra brinner för återvinning organiskt avfall och kompost produktion.
Tillsammans utgör dessa personliga avsikter och intressen ökar gemenskapens förmåga att förverkliga
sin avsikt att samarbeta med jordbruks ekologi, och
stöder även varje person att ta sina projekt längre
och har större genomslagskraft i världen.
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Denna typ av medvetet livade ömsesidiga
beroendet är en av nycklarna till framgång för ett
grupprojekt. Det kräver att varje person ska vara
transparent om och tydligt kommunicera sitt engagemang, vad de tillför projektet och vilket ansvar
de är villiga att hålla för gruppen eller inte. Gruppen
kan också skapa övningar och metoder för överföring och diskutera deras kollektiva avsikter, se till
att alla förstår dem på ett liknande sätt, skapa utrymme för att uttrycka individuella avsikter, söka efter
synergier och hitta ett avtalat gemensamt språk
för att kommunicera dem. Men inte alla projekt är
till för alla - det måste finnas en viss nivå av matchning mellan individuella eller kollektiva avsikter för
individen och gruppen att fördela, och att hitta rätt
bidrag och engagemang för alla.

Attityder, förmågor och färdigheter
Att skapa gemenskap är en väg som lockar många människor, men endast ett fåtal lyckas faktiskt
vända sina drömmar till konkret verklighet. Ännu
färre lyckas göra denna verklighet hållbar över
längre tid.
Av de många faktorer som lyckas i ett grupparbete, är några direkt relaterade till närvaro och
utveckling av personliga, interna attityder av grundare och invånare.
Människors attityder, det sätt på vilket någon
närmar sig livet, är ofta en del av en rad omedvetna men lärda föreställningar och vanor. Att leva
och arbeta tillsammans inbjuder varje person att
vara medveten om vilka attityder de ger upphov
till i en situation, och hur dessa påverkar en själva
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och andra. Detta sker naturligt i grupper, men kan
underlättas genom att öva och komma överens om
sätt att ge och ta emot feedback, och acceptera att
andra ibland kan berätta saker, som vi ännu inte vet
om oss själva - och konsekvenserna våra handlingar har i vår miljö. En metod som används i vissa
gemenskap för att sätta återkoppling i praktiken är
Yoharis fönster.
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Att leva och arbeta tillsammans, innebär möjligheter att ständigt bli mer medvetnen om attityder och konsekvenser. Att förstå dem kräver dock
ofta för människor att lära sig nya färdigheter och
verktyg. I själva verket är en av de viktigaste attityderna för att vara i eller delta i ett kollektivt projekt
en öppenhet för att lära sig nya saker.

beror ofta på kollektivet, den sociala miljön, eftersom de flesta av våra behov inte kan tillgodoses i
isolering.
Försök har gjorts att klassificera och förklara
mänskliga behov från olika psykosociala perspektiv. Maslows behovshierarki, liksom andra teorier,
ger en praktisk ram för att förstå olika behov samt
förhållandet mellan dem.
Ett sätt att förstå personliga behov är följande
fyra kategorier:
• Frihet och förtroende - att skapa säkra rum
• Tillhörighet och acceptans - kärlek och relationer
• Erkännande och inflytande - delaktighet, mening
och egenmakt

Att ha en lärlingsattityd och en vilja att ödmjukt
utforska nya sätt att göra saker kan öppna många
dörrar för att ändra hur en person är och agerar i
världen. Och även hur man upplever sig - någon
som arbetar tillsammans för att förverkliga gemensamma drömmar eller enbart sina egna. Att
dela, med andra hjälper människor att utveckla
färdigheter i att lyssna, kommunicera, och öva
empati. Att fatta beslut tillsammans, lär människor
att utveckla ansvar för kollektivet och sin egen
makt och egenmakt. De lär sig också att acceptera
samma effekter inom andra. Konflikter som uppstår
i gruppen, är en möjlighet att bli medveten om
vad som inte fungerar, och genom konflikter kan
människor utveckla kommunikationsförmåga, bättre
förstå mångfalden av deras grupp, och upptäcka
hur man ska hantera sina egna känslor. Hantera
gemensamma resurser, men också, lär sig människor enkelhet.
På vägen mot att skapa hållbara gemenskapsprojekt, är personlig utveckling och att lära sig
nya färdigheter central. Med en lärlingsattityd, får
både individer och grupper förmågan att se varje utmaning och situation som en inbjudan till att
växa och lära sig de mest relevanta kunskaper och
färdigheter.

• Självförverkligande

Behov, oavsett om de medvetet uppfattas eller
inte, är ofta i centrum för konflikter och starka
känslor. I själva verket, starka känslor indikerar ofta om en persons behov uppfylls eller inte.
Otillfredsställda behov kan till exempel ge upphov
till ilska, sorg, förvirring och isolering. Ofta kan de
också leda till ett starkare fokus på ”jaget”, individen och kan driva människor att förlora sin tillit
till eller omsorgen för gruppen. Att hitta behovet
bakom några känslor är ett bra sätt att överbrygga konflikter och finna förståelse och gemensam
grund för att gå vidare tillsammans. En mogen,
skicklig och ansvarsfull metod att hantera känslor,
individuellt och kollektivt, är en mycket viktig faktor
för de som bor eller arbetar i gemenskapet.
Genom att arbeta med behov på ett grundligt
sätt, hjälper oss på dessa olika nivåer:
• Internt: Förmågan att erkänna personliga behov,
utan att gömma sig för sig själv eller andra. Vara
villig att träffa dem så mycket som möjligt, men
inte till varje pris.
• Inter-relational: känslighet mot behoven hos
andra människor, utan att döma eller mäta dem
enligt sina egna personliga normer. Acceptera

Personliga behov
Behov är starka motivationsfaktorer som rör
individer mot handling och självförverkligande. Från
de mest grundläggande och nödvändig relaterad
till överlevnad, till de mer subtila som relaterade till
självförverkligande och transcendens, behov utgör
en väsentlig del av vårt liv resa. Tillgodose i sin tur
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mångfalden av behov som kan förekomma i olika
skeden av livet eller under särskilda omständigheter. Välkomna dessa behov som en inbjudan, inte ett krav.
• Grupp: Kapacitet att integrera behov och
övergången från det personliga till gruppen för
att tillfredsställa både personliga behov samt de

andras och de som delas av hela gruppen.

Att flytta till en mer kollektiv eller idéburen
situation, kräver att en individ utvecklar färdigheter
på varje nivå; att lära sig hur man hittar ömsesidigt
fördelaktiga sätt att möta sina egna behov och
andras behov men också gruppens behov ur ett
metaperspektiv.
När någon börjar att leva och / eller arbeta
tillsammans med andra människor, tenderar de att
delegera delar av tillfredsställelse av deras individuella behov till kollektivet. Till exempel, i stället
för att alla har separata hus och sätt att få mat på
bordet, kan de dela utrymmen och resurser för
att uppfylla samma behov. Att leva i gemenskap
innebär också att många behov som annars bara
skulle uppfyllas av den närmaste familjen eller vänner kan uppfyllas genom en större och mer diversifierad grupp människor.
Att ta hand om varandra på det här sättet är
också en av Permakulturens tre etiska grundprinciper: “omsorg om människor”. Genom att ge
uppmärksamhet åt behoven utifrån ett brett och
kollektivt perspektiv, med fokus på det överflöd av
att ge och ta emot, kan grupper skapa en social
verklighet där alla kan ta hand om sig själva, de
andra i gruppen och projektet på ett ömsesidigt
stödjande och välgörande sätt. Det kan låta som ett
önsketänkande, men det är inte alltid lätt att uppnå.
Att tillgodose kollektivets bästa är motsatsen till
vad många av oss har fått lära oss i den nu rådande
individualistiska kulturen. Hittills har vi fått lära oss
att: konkurrera om det vi behöver, slåss mot varandra - och som leds av en tro på brister i resurser,
säkerhet, tillgivenhet och erkännande.

om den processen i gemenskap gör det lättare och
tillåter människor att växa genom ömsesidigt stöd
och faktiska erfarenheter från ett annat sätt att vara
tillsammans.
Naturligtvis krävs det också individuell förändringsbenägenhet, ta ansvar och undersöka behov
och känslor från nya vinklar. Hur en person uppfattar deras behov, deras strategier för att möta dem,
och deras reaktioner att inte ha dem träffades ofta
beroende på deras bakgrund, vanor och attityder. I
väl fungerande grupper, människor inte släppa ansvaret för sig själva, men lära sig att dela och kommunicera skickligt och öppna upp för möjligheten
att till synes motstridiga behov faktiskt kan vara ett
komplement och träffade samtidigt.
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Individ - en sammanfattning
Många drömmer om att initiera ett gemenskap
eller bor i ett. Men när ett fåtal individer möter starka dynamiken kommer till och känslor rörs upp och
detta ofta blir alltför överväldigande. Om sådana
dynamik redovisas och kanaliseras på rätt sätt,
kommer de att arbeta till förmån för både individer
och grupp; om inte, kommer grupparbetet lidande
och i många fall bryta ned. Uppmärksamma hur
individer interagerar med varandra och vilka personlig ”bagage” de kommer med, är en nödvändig
förutsättning för att gemenskapens byggprocessen.

Omfamna en mer samarbetsvillig strategi för
att möta behov på ömsesidiga sätt kräver en viss
grad av förtroende och förtroende som inte alltid
är närvarande i början av ett projekt, och som kan
utmanas av konflikter på vägen.v
För att skapa eller övergå till en delningskultur
där ömsesidigt stöd, vård och samarbete råder,
kan varje person i ett gemenskapsprojekt ibland
behöva stöd för att kunna förstå: att ta hand om
sina egna och andras behov är ofta samma sak.
Denna process kräver introspektion, ifrågasätta
implicita och explicita föreställningar, och öppna
sinnet och hjärtat för nya erfarenheter. Att gå igen-
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• INGEN KAN VISSLA EN SYMFONI
• DET TAR EN ORKESTER FÖR ATT SPELA DET
• Halford E. Luccock
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Nyckelord
•

Gemenskapen är elementär i majoriteten av grupparbeten; grupper
som främjar gemenskap och en känsla av tillhörighet har en starkare
kollektiv identitet

• Grupper måste se till att människor möts i olika uppställningar, både
formella och informella, för att skapa den nödvändiga sammanhållningen (det ”lim” som skapar gemenskapen)
• Kommunikation ska vara: direkt, ärlig, respektfull. Ett gott lyssnande är
lika viktigt som att tala (färdigheter)
• Djup delning, meningsfulla ritualer, fester/firande och glada aktiviteter
är alla delar av en väl fungerande samhälle
• Officiella möten med administrativa, operativa och sociala frågor, måste
underlättas genom att vara väl organiserade
• Alla grupper möter utmaningar när intimitet utvecklas (antingen nära
vänskapsband eller romantiska känslor)
• Konflikter uppstår oavsett hur mycket omsorg än vidtas för att undvika dem; Det är bättre att ha metoder för konfliktlösning förberedda i
förväg, än att leta efter dem när konflikten redan är i lågor.

Ö

versikt

I det här kapitlet handlar det
om element som rör gemenskapen, även sådant som inte är
relevanta för alla grupper. Eftersom detta är en inkubator för
gemenskaper, verkade det lämpligt att täcka
ämnen för gemenskaper i ett större perspektiv.
Detta gör att CLIPS guiden kan omfatta vägledning, inspiration som lämpar sig för en mängd

olika grupparbeten.
Gemenskapen är central för utvecklingen
av grupparbeten. Erfarna människor förstår
detta väl, men de flesta projekt tenderar
fortfarande att fokusera främst på avsikt och
struktur men försummar gemenskapen som
den gemensamma plattformen. I vissa språk
har ordet ”bogemenskap” starka konnotationer: fornåldrig, religiös, politisk, anarkistisk,
m fl. Det låter inte som moderna ord: lag,
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besättning, klubb, liga, företag eller kollektiv.
Men samhällsdynamik är något som någon
form av grupp har att ta itu med, särskilt om
det sätter människors verkliga behov i centrum och sedan designar organisationen kring
dessa behov, i stället för att förvänta sig att
människor ska följa de organisatoriska reglerna även på bekostnad av deras mänskliga
behov. Inrätta och upprätthålla i något som
någon sorts grupp måste hantera, särskilt om
det sätter människors verkliga behov i centrum
och sedan utformar organisationen runt dessa
behov, istället för att förvänta sig att människor
följer organisatoriska regler även på bekostnad av deras mänskliga behov. Att etablera
och underhålla gemenskapen tar mycket energi initialt, men det betalar in på lång sikt, även i
organisatorisk mening.
Ett av misstagens grupparbete försöker ofta
lösa: interpersonella problem bör försvinna
genom att införa fler regler och göra organisationen stel då sveper du det verkliga problemet under mattan. (Ser: Community Building av
Scott Peck).
Den som försöker bygga en gemenskap vet
att det inte bara händer av sig själv. Spontant
gemenskapsbyggande är faktiskt möjlig, men
det leder vanligtvis till oförutsägbara resultat
och kan innebära stora risker. Ett medvetet
främjande av gemenskap bör därför vara närvarande i varje fas för att utveckla ett hållbart
grupprojekt.
Gemenskapen kan inte främjas genom
strikt rationella (vänster hjärnhalva) aktiviteter enbart. Att skapa och underhålla gruppidentitet kräver: en öppen, förtroendefull
och respektfull kommunikationskultur, där
adressering av svåra ämnen är möjlig utan risk
för straff; ritualer och fester; ha kul medan du
gör saker tillsammans och lämna utrymme för
känslomässiga uttryck.
Intima relationer, vare sig mellan romantisk
partner eller mellan makar, påverkar gruppdynamik kraftigt. En familj (eller ens ett par)
är den minsta formen av gemenskap inom
gemenskapen i stort, och uppmärksamhet bör
ägnas åt hur dessa två nivåer av gemenskaper
samverkar och påverkar varandra.
Gemenskaperna mognar med tiden. Man
kan säga att de är mogna när de har kommit
till liv i stark gemenskap och införlivas i viktiga
strukturella element, särskilt vanliga, effekti-

GEN-EUROPE 2017

va metoder för självstyre och konfliktlösning.
Väsentlig del av samhällsbyggande består av
att sträva efter win-win-lösningar.
När gemenskap och funktionella strukturer arbetar tillsammans i en mogen grupp är
resultatet sannolikt: att ömsesidigt stöd bland
medlemmarna är livlig, alla gillar att delta i
evenemang (gemensamma måltider, årsdagar,
möten), medlemmar med särskilda behov har
en plats i samhället och får hjälp när de behöver det, barn känner sig inkluderade, etc.
Här kommer vi att undersöka vidare var och
en av de viktigaste aspekterna av samhällsbyggande, med början från kärnan i varje samhälle: dess identitet och själ.

Grupp identitet och gemenskap
Känslan av tillhörighet är ett grundläggande
mänskligt behov och därmed en stark drivkraft
för att bilda grupper. En av de tidiga utmaningar för alla unga grupper är att börja bilda
sin egen identitet och delade gemenskap.
Processen för att få integreras i en grupp och
övergången från “Jag” till “Vi” behöver tid;
men det behöver också förståelse för vad
som händer i människor och hur det kollektiva
kan underlätta denna process. Att skapa en
gemensam identitet är en uppgift som kräver
kreativitet, tydlighet, vision och stark vilja.
Från urminnes tider, i de flesta kulturer,
definieras den kollektiva identiteten genom
opposition till ”de andra” (vi mot dem). Detta
tyder på att den sociala sammanhållningen
som genereras av ett externt hot är en gammal och stark paradigm. Likaså har ekobyar
tidigare varit kända för en slags ”motkultur”,
som i själva verket inte varit avsikten, men ett
resultat som representerar något obekant.
Detta paradigm måste övervinnas för att skapa
proaktiva, öppna och inkluderande förhållanden där kollektiv identitet definieras av inre
förtrogenhet. Kännedom betyder inte likformighet; i friska samhällen trivs individer i sin
unikitet.
Om du vill använda en biologisk analogi:
identiteten hos en grupp liknar identiteten hos
en levande cell. Inuti cellen finns det många organceller som utför specifika enskilda
funktioner medan, kollektivet utför en större
ledfunktion, beroende på det organ eller den
vävnad till vilken cellen tillhör. Cellen definieras
av dess membran genom vilket det blir ener-

gi, näringsämnen och kan kommunicera med
andra celler.
För en grupp, är kärnan av identitet vanligtvis inramade i vision, mission och mål, som
uttrycker essensen av dess funktioner. Helst
är vision, mission och mål definierade tidigt i
processen av gruppens tillkomst och revideras
med jämna mellanrum för att se om de fortfarande återspeglar kärnidentiteten i gruppen.
Tydlig identitet lockar nya medlemmar, som
gör att de känner igen gruppen som giltig,
pålitlig; och de lätt kan se var de skulle passa och hur deras individuella funktion skulle
stödja funktionen av helheten. Otydlig identitet
tvingar gruppen att rita en artificiell, mekanistisk linje mellan de som är i och de som är
utanför; funktioner ”organ” förblir odefinierade
också. Grupper med en oklar identitet tenderar
att ha svårigheter att attrahera nya och behålla befintliga medlemmar, med täta friktioner
förvirring och konflikter.
Hur kommer nya människor gå? Vilken
typ av människor kommer att lockas till ett
specifikt projekt och varför? Hur många kan
gruppen acceptera och i vilken takt? Dessa
frågor uppstår i varje grupp och projektet behöver hitta bra svar, vilket inte alltid är lätt. En
god dos av realism hjälper.
Grupper med tydlig identitet kommer att
vara medvetna om sina verkliga styrkor och
svagheter, möjligheter och begränsningar. De
kommer inte att skapa en idealiserad, overklig
bild och därmed locka nykomlingar som är
“bland molnen”: med alltför höga förväntningar
både vad gäller materiella behov (kost, boende, arbete, hälso- och sjukvård, etc.), och
mer subtila, psykologiska och sociala behov.
Dessa subtila behov är oftast mer dolda och
svåra att upptäcka i början. Nykomlingar kan
ta risken för att utsätta en grupp för stress
när deras eventuella starka beteendemönster, beroenden, mentala och känslomässiga
egenheter blivit uppenbart. Det är naivt att tro
att man bara kan behandla några problem eller
lösa dem genom att varje person kan gå när
som helst.
Som framgår av föregående kapitel, tillför
varje individ gruppen delningar av sitt personliga ”bagage” upplevelser, känslor, talanger,
vanor, nycker, problem, etc.
Detta innebär inte bara påverkan på gruppen som helhet, det påverkar även det indi-

