Digital mall för praktisk användning av U-modellen
Tanken med den digitala mallen är att ni enkelt ska kunna sammanställa och
dokumentera delarna i er process utifrån U-modellens faser och steg. Ni hittar
bakgrundsinformation och instruktioner för att komma igång i Handbok för
verksamhetsutveckling.
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Den första fasen handlar om att definiera utgångspunkten. När utgångspunkten är klarlagd kan
kartläggningen av ert gemensamma nuläge starta.
Nuläget är nära kopplat till den omvärld som
församlingen och verksamheten finns i. Därför
behöver den gemensamma nulägesbeskrivningen
knytas till en omvärldsanalys.
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Steg 1. Vad är er utgångspunkt?
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Besvara följande frågor för att definiera hur ni vill
använda U-modellen
U-modellen följer en process som består av tre faser: kartläggning, inrikt• Utifrån vilket perspektiv/till vad ska ni användaning
U-modellen
(vilkenVarje
verksamhet
avses)?
och förändring.
fas innehåller
i sin tur tre olika steg. Modellen kan användas både i stora och små församlingar och pastorat, av både
förtroendevalda och anställda. Den kan användas såväl i arbetet med att
skriva och revidera församlingsinstruktionen, inför arbetslags- och term• Vilka utgångspunkter tar ni med er in i processen?
insplaneringen, i målarbetet med budgetrelaterade verksamhetsplaner som
för att sätta kurs för framtiden. Modellen är tänkt att vara en hjälp och
ögonöppnare samt bidra med välbehövlig struktur i den kyrkliga verksamhetsutvecklingen. Användningen av modellen utgår alltid ifrån rådande
• Vilka ska delta i processen?
förutsättningar och den kännedom som finns om verksamheten lokalt.
Några färdiga lösningar presenteras inte i denna bok.
Verksamhetsutveckling handlar om dynamiska processer och därför
• Vad har ni avsatt för tid?
finns det så klart inte bara ett sätt att ta sig an eller jobba med utvecklingsfrågor. I den här boken presenterar vi en modell som kan användas till
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• Vem är processledare?

1

Steg 2. Definiera ert gemensamma nuläge
I boken tipsar vi om att använda brainstorming som en metod för att formulera ert nuläge. Oavsett vilket
tillvägagångssätt ni använder kan bilden nedan vara en hjälp att sortera nulägesbeskrivningarna i olika kategorier.
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?
2

Steg 3. Omvärldsanalys
I boken beskrivs omvärldskartan som en metod att arbeta med. I bilden nedan har ni möjlighet att själva fylla
i vilka påverkansfaktorer som finns i er omvärld, närvärld och invärld. Använd gärna modellen i boken för
att hämta inspiration. Ta gärna in den andliga pilen som en dimension för fördjupad analys. Du hittar mer
bakgrund i boken på sidan 32 respektive sidan 67-68.
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n ANDRA FASEN – INRIKTNING
I den här fasen handlar det om att ta med sig insikterna
från nuläge och omvärldsanalys för att hitta inriktningen
i utvecklingsarbetet.
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Steg 1. Formulera er vision
I boken beskrivs metoden ”Om fyra år” där ni utgår från
påståendet: Det här vill vi att församlingen/pastoratet/
verksamheten ska kännetecknas av om fyra år. Använd
gärna några nyckelord (ej för många) som ni gemensamt
kommit fram till för att svara på påståendet.

FÖRÄNDRINGSFAS

OMVÄRLDS
ANALYS

K ARTL ÄGGNINGSFAS
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VAD VILL VI?
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U-modellen följer en process som består av tre faser: kartläggning, inri
ning och förändring. Varje fas innehåller i sin tur tre olika steg. Mod
len kan användas både i stora och små församlingar och pastorat, av bå
förtroendevalda och anställda. Den kan användas såväl i arbetet med
skriva och revidera församlingsinstruktionen, inför arbetslags- och ter
insplaneringen, i målarbetet med budgetrelaterade verksamhetsplaner so
för att sätta kurs för framtiden. Modellen är tänkt att vara en hjälp o
ögonöppnare samt bidra med välbehövlig struktur i den kyrkliga verksa
hetsutvecklingen. Användningen av modellen utgår alltid ifrån rådan
förutsättningar och den kännedom som finns om verksamheten loka
Några färdiga lösningar presenteras inte i denna bok.
Verksamhetsutveckling handlar om dynamiska processer och där
finns det så klart inte bara ett sätt att ta sig an eller jobba med utvecklin
frågor. I den här boken presenterar vi en modell som kan användas
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Steg 2 och 3. Vad vill vi? och hur når vi målen?

