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Megatrends 

Store drivkræfter i 
samfundsudviklingen, som 
med stor sandsynlighed vil 
påvirke fremtiden på alle 

områder de næste 10-15 år. 
 

Megatrends er vores viden om 
den sandsynlige fremtid 



Bæredygtighed og klimasikring 



Teknologi og digitalisering 



Sundhedsfokus 



Demografi og polarisering 



Netværkssamfund og globalisering 



Vision 

En erklæring som beskriver, hvorledes I som sektor 
ønsker at fremstå og blive opfattet i fremtiden. Må 
meget gerne indeholde et overordnet bud på en 

løsning på nogle af de udfordringer I – og resten af 
samfundet - står overfor. 

 
 



En stærk vision 

Ideen i at formulere en vision er at have noget at stræbe efter. 
Formuleringen må indeholde noget efterstræbelsesværdigt, der ikke er 
opfyldt i dag. Visionen… 
 
- fortæller os og vores samarbejdspartnere, hvor vi gerne vil hen, i 

hvilken retning vi arbejder  
- skal være kort og klart formuleret for at fungere som en stærk fælles 

retning for hele sektoren 
- kan med fordel illustreres med et eller flere (mentale) billeder 

 
 



Eksempler - og opgaven for jer 

 
De almene boligområder skal være 
forbillede når det gælder om at tage 
fælles ansvar for hinanden, miljøet og 
områdets fysiske udseende og udvikling. 
 
 

 
De almene boligområder skal være 
omdrejningspunkter for aktiviteter i 
lokalområdet – aktiviteter som er eftertragtede 
af alle og samtidig besøgt af mange uden 
bosætning i boligselskabernes boliger 
 

Formuler i gruppen en eller flere forskellige visioner inden for jeres tema. 
Skriv dem med tusch på papkort og sæt dem op på væggen/vinduet. 



Temaer 

× Den gode 
omdannelsesproces 
 

× Proces og kommunikation ved 
renoveringssager – den gode 
almene bygherre 
 

× Driftsperspektivet i 
programmeringen af 
planlægningsfasen 



Sammenhæng mellem vision og ideer 

Visioner 
 

Idéer 



Idégenerering 

Brug brainstorm til at opliste 
forskellige måder at opnå 
visionen på - så mange som 
muligt 
 

TIPS 
× Jo flere idéer, jo bedre 
× Byg videre på hinandens idéer 
× Stjæl fra andre/lad dig inspirere af andre (også andre 

brancher/måder at gøre noget på)  
× Tænk nye veje - helt nye måder at gøre det på  
× Prøv at vende det hele på hovedet og organiser det 

helt anderledes 
× Tillad kaos - prøv ikke at strukturere for tidligt 



De bedste idéer 

1. Udvælg de to-tre bedste idéer, I er kommet 
frem til 

2. Gør klar til at præsentere jeres vision og 
hver enkelt idé på et minut med fokus på: 

× Hvorfor er det her en god idé – hvad er meningen 
med den? 

× Hvilken nytteværdi kan der komme ud af at arbejde 
videre med den i et projekt 

3. Modtag herefter nysgerrige spørgsmål og 
input fra de andre deltagere 



Formuler 
Formål 

× Hvorfor er det en god idé at 
gennemføre projektet? 

  ”Projektet gennemføres for at…”  
 
× Må meget gerne i formuleringen 

indeholde en form for 
retning/bevægelse mod noget 
(eksempelvis øge, nedbringe, 
forbedre, effektivisere)  

 



Formuler 
Succeskriterier 

× Hvornår er formålet opnået - 
hvornår er projektet gennemført 
med succes?  

  ”Projektet er en succes, når 
    følgende er opnået…” 
 
× Hvilke indikatorer skal/kan vi opstille 

for at kunne måle, om formålet reelt 
er opnået? Succeskriterier er 
definitionen af projektets 
ambitionsniveau og knytter sig til 
formålet! 

 



Formuler 
Leverancer 

× Hvordan realiseres formålet? 
Hvad leveres der for bedst muligt 
at indfri formålet? Hvad står vi 
med i hånden, når  projektet er 
slut? 
 

  ”Formålet og succeskriterierne 
  realiseres ved at levere...X, Y Z” 

 



Formuler 
Formål, succeskriterier, 

leverancer 

Formål 

Formål 

Leverance Leverance 

Formål 

Leverance Leverance 



Hvem kunne være en del af projektet? 

Projektets livsforløb Drift/anvendelse 

 
Alle der har interesse i eller bliver berørt af 

projektet eller projektets resultater 

 



Hvad skal vi vælge? 

× Placer dine post-its på den idé eller 
de idéer, du synes vil være mest 
relevant for Almennet at arbejde 
med det næste år.  
 

× Du må gerne sætte alle dine post-
its på en idé – eller du kan fordele 
dem på flere. 
 

× Lad os se, hvad der er stemning for 
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