viduella liv för andra medlemmar, särskilt om
gruppen är liten (under 20 medlemmar).
Ändå finns det något helande i gemenskapsprojekt. Inte undra på att de ofta lockar
människor som faktiskt behöver “healing”. Om
gruppen inte lägger nödvändig uppmärksamhet på detta, kan en psykologiskt krävande
individ bidra till en hel del störningar. Det är
inte funktionellt, att i gemenskapsprojektet,
ta itu med djupa psykologiska sår och investera tid och energi på att detta målet. Om det
inte finns en internt tillräckligt stabil och tydlig
avsikt att gruppen faktiskt ska vara terapeutisk.
Unga grupper kommer att behöva känna igen
smärta och lidande, erkänner det, men ändå
vägrar en psykiskt instabil ny medlem för att
undvika risken för att denna medlem kan bli
alltför ansträngande energi i gruppen.
Å andra sidan, att vara alltför skyddande
och konservativ kan skada gruppen och beröva den det nödvändiga och friska omsättning
på människor och energi, till den grad att gruppen kvävs i det. Observera att cellmembran
faktiskt är genomträngliga, men de är också
mycket selektiva.
I grupparbeten där människor oftast bara
arbetar tillsammans, kan förfarandet att ta
emot nya medlemmar vara relativt enkel. I
gemenskapsprojekt, kan det vara klokt att ge
uppmärksamhet till att skapa ett detaljerat förfarande för nya medlemmar. Till exempel kan
ett sådant förfarande definieras i en försöksperiod där bogemenskapn kan lära känna
den nya medlemmen och medlemmen kan
lära känna gruppen (dess kultur, avtal, etc.).
Under denna period är det lätt för medlemmen
att kliva in och för gruppen att bryta avtalet
medlemskap om starka skäl skulle komma upp
på vardera sidan. Under en försöksperiod kan
den nya medlemmen bli ombedd att observera, ställa frågor, och hitta ett sätt att integrera
sig i gruppen. Efter en viss tid får medlemmen
rätt att delta i beslutsfattandet genom att uttrycka tankar, åsikter, synpunkter. Rösträtt kan
vinnas efter en period när gruppen och den
nya medlemmen har lärt känna och anpassa
sig längre till varandra. Handledning av en
ledande medlem kan vara till hjälp. En sådan
gradvis steg-för-steg procedur ger en känsla
av säkerhet för både den nya medlemmen och
samhället. Den förhindrar också att en nära
gemenskap blir alltför stängd. Helst bör sam-
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ma förfarande tillämpas lika på alla kandidater,
däribland även släktingar till befintliga medlemmar. Detta leder till rättigheter och skyldigheter i gruppen. Nya medlemmar tenderar
gärna att ta emot både rättigheter och skyldigheter och åta sig dem som de är. Återigen tydliga och välformulerade, balansering mellan
bidrag och belöningar. Åtaganden gentemot
gruppen ska gälla under en definierad tidsperiod efter vilken de kan ändras eller avbrytas.
Av de mer strukturella elementen grupparbeten i allmänhet behöver, inklusive beslutsprocesser; ligger ett värde både i ansvar och
frihet för alla medlemmar.
I alla situationer: tydlighet och öppenhet
främjar ett långvarig, äkta förtroende. Detta
gäller både enskilda relationer (lita på varandra) och gruppen som helhet (lita på samhället). Effektivt och konsekvent återkopplingssystem kan göra magi i gruppen, när det gäller att
bygga upp förtroende, äkthet, ansvar.
I grupper kan frestelsen snabbt uppstå hos
individer att missbruka sin makt. Det är därför
rang, roller och arketyper är en annan aspekt
att vara medveten
om. Oavsett vår medellängd, det kommer
alltid att finnas den
längsta och kortaste
i gruppen. På samma sätt kommer det
alltid att finnas den
mest pratsamma och
blygaste. Det är omöjligt att undvika detta,
men det hjälper att vara medveten om det och
använda det i uppdraget att stödja, både enskilda och gruppen, i sin utveckling. Personlig
mognad är en mycket användbar egenskap för
samhällslivet: och förmågan att inte ta saker
för personligt.

Kommunikation kultur
Friska samhällen vårdar en respektfull och
äkta kommunikationskultur.
Orden ”bogemenskap” och ”communication” har samma rot ”commun”, som betyder
”tillhör alla” (Etymology Dictionary). Gemenskapen och kommunikationen är således
intimt relaterade.
Autentisk, medveten kommunikationskultur
sträcker sig över hela spektrum från småprata
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till affärssamtal, omfattande alla viktiga ämnesområden. Att vara kulturellt odlade betyder
inte alltid polerat och tillmötesgående. Hög
kommunikationskultur innebär att man söker
win-win-lösningar i alla situationer. Se Djup
delning, riktlinjer för en effektiv och stödjande
kommunikation.
I många projektinitiativ görs misstaget att
tro deras huvuduppgift är att få de organisatoriska delarna inrättade för att samhället
ska kunna utvecklas senare, när de börjar att
verkligen arbeta och leva tillsammans. Men om
kommunikationsmönster, kultur och samhällsbyggande inte redan tillämpats i de inledande
faserna av projektet kommer det troligen inte
att bli någon gemenskap för detta senare,
eftersom beteendemönster skapas även om
medlemmarna inte sköter om dem.
Kommunikationskultur kan utvecklas och
vårdas genom:
• Specialiserade samhällsbyggande aktiviteter
• Utbildningar eller handledning, med användning
av metoder som icke-vålds kommunikation (NVC),
som är mycket karakteristisk för ekoby- rörelsen
• Möten särskilt avsedd för kommunikationskultur,
medvetet tala om det, att inrätta avtal och riktlinjer, och använda dem på efterföljande möten och
i olika grupprocesser
• Informella aktiviteter, dela berättelser, odla medvetenhet om kroppsspråk
• Lärande och öva konsten att ge och ta emot
feedback
• Sjunga tillsammans (synkronisering röst leder till
synkronisering hjärtslag)
• Odla tystnad i gruppen.

Hur människor talar (och vad de talar om)
är bara en sida av myntet i kommunikationskulturen, den andra sidan av myntet är hur
de lyssnar. I samhällen är uppmärksamt, aktivt
lyssnande oumbärlig. Att vara med 2 eller flera
andra människors sätt: att alla (eller borde
vara) lyssnar mer än de talar.
Djupt sharing

IDet kan vara bra att konstatera: att lyssna
är viktigt för god, djup kommunikation. Men
hur man skapar gruppinställningar där människor verkligen kan lyssna på varandra, höra
varandra, främja ömsesidig empati? De flesta
framgångsrika samhällen valde att regelbun-

det ägna lite tid att träffas enbart med avsikten
att dela meningsfulla personliga frågor med
hjälp av metoder för djup delning i en stor
grupp.
För det första plockar djup delning saker
till ljuset: både positiva och påfrestande saker.
Folk lär känna varandras intimare visioner och
drömmar, passioner och egenheter, sevärdheter och smaker, få insikt i interna och externa faktorer som ligger bakom människors
känslomässiga tillstånd (som dotters examen
eller släktings sjukdom).
För det andra, folk får se hur andra är: blyg,
hämmad, rädd eller fördomsfull osv.
Detta kan innebära att uttrycka inre känslor
och attityder som kanske inte är trevliga för
andra. Således människor får möjlighet att visa
mindre skinande aspekter av sin personlighet
som vanligtvis är dolda, till exempel frustration
och irritationsmoment i samband med andra
eller sig själva. Ibland talar vi bara om sådana
inre tillstånd i en säker miljö, där tillräckligt
stöd finns för att lösa dem. Djup delning bidrar
väsentligt till samhället lim.
För det andra får människor se vad andra är
blyga, hämmade, rädda eller fördomade på.
Detta kan innebära att uttrycka inre känslor
och attityder som kanske inte är trevliga för
andra. Således får människor möjlighet att visa
mindre blanka aspekter av sin personlighet
som vanligtvis är dolda, till exempel frustrationer och irritationer relaterade till andra
eller sig själva. Ibland är det bara att prata
om sådana inre tillstånd i en säker miljö för
att lösa dem. Djup delning bidrar avsevärt till
gemenskapens lim.
“Hålla upp polerade fasaden” kommer i vägen för samhällsbyggande, medan “stå ansikte
mot ansikte” med någon annans svaga sida
öppnar rum till kärlek och förståelse. Om obehagliga saker inte delas och därmed så småningom inte kommer fram i ljuset, kan spänningar ackumuleras, bygga upp trycket och
eventuellt leda till en ”explosion” i gruppen.
Naturligtvis händer djup delning när vänner
träffas nonchalant och har en konversation.
Sådana fall av djup delning kan vara ännu mer
värdefullt än organiserade evenemang. Ändå
kan den djupa delningen i den stora gruppen, i
hög grad bidra till utvecklandet av en gemensam kommunikationskultur.
Grupparbeten runt om i världen använder

olika metoder för djup delning, såsom ZEGG-Forum, gemenskapen byggnaden (Scott
Peck) och Circle sätt.
Dessa metoder har vissa gemensamma
aspekter som de försöker skapa en atmosfär
av förtroende och ömsesidig respekt, genom
att införa vissa grundläggande regler:
• Tala om dig själv, vara din egen erfarenhet och
känslor (även om de utlöses av andra människor), och undvika fördömande av andra
• Tala från ditt hjärta, och bara om saker som är
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relevanta för dig
• Tala om dina behov och önskemål
och inte skylla på andra för din
situation
• Se delning som en undersökande
resa om dig själv, inte använda den
för att hålla tal
• Lyssna med tacksamhet och respekt för dem
som talar, ser deras ord som en present till
gruppen och en inblick i mångfalden av mänsklig
erfarenhet
• Åta sig att sekretess om allt som du hört, särskilt
om mycket känsliga, intima frågor.

Några av de metoder som stöder perioder
av tystnad och rekommenderar uppskattande
feedback till människor som talade.

Ritualer och
fest
Ordet ”ritual”
används här i betydelsen av gruppspecifika sätt att
göra vissa saker,
inte bara hänvisa till
kulturella ceremonier.
Ritualer kan forma
gruppen kultur, den
delade världsbilden,
och därmed stärka känslan av tillhörighet. Vissa ritualer är integrerade i det
dagliga livet, medan
andra är reserverade
för speciella tillfällen.

Circle sätt
Folk sitter i en cirkel. Ett talande
föremål (vanligtvis en pinne eller en
sten) leds runt och bara den person som
innehar föremålet kan tala. Andra lyssna.
Människor uppmanas att tala och lyssna
från deras hjärtan. Efter att de har talat, de
passerar föremålet vidare till nästa person.
Om den personen inte vill tala, hon eller
han passerar föremålet vidare till nästa
person. Cirklar fortsätta tills ingen säger
något i hela rundan, eller tills gruppen
bestämmer sig för att sluta.

Inkubatorprogrammet för lärande i gemenskap om hållbarhet

Enkla vardagliga ritualer tjänar till att stödja
en medveten atmosfär, till exempel:
• Införandet av en kort stunds tystnad när du startar en diskussion eller när det blir alltför förhastat
eller alltför känslomässigt (med mindfulness Bell)
• Check-in och korta personliga delningar i början
av ett möte, check-out i slutet av ett möte
• ”Thanksgiving” rundor, där människor uttrycker
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tacksamhet till de andra i gruppen
• Från och delade måltider genom att erkänna
hur värdefull maten är att gruppen (detta kan
göras genom att helt enkelt jublande till kockar
före måltiden, eller
genom en invecklad
och även andlig ritual
eller bön)
• Sång, spela musik
och dans (vare sig
gjort målmedvetet
vid någon given tidpunkt på dagen, eller

Roller i gruppmöte

helt enkelt i väntan
på att alla människor

Under mötena kan roller tilldelas
gruppmedlemmar som tidtagning, “hålla
hjärtat”, minutupptagning och firande.

samlas för mötet)
• Med korta “spel” som
aggregerats under
gemensamma hän-

delser och festlig mat.

Några enkla vardagliga ritualer främjar
ömsesidig förståelse
och uppskattning av
gruppkulturen. Särskilda tillfällen och
årsdagar är förmodligen de mest populära
festligheterna.
Gör gärna en lista
över alla födelsedagar (viktiga datum i
samhället, födelsedMindfulness klocka
agar, årsdagar för
äktenskap, datum då
Någon tilldelas vara vårdaren av mindmedlemmarna går
fulness klockan och ringa i den när det
med, etc.) gör det
förefaller lämpligt att ha en kort paus. När
lättare att göra en upklockan ringer, blir alla tysta tills klockan
priktig och fokuserad
ringer igen och diskussionen kan fortsätta.
ansträngning för att
Detta kan förbättra atmosfären oerhört i en
fira dem alla. Myckdiskussion.
et få saker kan få
människor att känna,
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uppskattas och nöjda tillsammans med sina
människor i gruppen som en kaka, eventuellt
några gåvor och lite speciell uppmärksamhet.
Firandet är grundläggande för varje samhälle, och även i den sekulära världen anses
vissa dagar vara heliga. Mannen har ett djupt,
till och med förfäder behov av att markera
speciella tillfällen och fira. Om det sociala livet
kännetecknas av bara arbete och inget spel,
riskerar det att “göra Jack till en tråkig pojke”
och potentiellt ha en dålig effekt på hela gruppen på lång sikt. Olika grupper har olika stilar
av firande. Andligt orienterade grupper främjar
meditativa, tysta sätt, nedsänkning i bön eller
någon andlig övning. Sekulära grupper föredrar fest, musik, skratt, dans och fest. Kombinationen av de två stilar är också ett alternativ,
naturligtvis.
Att fira behöver nödvändigtvis inte kräva
mycket tid. Ibland tar det bara två minuter
att gratulera en kollega som just hade delat
sin historia av framgång, vilket kan betyda
väldigt mycket. Uppmärksamhet på sådana
små firanden gör gruppen medveten om den
sammanhållande kraften i både små och stora
fester, och folk kommer gärna att ta lång tid, till
exempel för att förbereda projektet 20-årsjubileum.
Människor i sekulära samhällen har blivit
främmande för ritualer och speciellt när det
gäller firandet. Inte undra på att gemenskaper
minskar i de flesta rika länder. Lyckade grupparbeten lägger därför extra mycket uppmärksamhet på firandet.
I “Dragon Dreaming” uttalas vikten av att,
en fjärdedel av projektets tid och resurser, bör
ägnas åt firandet.

Hur man kör möten
Det finns ingen grupp där möten inte är en
nödvändighet för att skapa fokus på relevanta
frågor, oavsett om detta fokus handlar om: operativ, administrativ eller social uppgift. Lämpligt format för varje typ av möte säkerställs och
blir till god hjälp. Facilitatorer säkerställer att
alla får en chans att tala och att höras, att tiden
ägnas åt olika ämnen i rätt proportion till deras
betydelse, och att allt som måste diskuteras diskuteras.
I många gruppmöten börjar man med en
kort check-in, under vilken deltagarna kortfattat dela sina känslor, inre tillstånd och person-

liga frågor och ”läge” i nuet. Detta tar tid, men
det gör i allmänhet de framtida diskussionerna
mycket enklare. Grupparbeten är verkligen om
människor; genom att uppmuntra personligt
uttryck, håller gruppen människor i centrum.
Utcheckning fungerar på samma sätt som en
uppsamlande runda av mötet, där människor
uttrycker hur de kände det, om gruppen eller
om framtiden, vilket humör de lämnar med,
gjorde det någon förändring etc. Starta tillsammans, sluta tillsammans.
Beroende på tillfället och tillgången på tid
i början eller slutet av mötet kan det gärna
inkludera en gemensam måltid eller dryck
där informella personliga utbyten med andra
medlemmar kan ske. Människor använder ofta
sådana möjligheter för att ha ett närmare samtal med de medlemmar de vanligtvis inte får en
chans att kommunicera med.
Möten behöver inte nödvändigtvis ske
endast för att fatta beslut, de är också möjligheter för att dela åsikter och idéer samt
delta i co-kreativa processer. De kan även
användas som platser för kollektivt lärande.
Grupper som börjar och slutar möten med
en sång, tenderar att ha en starkare känsla
av sammanhållning. Ett verktyg som mindfulness-klockan påminner människor om kraften
i tystnad, och hur avsiktliga pauser i flödet av
argument arbetar till förmån för gruppen.
Här har bara några av de mindre vanliga
delarna av möten beskrivits.
Sådana element syftar till att förbättra de
mer allmänna delarna såsom: välstrukturerad
agenda, minuter-hållning, upprätthållande av
en logg över alla viktiga beslut och avtal, etc.
Om diskussionen blir mycket känslomässig, är detta ofta ett tecken på att det är något
underliggande behov kopplat till sakliga argument och är ett tecken på en potentiell konflikt. Det är svårt att hantera emotionella sidor
av en fråga samtidigt som man talar på faktanivå. Känslor som kommer upp under vägen
mot en förnuftig argumentation bör behandlas
på särskilda möten för djup delning där de kan
uttryckas och utforskas.

Dela glada aktiviteter, kreativitet och
konst
Att sätta igång grupparbeten kräver en omfattande mängd begreppsmässigt arbete.
Så mycket faktiskt, att många sociala akti-

viteter ofta försummas. Det är därför klokt att
organisera tillfällen och händelser som inte
har något alls att göra med beslut, samordning - utan istället helt enkelt praktiskt arbete
i trädgården, städning, renovering, inredning
t.ex.
Detta har med sig många fördelar. Först av
allt blir något viktigt utfört, utan någon kostnad.
För det andra kommer medlemmars praktiska
kompetens och manuella förmågor fram. Vissa
människor tenderar att hålla sig tillbaka i mer
officiella situationer, men ganska ofta visar sig
dessa människor vara geniala arbetare. När
andra medlemmar i
gruppen får se och
uppskatta deras talanger, kan detta förbättra självkänslan.
Den tredje fördelen med att göra praktiska arbetsuppgifter
är att de resulterar i
en tillfredsställelse
som sällan uppstår
vid mentalt arbete.
Arbetar tillsammans
är en utföringsform av
grupp energi, ett gemensamt ägda totem
(till exempel: ”Detta
är vår trädgård”). Den
fjärde fördelen är att
den organiserade
grupparbeten skapar
ett utmärkt tillfälle
att bjuda in grannar,
vänner eller någon
intresserade allmänheten; detta kan leda
till en del av dem
överväger att ansluta sig
till samhället eller blir supportrar.
Kreativitet och konst är tvärgående och
universella språk förstod globalt.
Nuvarande majoritetssamhället gjorde dem
hermetisk, konkurrenskraftig och kommersialiseras.
I icke-konkurrerande sammanhang, till exempel en avsiktlig gemenskap, visar sig konst
vara ett fascinerande verktyg för att överbrygga skillnaderna och fördjupa en kollektiv trivsel. Folk gläds åt att uppskatta varandras dol-
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da talanger och att öppna upp för den ärliga
förvåningen; till exempel när en kock får veta
att han är en utmärkt skulptör. Konst-terapeuter ser på möjligheterna att använda kreativitet
och konst som individuell och kollektiv terapi.
Inrätta en intern kör, band, teater eller dansgrupp är bra sätt att stärka gruppidentiteten
genom konsten.
Det måste vara kul i alla grupparbeten! På
det sättet kommer befintliga medlemmar att
vilja stanna och nya medlemmar kommer att
vilja ansluta. Hedra tiden och utrymmet för att
trivas tillsammans, gör grupparbeten varaktiga,
levande och tilltalande
för sina egna medlemmar och andra - både
nyfikna besökare eller
blivande medlemmar.

