
	  

	  

Daniel	  Alm	  |	  daniel.alm@vasteras.pingst.se	  

Leda	  och	  styra:	  	  VISIONSPROCESS	  

1

	  VARFÖR?	  

Allt	  för	  ofta	  ägnar	  vi	  oss	  åt	  aktiviteter	  
och	  verksamhet	  utan	  att	  förstå	  vårt	  
verkliga	  syfte.	  Genom	  att	  ställa	  oss	  
frågan	  varför	  får	  vi	  hjälp	  att	  nå	  fram	  
till	  församlingens	  SYFTE	  och	  VISION.	  
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HUR?	  

Våra	  MÅL	  och	  VÄRDERINGAR	  hjälper	  
oss	  att	  förtydliga	  hur	  vi	  kan	  gestalta	  
det	  gudsgivna	  uppdraget	  och	  tilltalet.	  	  
Målen	  ska	  vara	  konkreta	  och	  mätbara,	  
värderingarna	  handlar	  om	  den	  kultur	  i	  	  
vilken	  en	  vision	  kan	  bli	  verklig.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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VAD?	  

Det	  blir	  naturligt	  att	  tillföra	  STRATEGI	  
och	  AKTIVITETER	  när	  vi	  tillsammans	  
vet	  varför	  och	  hur	  vi	  ska	  leda	  
församlingen.	  Vad	  vi	  ska	  göra	  blir	  en	  
frukt	  av	  varför	  vi	  finns	  till	  och	  hur	  vi	  vill	  
utföra	  vårt	  uppdrag.	  	  	  

VISIONSPROCESS	   VÅR	  FÖRSAMLING	  
SYFTE	  Varför	  finns	  vi	  till?	  Vilka	  är	  vi?	  Vad	  innebär	  det	  att	  vara	  
Guds	  församling?	  Vad	  betyder	  orden	  tjänst	  (uppåt),	  vittnesbörd	  
(utåt),	  gemenskap	  (inåt)?	  Bibelord:	  Matteus	  22:34-‐40.	  

Vad	  behöver	  vi	  av	  bibelstudier	  och	  bön	  för	  att	  kunna	  
förtydliga	  vårt	  SYFTE?	  

Vilken	  mening	  skulle	  kunna	  beskriva	  den	  längtan	  vi	  känner	  
med	  några	  ord?	  Vad	  är	  vår	  VISION?	  

MÅL	  Vilka	  konkreta	  mål	  kan	  vi	  sätta	  för	  det	  kommande	  året	  
eller	  kommande	  åren?	  Behöver	  vi	  huvudmål	  och	  delmål?	  	  
Använd	  GROW-‐modellen.	  Bibelord:	  Filipperbrevet	  3:12-‐16	  

Vilka	  tre	  MÅL	  skulle	  bäst	  kunna	  beskriva	  det	  vi	  vill	  göra	  
framöver?	  

STRATEGI	  Vilka	  människor	  behöver	  involveras?	  Hur	  påverkar	  
vår	  vision	  vår	  budget?	  Hur	  gör	  vi	  vår	  vision	  delaktig	  med	  
församlingen?	  Bibelord:	  Lukas	  14:28-‐30	  

AKTIVITETER	  Hur	  kan	  vi	  engagera	  människor?	  Vad	  motiverar	  
vårt	  böneliv?	  Vilka	  satsningar	  kan	  vi	  göra	  för	  att	  träna	  
lärjungar	  utifrån	  vår	  vision?	  Vilken	  gudstjänstmiljö	  vill	  vi	  
forma?	  Hur	  bygger	  vi	  vår	  gemenskap	  genom	  smågrupper?	  
Hur	  kan	  vi	  betjäna	  vårt	  samhälle?	  Bibelord:	  1	  Petrusbrevet	  
4:7-‐11	  

Vilka	  AKTIVITETER	  ska	  läggas	  till,	  vad	  ska	  stärkas	  av	  det	  
befintliga	  och	  vilka	  ska	  läggas	  ner	  för	  att	  vår	  vision	  ska	  
förverkligas?	  

VISION	  Vilken	  församling	  längtar	  vi	  efter	  att	  vara?	  Hur	  skulle	  
vi	  vilja	  att	  människor	  pratade	  om	  oss?	  Vad	  väcker	  passion	  till	  
tjänande?	  Hur	  säger	  vi	  det?	  Bibelord:	  Matteus	  28:18-‐20.	  	  

VÄRDERINGAR	  Vad	  betyder	  evangeliet	  för	  oss?	  Vilka	  
värderingar	  ska	  känneteckna	  oss?	  Vilka	  värderingar	  hjälper	  
oss	  att	  nå	  våra	  mål?	  Vad	  är	  omistligt?	  Bibelord:	  Hosea	  11:8	  

Finns	  det	  ord	  eller	  ordpar	  som	  beskriver	  den	  kultur	  vi	  vill	  odla	  
genom	  era	  VÄRDERINGAR?	  Hur	  ska	  dessa	  spridas	  i	  
församlingen?	  

Vilken	  blir	  vår	  STRATEGI	  för	  att	  nå	  ovanstående?	  Vem	  gör	  
vad	  när?	  


