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4R - Rammer, Retning, Råderum og 
Relationer 
 
Tid: 3 t. og 45 min. 
Deltagere: 8 – 24 pers. (hvis der er flere, kræves der en anden form for 
opsamling/tidsberegning) 
Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder 
Praktisk: Flip-over, tusser, evt. pc og projector 
 
 
 
Dialogværktøjet om 4R-modellen (Rammer, Retning, Råderum og Relationer) er rigtig nyttigt, når 
der er sket ændringer for en gruppe, eller når man skal (gen)finde det, man er sammen om og vil 
sammen som gruppe. Det kan være man er blevet færre om at løse samme opgave, at opgaven 
har ændret sig, at grupper er samlet under en ny leder eller lignende. Det billede, der tegnes ved 
hjælp af 4R-modellen, er essentielt for at en samling af ansatte kan koordinere deres indsats med 
hinanden, og mangler det opstår der let frustration, uenighed m.m.  
 
1. Rammesætning (5-10 min): Begynd med kort at skitsere: 

a) hvad I er samlet om 
b) hvor lang tid, der er sat af 
c) hvad planen er (giv et kort overblik over hvad der kommer til at ske) 
d) hvad meningen er 
e) hvad udbyttet forhåbentlig bliver og hvem der ska bruge dette til hvad. 

 

2. Afsæt for dialog (10 min): Skitsér først 4Rmodellen som struktur for den kommende dialog. 
Modellen kan enten udleveres printet eller vises på PowerPoint:  

 

 

 

 

 

 

 



AU Kultur og Trivsel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til inspiration, når du fortæller om modellen:  
 
4Rmodellen kan tænkes som en grundstruktur, det er vigtigt hele tiden at have et klart, koordineret 
billede af, når grupper, enheder eller team skal lykkes sammen. En slags kompas man i fællesskab 
navigerer efter. Har de ansatte i gruppen ikke et tilstrækkeligt tydeligt og koordineret billede af 
rammerne eller retningen, vil de let komme til at arbejde i hver sin retning og/eller opleve 
frustration, tab af mening, mangel på godt samarbejde mm. Det er med andre ord vigtigt, når man 
ønsker trivsel, at dette billede løbende drøftes – ikke nødvendigvis hele den samlede model, men 
de relevante R’er, der måtte være brug for afklaring eller opdatering omkring.  

I forandringstider bliver dette særligt vigtigt, da der her ofte også sker ændringer, der vedrører de 
4R’er. Og selv om der er endnu ikke kan siges noget om præcist om, hvad ændringerne vil blive, er 
det bedre, at dette så siges højt, end at de ansatte i gruppen bare føler sig efterladt med følelsen 
af, at det, der før var gældende, nu ikke længere er rigtigt.  

I lighed med de fleste andre modeller er 4R-modellen udviklet som en dynamisk model, og der er 
ikke nødvendigvis én bestemt måde at anvende modellen på. Modellen kan f.eks. bruges som: 

• ”baggrundstapet” for et seminar 
• emner forskellige grupper kan melde sig på og gå ud og arbejde i 
• struktur for et enhedsmøde om udvikling og opgaveløsning  
• … eller hvad man kan se for sig ville give nytte for en given gruppe.  

Processen vi kommer til at arbejde i i dag vil dog følge én af de mere oplagte, da der faktisk er en 
god logik i at starte med Rammer og Retning, for derefter at fortsætte med Råderum og afslutte 
med Relationer.  
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Men inden da, lige er par ord omkring de 4 R’er: 

Rammer: 
Rammerne kan tænkes som den ”bane”, gruppen arbejder på: Hvordan kan vi i overført betydning 
forstå de  kridtstreger, der udgør vores bane? Hvor stor er den? Hvad er kerneopgaven (og andre 
opgaver) der? Hvor mange spillere er der på banen ad gangen? Hvem er de? Hvilke regler hører til 
på banen? I arbejdssprog vil man derfor også med til rammerne regne: Hvad prioriterer man ud 
fra? Er der et lovgrundlag at følge? Hvad er gruppen ”sat i verden” for (raison d´être)? Etc. Bliver vi i 
bane-metaforen, kan man under rammer også drøfte: Hvornår spiller man udenfor banen? Og 
hvornår spiller man på banen? Andre forholde, der hører til rammer kan f.eks. være: 
Organisationsstruktur, produktkrav, tidsplaner, beslutningshierarkier, belønningsstrukturer, krav til 
f.eks. sikkerhed, opgaveløsning mm.  Nogle rammer kommer udefra, andre indefra.  
 
Retning: 
Retning vedrører – selvklart – hvor gruppen skal hen, når de spiller på den bane, der netop er kridtet 
op via drøftelsen om rammer: Hvad er ambitionerne? Hvad byder strategien? Det er helt 
afgørende for både gode resultater og godt samarbejde, at der er et klart billede af retning, f.eks. i 
form af en attraktiv vision! Eller sagt med andre ord: ”Hvis der ikke er noget mål, er det sgu svært at 
score” (Molly-Søholm, Juhl et al, 2010: 12). Derfor betyder det alverden for en gruppe at vide, hvad 
det er meningen, de skal opnå sammen. Ud fra dette målretter de deres indsats. Hvad retningen 
mere specifikt skal bestå i, kan både komme oppefra eller gruppen kan selv være med til at 
udpege det – men lederen skal stå på mål for retningen og løbende italesætte den, så den hele 
tiden er present, og der skabes ejerskab til den. Og så den daglige konkrete håndtering af opgaver 
går hånd i hånd med  den overordnede retning og ambition.   