Förhållande:
kärlek, omsorg,
sexualitet
Kärlek mellan
partners handlar inte bara om emotionella
känslor. Om det ska vara hållbart kan det
behöva partners som beslutar att gå en gemensam väg. Om de har barn, tillkommer inom
föräldrakärleken, behovet av en skyddande
miljö med djup vänskap och stödjande gemenskap.
I vilket fall som helst skulle kärlek medföra
egenvård, vård av relationer, meningsfullt arbete, glädje och hälsa. I det moderna samhället, som besväras av många miljö- och samhällsproblem, kan kärlek även inkludera ekologi
och rättvisa som två av de kärnvärden.
Bogemenskap-livet kan jämföras som ett
förlängt äktenskap; nära gemenskap innebär
starkare förväntningar, men också större risk
för friktion. Det kan jämföras med en uppblåst
ballong, om man pressar ihop den, orsakar
molekylerna av gas i det att träffas och kolliderar med större intensitet; på ett liknande
sätt som människor i nära samhällen uppfyller
och kolliderar med större intensitet. Detta kan
skapa friktioner och ”hetta”. För att hålla nivån
av stress (hetta) på grund av friktion låg, är det
klokt att utforma tillgängliga både individuella
och gemensamma utrymmen, och se till att det
är rätt fördelningsratio mellan de två.
I bogemenskap-projekt kan människor
leva i sina privata enheter, ha sina individuella
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inkomstkällor och dela bara några få saker,
såsom gemensam trädgård, ett rum där de tillbringar fritiden eller att äta tillsammans. Möten
under sådana omständigheter är i allmänhet
inte så intensivt. Men som vi vet, kan intensiva
relationer börja var som helst, när som helst,
även i löst bundna grupper som föreningar,
Transition Town initiativ, mat-koops eller vanliga arbetsplatser är det inte ovanligt att uppleva och bevittna emotionella dramer som härrör
från personlig attraktion och oväntade känslor.
I communities av mer kollektiv art, å andra
sidan, är privat utrymme ofta begränsade till
ett sovrum, de mesta i övrigt delas. Människor
har en stor chans att stöta på varandra ofta
(ibland alltför ofta). Spänningar, friktioner och
konflikter är alltid runt hörnet, oundvikligen.
Communities åtgärdar detta genom att välja
en sådan konfliktlösnings -process som passar
deras samhällsstruktur.
Viss attraktion kan bli komplicerande
omständigheter och även gå ifrån vad som är
allmänt accepterade seder i samhället. Vissa
communities tar itu med denna fråga genom
att begränsa vad som är acceptabelt gällande
relationer. Samhällen med stark religiös grund,
till exempel ställa monogamt förhållande som
det enda alternativet. I det västerländska samhället, där ”serie monogami” är allmänt accepterat; kär i en ny person innebär också att bryta
upp med den tidigare partnern. Vissa samhällen väljer att gå längre än rådande mönster:
gällande t.ex. heterosexuell monogami, vilket
de måste ta itu med intensiva komplexitet och
förlita sig på lämpliga metoder för att lösa dem.
Oavsett uppfattning om kärleksförhållanden, bryta-upp, vad händer i communities då
nya relationer uppstår. I sådana fall är det den
”övergivna” partner som ofta känner sig sårad.
Det är då svartsjuka, raseri, förbittring och
många andra starka känslor växer fram ur det
innersta - från den dolda - psykologiska sfären,
direkt kopplade till det undermedvetna. Dessa
känslor är en del av den mänskliga naturen,
bör de accepteras som sådana och inte klandras, dömas, undertryckt eller ignoreras? Men
om man väljer att leva i Bogemenskap krävs
ett engagemang för den allmänna principen att
varje person tar ansvar för sitt beteende för att
hålla sociala relationer friska.
I communities, precis som i det vanliga samhället, har några varit par väldigt länge eller en

livstid, andra börjar deras relationer där medan
andra bryter upp. I communities fortsätter dock
tidigare par och deras nya partners ofta att
stöta på varandra i bogemenskap utrymmen
och det finns en chans och även ett behov av
att göra upp och läka sår, för att kunna släppa taget och gå vidare. I fallet när en av de
tidigare partnern bestämmer sig för att lämna
bogemenskap; sådana beslutsorgan inte bara
lämnar ett hem och partnern en förälder från
barn, men i många fall måste man också skiljas
från ett antal mycket nära vänner och arbetskamrater.
Vissa samhällen följer ett antal avtal och
använder sociala verktyg (som ZEGG-Forum)
för att belysa dessa frågor på ett icke-våldsamt
sätt, för att möjliggöra sorg och smärta att
kunna ses och höras kollektivt. Detta resulterar i att känslor förs ut i det fria, utarbetade
och hedrade, men å andra sidan hindrar dem
från att sväva över samhället som en hotande
skugga, uppslukandes energi och skapa fler
och nya spänningar.
Fler och fler människor i samhällen kommer till slutsatsen att det viktigaste elementet i kärleksrelationer är inte exklusivitet i
relationen, utan sanning, tillit, öppenhet och
medvetet samtycke mellan alla inblandade.
Genom att tala öppet om romantisk attraktion
som sträcker sig bortom det nuvarande samarbetet kan ge lindring och även genomsyra
den existerande partner med ny energi. Ibland
öppnar sig ett befintligt partnerskap för att nya
partners visar sig vara ett sätt att rädda partnerskap som annars skulle sluta i ett paradigm
för serie monogami.
Man-kvinna relationer är föremål för de
starkaste fördomar i praktiskt taget varje
samhälle i världen. Folk håller sig till deras
allmänna tradition, även efter att de har insett
att det egentligen inte tjänar dem, att det är
skadligt eller till och med galet. Vissa samhällen har beslutat att ta denna insikt på allvar, att
utforska olika fördomar och se vad alternativen
kan vara. Sådana samhällen har kommit till
slutsatsen att det ömsesidiga förtroendet och
omsorgen, oändligt tålamod och stödjande
lyssnande fungerar som ett lugnande balsam
för en lidande själ, eftersom de flesta människor vet att problem i kärleksrelationer gör ont.
Individuell terapi är också en lämplig väg, att
stödja och hjälpa personer i tider när smärta

och förvirring är alltför intensiv, särskilt om de
interna resurserna inte är tillräckliga för nya
behov.

Att hantera konflikter
Oavsett uppfattning om kärleksförhållanden, bryta-upp, vad händer i communities då
nya relationer uppstår. I sådana fall är det den
”övergivna” partner som ofta känner sig sårad.
Oavsett uppfattning om kärleksförhållanden, bryta-upp, vad händer i communities då
nya relationer uppstår. I sådana fall är det den
”övergivna” partner som ofta känner sig sårad.
Den verkliga katalysatorn är obehag. Obehag påverkar relationer djupt och hämmar
människors förmåga att delta på ett konstruktivt sätt i beslutsfattandet, att genomföra
beslut, och även i vardagen. Allt blir svårt,
oklart, förvirrande.
Oenighet kan vara en gåva till gruppen. Det
återspeglar skillnad i åsikt och perspektiv, ger
nya idéer och förslag och utvidgar horisonterna. Det är motgift mot konformism och passivitet och bevarar gruppens motståndskraft
genom att ständigt utnyttja kollektiv intelligens
och röra om energin.
Obehag, å andra sidan, är svårfångad och
ibland mystisk. Sedan urminnes tider har människan försökt att svara på frågan ”Varför lider
vi?” Många svar i otaliga religioner och filosofier berör bara ytan av problemet. Under de
senaste decennierna; centrerade teorier om
lidandet har kommit upp i psykologi, utforska
hur lidande korrelerat till olika förhållanden
och händelser i förfall, barndom, födelse (den
“imprinting” teori), före födseln, och även i
förhållande till våra förfäder upp till fyra generationer bakåt i tiden och bortom (konstellationer arbete). Mycket verkar komma från
fäderneärvda rädslor för döden eller övergivenhet, där människor dunkelt reagerar varje
gång de känner sig obekräftade eller i enklare
ord, ignoreras. Disaffirmation är ett subtilt vapen för att utplåna dissens och radera oenighet
ur sikte (och den oeniga personen tillsammans
med den).Vi vill belysa hur konflikter fungerar
med två exempel.
1. Maria och Nadia talar heatedly bredvid
kaffemaskinen. Argumentet är om huruvida
föreningen bör investera en relevant summa
pengar för att delta i den kommande rättvisehandelsfestivalen i stan. Deras kassa är
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liten och Maria väcker oro med att gruppen
helt enkelt inte har råd med det. Nadia tror
motsatsen, och de pratar länge om fördelar
och nackdelar med valet. Båda har starka
övertygelser och håller hårt på sina respektive ståndpunkter. Efter en lång stund, bjuder
Nadia in Maria till att lämna diskussionen för
att senare gå med henne för en promenad. De
tackar varandra för passion och engagemang
och utanför de går.

Deras dagordning ser ut som ”business as
usual”, normala vardagliga saker, mestadels
av mindre betydelse. Beth talar om att arrangera disk Rota. Judith är tyst. Hon skakar på
huvudet men säger
inga ord. Efter flera
Diskussion med stöd av ”änglar”
varv ställer sig Judith
Två personer (person A och person B) som
upp och går i tårar till
är i konflikt sitter i mitten av en cirkel för att
hörnet. Beth är överdiskutera ett problem. Båda väljer en ”änraskad och kan inte
gel” för att stödja dem. Diskussionen flyter
tro att detta händer.
inte på ett ”ping-pong” sätt mellan de
Hon har ingen aning
två personerna. Efter personen A talar
om varför Judith har
upprepar hens ängel essensen av vad som
reagerat på detta sätt.
just sagts i hennes ord. Nästa, person
Hon minns vagt att
B: s ängel svarar, som anger vad hon hört i
Judith ofta var kritisk
meddelandet, som kommer från person A.
mot hennes förslag,
Först då kommentarer person B
att hon nyligen misoch aktiverar sin syn.
sade flera möten,
och sällan talade
till hennes sinne. Judith lämnar rummet och
berättar till sin vän Ana ”Jag lämnar för gott.
Jag slutar i gruppen.”
Dessa två fall berätta två olika historier.
Nadia och Maria hade en intensiv diskussion
som inte påverkar deras relation. Beth och
Judith diskuterade knappt alls, men förhållandet skadades i den utsträckning att man var
tvungen att överge territorium: det är historien om konflikten och den inverkan den kan
ha - och faktiskt har - på människors liv. I en
konflikt kan man antingen vinna eller förlora,
och i det långa loppet är vi alla förlorare om vi
ser våra grupper och samhällen minskar i antal
och energi, fastna i ändlösa diskussioner och
slutligen förtvina, dö ut eller gå sönder i två
(eller flera) fraktioner, bara för att börja om på
nytt i en ny miljö. Maria och Nadia tyckte helt
olika, men ingen av dem kände sig obekväm
i diskussionen, och deras förhållande var inte
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i fara. Rum fanns för att lyssna på varandra, på
olika nivåer, för att ta itu med nya spänningar.
Ett effektivt sätt att hedra och hantera oenighet är att använda sig av facilitator, och välja
beslutsprocesser som respekterar de olika
positioner i stället för att dela upp gruppen i
majoritet och minoritet (Visa konsensus eller
samtycke, kontra majoritetsregeln). Att skapa
dynamiska sociala strukturer som möjliggör
rörlighet och direkt deltagande medlemmar,
t.ex. sociokrati, är också en bra strategi för att
hantera meningsskiljaktigheter och kontextualisera den i inflytelsesfärer och kompetens där
individer kan ses, höras och uppskattas av sina
medmänniskor.
Har Beth nugonsin lyssnat på Judith uppfattning om disken rota eller har hon vänt
dövörat till henne, helt enkelt ignorerat hennes
missnöje? Är Judith hätsk mot Beth och andra
i gruppen, som leder till att Beth inte upplever
att hennes åsikter värderas?
Har någon ens meddelat att Judith inte deltar i mötet eller bryr sig om vad hon är annat?
När känslor kommer upp och visar sig, är det
inte dags att försöka vara rationell och arbeta
på ett förslag eller sv Handlingsplan. Det är
dags att stanna upp och lyssna, för att förhålla
sig till en annan personer känslor utan dom,
kritik, ej begärda förslag eller råd. Bara lyssna.
Sociala verktyg användning dela cirkel,
ZEGG-Forum och medlings- rådet är användbara för att minska trycket och hjälpa människor att bygga broar och vistelse samklang med
gemensam vision och mission som lyser som
en fyr och visar vägen framåt mot ömsesidigt
erkännande, och eventuellt godkännande.
Praktiska konfliktlösningsmetoder och teorier kan hittas på CLIPS hemsida.
Slutligen är det värt att nämna Arnold
Mindell teori om ringde och privilegium,
grundläggande och geniala verktyg för att läsa
och förstå social dynamik inte bara i grupper,
men även i samhället i stort. Alla teorier har

ett värde och är värda att utforska, men budskapet är: att hantera konflikter, vi måste ta
itu med oenighet och obehag med lämpliga
instrument, i lämpligt sammanhang. Det är en
lång och utmanande bana, men väl värt följande på väg till en mindre konflikt och mer
samarbete i samhället.
För att sammanfatta: varje bogemenskap
uppmuntras att skapa några konfliktlösningsmekanismer som passar sitt medlemskap.
Vissa communities arbetar med interna medlare som kan hjälpa i mellanmänskliga konflikter, medan andra har förordningar som inducerar individer att få utbildning i konfliktlösning
och därmed avmystifiera det. Det avgörande
är att vidta nödvändiga åtgärder i tid. Detta
lönar sig eftersom det enda värre än en uppvärmd konflikt är en pågående uppvärmd
konflikt.
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Bogemenskap - en sammanfattning
“Bogemenskap building” är som ett aggregat av många små investeringar: effekter
blir synliga och påtagliga först efter en lång
tid. Dock, utan att göra dessa små investeringar, förlorar grupper deras mjuka, humana
sida (sin själ), och blir resultatdrivna maskiner.
Delar av samhällsbyggande som anges i den
här guiden kan användas i alla typer av grupparbeten, som är centrerade på människor
och hänsyn till naturen. Den friska anda av
gemenskap är som bördig jord som stöder
uppfyllandet av individuella avsikter inuti det
större uppfyllandet av gruppens gemensamma
avsikt.
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• VÅR AVSIKT SKAPAR VÅR
VERKLIGHET
• Wayne Dyer
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Nyckelord
• Genom att formulera en avsikt med ett grupparbete ges projektet den
riktning, rytm och rörelse som krävs för att det ska förverkligas.
• Genom att formulera en avsikt ges även projektet en synlighet och
karaktär i samhället.
• Visionen beskriver den typ av värld vi önskar lämna till nästa generation; uppdraget definierar hur kan bidra i den riktningen; Målen är konkreta sätt som det uppnås på.
• Alla grupparbeten behöver verktyg för process avstämning.
• Avsikten är formas i samverkan med omgivningen och genom förankring i det lokala.

A

vsiktsförklaring

I arbetet att ta fram en avsiktsförklaring definieras gruppens
önskade mål. Det ger en bas att
arbeta vidare från. Avsiktsförklaringen ger en tydlig ”färdväg”
för projektet och bidrar även till att det kan
utvärderas, men det är inte ett statiskt verktyg
utan det behöver återkommande uppdateras.
Målen behöver inte enbart vara praktiska de
kan även innehålla sociala och själsliga aspekter.
En avsiktsförklaring hjälper även till att
definiera vilka människor kommer att delta och
de som väljer att avstå. Det blir ett naturligt val
då varje projekt förkroppsligar grundläggande
principer (till exempel hur välintegrerad i samhället man önskar att vara, om djur är tillåtna,
vilka synpunkter man har kring köttätande,
etc.). På så sätt klarläggs vilka som lockas av

projektet och hur de identifierar sig med dess
grundteser.
Angående olika aspekter och processer
som har att göra med ett projekts art uppstår
först en fråga om och hur man vill ansluta sig
till det. Det berör oftast personliga behov och
önskningar, kring frågor angående vänskap,
syn på meningsfullt arbete, förändring av
levnadsförhållanden, behov av att läka sår
från tidigare relationer, etc. Kopplingen mellan
personliga och kollektiva behov erkänns oftast
inte full ut men är värdefulla att beakta för att
bygga en gemenskap.
Den andra nivån har att göra med det gemensamma samhällsbyggande. Dessa behov
utrycks oftast i frågor om vision, mission och
mål. Förutom dessa tre begrepp finns även
frågor om värderingar. Tydliga avsikter ger
ett budskap till potentiella allierade, medlemmar, partners, givare, etc., och hjälper dem att
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förstå vad projektet egentligen handlar om.
Framgångsrika projekt byggs oftast genom
allianser med olika intressenter, både med
likasinnade projekt och med andra individer,
grupper och institutioner.
En grupp liknar ett mikrokosmos av en
levande cell som behöver ett membran för
att hålla ihop sina delar och låter den bevaras
som en unik enhet. Membranet ger varje cell
sin identitet genom att separera den från omgivningen och gör det möjligt för den att utbyta
information, näringsämnen samt avfallsprodukter och låta dessa penetrera, med hjälp av
osmos. På samma sätt behöver ett grupparbete ett hölje för att hålla ihop i olika faser. Det
är särskilt vid faser av svårigheter och konflikt. Enligt vår erfarenhet är det nödvändigt
att gruppen har ett antal grunddokument att
falla tillbaks till som beskriver och styrker dess
identitet, och sammanbinder över och bortom
frågor om personlighet.
Dessa bör innehålla olika abstraktionsnivåer och tidsramar, från den mest abstrakta,
allmänna och långsiktiga till mer konkret,
definierade och lokala. De bör även ha detaljerade, praktiska och tids definierade mål ända
ned till mötesprotokoll som beskriver hur varje
enskild åtgärd följs upp (av vem, vad, när hur).
Juridiska stadgar hör till denna uppsättningen
av dokument och de bör stå i samklang i så
mycket som möjligt med övriga dokument.
Man kan se dem som sammankopplade som steg på en stege eller gener i en
DNA-kedja.
De återspeglas i strukturer och rutiner och
bidrar till att upprätthålla den grundandet
avsikten.
För att dessa elementära delar av grupp
membranet verkligen ska kunna interagera
är det viktigt att medlemmarna kan delta i en
process, och kan diskutera och revidera och
ge synpunkter på grunddokumenten.

