
FÖRSLAG PÅ FRÅGOR TILL UT 
DEL 2: RIKTNING 
 
OM FRÅGORNA 
Nedanstående frågor är förslag och möjliga frågor att samtala vidare utifrån. Vilka frågor ni använder 
er av är upp till er. Använd dessa om de är till hjälp för att närma er ämnet - men släpp dem om de 
känns svåra eller irrelevanta. Syftet med UT är inte att våra frågor ska besvaras, utan att era frågor 
och tankar ska komma fram. Sök inte efter ett rätt svar. Vi är övertygade om att många av de frågor 
som berörs i UT saknar enkla, färdiga svar. Var istället ärliga och tillåt er att bidra med olika saker i 
samtalet. Det är en av de stora poängerna med UT! Ta er tid att lyssna in varandra, och var uppriktiga 
och ärliga med varandra - det blir mycket roligare då. 
 
LYCKA TILL! 
 

 
Håller ni med om att ledarskap handlar om att vara i rörelse? 
Hur behåller man rörelsen i ledarskapet? 
  
Upplever du/ni att det finns risk för att fastna i gränser som identitetsskapande mer än centrum? Att 
det vi distanserar oss från blir viktigare än det vi rör oss emot. 
  
Tänker du som ledare att dina beslut och vägval påverkar andra? Är det en uppmuntrande eller 
skrämmande tanke? 
  

 
Vilken riktning har ditt ledarskap? 
Vart är du/ni på väg? 
  
På vilket sätt hänger ditt ledarskap ihop med Jesu kallelse ”Kom och följ mig”? 
  
Vad väljer du att låta dig påverkas av? 
Är den påverkan du utsätter dig för primärt medveten eller omedveten? 
  
Hur ser du/ni att ledarskap och lärjungaskap hänger ihop i ert sammanhang? 
Är lärjungaskap nödvändigt för att kunna vara ledare hos er? 
  

 
Till dig som enskild ledare: Vem vill jag vara? 
Till er som förening/kår/grupp: Vilka vill vi vara? 
  
Hur gör vi för att gå i den riktning vi vill gå? 
  
Vilka ryggar vill jag/vi ta? 
Vad är det viktigaste vi vill förmedla? Hur gör vi för att prioritera det? 
  
 


