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V I S I O N
FORMULERA EN VISION – EN ÖNSKAD FRAMTIDSBILD 
 
En vision är en idé om något positivt som man vill uppnå i framtiden och som kan 
förverkligas helt eller delvis. En bra vision är inspirerande, ger kraft och energi. En 
vision är en bild att arbeta tillsammans mot, en gemensam målbild. 

En vision handlar inte om att sätta upp absoluta mål i exempelvis hur många ni vill nå 
eller i allt ni vill eller ska göra. Utan en vision handlar om hur man vill ha det sen. Att 
måla en bild om framtiden 

 

A. BÖRJA MED ATT SAMTALA OM VAD VISION ÄR 
    MED EGNA ORD.  

Vad är skillnaden mellan vision och idé? Diskutera sedan följande frågor.  
För anteckningar om det ni samtalar om. 

 - Har er församling en vision? I så fall vad är den? 

 - Har någon av er någon erfarenhet av att formulera en vision? 

 - Kolla på olika kyrkors/församlingar, vad har de för vision?  

 - Vilka visioner tilltalar er, varför? 

 

B. SÄTT ORD PÅ ER VISION SOM NI HAR SKAPAT    
   TILLSAMMANS.  

Börja med att svara på frågorna nedan och därefter formulerar ni visionen för ert 
projekt. 

 - Varför startar ni eventet/verksamheten? 

 - Vad vill ni blir frukten av eventet/verksamheten? 

 - Vem/vilka är er målgrupp? Var konkreta. Beskriv vilka ni vill rikta er till. 

 - Varför ska de komma till er? 

 - Hur vill ni att folk pratar om er? 

 - Varför ska man vilja arbeta/finnas med som volontär i ert arbete? 

 - Vad är man som volontär stolt över? 

 - Vad tillför eventet/verksamheten till församlingen? 

 - Vad är viktigt i ert arbete? Behov, relationer etc? 

 - Skriv ner ord som är viktiga i ert projekt. 