Vision, mission, mål
I visionerna för en Ekoby uttrycks oftast
förhoppningar om att genomföra värden som
försummas i majoritetssamhället. T ex sådana
om rättvisa, solidaritet, hållbarhet och rättvis
ekonomi. Försök att förverkliga dessa värden
är i sig en kreativ process som i bästa fall bygger en ny kultur.
Visionen (Varför?) ger en långsiktig, visionär

översikt över den verklighet vi vill skapa för
både oss själva och planeten i stort. Vision
beskriver gruppens gemensamma världsbild.
Den svarar på frågan ”På vilket sätt bidrar
min grupp till att göra planeten till en bättre
plats att leva på?”. Den hänvisar till ideal,
värderingar, och även sådana drömmar som
är icke-förhandlingsbara för medlemmarna.
Det bör vara kortfattad, lätt att komma ihåg,
tydlig, begriplig och attraktiv för potentiella
nya medlemmar. Som ett exempel på en grupp
vision: ”Vi vill arbeta tillsammans för att främja
fred, förståelse mellan människor och respekt
för alla levande varelser, och att skapa en
levande miljö där vår grupp kan uppehålla sig
i harmoni, solidaritet och balans med naturen
och miljön ”.
Uppdraget (Vad?) ger en mer definierad,
lokal och fokuserad syn på vad gruppen kommer att göra för att genomföra visionen och
göra det till en verklighet kulturellt, miljömässigt och socialt. Återigen bör det vara ganska
kort, tydlig och lätt att citera och komma ihåg,
och bör innehålla information om vad gruppen
faktiskt kommer att göra. Det svarar på frågan:
”Hur genomför vi vår dröm?”. Ett exempel
på ett grupp uppdrag: ”Vi kommer att skapa
en boende gemenskap för ca 50 personer, i
form av en gård på landet där vi dela levande
mellanslag för att uppmuntra till deltagande,
delning och kreativitet och gård landet baserad på permakultur principer där vi samverkar
på ett hållbart sätt. Var person, familj och liten
grupp kommer ges ett eget privat livsrum
efter behov och möjligheter. Vi är inspirerade
av frivillig enkelhet, hållbarhet och ömsesidig
respekt.”
Den strategiska mål / planen (Hur?) är en

uppsättning tydliga och väldefinierade steg
som gruppen kommer att ta för att gå på ett

GEN-EUROPE 2017

effektivt sätt i riktning påpekats av vision och
mission. De innehåller en tydlig tidsram och
en lista över de praktiska åtgärder som gruppen kommer att ta Inom en snar framtid. De
kan även hänvisa till frågor styrning, beslutsfattande, ekonomi och egendom.
Kunskap om grupprocesser är viktiga för att
utforma kloka strategier.
Fokus är på ”vad” och ”hur”, resultatet ska
se ut. Samtidigt får man inse att saker och ting
inte alltid kommer att utvecklas enligt plan.
Strategiska mål behöver inte alltid vara kort
sikt, men de behöver definieras och placeras i
en given tidsram. “Vad behövs och när behövs
det för att kunna realisera vår vision och vårt
syfte ?”
Här är exempel på strategiska mål och hur
man kan få dem: Tydliga, Mätbara, Möjliga och
Utförbara under Tid.
”Vi avser att få till en Sociakratisk förening
inom två månader. Den ska inom ett halvår
ange en plats för vår Ekoby och inom tolv
månader utveckla en utvecklings plan baserad på Permakulturprinciper. Inom ett halvår
har vi som mål att attrahera ytterligare minst
tre medlemmar. Vi kommer även genomföra
10 offentliga arrangemang för att informera
och inspirera både allmänhet och lokala politiker.”
Tydliga formuleringar av vision, syfte och
mål både på en hemsida eller i en presentation hjälper att förtydliga projektet. I gruppen
kan de även hjälpa att förtydliga inför val där
medlemmarna har olika ståndpunkt.
En kontrollfråga är där om vårt förslag
stöder vår vision och våra mål ?

Anteckningar
Mötesanteckningar ger medlemmar möjlighet att följa förslag, beslut och de ändringar
som antagits. De är nödvändiga för att hålla
verksamheten inom angiven vision och mål.
I de bör framgå hur beslut tagits, vilken tid
som är avsatt för dess genomförande och hur
de efterföljs.
De hjälper även gruppen att hålla kolla
på kommande mötestider och vilken form av
beslutsordning som man använt.

Vision och Syfte kan förändras men känslan
av sammanhang kan leva vidare om alla känner att de aktivt kan delta i gruppen.

Anpassning och Resiliens
Förutom vision, syfte och strategier behöver
grupper verktyg för att anpassa beslut efter yttre omständigheter och reaktion. Nedan följer
fem nivåer inom CLIPS:
Nedan följer fem nivåer inom CLIPS:
• Andra individuella reaktioner
• Grupp stämning
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• Hur motiverad gruppen är att utveckla

Exempel på mötesanteckning

vision, syfte och

Mötesprotokoll, grundande möte

strategi
• Hur effektiv är

Datum 5 Maj 2019

gruppen att hantera
beslutsordning
• Hur märks och up-

Närvarande: Jan, Eva, Robert, Anna
Mötesprotokoll, Anna

pskattas resultat
- Föreningen döps till : Levande Jord
Yttre omständigheter kommer
- Anna och Jan förbereder stadgar, som
påverka våra promailas ut senast i slutet på juni
jekt. Till exempel om
syftet är att skapa
- Jan och Eva undersöker registreringsjälvförsörjning medskostnaderna
an klimatfaktorer, torka och dålig jordmån
- Gruppen föreslår att beslut tas genom att
hindrar det, behöver
använda Sociokratisk beslutsordning
man omformulera
syftet.
Under tiden ens
projekt utvecklas kan yttre omständigheter
förändra förutsättningarna. Allt ifrån Corona,
brand till ekonomisk kris tvingar oss att medvetet utveckla vår förmåga till resiliens.
Förmågan till att anpassa projektet till en
utmanande verklighet definierar just projektets
resiliens eller ”robusthet”.
Den viktigaste förmågan att utveckla handlar om ”kollektiv kreativitet”. Det gäller inte
bara inom konstnärlig verksamhet utan även
förmågan att komma fram till kreativa lösningar
på yttre utmaningar. Det finns fler verktyg för
att öka den kreativa förmågan, allt ifrån spel,
brainstorming och andra kreativa mötesmetoder. Varje grupp behöver hitta sina egna verktyg
och välja de metoder som passar dem.

Alla dokument ska vara tillgängliga för hela
gruppen.
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Enligt systemiska metodik, handlar livet om
nätverkande där förmågan till samverkande är
avgörande. Det är en fascinerande kunskap
som handlar om relationen mellan ett system
och dess delar.
Ett grupp projekt är likt annan samvaro ett
levande system som ständigt behöver kommunikation och självreglering för att kunna
anpassa sig efter givna omständigheter. Det
handlar inte bara om att klara utmaningar utan
att bidra till gruppen och dess medlemmars
välbefinnande.
I CLIPS guiden föreslår vi att gruppens
insikter delas med andra grupper. Dock vill vi
flagga för en vanligt förekommande missuppfattning, nämligen att ”communites” skapar
privata paradis för sig själva, som om de skulle
leva utanför den vanliga världen.
Verkligheten är den motsatta, grupper och
kollektiv är ofta aktiv i den yttre världen och
arbetar inte sällen med frågor om mänskliga
rättigheter, hållbarhet och hopp om en bättre
framtid.
Visserligen är det enbart några projekt som
sysslar med utbildning riktad mot allmänheten
men i sig själv är de levande exempel på att
en annan värld är möjlig! Det gäller inte minst
i det framgångsrika arbetet med GEN, Global
EcoVillage Network.
När en ny person föreslår förändringar
svarar ofta gruppen med skepsis. Alla grupper står inför den utmaningen när de får
utmanande kreativa förslag. En nystartad
Ekoby ställs t ex inför utmaningen att möta
omgivningen. Som ”den sista i laget” behöver
man ställa frågan, Vem finns där, Vem känner
sig ansvarig för platsen, byggnader och lokal
kultur ? Det räcker m.a.o. inte att köpa mark
och börja bygga för att bli en verklig del av
den lokala och bioregionala kulturen.
Ett grupp projekt behöver, liksom träd få
rötter för att få igång cykeln mellan näring,
växt och kompost. Man måste hedra de som
levt där tidigare vare sig det är människor, djur
eller natur. Det kan vara klokt att man presenterar sig och når ut till omgivningen. Först efter
det kan man hoppas på att projektet vinner
acceptans.
Ett tips är at skapa och bjuda in till trevliga
möten, t ex öppet hus, loppis och matlag eller
t ex en ”knytis bar”. Då och där finns även
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möjlighet att på ett neutralt sätt presentera
projektets mål, syfte och vision. Det öppnar
även upp för nya kontakter och relationer i
omgivningen och lönar sig både på kort och
lång sikt.
Man behöver även tänka på de formella
relationerna, med myndigheter och politiker.
Men det är värt att förstå att information om
projektet redan kan ha kommit till känna genom att andra ha berättat om det.
Varje medlem har sitt nätverk som de för
med sig, från företag, permakultur grupper och
politiskt och NGO engagemang. Det bidrar
ofta till projektet och det är viktigt att hålla öppna kanaler så att projektet attraherar samverkande nätverk.
Dock behöver inte alla möten vara öppna
för omgivningen. Det finns frågor som bäst
sköts med integritet. Förmåga till balans
mellan öppenhet och begränsning är en konst
som varje grupp behöver tillägna sig särskilt ju
närmare man lever med varandra.

Intention - en sammanfattning
Intention är som en pil som riktas mot
projektets mål. Den behöver även ”fenor” som
stabiliserar färden.
Lyckade grupprojekt kännetecknas ofta av
en klar målsättning, förmåga till anpassning,
kreativitet och resiliens. Förmågan att kommunicera med den yttre världen är viktigt för
projektets välmående och dynamik.
I de tidigare kapitlen om det individuella,
kollektiva och målsättning har vi skapat en bild
över, med en liknelse, flodens flöde. Följande
kapital angående struktur beskriver flodbädden. Inte bara att den styr flodens flöde, den
formas även av flodens särskilda egenskaper.
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Nyckelord
• Det omfattande begreppet struktur avser den praktiska nivån av hur
gruppen är organiserad i form av: styrning, beslutsfattande (i relation
till tillgång på information), egendom, juridisk och ekonomisk organisation
• Den behandlar också interpersonella aspekter såsom rang och ledarskap, kraftfulla motorer i gruppen samt potentiella källor till konflikter och störningar
• Utmaningen är att skapa strukturer som är fasta och konsekventa nog
att stödja gruppens avsikt utan att förtrycka eller begränsa den idealiska visionen på ett förtryckande sätt
• Strukturen är ett viktigt verktyg också för att skydda gruppen från juridiska problem som kan uppstå i förhållande till den yttre världen
• Nyckelfrågan bakom konstruktionen är beslutsfattandet, som ska ge
alla medlemmar medbestämmanderätt och fördela beslutsrätten på ett

Ö

versiekt
Struktur betyder ”byggnad”, en metafor för att skapa
skyddsmurar runt säkra rum;
tak, gångar och dörrar: som kan
öppnas, stängas, hållas låsta

eller olåsta.
Beslut om att verkligen sätta en sådan
struktur är kritisk och svår och ofta utelämnad
till förmån för mer lågt hängande frukter. Resultatet blir ofta att Bogemenskap inte har en
solid ”byggnad” när den behöver en, såsom i
fall av konflikt. Således behöver grupper som
vill förverkliga strukturer för varaktiga behov,
ha tydliga överenskommelser om strukturella

frågor som hur man ska komma till beslut, hur
man organiserar ekonomi och juridiska ombud.
Det är inte alltid lätt eller självklart. Hållbara
bogemenskaper jobbar ofta hårt, när det gäller
att skapa en struktur som kan förstås och
stödjas av alla, andra dröjer kvar i den farliga
missuppfattningen att spontana beslut och bra
vibrationer kommer att lösa alla problem, och
att alltför mycket struktur skulle bli förtryckande.
Precis tvärtom kan också sägas: att inte
skapa lämpliga rättsliga strukturer och kollektivt skriva en livskraftig konstitution, öppnar
dörren till ändlösa argument som kan - och
ofta gör det - undergräver bogemenskapens
grundvalar, och man hamnar i ”djungelns lag”.
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Skapandet och utvecklingen av dessa
strukturer är en levande och något av en organisk process som borde passa varje skede
av gemenskapsprojektets framväxt. På samma
sätt bör uppmärksamhet ägnas åt skapandet
av regler och återkopplingsdynamik som ger
information om effektiviteten, på alla nivåer.
Projektstruktur stödjer en gemensam avsikt
och skapar ett säkert utrymme både för gruppen och för individerna. Medlemmarna behöver lära sig att skapa och upprätthålla avtal
som uttrycker samlade gruppvärden.
Mänskliga interaktioner skapar gruppdynamik, relaterade till rang och ledning, vilka inte bedöms, nekas eller värderas, utan
snarare förstås att användas på ett medvetet
och effektivt sätt. Att på så sätt söka undvika
missbruk och förhindra framtida konflikter.
Sådana frågor är en kraftfull motor och de
påverkar djupt människors välbefinnande och
känsla av tillhörighet. På denna nivå går fokus
mot tillämpningen av makt och öppnar upp för
viljan att dela den.
Styrning och
beslutsstruktur tar
Sociokrati som en styrmodell
hänsyn till flera
nivåer, mellan t.ex.
Sociokrati fördelar ansvar inom bogepersonlig ekonomi
menskapen, fördelar makten jämt i olika
och gemensam
kretsar. Cirklar är förbundna med dubbla
ekonomi och skapanlänkar: en person representerar den mer
det av avtal och
allmänna cirkeln i den mindre, specifika
transparenta strukcirkeln eller arbetsgruppen, och en annan
turer för styrning
person representerar den mer specifika
och reglering. Med
cirkeln (arbetsgruppen) i den mer allmänna
utgångspunkt från
cirkeln. I varje cirkel fattas besluten genom
den interna organisasamtycke. (Se beslutsfattande). Olika roller
tionen (arbetsgrupper
väljs genom ”val utan kandidater”, så att
med tydlig ansvarsrollerna fylls, av de mest lämpliga personer
fördelning), ta itu med
i det ögonblicket för just det ändamålet.
den valda styrmodell
(sociokrati, holacracy, konsensus, demokrati),
och identifiera beslutsmetod som bäst passar
gruppens natur och bidrar på bästa sätt till
dess integritet.
Struktur av kommunikation och möten är
viktiga faktorer i alla gemenskapsprojekt. Det
är mycket bra att ha grundläggande utbildning
i stödjande, facilitering och gruppdynamik.
Möten är inte enbart avsedda för beslutsfattande, de är också utrymmen för att dela
åsikter, idéer, diskutera projekt, och möjliggör
ett aktivt deltagande i co-kreativa processer.
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De är mötesplatser för kollektivt lärande och
ett ömsesidigt erkännande.
När det gäller ekonomisk organisation,
bör fokus ligga på strukturen på nödvändiga
resurser, både initiera projektet och för att
upprätthålla tidplanen. Var uppmärksam på
tydlighet mellan t.ex. personlig ekonomi och
gemensam ekonomi och skapandet av avtal
och transparenta strukturer för styrning och
reglering.
Funderingar om egendom och juridisk
organisation lyfter fram frågan: vilka principer
påverkar gemenskapsprojektet i ämnen som
rör hanteringen av den gemensamma egendomen? En av de största misstag som vi kan
göra är att starta ett gemensamt projekt på en
fastighet som tillhör en eller några medlemmar
av det framväxande bogemenskapen. Detta
kommer alltid att orsaka en obalans.
Som nämnts ovan, att gruppera projektets
samlade behov skapar sina egna spelregler,
dess konstitution, enligt intentionerna och
avtal som säkerställer framtiden för projektet.
Den legala strukturen ger en gruppidentitet i
världen och förkroppsligar dess syfte.
Projektledning och delegering av arbetet:
definierar gruppens arbetssätt, fördelning av
arbete och ansvar. Operativa strukturer utformas beroende på definition, uppgifter, projektering och programplanering. Projektledning
tjänar syftet och genomförandet av beslut som
fattats på möten eller enheter.
Med utgångspunkt från den interna organisationen (arbetsgrupper med tydlig ansvarsfördelning), ta itu med den valda styrmodell
(sociokrati, holacracy, konsensus, demokrati),
och identifiera beslutsmetod som bäst passar
gruppens natur och bidrar på bästa sätt till
dess integritet.
Ett konsekvent återkopplingssystem säkerställer kvalitetskontroll och ger en god källa av
stimuli för förbättring och firande.

Styrning
Att fatta beslut tillsammans leder till acceptans av mångfald. Det finns plats för alla, för
varje del av varje person och för alla röster
och alla känslor. God förvaltning uppmuntrar
till att ta ett bredare perspektiv för relationer
inom grupper, kollektiv och institutionell praxis.
Beslutanderätt är inte avsett att vara i händerna på den styrande eliten, utan i händerna på

alla i gruppen. Frågor om styrning är:
• Vem ska avgöra i vilka situationer, och hur länge?
• Vem ska avgöra i vilka situationer, och hur länge?
• Vilka metoder för beslutsfattande är lämpliga i
olika situationer?

