
5R

Her afklares og bearbejdes de organisatoriske 
rammer omkring projektgruppen

•	Hvordan er vi organiseret?
•	Hvad er gruppens ansvar?
•	Hvad skal vi og hvad kan vi?
•	Hvad kan vi ikke og hvad er vi tvivlende 

overfor?
•	Hvad er vores kompetencer? Hvilke beføjels-

er/kompetencer
•	Hvad må vi?
•	 I hvilke sammenhænge skal vi arbejde?
•	Hvilke rzammer har gruppen
•	Opbakning oppefra, nedefra og udefra.
•	Ressourcerne.
•	Arbejdsbetingelserne
•	Gruppens forventninger og bekymringer

Rammer

Relationer

Regler

Roller

Retning

Her afklares/belyses virksomhedens/afdelin-
gens mål - som gruppen laver egne visioner/
mål i forhold til

•	Hvad er vores  Mål?   Vision?   Mission?
•	Hvilke opgaver skal vi løse?
•	Hvordan ønsker vi at nå vore mål ?
•	Hvad er tidshorisonten?
•	Hvordan ser vores Team ud om ét år ?

Afklaring af gruppens rollesammensætning 
som vedgås af de enkelte medlemmer i 
forhold til deres ansvar og kompetencer - Her 
afklares forholdene

•	Hvordan fordeler vi vore opgaver og ansvar?
•	Hvad er vi gode og svage til?
•	Hvordan kan vi hjælpe hinanden?
•	Er der lederskab i Teamet?

Der udarbejdes regler for adfærd som vedgås 
i ordlyd og indhold. Hvilke spilleregler skal 
gælde i gruppen - regler for adfærd

•	Vil vi have regler?
•	Hvilke skal der være?
•	Skal det være de samme, som de andre 

teams?
•	Hvad gør vi, hvis regler brydes?

Eksempler på områder for regler

•	Arbejdsdeling og overleveringer
•	Kvalitet
•	Kommunikation og information
•	Retten til at sig til og fra
•	Hvordan træffer vi beslutninger
•	Regler for mød er
•	Regler for håndtering at konflikter
•	Regler for gruppens styring

Her afklares og bearbejdes gruppens ønsker 
til relationer til omverden og internt

•	Hvordan vil vi have det sammen?
•	Hvordan skal vi tale til hinanden?
•	Hvordan kombinerer vi, det at arbejde og 

det at have det rart?
•	Klima - Samarbejde - Normer - Kommunika-

tion.
•	Hvordan træffes beslutninger.
•	Hvordan håndteres konflikter.
•	Hvem arbejder og taler med hvem.
•	Hvordan skal relationerne være til omverden

5R processen generelt
De 5R’er skal både bruges pro- og reaktiv i gennem projektforløbet. 
vBenyt de 5R’er reaktiv ved løbende at evaluere om de beslutninger 
der er taget under Kick Off stadig er gældende og efterfuldt.

Benyt de 5R’er ved Kick Off i begyndelse af de 5 stage hvor Core teamet 
deltager.
•	Præsentere formålet med High Performing Team og herefter de 5R’er
•	diskutere hvert af de 5R’er enkeltvis
•	dokumenter jeres beslutninger

For at skabe et High Performing Team er det vigtig at Teamet 
har taget stilling til det som kaldes de 5 R’er. 
De 5R´er dækker over 5 områder som teamet skal tage still-
ing til. De 5 områder er: 

Rammer: De organisatoriske rammer for teamet
Retning: Målene og visionen, som teamet har for sit arbejde
Rolle: Fordeling af opgaver og ansvar i teamet
Regler: Teamets grundregler for samspil
Relationer: De indbyrdes relationer og kommunikation

Hvad er de 5 R’er?
Ved at projektlederne og projektteamet overvejer de 5 
R’er i etableringen og styring af et projektteam, sikres 
der overordnet et bedre projektforløb og dermed bedre 
projektresultater. Ved at teamet fungere vil vi også opleve 
at arbejdsmiljøet vil blive forbedret.

Hvad er mål / resultat

Det er projektlederens ansvar at der tages stilling til de 5 
R’er og at alle i projektteamet er bevidst om dem
Det er teamets ansvar at bidrage til indholdet under de 
5 R’er
Det er teamets og –ledernes ansvar at efterleve de 5 R’er 

Roller / ansvar

Formål Opbygning af de organisatoriske ramme 
for et High  Performing Team
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