NEJ VILL NI HA DET? JA

Vision och mål uttrycker en viljeriktning framåt. Men viljan
behöver tydliggöras, kanaliseras och formuleras. En metod att
använda är Målrastret som beskrivs på sidan 75 i boken. Det är
främst innehållet från rutorna uppnå och bevara som ni ska ta
med er i den fortsatta processen. Processledaren ansvarar för att
ni enas kring ett rimligt antal mål.
Använd vad göra-listan nedan för att lista delmål, det vill säga
åtgärder/aktiviteter som bidrar till att uppnå- och bevara-målen
kan nås. Först i nästa steg kommer ni jobba med att prioritera
vilka mål ni ska jobba vidare med.

NEJ

Processledaren
bestämmer vilken gruppindelning som bäst främjar
syftet med processen. När ni
jobbar med målrastret kan det vara
bra att dela in sig i grupper eller
olika verksamhetsområden om
målrastret används till ett mer
övergripande församlingsperspektiv.

HAR NI DET?

UPPNÅ

BEVARA

UNDVIK

ELIMINERA

UPPNÅ

BEVARA

Mål 1:

Mål 1:

Delmål 1:

Delmål 1:

Delmål 2:

Delmål 2:

Delmål 3:

Delmål 3:

Mål 2:

Mål 2:

Delmål 1:

Delmål 1:

Delmål 2:

Delmål 2:

Delmål 3:

Delmål 3:

Mål 3:

Mål 3:

Delmål 1:

Delmål 1:

Delmål 2:

Delmål 2:

Delmål 3:

Delmål 3:
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n TREDJE FASEN – FÖRÄNDRING
I övergången från mål till måluppfyllelse behöver vi
göra urval och prioritera. I boken beskrivs Eisenhowermodellen som en metod att använda.

Steg 1. Prioritera
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Utgå ifrån de delmål 1, 2, 3 som kommit fram i
vad-göra-listan under varje mål och värdera dem
utifrån effekt och genomförbarhet. Rangordna sedan
utifrån det som har högst effekt och störst genomförbarhet. Använd gärna listan nedan som en hjälp och
skriv ner era prioriterade delmål. Utgå ifrån modellen
på s 81 i boken.

UTGÅNGS
PUNKT

INRIK TNINGSFAS

VISION
VAD VILL VI?

Det är främst
delmålen som ska prioriteras under varje mål, men
processledaren kan samtidigt
avgöra om det även behöver
göras en prioritering av
målen

PRIORITERA

PRIORITE
RING

HUR KAN
VI NÅ
MÅLEN?

U-modellen följer en process som består av tre faser: kartläggning, inri
ning och förändring. Varje fas innehåller i sin tur tre olika steg. Mod
len kan användas både i stora och små församlingar och pastorat, av bå
förtroendevalda och anställda. Den kan användas såväl i arbetet med
skriva och revidera församlingsinstruktionen, inför arbetslags- och ter
insplaneringen, i målarbetet med budgetrelaterade verksamhetsplaner so
för att sätta kurs för framtiden. Modellen är tänkt att vara en hjälp o
ögonöppnare samt bidra med välbehövlig struktur i den kyrkliga verksa
hetsutvecklingen. Användningen av modellen utgår alltid ifrån rådan
förutsättningar och den kännedom som finns om verksamheten loka
Några färdiga lösningar presenteras inte i denna bok.
Verksamhetsutveckling handlar om dynamiska processer och där
finns det så klart inte bara ett sätt att ta sig an eller jobba med utvecklin
frågor. I den här boken presenterar vi en modell som kan användas

BORTPRIORITERA
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AVVAKTA
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Steg 2. Genomföra
För att kunna överblicka och genomföra är AMO-listan ett stöd. Det finns ett frågebatteri till varje del och
processledaren väljer vilka frågor som ska besvaras.
AMO-listan beskrivs närmare på sid 83 i boken.

A

ARBETSUPPGIFT

M

MEDARBETARE

O

ORGANISATION

Här finns möjlighet att anteckna relevanta frågor under
rubrikerna: arbetsppgift, medarbetare och organisation.
Arbetsuppgift

Processledaren/
ansvarig chef gör bedömning hur och när AMO-listan
ska gås igenom och när
gruppen kan börja göra
målen SMART:a.

Medarbetare

Organisation

I steg två handlar det om att göra målen SMART:a så att de mål som prioriterats också kan
genomföras och följas upp.

MÅL
Vad behöver
göras? (delmål)

Vem tar ansvar
När ska delmålet
Hur ska delmålet Hur kan delmålet
för att delmålet
vara uppfyllt?
bli känt?
följas upp?
genomförs?			
(kvalitativt och
				kvantitativt)
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När ska delmålen
utvärderas?