Svaren på dessa frågor beror på hur ofta
och hur länge vi vill träffas för att göra gemensamma beslut. Varje grupp måste tänka på
att organisera sig och styra upp dem själva på
det lämpligaste sätt.
Det finns processer som passar någonstans
mellan till synes effektiv styrning av en liten elit
eller en ledare, och utmaningen i att försöka
nå konsensus i varje situation. Sådana processer består vanligen i att ge beslutanderätt till
mindre arbetsgrupper (eller till och med individer) som har förtroende hos hela gruppen för
att lösa vissa frågor – på så sätt skapas många
ledare många olika områden.
Delegering av makt behöver reglering, så
att den kan dras tillbaka från dem som missbrukar sin makt eller visar brist på kompetens
att tillämpa den för guppens bästa. I vilket fall
som helst: för att alla inblandades behov ska
övervägas, är öppenhet nödvändigt, samlad
kraft och effektivitet måste fördelas på bästa
sätt.
En stabil struktur säkerställer att varje
person vet hur och var man kan delta och
att man har mandat att ta in kompetens och
kunskap då det är nödvändigt och att man lär
sig att fatta beslut på ett aktivt deltagande sätt.
Alla behöver inte delta i varje enskilt beslut.
Således strävar medlemmar i gruppen efter att
lära sig att lita på andra individer, gruppen och
processen.
Sociokrati, gruppcirklar och djupgående
demokrati är en del av en snabbt växande
rörelse av deltagande.

Det är alltid bra att fråga: ”Behöver vi
verkligen ha en gemensam ståndpunkt om
detta eller kan vi acceptera att det förblir allas
personliga beslut?”.
Det är möjligt att välja olika system för
beslutsfattande för olika typer av beslut - beroende på antalet människor som är inblandade.
Beslut brukar klassificeras efter sitt utbud av
konsekvenser och nödvändighet i grupparbetet.
Tre olika typer av beslut kan urskiljas:
Strategiska beslut: Identifiering av de
övergripande målen för projektet och medlen
för att nå dem. Med
tiden påverkar denna
manual alla i projektet. Sådana beslut bör
därför fattas av hela
gruppen, eller alla
borde åtminstone ha
deltagit i processen
Organisatoriska
beslut: Sättet att organisera olika aspekter och delar av gruppen
eller projektet med målet att bli mer effektiva.
Dessa beslut ska fattas gemensamt av en
grupp människor.
Operativa beslut: Att arbeta och hantera
dagliga aktiviteter, den bästa lösningen är
oftast att bilda små, stabila grupper eller individer som tar hand om olika slags vardagliga
sysslor.
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Några konkreta förhållanden kan underlätta
processen för ett gott beslutsfattande:
• Människor har tillräckliga kunskaper i ämnet som
ska diskuteras och tillräckligt med tid att tänka
over beslutsfattande.
• Bra och lätt beslutsfattande ger alla inblandade
motsvarande utrymme att delta.
• Beslut måste skrivas ned och ratificeras i en-

Beslutsfattande

lighet med avtalet om hur beslut fattas.

Ett bra beslut tar hänsyn till gränserna för
alla människor som kommer att behöva leva
med konsekvenserna av beslutet.
Processen för beslutsfattandet i ett grupparbete måste vara tydlig, transparent och legitimerade av alla människor som utgör gruppen.
En svårighet som ofta uppstår i grupper handlar om att det blir alltför många beslut. Inte allt
måste regleras eller beslutas gemensamt.

• Besluten måste kommuniceras och göras tillgängliga för hela gruppen.

Vanligaste kollektiva besluten är direkt
relaterade till ledningsstrukturen:
• ”Participatory” och direkt demokrati: beslut med
majoritet, antingen det är en enkel majoritet av
50%, eller en kvalificerad majoritet, till exempel
70%.
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• Konsensus beslutsfattande: beslut passerar, om
ingen blockerar.
• Beslutsfattande enligt samtycke (sociokrati): beslut passerar om det inte finns någon
avgörande motiverad invändning - detta kallas
samtycke; ”Bra nog för nu, tillräckligt säkert för
att försöka” denna fras uttrycker själva andan i
sociokrati när det gäller beslutsfattandet.
• Kollektiv intelligens framträder när individer och
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arbetsgrupper uppmanas att föreslå konkreta
delade förslag till beslut; Förslagen är grunden
för beslutsfattandet, därför är arbetet med att
utveckla dem tillsammans, central i deltagande
(participatory) beslutsfattande.

Upprättande av en kultur av beslutsfattande
där invändningar mot ett förslag ses som gåvor
till gruppen, och att detta leder till verklig gemenskap. Invändningar bidrar till att förbättra
förslaget och förmåga att integrera olika åsikter samt ger näring åt bogemenskapen.
Kvaliteten på ett förslag beror på vissa
kriterier. Det måste vara inom det område
där bogemenskapen har rätt att fatta beslut.
Det måste ta itu med ett problem eller situation som faktiskt är i händerna på gruppen.
Det måste hänvisa till problemet eller situationen med tydlighet. Problemet ses som en
spänning, och denna spänning är uttryckt av
avståndet mellan den nuvarande situationen
och vad gruppen strävar efter. Beslutet bör ta
itu med orsakerna till problemen, inte symptomen. Anledningar måste beskrivas tydligt,
tillsammans med behov som inte tillgodoses
i den nuvarande situationen. Underbyggda
argument till förslaget, förklarar hur det tar upp
problemet. Förslaget är inte fast utan det är
öppet.
Det är inte ett påstående. Det kan åtföljas
av andra möjliga alternativ, kan förbättras och
omvandlas. Om möjligt bör förslaget innehålla
en handlingsplan och en agenda. Denna handlingsplan bör ha milstolpar: vara realistiska,
genomförbara, mätbara och kontrollerbara så
att de verkligen uppfyller behoven.
Vård av avtal: En möjlig svårighet: kan bli att
man inte håller eller uppfyller fattade beslut
och / eller avtal. Det är lämpligt att inrätta
ett system för övervakning av hur och om
besluten följs.
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Tillgång till information
I det andra kapitlet: hur många av de mjuka
delarna av kommunikationskulturen täcks, som
har att göra med ”själen”, attityden och flödet
av kommunikation i vardagen och på möten.
Här sätts några viktiga delar av kommunikationsstruktur för att hjälpa grupper hålla, i
linje och funktionellt även i motgångar och
svårigheter.
En utmaning för kommunikation i en grupp
är att åstadkomma väl organiserad tillgång till
information för alla.
Protokoll från möten ska vara offentliga och
lätt att komma åt. Gruppen bör informeras om
ämnen som tas upp på olika möten.
Både en välsignelse och en fallgrop av det
digitala informationsflödet är att de flesta samhällen, i dessa dagar, förlitar sig på det digitala
inre informationsflödet. Att dela information
via e-post och fillagringstjänster har blivit en
utbredd praxis i många grupper. Detta bör vara
okej så länge det inte utesluter medlemmar,
som föredrar att inte använda eller saknar
egna datorer.
Det bör noteras att känslomässiga sammandrabbningar i den digitala sfären kan förstöra
projektet: därför är känslomässiga problem
bäst att hanteras ansikte-mot-ansikte. Det bör
vara klarlagt att digitala medier endast bör
användas för att utbyta information. Tydliga
regler om e-kommunikation kan hjälpa till med
detta.
Den gamla goda anslagstavlan eller en
enkel bärbar dator att dela information på,
är utmärkta verktyg för att säkerställa informationsflödet. Regeln att inte försöka lösa
känslomässiga problem genom skriftlig kommunikation gäller anslagstavlor också! Alla
som är intresserade ska kunna få tillgång till all
relevant information lätt.

Egendom och juridisk organisation
Frågan om vem som äger de byggnader
och mark som används av bogemenskapen är
oerhört viktigt.
En av de värsta misstag som grupper kan
göra är att en person köper fastigheten och
sedan förutsätter att en fullvärdig, långvarig
gemenskap av jämlika medlemmar kan uppstå på fastigheten. Det kan vara en fin samhällskänsla för år 1, men så småningom blir
det faktum att en person är ägare och andra

är hyresgäster kommer att påverka dynamiken i gruppen och nästan oundvikligen orsaka
problem.
Ägaren har mycket mer ansvar och bör
därför ha fler rättigheter än människor som
inte äger huset, detta orsakar alltid en obalans och har en negativ inverkan på gruppen.
Bogemenskaper med stark gemenskap kan
bara frodas i byggnader där varje medlem har
samma rättigheter som andra medlemmar. För
detta är flera alternativ möjliga:
Vanligen egendom: i) Många bogemenskaper äger sina byggnader som ett
kooperativ. Denna juridiska form har utformats
för ekonomisk verksamhet där människor träffas för att göra något som är relaterat till den
ekonomiska aktiviteten.
ii) Det är möjligt att ha andra juridiska
former, såsom en förening eller stiftelse som
ägare av anläggningar, beroende på lagar i respektive land. Det är bäst att leta efter råd för
att hitta rätt juridisk form för gemensamt ägd
egendom. (I Sverige finns t.ex. Coompanion att
rådfråga).
Gemenskap av ägare: Hus kan ägas av en
gemenskap av ägare - där alla äger en bostadsrätt medan ytterväggar och gemensamma
utrymmen ägs av en gemenskap av ägarna.
Det finns särskilda nationella lagar som
definierar vad som är nödvändigt för ett
sådant gemensamt ägande, där människor har
maximal frihet i sin egen lägenhet men bogemenskapsfrågor regleras för gemensamma
delar av mark och byggnader.
Att vara hyresgäster i någon annans hus: För
gruppdynamik är det mycket lättare att vara
hyresgäster i någon annans hus än att vara
hyresgäster i huset av en av medlemmarna i
gruppen. Detta gäller särskilt om huset ägs av
en stor organisation med liknande värden, till
exempel genom bostadskooperativ eller stiftelser för etiska investeringar. En sådan lösning
är lämplig om initiativet inte har en stark vilja
att bygga sina egna hus.
De som vill gå djupare in på detaljer om
ägande, bör bekanta med begreppet ”tomträtten” eller ”lease för all framtid”, som är ett
intressant alternativ mellan att köpa och hyra.
Det ger nästan samma rättigheter som riktiga
”ägarskap”, men gör det möjligt att ställa in vissa standarder som måste respekteras av alla
ägare. Denna lösning väljs ofta i samarbete

med ett stiftelse som äger marken och sätter
vissa standarder för projektet.

Constitution
Skapa en uppsättning interna avtal, som
utgör vision, mission och strategiska mål i
organisationen, är ofta en tidig och utmanande
uppgift för en nyfödd bogemenskap. Det
brukar kräva en hel del tid och ansträngning
för individuella åsikter och motiv för att kunna
mötas någonstans i det kollektiva superegot,
en identitet som smälter samman och slutligen
skapa ett gemensamt och ömsesidigt stöd.
Men ifall utmaningen
inte är över ännu,
Kooperativ som
måste en mycket stor
gemensamt ägande
och viktig faktor att
ta hänsyn till som kan
Ett kooperativ är en juridisk person
kräva en helt annan
som finns i alla europeiska länder och
nivå av tänkande och
utgör ett av de mest lämpliga juridiska
skrivande: nationella
former för bogemenskaper. En av princilagar. Dessa lagar
perna för kooperativ är att en person har
kan tvinga gruppen
en röst, oavsett hur mycket pengar de för
att komma med en
in i kooperativet. Även detaljer regleras på
formell konstituolika sätt i olika länder, ett kooperativ är
tion, även känd som
en juridisk form avsedd för personer som
statyerna i en organivill gå samman för att nå sina mål. De som
sation.
är intresserade bör kontrollera reglerna i
Varje nationalstat
deras land.
har en uppsättning
lagar, som kan vara komplexa, sammansvetsade och motsägelsefulla (ibland till galenskapen), men ändå reglerar den rättsliga
statusen för nästan alla avsiktliga gemenskapen. Så det är en klok
Lagligheten privatalån
idé att undersöka
i Tyskland somsamhälletärdetenkrimdina nationella juridisinellkan handling att be om känna igen
ka koder, helst med
och avkoda och på sättprivataoch lånhjälp av en expert,
vis,somberövaröverstigerden12.000 euro.
och få en klar bild av
de gränser som lagen Människor gör som grupp av i konflikt
sätter. Speciellt viktigt med banklagar, lagar som finns där för att
att veta är sanktioner- skydda medborgarna mot organisationer
na som gäller för olika som kan spela med andra människors
pengar.
överträdelser och
olika intressenters
ansvar.
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Inte varje grupp kommer att behöva juridiska stadgar, eftersom det är också möjligt att
förbli ”informella” och undvika problem och
komplikationer orsakade av juridisk registre-
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ring av din enhet. Men tänk på att detta inte
på något sätt innebär att gruppen (och dess
medlemmar) inte kommer att hållas ansvariga
för sina handlingar, antingen kollektivt eller
individuellt. Detta kan vara plats gruppledare i
ett utsatt läge, utan att vara fullt medveten om
de möjliga konsekvenserna.
En informell grupp har en rätt att existera,
och flera avsiktliga bogemenskaper har valt
att förbli informella år. Men denna stat placerar
gruppen i ett slags lagligt limbo som begränsar sina befogenheter utan ett gränssnitt som
samhället kan erkänna och avkoda, och på ett
sätt berövar gruppen förmågan att tala och
interagera officiellt formella myndigheter. Det
kan leda till en situation där, om bara ett fåtal
människor lämnar en bogemenskap, kommer
det att lösas och har ingen existens på egen
hand. Bogemenskaper som är en juridisk person är mycket mer benägna att överleva under
en längre tid än vad bogemenskaper som inte
är det.
Bortsett från att ge bogemenskapen en
formell ram kan juridiska stadgar också vara
nödvändigt när du behöver köpa gemensamma egendomar, underteckna avtal med leverantörer och konsulter, eller begära finansiering
från offentliga eller privata aktörer. Om korrekt
utformad och skriven, kan stadgarna också
lägga viktiga delar till gruppidentiteten, stärka känslan av tillhörighet. Valet att grunda ett
kooperativ, i stället för ett kommersiellt företag,
innebär till exempel medel att tilldela en röst
för varje medlem (betoning på person) och inte
en röst för varje aktie (betoning på kapital). Det
återspeglar därför värderingar och synen på
organisationen.
Konstitutionen måste respektera den
nationella lagstiftningen, och i viss mån även
EU regler. Det bör också innehålla en kort
version av vision och mission i/för gruppen,
i den första delen av dokumentet (vanligtvis
i avsnittet ”Mål för organisationen”). Det bör
beskriva, detaljerat, alla de formella aspekter
som kommer att ha ett stort inflytande på vad
som händer, i händelse av konflikt, såsom
föreskrifter om hur man röstar och kommer till
beslut, regler för formell och informell lösning
av tvister och regler för hur människor kommer
till och lämnar projektet.
Att skapa konstitutionen kan vara en verklig
utmaning för vissa grupper, eftersom det tving-
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ar människor att tänka på ett sätt som skiljer
sig från vardagen. Att bli lagligt läskunnig kan
vara ett betydande ögonblick av kollektiv tillväxt och utveckling. Flera frågor som är viktiga
inkluderar:
• Hur kan vi bevara vår identitet och översätta
det till juridiska termer?
• Vilka anpassningar behöver vi göra i vår organisation så att vi inte är i konflikt med gällande lagar?
• Hur kan vi skydda oss själva och vårt projekt
från lagliga kostymer, ekonomiska förluster, skulder
och konkurs?
• Hur kommer detta påverka vår inre balans, och
hur kommer det att påverka den interna rangordningen?

Om man tittar på en organisation från ett
formellt eller rättsligt perspektiv, kan det vara
en mycket nykter och hälsosam upplevelse.
Det kan bidra till reflektion som tvingar bogemenskapen att genomföra nödvändiga förändringar för att undvika framtida, och potentiellt
livshotande, problem.
Möjligheten att tala olika språk, inklusive
det lokala språkets och det juridiska språket
nationella regeringen, kan bara göra samhället
starkare och mer motståndskraftigt.

Ekonomisk organisation
Varje projekt måste hitta en överenskommelse om grundläggande skyldigheter och
rättigheter för alla i projektet. En viktig infallsvinkel är frågan om att organisera den ekonomiska aspekten av projektet.
Ska alla betala samma belopp? Kan summan variera beroende på det utrymme som
används? Skiljer det sig när människor har
olika ekonomiska medel? Hur är det för äldre
med låg pension? Hur är det för barn? Dessa
är mycket viktiga frågor som måste beslutas i
planeringsfasen av projektet.
De flesta människor som är inblandade i
hållbara projekt, fördelar gemenskapens andel
gentemot värdet av solidaritet och delaktighet
för personer med mindre ekonomiska medel.
När det gäller att utforma den ekonomiska
organisationen, måste dessa värden omsättas
i praktiken. Detta är ett avgörande ögonblick
i projektets utformning. Det är viktigt att ta sig
ordentlig tid att utforska de värderingar och
trossystem bakom hanterandet av pengar.
Detta är en extremt emotionellt ämne och har
en hel del inverkan på gruppidentitet. Metoder

för djup delning kan och bör användas för att
utforska och uttrycka attityder när det handlar
om ekonomiska frågor, snarare än att bara
diskutera dem på organisationsnivå.
Hållbara samhällsprojekt har hittat en
mängd olika lösningar på frågan om ekonomisk organisation. Vissa samhällen övervinner finansiell ojämlikhet genom att dela sina
inkomster och styra hela sitt kapital till utvecklingen av projektet. Detta låter alltför extremt
för många människor, men erfarenheten av
dessa samhällen är att det fungerar ganska
bra och ofta även uppfattas som lättare än
någon annan lösning. Erfarenheten visar att
projekt som enades om att göra på detta sätt,
innan de började ofta lyckas med detta sätt att
organisera samhället och är glada över att de
har valt det. Många andra vågar inte starta på
detta sätt och försöka att gå mot en mer ”delad ekonomi”; Men erfarenheten visar att detta
är mycket svårt och nästan aldrig leder till en
delad ekonomi.
Förmågan att tala olika ”språk”, bland annat
det juridiska språket framför det lokala och bogemenskaper som inte vill dela sina inkomster
helt, har hittat på olika sätt för att organisera
ekonomisk solidaritet i samhället. Exempel på
detta är bland annat:
• I stället för en fast summa eller en som beror på
användningen av det gemensamma, är en
procentsats av den månatliga inkomsten betalas
för hyra och gemensamma kostnader för
livsmedel, etc.
• Alla kostnader för barn täcks av hela samhället
• Solidaritetsfond skapas i samhället (se exempel
nedan)
• Medlemmar kan ge varandra räntefria lån eller
donationer som ett informellt sätt att balansera
ekonomiska skillnader.

Placering och ledarskap
I vårt dagliga liv, är vi helt nedsänkta i
det sociala sammanhang som svarar på en
mängd olika stimuli och relationer. Bor eller
arbetar man i en grupp kan det fungera som
en multiplikator för dessa krafter, och påverkar
vårt beteende och känslor på den djupaste
möjliga nivå. Varför ett möte måste vänta tills
Mr Green kommer, även om han är sen? Och
varfö kommentaren av Fru Vit förblir obemärkt
och oskriven på blädderblock eller i protokol-

let? Varför känner vi nervositet och nödvändigheten att lätta vårt sinne när specifika
personer är..?
En mycket kraftfull, och alltid närvarande,
social dynamik har upptäckts och identifieras
av Arnold Mindell, en amerikansk terapeut och
lärare, grundare av processorienterad psykologi, även kallat processarbete. Det handlar
om rang och privilegium, termer som vi kan
finna oattraktiva och även motbjudande, då vi
förkastar idén om hierarkiska samhällen och
strävar efter jämlikhet och rättvisa. Men att
vara naiv i frågan om
”ZEGG-Grund” solidaritetsfond
rang kan kosta oss
I ZEGG är det många människor som
en hel del frustration,
arbetar som frilansare. Om de blir sjuka,
och destruktiva konfhar de ingen inkomst. Bogemenskapen
likter kan uppstå.
har beslutat att upprätta en gemensam
Mindell definier”försäkring” för detta fall ”ZEGG-Grund”. I
ar privilegium som
fall någon blir sjuk i mer än en vecka och
ett alternativ, tillinte kan tjäna pengar, har bogemenskapgängligt för oss,
ens medlemmar gått med på att betala 15
det vill säga möjlighet
euro i månaden för dem. Detta ger upp till
att göra ett val baser900 euro som kommer att ges till frilansare
at på vår fria vilja.
i samhället som inte kan arbeta på grund
Varje gång vi väljer
något, utnyttjar vi en
option och drar nytta av vårt privilegium att
göra det. Följaktligen är rang att definieras
som summan av privilegier som vi har i ett givet sammanhang. Ju fler alternativ vi har, desto
högre är vår rang. Har (eller får) vi en hög rang
är det ofta spännande eller lockande, samtidigt som motsatsen: att falla till en låg rang kan
vara mycket frustrerande och deprimerande.
Enligt Mindell är rangordning av sig själv:
summan av många faktorer som härrör från vår
födelse, social status, nationalitet, personlig
talang, psykisk stabilitet, andlig tillhörighet och
mycket mer. Vissa aspekter är mer uppenbara
än andra, men ändå relaterar allt till att göra
oss till vad vi är idag. Vissa är evolutionära
och kan ändras över tid. Andra är oföränderliga och kan endast accepteras som ett givet
faktum.
Att vara helt kontextuella påverkar vår
rang (ibland dramatiskt) enligt de sociala
förhållandena som omger oss i en viss tid och
plats. Eftersom vi i grunden är utformade som
sociala varelser, är vi öppna för att anpassas
till skiftande plats (eller rang) när förutsättningarna förändras, till den grad att vi normalt är
omedvetna om denna kraftfulla dynamik.

39

Inkubatorprogrammet för lärande i gemenskap om hållbarhet

40

I vår strävan att skapa långvariga, friska och
närande samhällen, måste vi vara medvetna
och omedvetna rangfrågor, så att vi hjälper oss
själva och våra partners för att korrekt tolka
spänningar och förhindra eventuella konflikter.
Samhällen brukar sträva mot att vara jämlikt, det är ett högt värde för många människor.
Om detta förleder oss att ignorera att rang
spelar en roll i alla mänskliga relationer, kan
det göra saken värre istället för bättre. Att ha
nytta av din personliga rang är en stor gåva
till din grupp, och slutligen också till dig själv.
Ackumulerade, outtalade spänningar kokar ner
till ilska, förbittring och bitterhet som kan, och
historiskt blev bränsle till attacker och även
revolutioner. Tyvärr är historien inte en bra
lärare och draman upprepar sig.
Förståelse för rang och dess effekter är
som att bära ett par nya glasögon som plötsligt
definierar konturen av dimmiga, oklara och
obekväma friktioner. Det är förvisso inte den
enda dynamik som står på spel i sociala sammanhang, men det förstärker en del interaktion mellan människor. Betydelsen av rang kan
inte ignoreras eller underskattas.
Om rang inte är tabu, utan snarare något
som bogemenskapen har gått med på att tala
öppet om, då kan det behandlas medvetet.
Naturligtvis kommer en person som har bott
många år i bogemenskap, i ansvarig ställning,
vara mer inflytelserik än en person som precis
gått med. Ett reflekterande över detta och att
erbjuda möjligheter att ändra rang (dvs genom
att ta på sig ansvar), snarare än att stänga sina
ögon om rangfrågor, kommer att bidra till ett
mer jämlikt samhälle.
Ledarskap är en närbesläktad fråga som
ofta förnekas i de jämlika samhällena. Även
om det inte är definierat, kommer det att
hända.Det finns människor som säger ”Ja,
vi kan!” och börjar göra det, och andra som
inte tar den här rollen som initiativtagare. Det
kanlindra mycket, om dessa implicita roller
görs explicita. Människor som uttryckligen fått
tilldelade roller kan få tydlig återkoppling på
sitt arbete. En roll kan återkallas, om folk inte
uppfyller det arbete som är det bästa för bogemenskapen. Informella ledarroller är mycket
svårare att hantera.
I vissa fall är det bara vettigt att be den
mest kompetenta och erfarna personen, att ta
ledarskap och fatta beslut som inte behöver
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diskuteras med hela gruppen. Föreställ dig att
bygga ett hus utan en arkitekt eller byggherre;
det kommer förmodligen inte att resultera i
en stabil eller till och med visuellt tilltalande
struktur.
Att ta över en ledande roll bör ses som
en gåva/tjänst till gruppen. En bra ledare är
alltid en tjänare för de gemensamma värden
och medlemmarna i gruppen. Han eller hon
kommer att ta hänsyn till kapaciteten hos
gruppmedlemmar och tilldela uppgifter i
enlighet med deras kompetens och potential.
En sådan ledare kommer att se det som hans
eller hennes ansvar att skapa en situation som
väljer roller där alla kan leva sin fulla potential.
Det är viktigt att ge nya och mindre erfarna
medlemmar möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och få ökad rang genom att ta allt
mer ansvar. Att bygga gemenskap med både
mer och mindre erfarna personer, eller team
med proffs och människor som känner till samhällsfrågor väl, är ett bra sätt att introducera
människor till kraftfulla roller.
Många bogemenskaper strävar efter att
skapa en ”grupp av ledare”. Detta är inte en
hierarkisk grupp som endast håller ett fåtal
ledare. Det är inte en ostrukturerad jämlik
varelse, utan snarare en organism, där alla är
på deras rätta plats och tar ansvar och ledarskap för frågor som är viktiga för dem och
för vilka de har behörighet. Att ha en ledande
position på ett område gör det mycket lättare
att acceptera att andra har ledningen på andra
områden.
För en mer detaljerad förklaring, inklusive
gruppövningar, se avsnittet ”Resurser” på
hemsidan clips (https://clips.gen-europe.org/).

Projektledning, arbetsfördelning
och uppgiftstilldelning
En transparent och deltagande projektledningsprocess rekommenderas för att
organisera det interna arbetet på ett fruktbart
sätt. Detta är särskilt användbart i de tidiga
skedena, när ett stort antal beslut och åtgärder
måste ske för att förvandla projektet från dröm
till verklighet och göra saker och ting på tillsammans. Detta kan ske i en serie steg som är
sammanlänkade och kan upprepas vid behov.
Stegen kan vara:
• Bedömning av resurser: Köra en intern undersökning av kompetens, yrken och person-

liga önskemål skapar grunden för en utvärdering av gruppens potential. Det är bra om varje
person ärligt berättar för gruppen vad han
eller hon kan göra, men också vad han eller
hon verkligen brinner för och vill utvecklas i för
framtiden, även om detta kan innebära utbildning och praktik. Denna process bör omfatta
alla gruppmedlemmar, och kan upprepas med
jämna mellanrum för att kontrollera om önskelistor har uppfyllts eller inte.
• Bedömningar av brådskande frågor: en
kommitté kan utses för att göra en lista över
mål som måste uppnås inom en given tidsram (vanligtvis kort, medellång och lång sikt)
baserat på vision, mission och strategiska
mål som gruppen tidigare har utarbetat. En
lista över uppgifter i samband med målen tar
diskussionen till en ännu mer praktisk nivå och
öppnar vägen för nästa fas.
• Matchande av förmågor, önskningar och behov:
Gruppen kan nu jämföra de två listorna och se
om medlemmarna känner sig naturligt dragna
till en eller flera uppgifter, antingen individuellt
eller som en undergrupp. Denna vidareutveckling kan ske i form av en öppen diskussion, ett
spel eller en konstellation, och bör överbrygga
de två nivåerna (vad jag kan göra - vad jag vill
göra) på ett sätt som är tillfredsställande för
både individen och kollektivet. Bilda arbetsgrupper med experter och assistenter är ett
klassiskt ”jämlikar-emellan” verktyg för lärande
och skapar gemenskap, skyldigheter samtidigt
som det svarar mot projektets behov.
• Redovisning och att balansera arbete: En
annan känslig fas inleds med frågan: vem ska
få betalt för vad? En stor del av ideellt arbete
är normalt i början, men kan inte vara för evigt.
Vissa grupper beslutar att allt arbete som
gruppmedlemmar gör, betalas av i samma takt,
vare sig det gäller jordbruk, byggnation, matlagning eller redovisning. Vissa grupper väljer
att skilja mellan överenskomna gränser, medan
andra hänvisar till marknadspriser och betalar
enligt kompetensen. Det finns inget rätt eller
fel. Fascinerande diskussioner, från hjärtat av
gruppföreställningar, vilket återspeglar den sociopolitiska hållning bogemenskapen är villig
att stödja.
• Outsourcing: Efter att ha gått igenom
ovanstående faser ger varandra feedback,
ökad klarhet om hur andra uppfattar oss kan
arrangörerna mycket väl ha fått reda på att

viss kärnkompetens inte omfattas av interna
resurser. Vid denna punkt, kan de need behöva lägga ut enligt ömsesidigt överenskomna
kriterier för att få undvika nepotism och personliga tjänster. Att ha en cirkel av community
supporters gemenskaps-supportrar kommer
att öka tillgängliga resurser och antalet potentiella kandidater, ofta tillgängliga på frivillig
basis. Många vanliga människor som inte har
möjlighet att delta i en gemenskap på heltid är
normalt gärna med som ”heders” medlemmar
och bidrar faktiskt till ett gemenskapsprojekt. Ta dem, ära och tacka dem och bygg så
många broar som möjligt med alla potentiella
anhängare utanför. Det kommer inte bara att
fungera som behov, men också expanderar
solidaritetskultur och andra delar runt avsedda
konsekvenser i gruppen.
Från tid till annan, kommittén bör kalla till
ett möte för att se över utvecklingen av arbetet, graden av tillfredsställelse medlemmar
och effektiviteten i processen. En nivå av skifte
och förändringar inom arbetsgrupper är inte
bara normalt, men också kloka och friska,
så roller förblir och uppgifter uppfylls. Sociokratimänniskor erbjuder en intelligent modell
för att upprätta en effektiv och dynamisk struktur som optimerar kompetens, resultat och
kommunikation.
Att hitta rätt plats i gruppen är kärnan i
personligt välbefinnande och tillfredsställelse.
Individuell lycka banar väg för långvariga
samhällen, levande laboratorier förpersonlig
utveckling.
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Återkoppling
En viktig aspekt för levande organismer
är att integrera feedback. Feedback ger oss
möjlighet att återspegla vad vi har gjort, att
anpassa oss till miljön, och att lära oss.
Etablera återkopplingsslingor är en integrerad del av varje sociokratisk, organisatorisk
design. Varje förslag innehåller ett åtagande
för feedback: ”När ska vi kontrollera om de
avsedda konsekvenserna nåddes av beslutet,
och när kommer vi justera det som behövs”
Men vi behöver inte söka sociokrati för att integrera feedback. Feedback kan vara på många
olika nivåer:
• På ett personligt plan: att medvetet skapa
utrymmen där vi ger varandra feedback, vilket
ökar tydligheten i hur andra uppfattar oss.
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utrymmen där vi ger varandra feedback,
vilket ökar tydligheten i hur andra uppfattar
oss.
• På en roll nivå: det är en mycket bra idé att
ge varandra feedback på hur rollerna antas
för grupparbetets utveckling; detta inträffar
oftast bara om något går riktigt dåligt eller
mycket bra; Men är den mest lärande potential
i allt mellan - där vi brukar inte ta sig tid att ge
feedback.
• Med beslut: ett bestämt sätt att förbättra
projektstyrningen är att kontroll, efter en viss
tidsperiod, om beslut hade sina
• För tjänster: kunder ger möjlighet att förbättra servicen.

Struktur - en sammanfattning
Struktur är på många sätt det mest komplexa skikt av ett funktionellt grupp-projekt.
Ställa upp och underhålla den kräver hög nivå
av strategiskt tänkande och tålamod. Ju större
grupp desto mer måste man införliva styrning,
beslutsfattande, juridiska stadgar, projektledning, ekonomisk organisation, etc. Dessa
aspekter av gruppdynamik som har en kraftfull
funktion: de skyddar slipper från onödig och
till och med destruktiva stress.
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NYCKELORD
•

Övandet är det skede där projektet kommer till liv, där ambitioner, framtidsutsikter och mål som gruppen har strävat efter, blir synliga

•

Genomförande av projektet omfattar givande relationer mellan de andra
fyra skikten: individ, gemenskap, avsikt och struktur; en funktionsstörning i övandet kan leda till förvirring eller dysfunktionella mönster i de
andra skikten.

•

När gruppen är medveten om effekterna av planerade åtgärder, kan det
garantera samstämmighet mellan alla lager.

•

Limmet i en grupp ligger framför allt i delade metoder, till exempel att
äta tillsammans, arbeta tillsammans, dela dagliga rutiner; därigenom
skapas ”rytmer” eller ”mönster” genom samhällsaktiviteter.

Ö

versikt

Vid utformningen av ett grupparbete (Bogemenskap) bör vi
uppmärksamma detaljer i vardagen. Dagliga rutiner, enligt exempel måltider, arbete och användning av resurser, är uttryck för världsbilder,
avsikter och visioner i gruppen. Om vi hanterar
dessa dagliga rutiner medvetet så att de kan
stödja och stärka projektets upprätthållande och även genomdriva - tydligheten i avsikt.
Ibland uttrycks inte värdet av en övning,
genom att en viss praxis inte motsvarar värdet
av en enskild medlem eller till och med av
hela gruppen. Medlemmarna i gruppen kan
ha kommit överens om en gemensam vision
och intention, men processen som krävs för

att finjustera sina avtal med relevanta attityder
och färdigheter för att faktiskt genomföra det
ännu inte helt vårdas. Oron uppstår: Varför gör
vi inte så mycket som vi vill? Detta är en möjlig
källa till konflikter och personlig kamp å ena
sidan, eller en källa till ömsesidigt stöd och
sammanhållning på den andra.
Projekt som syftar till att förändra eller
förbättra något i världen har ofta blinda fläckar.
Blinda fläckar blir synliga först när något stör
eller något utmanande kommer upp, till exempel problem med punktlighet, husdjur i gemensamma utrymmen, kost skillnader, alkohol
eller stora skillnader i uppfattning. Förändring
eller omdesign av vardagen kan knappast
förväntas,, om avsikter och grundläggande
antaganden inte granskas och omprövas noga.
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När individer bildar en grupp, några dagliga rutiner som används vara individuell och
”inhemska” blir delad. Exempel i detta avsnitt
valt att illustrera hur samstämmighet mellan
skikten av individuella, gemenskapen, avsikter och struktur kan uppnås genom dagliga
rutiner, vilket exemplifierar sin uppkopplingsmöjligheter.
För att spegla GAIA Utbildningshjul för hållbarhet, beskriver vi fyra exempel, med var sin
utvalda dimension:
• Ekologiskt - exemplet med kompost toaletter
• Ekonomisk - exemplet med samåkning
• Social - exemplet med gemensamma middagar
• Kulturell - exemplet med stunder av medvetenhet

Ekobyar har en uppsjö av erfarenheter på
dessa gemenskapsfrågor. Vi har olika små
grupper i Bogemenskap tar över uppgifter som
har inkluderat och del av exempel familjens
roll på CLIPS webbplats (http://clips.gen-europetidigare.org/). I det här avsnittet undersöker
vi helt enkelt hur praxis i vår modell påverkas
och påverkar alla lager: från individ till gemenskapen, Avsikt och struktur.

Example 1:
shared dinners
Ett gemensamt drag i många grupper (t.ex.
ekoby och kollektivhus rörelse, gemenskap trädgårdar,
övergångsgrupper)
är det praxis att äta
middag tillsammans.
Detta varierar från
att dela varje måltid
att ha gemensamma
middagar ibland,
oftast en gång i veckan eller månaden.
System för delad
matsal är ofta föremål
Delad middag, Spanien
för experiment och
Foto: Henk Petter
förändringar, där den
ultimata formen, som
tillgodoser behoven hos olika individer är i
allmänhet svårt att nå. Bruket av gemensamma
måltider erbjuder en utmärkt medskapande
process för att hitta lösningar som gruppmed-
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lemmarna alla kan samtycka till. Dessutom
är det en fråga om ömsesidigt utforskande.
Vi hänvisar främst till grupper som lever nära
varandra, men vi erkänner att många grupper
organiserar delade måltider på möten eller
speciella tillfällen, så många av dessa begrepp
och dynamik även gälla.
Påverkan på den enskilde

Äta tillsammans: traditionellt äger måltiden
rum i den dagliga rutinen av en familj. Jag
är ekoby, till exempel, är alla människor från
Bogemenskap med och blir en del av den nära
situationer, som tidigare var reserverad endast
för familjen. För personer som tidigare inte har
haft någon familj för det allmänna målet, kan
deladera den gemensamma möten och viktig
längtan efter gemenskapen och är en av de
främsta anledningarna till att besluta att gå
med i och Bogemenskap. Familjer uppskattar
delade normaltider i Bogemenskap då de berikar relationerna för både vuxna och barn. Å
andra sidan är det tillgängliga att bevara familjens eget närhet och vad var Bogemenskap
kan avsedda för privat tid.
Med respekt för individers och familjers
behov av sin egen plats kan motsatsen behövas i vissa Communities: med dagar utan
delade måltider. Detta kan manifesteras i att
ge möjlighet att få mat förberedd för en gemensam måltid hemma, eller genom andra sätt
som gör att individuella behov och önskemål
uppmärksammas och införlivas i praxis för
Bogemenskap. Detta tar även hänsyn till allergier och personliga preferenser - äta i tystnad,
välsignelse inför måltiden, vissa föredrar raw
food, passande köttslag i en hållbar livsstil, undvika gluten eller socker, etc. Matkultur kräver
individuell balansering och kompromisser
inom gruppen.
Påverkan på samhället

Behovet av mat är universellt. Att äta tillsammans är per automatik Bogemenskap-byggande eftersom det innehåller alla viktiga
delar. Gemensamma måltider är en uppgift för
informell dialog där även de gruppmedlemmar
som normalt inte kommunicerar får träffas och
talas vid med de andra i gruppen. På detta sätt
bygger gemensamma måltider gemenskap
och underhåller relationerna. Att bilda en
gemenskap av alla de praktiska moment med

att förbereda och servera mat till varandra är
av stort värde, eftersom just dessa praktiska
uppgifter innebär möjligheter till samarbete
och dialog. På så sätt svetsas Bogemenskap
samman.
Delade måltider är en utmärkt inkörsport för
nykomlingar, gäster och volontärer för att få
insyn och prova på e Bogemenskap, där man
finner nya kontakter och planer görs tillsammans. Dessa sätt att utveckla sammanhållning
i Bogemenskap ligger ofta i sådana vardagliga
rutiner, och handlingen att just äta tillsammans
är viktig.
Avsikter att påverka praxis

Beslutet att ha delade måltider kommer från
de kombinerade avsikterna, för både samhällsbyggande och en önskan att uppnå praktiska
/ ekologiska parametrar. Att dela matlagning är
en gemenskapsbyggande rutin samtidigt som
det blir en möjlighet för medlemmarna att växa
tillsammans.
De ekologiska fördelarna av att inte ha
kök som körs i varje hushåll vid måltiderna,
minskar matavfall, energiförbrukning etc. kan
vara en del av avsikten att inrätta ett system
för gemensamma måltider. Det kan också vara
en önskan att skapa mer fritid för människor,
genom att fördela arbetsuppgifter snarare än
att spendera tid på att var och en utför: uppgifter som handling, matlagning och städning
i varje enskilt hushåll.
Ett ögonblick av tacksamhet delas innan
måltiden är ett sätt att värdesätta de system
som producerade maten, liksom att värdesätta
förmånen att ha mat och dela den med gruppen. Det är också ett uttryck för en önskan om
att skapa en ny relation med människor och
med vår planet. Allt detta är en ganska vanligt miljö i Communities. Men vissa människor
känner sig obekväma när det gäller att blanda
vanliga måltider med vad de uppfattar som en
andlig rutin (välsigna maten). För att undvika
detta väljer vissa grupper att uttrycka tacksamhet i en mer avslappnad och icke-ceremoniell
modell.
Vikten av strukturen

Delade livsmedelssystem lockar ofta välorganiserade människor att utforma strukturer
som ligger bakom denna praxis. Detta är särskilt vanligt i ekobyar. Nästan alla ekobyar har

en etablerad struktur för gemensamma måltider. Strukturen behandlas av organiserade
köksteam, som även hanterar finansiella aspekter när det gäller ersättning för kostnader
och betalningar, hur människor prenumererar
och/eller avslutar prenumerationen för måltider, om de betalar månadsvis eller separat för
varje måltid. Det handlar om frågan för rättvisa,
som undantar sjuka eller äldre personer från
att delta i praktiska uppgifter.
Strukturen tenderar att förändras över
tiden beroende på Företagsidentitetständigt
föränderliga behoven i gruppen. Antalet dagar
i manuell månaden när man delar måltider kan
variera beroende på säsong; måltider kan vara
tillgängliga endast för fasta grupper eller även
för besökare, etc.
Sammanfattningsvis, bruket av delade
mat innehåller alla
Gaia dimensionerna
av hållbarhet, vilket
bidrar till samhället lim
(social), vilket minskar
matavfall och främja
Stunder av medvetenhet, Findhorn
delat bara resursutFoto: Manja Vrenko
nyttjande (ekologisk),
visar avsikter (kultur / världsbild) bruk och slutligen sparar tid och pengar (ekonomisk).
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Exempel 2: incheckningar och
stunder av
medvetenhet
Detta är ett exempel från Findhorn
Foundation och gemenskapen i Skottland.
I Findhorn Foundation Bogemenskap börjar
varje arbetsdag eller möte med en kort meditation och check-in. Innan du börjar med dina
uppgifter träffas gruppmedlemmarna i en cirkel
och tillbringar en stund i tystnad, lyssnar inom
sig själv, noterar hur de är, för att på så sätt
ansluta till det större syftet med deras arbete
tillsammans, och fokuserar på sin avsikt och
medvetenhet om nuet, den grupp de ingår i
och de uppgifter som väntar. Alla gruppmedlemmar delar sedan några ord om hur de
känner i det ögonblicket, och ibland också
om det arbete som de planerar att göra, och
med de som de kommer att göra det med. När
alla gruppmedlemmar har checkat in, börjar
arbetet. Längden på meditation och check-in
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beror på gruppen och dess behov, tar från tre
till trettio minuter.
Denna rutin har två delar som kan användas
separat.
Ha en tyst minut innan du startar en aktivitet. Fokusera din uppmärksamhet på nuet
och bli medveten om ditt inre tillstånd, fysiskt,
känslomässigt och mentalt. Det kan förstärkas av att blunda. Använd dina sinnen för att
bli medveten om den grupp du är med i, och
avsikten med att göra det du gör, var för sig
och tillsammans. Använd någon form av signal,
när gruppmedlemmarna bör stoppa aktivitet.
Det kan vara en klocka, ett ljud, klämma en
hand, etc. Tiden kan på liknande sätt anpassas
till vad du känner är rätt för din grupp.
Checka in genom att snabbt dela med gruppen hur du känner i det aktuella ögonblicket.
Detta görs oftast verbalt, men vissa människor
väljer en rörelse, ansiktsuttryck, ett ljud, etc.
Var uppmärksam eller lyssna uppmärksamt på
dina gruppmedlemmar hur de checkar in. Låt
incheckningen informera alla om läget i laget
den dagen.
Påverkan på den enskilde

Införliva stunder av medvetenhet och
incheckningar i vardagen: det uppmuntrar
gruppmedlemmar till att pausa, reflektera,
få kontakt med avsikten och syftet med vad
de gör, och öppet dela deras inre tillstånd
med varandra. Detta kan stödja alla medlemmar i förståelsen för sina egna behov och
känslor. För många bygger det också förtroende, empati och förståelse för andras behov
och mångfalden av upplevelser som finns i
gruppen. Ökad medvetenhet i sin tur stödjer
gruppen att arbeta tillsammans på ett sätt som:
omsorg om varje individ, varandra, gruppen
och gemenskapsprojektet.
Däremot kan delta i stunder av medvetenhet och incheckningar vara utmanande också.
En medlem kan ha en vana att undertrycka
sina känslor för att bli mer effektiva på jobbet.
En annan kan vara övertygad om att avslöja
hans inre känsloliv kommer att göra honom
till en måltavla för angrepp eller förlöjligande.
Den tredje kanske tycker att det är svårt att lyssna på andras incheckningar utan att ta deras
ord personligen. Den fjärde kanske tycker att
det är ett slöseri med tid och att gruppen ska
bara gå vidare med arbetet.
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Har effektivitet måste komma till priset av
personliga kontakter och vårda relationer? Är
vi mer eller mindre kan arbeta tillsammans när
vi också tillbringa tid att reflektera och dela? Är
vi värderas som individer endast när vi presenterar en polerad yta, eller som vi ökar vår
självkänsla och värde genom att öppna upp för
andra? Alla dessa frågor påverkar hur människor upplever och samarbeta med stunder
av medvetenhet och incheckningar. De gäller
även direkt till kollektiva föreställningar eller
antaganden som innehas av gruppen.
Påverkan på samhället

Stunder av medvetenhet och incheckningar
är möjliga sätt att öva kommunikationsförmåga
och öka gemenskap lim. Öva medvetenhet
och öppen kommunikation har ofta visat sig
vara en bra tidig system för missnöje eller
konflikt inom gruppen upptäckt. Kontroll-in
kan också vara ett tillfälle att fira goda nyheter
tillsammans. Genom att göra något tillsammans regelbundet ökar gruppen chanser att
utveckla en stark identitet och gruppkultur och
därmed bidra till en känsla av tillhörighet och
kontinuitet.
Avsikter att påverka praxis

Stunder av medvetenhet och incheckningar
kan ses som en liten vardags ritual. Liksom
alla ritualer de fungerar som en författning och
påminnelse om världsbild och vision som styr
gruppen som helhet. Stunder av medvetenhet
och incheckningar kan till exempel speglar
en avsikt att skapa en grupp kultur där varje
persons autentiska själv anses värdefull och
välkommen, där transparent kommunikation
ses som nyckeln till en effektiv samverkan,
samhällsbyggande och personlig utveckling,
där regelbundet reflektera över personliga och
kollektiva avsikter uppmuntras.
Vikten av strukturen

Vissa grupper föredrar om stunder av medvetenhet och incheckningar sker spontant,
men många grupper har den erfarenhet som
incheckningar har störst påverkan när de är
regelbundna, anammat som en aspekt av hur
människor möts, arbetar tillsammans eller delta i gemensamma aktiviteter. Vilket gör dem en
regelbunden del av möten ger en tydlig ram
för personlig reflektion, öppen kommunikation,

känslomässigt band, fest och stärka samhället
lim. Alla dessa ger grunden för att organisera
arbete eller fatta beslut i effektiva och ändå
vårdande sätt.

Exempel 3: kompost toaletter
Mulltoa är en förvånansvärt symbolisk,
komplex, känslomässiga och pedagogiska
fenomen. Vattenklosetter (toaletter) avbryter
naturliga cykler, förorena vatten, avfall energi; om vattnet inte renas det förorenar lokala
jordar, vattendrag och grundvatten. Hållbara
grupper, särskilt Ecovillage samhällen, använder komposttoaletter att omvandla sin
dagliga praxis frisättande mänskligt avfall. Vissa är enkla och funktionella, andra är estetiska
och ett verkligt nöje att använda.
Vanligtvis torka, är organiskt material blandas med mänskligt avfall för att hjälpa den
kompost snabbare. Vissa kompost toaletter
separat urin och avföring. I sådana toaletter
komposteringsprocessen är ännu enklare och
renare. Separat insamlade urin kan användas
som gödningsmedel i trädgården, som är en
stor källa av kväve och fosfater. Komposte
avföring kan ge näring åt växter och bygga
jordens bördighet. Kompost toaletter är därför
en ekologisk praxis som berör sociala och
kulturella lager också.
Påverkan på den enskilde

Toalett kultur är en av de mest individuella vardagliga rutiner och normalt ”inte för att
dela”. Gemensamma toaletter (antingen kompost eller vanliga sådana) är ett tecken på vilja
att dela något som vanligtvis är reserverad för
den privata sfären. Att ta upp idén att bygga
och använda kompost toaletter kan utlösa
känslor och spänningar i samband med status
och rikedom. Vissa individer kan ogilla dem
på grund av negativa erfarenheter (dålig lukt,
obehag, etc.), rädsla för bakterier och föroreningar, eller brist på erfarenhet. I de flesta fall
kompost toaletter öppna upp ett stort fält av
möjligheter för individuell och grupptillväxt.
Individer måste omvärdera sina egna principer
och undersöka hur långt de är villiga att gå att
ändra sina beteendemönster.
Påverkan på samhället

Dela en innovativ toalett kultur är en stor
möjlighet för samhällsbyggande. Gruppen

måste hitta svar på många frågor: Vem kommer att skapa systemet? Var att placera den?
Hur kommer systemet att tas om hand? Hur
estetiska och bekväm gör folk vill att det ska
vara? Hur mycket kan det kosta? etc. Detta
är en chans att öva förhandling och beslutsfattande. När en grupp börjar på landsbygden
eller förorter, kan kompost toaletter fungera
som en indikator om gruppen är redo att ta itu
med ekologiska och kollektiva frågor.
På sätt och vis det visar beredskap för människor, för att uttrycka det rakt på sak, ”för att
äga sin egen skit och arbeta med det”. Kompost toaletter exemplifiera övergången från
att vara konsumenter att finna mer hållbara
lösningar i - varje del av våra liv.
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Avsikter att påverka praxis

Att bygga en komposttoalett är en design
utmaning i samhället där
WC är normen.
Samtidigt är det ett
relativt litet utrymme där
gränslös kreativitet kan
uttryckas.
En väl utformad och
fungerande kompost
toaletten är en av de
mest ekologiska och
Mulltoa, Estland
eleganta lösningar för att
förhindra slöseri med vatten, Foto: Monique Wijn
lägre kostnader, producerar utmärkt gödningsmedel, etc. Att skapa en
hälsosammare livsstil med enkla lösningar som
kompost toaletter visar en avsikt att etablera
alternativa, effektiva och hållbara lösningar,
värdera avfall som en resurs och undersöka
vardagspraxis för deras ekologiska fotavtryck; agerar på det. Dessutom toalett ger en
första hand intryck av gruppen för besökare.
Är toaletter kollektivt eller individuellt? Har
samhället har kompost toaletter? Är toalett
uppmärksammas och omsorg? Har dessa aspekter i allmänhet tänkts ut i den övergripande
utformningen av platsen?
Vikten av strukturen

Om komposttoalett är hemmabyggda, är
detta ett exempel på att göra drömmen och
utforma en realitet. Det handlar om att göra
något verkligt och konkret tillsammans; erhålla
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och förbereda material, vilket lägger grunden
att bygga ramverket troner, tak, väggar och
göra det vackert, frigöra kreativitet i ett samhälle ansträngning. När byggnaden är klar, är
det dags att fira, återkoppling och skörd av
lärdomar. Om betraktas ur denna synvinkel, är
en mulltoa en bra övning i Dragon Dreaming
projektcykeln - drömma, planering, gör och
fira. Så för att växa som en grupp medan du
gör något konkret konstruera och bygga en
mulltoa tillsammans! När det är byggt, skapa
alla nödvändiga strukturer för att behålla den,
process urin och komposterade fekalier lämpligt, använda dem inom jordbruket och njuta av
skörden.
TFör att sammanfatta, bruket av att ha
komposttoaletter i ett
samhälle berör
många lager:
• Den sociala dimensionen, genom att dela

toalett kulturen som
gemenskap
• Den ekologiska
dimensionen, med

Carsharing Lebensbogen, Germany
Foto: Monique Wijn

fördelen av att spara
vatten och producera
gödningsmedel
• Den ekonomiska

dimensionen genom
att stänga kretsen av
flödet av organiskt material, som utnyttjar
”avfall”, vilket sparar genom delning
• Den kulturella dimensionen genom att addera värde till privatägda bilar. slutet av cykeln av
livsmedel, vilket i estetiska funktioner, omvandla de rådande ”ritualer” av toalettpapper kultur,
etc.

Exempel 4: Samåkning
Numera de flesta människor använder bilar
mycket ofta, så det är inte konstigt att även
i grupper starkt tillägnad hållbarhets bilar är
oundvikligt, särskilt i ekobyar som tenderar att
vara placerad på avstånd. Bilar symboliserar
allt individualist livsstil som är beroende av resurser som Sila miljö allvarligt, antingen genom
överbelastningar eller utsläpp.
Transport och bilar utgör ett dilemma och
ambivalens. Det är inte konstigt att många hållbara grupper, som vill minimera sin miljöpåver-
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kan, försöker att förlita sig på ekologiskt och
ekonomiskt hållbara alternativ, såsom olika
former av kollektivtrafik, eller ännu bättre,
cyklar! Men tillgången på infrastruktur kollektivtrafik varierar kraftigt från plats till plats.
Många hållbara projekt valde att vara baserad
i avlägsna platser, bort från städer, butiker och
kontor, och även långt borta från andra grupper med liknande värden. För sådana grupper
bilar förblir en nödvändighet. Frågan kvarstår:
hur man använder bilar i en mindre miljöskadliga sätt - samtidigt som använder dem för att
upprätthålla vardagen med arbete åtaganden,
vänner / familjeförhållanden, etc.
Vissa grupper etablera bilpooler, alltså
använda vanliga bilar mer effectively: med i
genomsnitt fler passagerare per tur, distribution ägande och underhållskostnader, minska
antalet bilar på vägarna. En möjlighet är att gå
med i en officiell samåkning byrå som delning
erbjuder bil i olika städer. Det finns vanligtvis
inga bilpooler möjligheter på landsbygden,
men om det finns tillräckligt många människor
i samhället som vill använda det, kan bilpooler
myndigheter kontaktas för att installera det
även i byar. En annan möjlighet är att själv
ordna en bilpool system för samhället. Detta
fungerar oftast ganska bra även med privatägda bilar.
Påverkan på den enskilde

Vanliga orsaker till spänningar kring
samåkning är: rengöring bilen ”rätt” efter
användning, återlämna bilen i tid, vilket gör att
det finns bränsle i tanken, att acceptera att det
kan finnas tillfällen när du behöver bilen, men
det är redan i bruk . Både tillit och planering är
nödvändiga. Att äga en egen bil kan verka enklare, effektivare och självständigt för att göra
vardagliga resor (pendling till arbete, shopping, etc.) utan att behöva samordna detta
med andra. Ändå fördelarna med samåkning
är många om du ansluter en befintlig formell
ordningen eller genomföra eget system för att
dela privatägda bilar. Gemensamt ägande ger
en chans att närmare samband med andra i
samhället. Vardagliga ärenden har en potential
att bli stunder av roliga och äventyr. Dessutom bil underhållskostnaderna är betydande;
samåkning medel kostnadsdelning, så individer som annars inte hade råd med en bil kan
använda den när de behöver ot.

ning) lagras och, naturligtvis, parkeringsplatser
för de delade bilarna

Påverkan på samhället

Samåkning kan föra samhällen tillsammans,
inte bara på händelserna fest eller verksamhet, men för vardagliga funktioner. I ett samhälle med några helt begagnade bilar är det
mycket mindre vanligt att se någon kör bil
ensam, med alla andra platser tömma. Detta
minskar koldioxidutsläppen i samhället som
helhet. samåkning är en av de möjliga delar av
gemensam ekonomi och det är lätt att i linje
med andra element. Vissa bilpooler tillåta användare att se resor av andra användare så att
de kan kontakta varandra och dela kostnaderna. samåkning handlar om att göra individuella
praxis mer kollektivt, att utnyttja effekterna av
en sådan praxis, och dra nytta av samhällsbyggande..
Avsikter att påverka praxis

Viktiga frågor är: Vad är avsikten med gemenskapen? Hur mycket fokus lägger samhället på att minska sin klimatpåverkan? Handlar det om att man vill använda resurser på ett
mer effektivt sätt? Viktiga inslag: gemensamma aktiviteter och odling? Svaren på dessa
och många fler frågor måste vara positiv, och
samsyn i grunden behövs för att gemenskapen ska bli långsiktigt hållbar.Gemenskaper som
presenterar sig som hållbar, men inte har en
bil enligt andelssystem, kan använda dessa
frågor för att omvärdera sin vision. Hur skulle
samåkning hjälpa dem fungera på ett mer hållbart sätt. Nyfikna besökare av ekobyar ställer
ofta frågan: Så du bor i en ekoby men var och
en av er kör egen bil? Hur överensstämmer
detta med dina kärnvärden och avsikter?

• Körjournal i alla bilar som är en del av bil aktie.
Supportteam, som ansvarar för bilar (underhåll), betalningar (administration), etc.
Dessa strukturer fungerar oftast bättre om
bilarna ägs gemensamt (till exempel genom
den centrala organisationen för gruppen). Bil
andelssystem med privatägda bilar är lättare
att etablera sig på den ena sidan, men tenderar att vara mer komplicerat att köra på den
andra, eftersom ägarna vill genomdriva särskilda regler och rättigheter för att använda sina
egna bilar. Förhandling är en färdighet som
man lär sig bäst i “Bogemenskap”!
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Practice - en sammanfattning
Kapitlen om Iindividen, Gemenskapen,
Avsikt och Struktur har tagit oss igenom viktiga
frågor och särskilt uppmärksammat några
områden. Resultatet är “Practice” genom att
ha bevittnade och upplevt gemenskapen i
flera konkreta samhällen. Delade middagar,
stunder av medveten närvaro, kompostering
av toaletter och bilpooler valdes för att illustrera Practice eftersom de berör alla fyra lager av
CLIPS modellen. De exemplifierar både enkelhet och komplexitet av modellen och behovet
av samstämmighet
mellan alla element
den består av.

24-timmars regeln om Sieben
Linden samåkning
I Sieben Linden finns 10 bilar i bilen

Vikten av strukturen

Många olika strukturer för bildelning är möjliga, men grunderna i alla system inkluderar
vanligtvis följande:
• Ägarskap: alla bilar är gemensamt ägda och
/ eller annat ägarskap för bilar, men de är på

aktie, varav 8 är privatägda. Den som vill
boka en bil i mer än 24 timmar, måste få
tillstånd från ägaren. Inom ramen för 24
timmar: kan alla fria bilar reserveras och
användas av vem som helst. Om ägaren
får reda på att hennes / hans bil redan är

något sätt en del av systemet.

• Organisation: kontrakt för medlemskap, betalningar och ansvar för eventuella skador, regler för
reservationer, etc.

upptagen, måste hon / han leta efter en
annan bil från bilpooenl. Med tillräckligt antal bilar i bilpoolen, fungerar det oftast bra.

• En plats (fysisk eller virtuell) där bokningar kan
göras, delning av åkattraktioner anordnade,
användning övervakas etc.

• En plats där alla bilnycklar (och annan utrust-
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Ekoby spelkort
Foto: Ita Gabert
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VAD KOMMER HÄRNÄST?
Till slut …. är att börja!
Grattis på din beslutsamhet att läsa den
här guiden till slutet! Vi hoppas att denna resa
genom de potentiella ”upp-och nedgångarna”
med att starta ett hållbart grupparbete har
uppmuntrat dig på din väg. Om du är en av de
många människor som vill göra denna planet till en bättre plats för alla, hoppas vi att du
känner dig stärkt och redo att gå vidare med
detta uppdrag.
Som vi redan har påpekat, detta är inte en
universell steg för steg guide för användare
och handledare. Varje grupp är unik och skiljer
sig åt, ställs inför sina egna utmaningar och
möjligheter, behöver olika metoder, processer och strategier för att hitta sin riktning och
drivkraft. Vi har lagt till tips för handledare som
en bilaga till denna guide. I bilagan fokuserar
vi på att diagnostisera och inventera grupprocessen.
Skaparna av CLIPS är övertygade om att
stå tillsammans vi har en chans att skapa en
vackrare värld, som vi drömmer om. Vi ser oss
omkring och ser många människor kämpa för
att samverka och arbeta tillsammans - fredligt med varandra - även när de delar samma
mål och intentioner. Vi hoppas CLIPS visar att
samverkan både behövs, är möjlig, spännande
och produktiv - om vi är beredda att möta
utmaningar och omvandla dem till möjligheter
för lärande.

CLIPS i sitt landskap av relaterade
resurser
CLIPS existerar i ett rikt, dynamiskt och
globalt ekosystem av resurser och utbildningsmöjligheter som syftar till att stödja nya
initiativ. Upplevelsen av banbrytande samhäl-
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len runt om i världen visar att en dröm, om den
bara fått växa fram i en varm, ljus och näringsrik inkubator, kan bli verklighet. CLIPS modell
och samling av resurser är utformade speciellt
för detta ändamål: att
inspirera och stödja
nya initiativ, eftersom
de får kraft och styrka
på deras unika resor
t.ex. inom design och
genomförande. På
detta sätt är CLIPS
Ekoby spelkort
unikt.
CLIPS Integrerar årtionden av erfarenheter och många befintliga
verktyg finns för att styra individer och grupper
genom att utveckla sina projekt och förverkliga
sina drömmar. Organisationer, projekt och program i listan nedan utgör en integrerad del av
inspirationen bakom CLIPS och ger möjlighet
till fortsatt lärande och utveckling inom många
olika områden.
Webbplatserna för
Global Ecovillage Network och många av
de nationella nätverk
av GEN Europa lista
över praktikplatser,
utbildningar och
workshops i nätverket
av ekobyar över hela
världen.
GEN Education erbjudanden på ekoby
Mandala av Ecovillage design Utintroduktioner och
bildning (EDE) Ecovillage spelkort
prova-på workshops
samt skräddarsydda
utbildningar i 4 dimensioner av hållbarhet

Inkubatorprogrammet för lärande i gemenskap om hållbarhet

sociala, kulturella, ekologi, ekonomi - och den
centrala vägen för hela systemdesign.
GEN har också utvecklat Ecovillage spelkort
- 36 illustrerade Ecovillage principer av flera
års experimenterande och forskning har
destillerats ned till ett flexibelt verktyg för lek,
reflektion, dialog, forskning och design i de
5 dimensionerna av hållbarhet - för: individer,
grupper, projekt, organisationer och samhällen.
GEN: s långvariga partner Gaia Education
erbjuder en månadslång och FN-godkänd
Ecovillage Design
Education (EDE), på
många ställen runt
om i världen, samt
ackrediterade online-kurser i 5 dimensioner hållbarhet.
Social Innovation
för fjädrande gemenskaperna, SIRCle,
Bridge 360 är
 platsen för ungdomar
Ger ett flexibelt mönatt lära sig och bygga ny värld.
ster språk, läroplan för
socialt företagande,
stödja människor att lyfta personliga färdigheter och passion genom att aktivt stärka
gemenskap och välbefinnande.
Bridgedale360 erbjuder ungdomar en gratis
online hållbarhetsverktygslåda för att ge arbetet med ungdomar och ungdomsledare allt
de behöver veta.
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Förutom allt det ovanstående (och en hel
del mer) finns naturligtvis CLIPS med den webbaserade plattform för “facilitatorer”, resurser, verktyg och metoder för stödgrupper. På
CLIPS hemsida: http: // clips. gen-europe.org/
hittar du:
• CLIPS guide (det här dokumentet)
• En verktygslåda av metoder
• En resurs avsnitt (med verktyg för självbedömning, forum och rådgivning)
• Utbildares profiler
• En karta med projekt.

Det finns definitivt mer att komma som den
här guiden, webbplatsen, en förteckning över
utbildare och läromedel är i ständig förändring
som vi håller att utveckla och förbättra pro-
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grammet: det är arbete av livet och livet aldrig
säger ”slutet”..
Vi hoppas du kommer att njuta och sätta
detta arbete vackert i handling.
https://i0.wp.com/clips.gen-europe.org/
wp-content/uploads/2016/10/Structure.png?resize=416%2C243
Välkommen till CLIPS!
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Ecovillage Gathe Slovenien
Foto: Manja Vrenko
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Smurf spel
Foto: Manja Vrenko
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Inkubation av grupparbeten, anteckningar för handledare

Hur kan man underlätta för grupper
med CLIPS?

Om man tittar på CLIPS från handledarens
synvinkel finns det särskilt relevanta punkter
värt att notera. Underlätta gemenskap inkubation är mycket givande, men vi måste betona
att det krävs särskild sakkunskap från egna
konkreta erfarenheter grupparbeten.
Handledare uppfinner ofta sina egna
metoder och stilar. Så realistiskt, förväntar vi
oss inte att CLIPS ska omfattas allmänt som
den enda verktygslåda för att underlätta grupp
inkubation. Vi erbjuder den till handledare för
inspiration, insikt, vägledning och referens.
CLIPS ger rekommendationer till relevanta och
önskvärda verktyg och processer.
Å andra sidan CLIPS ger en solid underlättande bas också! CLIPS handledare har
utbildats för att tillämpa lämpliga metoder för
en mängd olika gruppfrågor. Baserat på deras
behov, kan grupper beroende av certifierade
instruktörer för metoder som: processarbete,
Dragon Dreaming, sociokrati, icke-våldsam
kommunikation, etc.
CLIPS program är fortfarande ung. Hittills
har det inte utvecklats certifieringsprocess och
formella system för utbildning av lärare och
handledare. Därför att CLIPS utbildningar för
närvarande endast utförs av det centrala CLIPS
laget som utvecklade den. Detta är inte att
avskräcka handledare från att använda CLIPS
i sitt arbete med grupper! Vi ber dem bara att
genomgå kommande utbildningar innan de
ger utbildningar om gemenskapsinkubation
baserat på CLIPS modell. För att säkerställa
bästa möjliga resultat, kontakta det centrala
CLIPS laget.

Facilitatorns uppgift är oftast att vara en extern konsult (utan egenintressen), att erbjuda
vilka modeller som är lämpliga för att upptäcka
behov i gruppen (i varje enskild fas), och sedan att underlätta de processer som gruppen
behöver och vill gå igenom. Detta är kärnan i
CLIPS stöd.
Första steget: att lära känna var gruppen
är. Innan någon av de metoder som anges i
CLIPS: ”diagnostisera” eller ”mapping” av den
nuvarande situationen bör göras först för att
få en känsla av gruppens behov. Föreslaget
verktyg för denna uppgift (återfinns på CLIPS
hemsida) är:
Verktyg för
självbedömning

Olika enkäter ger
inblick i gruppens
situation vid en viss
tidpunkt.
Ett bra sätt att fylla
i enkäten är att alla
medlemmar gör den
individuellt och sedan
genomgår en grupprocess att jämföra det, att
hitta överlappningar, skillnader, vilka gör kompromisser, etc.
http://clips.gen-europe.org/selfassessment-tool/
https://ecovillage.org/resources/sustainability-assessment/
Kraftfältsanalys

Detta verktyg utforskar spänningar i grup-
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per, som stöder själva
analysen av potentiella ”motorer och
Inkubatorprogrammet
för lärande i gemenskap om hållbarhet bromsar”, som
antingen främjar eller
hindrar önskade ändringar. Kraftfältsanalys
syftar till att låsa upp onödiga bromsar och ge
bränsle till motorerna att gå vidare..
https://en.wikipedia.org/wiki/Forcefield_analysis

arbete är nödvändigt för att undvika negativa
effekter på hela gruppen.
Gemmenskap

Det finns ingen gemenskap utan individer
(och vice versa), och det är inte konstigt att
underlättande strategier och metoder som
behandlar dessa två skikt, går hand i hand.
Några enkla processer bör uppmuntras i de
första stadierna av grupputveckling: kommunicera, fira, arbeta tillsammans, leka, hantera
spänningar och känslor, acceptera mångfald.
Många metoder i CLIPS föranalys, gällande de
två första nivåerna, har redan tagits upp i kapitlet om Gemenskapen.
Avsikt

SWOT

Denna välkända
matris belyser inre
element (styrkor och
svagheter) och externa ettor (möjligheter
och hot) vilket ger en
överblick över situationen. Den SOAR
modell är som SWOT,
bara med en mer
uppskattande orientering (styrkor, möCLIPS modell
jligheter, ambitioner,
Foto: Ita Gabert
resultat).
Det finns många
metoder för (själv-) bedömning som handledare använder i sitt arbete, också beroende på
projektet. De ovan uppräknade tre metoder är
lämpliga för de flesta gruppe.

CLIPS modell i bruk
Handledare kan använda CLIPS modellen
som ett diagnostiskt verktyg för att hjälpa
grupper förstå vilka frågor som passar i vilka
lager i modellen, så beskriver uppmärksamhet
punkter. De kan därför stödja grupper i god
utveckling av sina projekt.
Enskild

Här bör gruppen vara uppmärksam på att
balansera mellan personlig och kollektiv dynamik. Facilitator: s uppgift är att hjälpa gruppen
att klargöra hur de vill hantera dess dynamik.
Det är bra att identifiera vilken typ av enskilt
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Facilitator bör hålla ett öga på rörelsen av
gruppen mot dess vision, mission och mål,
dess närvaro och verkan i miljön. Underlättande bör stödja gruppen att erkänna behovet av feedback. De mest relevanta processer i denna fas har att göra med förmågan att
förverkliga ambitioner, leva upp till värden, hålla upp åtaganden, utvärdera resultat, uppdatera och anpassa vision, mission och mål när
det behövs. Det är bra att ställa in tidslinjen: för
att slutföra den inledande fasen av att ställa in
vision, mission och mål. Också för att granska,
inventera dem, öppna upp för förfrågningar på
nivåerna av ägandet av den befintliga vision
och mission i gruppen, etc.
Strukturera

På detta skikt kan grupper behöva hjälp
med att skriva ner tydliga riktlinjer. Var uppmärksam på hur klart, deltagande och lämplig är strukturen; vilka är dynamiken i effekt
mellan olika roller; finns öppenhet i ledarskap,
privilegier och ansvarsfördelningen; vilka är
ekonomiska, juridiska och organisatoriska
frågor. Bra underlättande stöder effektivitet i
möten, fördelning av tydliga roller och funktioner, klarhet i informationsflöden, system för
beslutsfattande. Ibland krävs för en bra analys
av dessa frågor, att en extern medlare belyser
“blinda fläckar”.
CLIPS webbplats erbjuder en samling av
metoder för varje skikt. Ytterligare metoder
kommer att läggas till och utvecklas. Vårt
webbforum är platsen för utbildare och handledare för att dela metoder med jämnåriga.

Rekommendationer för utbildning av
lärare (ToT) = Training of the Trainer
Ovanstående förslag är relevanta för
gruppen som begär stöd från utbildade CLIPS
handledare.
När du tränar CLIPS handledare måste
ytterligare uppmärksamhet ägnas åt metanivå
i processen. Vi bör utgå från att praktikanten i utbildning börjar med hög kompetens i
de grundläggande innehållet i programmet.
Fasta lättnader och kommunikationsförmåga,
kunskap om gruppdynamik och andra grundläggande sociala verktyg inte bara rekommenderas men är tillrådligt eller till och med
nödvändigt.
Fokus i ToT är att praktikanten kan hantera
två nivåer samtidigt:
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Innehåll

Praktikanten måste kunna diagnostisera
och förstå de viktigaste utmaningarna gruppen
står inför, där den behöver stöd och coachning, vad det önskade resultatet av stödgrupprocessen skulle vara.
Bearbeta

Praktikanten bör kunna fastställa möjliga
och lämpliga metoder för olika sammanhang
och situationer (gruppkultur, antal deltagare,
tidsram etc.); övervaka det valda tillvägagångssätt som tillämpas, Uppmärksamma
resistanser och drivkrafter, anpassa sig, och
röra om.
Rollen av ToT tränare är att uppmuntra
elever att vidga sina vyer och öppna för nya
möjligheter. Valda verktyg och relevant information kan röra upp förändringar i gruppvanor
med betydande långsiktiga effekter, modifiera
både individen och det kollektiva beteendet.
TUtbildade CLIPS handledare uppmanas
att följa upp utvecklingen av sitt faciliterande/
underlättande baserat på inbördes utvärdering
efter tre, sex och tolv månader. Endast lärare
som ständigt utvecklar sina kunskaper och färdigheter kommer att hålla jämna steg med den
snabbt föränderliga värld och hålla förmågan
att stödja rupprocesser i olika initiativ.
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CLIPS
COMMUNITY LEARNING INCUBATOR
PROGRAMME FOR SUSTAINABILITY
Är du en del av en uppstart- eller redan utvecklad
ekoby, eko-samhällen, co-bostadsprojekt, icke-statliga
organisationer, det civila initiativ, Green Business kollektiv, gemenskap skola, etisk bank, hälsa cirkel, kooperativ,
Andelsjordbruk projekt eller någon “Bogemenskap” -gemenskapen ledde projekt?
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International Partners
GEN-Estonia, Estonia
Gen-Europe,
Germany
Gen-International,
United Kingdom
EcodorpenNetwerk,
Netherlands
Fundacja Animacji
Lokalnej Fraktal,
Poland
LOES, Denmark
RIE, Spain
RIVE, Italy

Då kan denna guide vara det du letar efter.
CLIPS är ett lösningsorienterat program för att styra
lokalt ledda projekt i sina första steg - och befintliga initiativ som kämpar med problem eller bara behöver revitalisering. Syftet med CLIPS är att påvisa och förklara ett
ramverk för att främja samhällsutveckling. Det erbjuder
också specifika användbara verktyg som CLIPS-projektet
hittade genom befintliga lokalt ledda projekt över hela
Europa.
CLIPS bygger på lärdomar och insikter från etablerade
Ecovillage projekt. Dessa insikter har destillerats i begrepp och metoder som gäller för sådana grupper som
erkänner värdet av gemenskap. CLIPS paketet har testats,
utvecklats och utvärderats av gemenskapsinitiativ från nio
europeiska länder.
CLIPS guiden beskriver en modell för hållbar samhällsutveckling. Guiden åtföljs av workshops, mentorskap och
utbildningar, samt en webbplattform med resurser, länkar,
exempel och verktyg för både projekt och utbildare att
söka stöd för att få gemenskapsinitiativ att växa. För denna information se:

Sunny Hill, Slovenia

Upphovsrätt
Varning
Europeiska kommissionens stöd för produktion av denna
publikation utgör inte ett godkännande av innehållet som
ansvarar endast av författarna, och kommissionen kan
inte ersättningsansvar ble för någon användning som kan
göras av informationen däri.
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Användning av detta material är tillåtet under
Creative Commons upphovsrättslicens CC
BYNC-ND. Vi inbjuder dig att använda vårt
arbete och dela den med andra och kredit oss
medan du gör det. Du kan inte ändra det på
något sätt eller använda den kommersiellt.