Råderum: 
Når banen og retningen er skitseret, vedrører Råderum gruppens medledelse og spillerum: Hvis det 
vi skal sammen er… og vi skal opnå… hvordan synes vi skal bolden skal spilles? Hvilke 
kombinationsmuligheder er vi med tiltrukket af? Hvad skal taktikken være? Det er altså under 
Råderum, at gruppen udfolder egne ambitioner og målsætninger, egne idéer og ønsker. Råderum 
hænger uløseligt sammen med de andre 3 R’er. Oven på forandringer kan råderummet have brug 
for revision: Så hvad vil vi egentlig nu, hvor vi skal løse samme opgave med færre hænder? Hvad 
kalder det på, vi gør? Det vil tit virke godt på motivationen, at medarbejderne i gruppen involveres i 
at reflektere over og definere råderummet. Er råderummet utydeligt kan det skabe 
uoverensstemmelser, demotivation, passivitet mm.  

Relationer: 
Relationer kan for nogle føles vældig løsrevet og ”blødt” som emne at tage fat på. Men hvis man 
allerede netop har arbejdet med Rammer, Retning og Råderum, bliver det meget mere håndfast 
at få greb om: Hvilken kommunikation er vigtig, hvis vi skal nå i mål med den kerneopgave vi er 
sammen om og nå målene, vi netop har drøftet? Hvad vil vi være stolte over at vores samarbejdet  
er kendetegnet ved? Hvilke roller skal vi sikre? Hvilke aftaler har vi brug for? Spilleregler? Værdier? 
Hvilke arbejdsprocesser er vigtige? Hvordan fordeles opgaver? Relationer gælder både internt i 
gruppen og eksternt i forhold til alle relevante interessenter og samarbejdsparter (mellem gruppen 
og andre grupper, andre dele af organisationen, forskellige ledelseslag og beslutningsfora, 
”kunder” eller modtagere af ens ydelser.  
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3. Rammer (30-35 min.):  
Fortæl at I nu sammen skal lave en brainstorm over det, der udgør jeres rammer og bed 
deltagerne samle alt det sammen, der kan udgøre jeres rammer. Alt fra lovgrundlag til antal 
ansatte etc. De må gerne hente materiale fra kontoret, gå ud og printe noget eller lignende. De får 
10 minutter til dette. Når disse er gået, samler I jer ved en tom væg eller et stort white board og 
laver en hel væg/tavle, hvor alt der kan siges om jeres rammer sættes op. 
 
Man kan vælge at sende den blå tekst ud på forhånd og bede folk samle materialet ind og tage 
det med som en slags forberedelse. I så fald kan man skære 10 min af tid på dette punkt.  

Når alt er samlet samles I i 15-20 min. om alt materialet. Det kan enten hænges op på en væg eller 
lægges på et bord. Alle skal sidde eller stå, så de kan se det, og så drøfter det ud fra materialet 
f.eks.: Hvad er det egentlig vi er sammen om som enhed/gruppe? Hvad kan vi sige om banen vi 
spiller på? Hvilke rammebetingelser gælder for os? Se også modellen for flere spørgsmål, eller 
udarbejd passende spørgsmål. 

 
4. Retning (35 min): 
Alt efter hvad der er relevant i jeres gruppe, kan der tegnes et billede af retning, ved at lederen af 
gruppen – eller evt. en leder højere oppe fra – laver et motiverende oplæg om den ønskede 
retning. Dette kan f.eks. gøres ved at besvare følgende spørgsmål: 

- Hvad er min største drøm at opnå sammen med jer? Hvilken vision for gruppens arbejde 
skal vi sammen stræbe efter? 

- Hvad byder strategien os at sigte efter sammen?  
- Hvilke mål ser jeg, vi skal gå efter – og hvilken forskel håber jeg, det vil kunne gøre, når vi 

når dem? 
- Hvilke ambitioner har jeg i øvrigt? 

 

Oplægget kunne typisk vare et kvarters tid – og herefter kan proceslederen invitere til, at 
deltagerne finder sammen i mindre grupper på 3-4 personer, hvor de sammen drøfter følgende 
spørgsmål i 5-7 minutter: 

- Hvilke tanker giver denne retning anledning til? 

Når denne tid er gået, beder proceslederen deltagerne dele deres tanker – gruppe for gruppe – 
helt kort. 
Dette tager (alt efter gruppens størrelse) ca. 10-15 min. 
 

Giv evt. folk en strække-ben-pause på 5-7 min inden næste punkt. 

 
5. Råderum (45 min.): 

Som procesleder har du på forhånd delt deltagerne ind i relevante grupper på ca. 5-6 deltagere.  
Grupperne kan også med fordel være relevante undergrupper, der i forvejen fungerer i 
arbejdsdagligdagen. Disse grupper præsenterer du nu og fortæller, at der er tid til gruppearbejde. 
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Formålet med gruppearbejdet er, at grupperne skal komme med forskellige bud på medledelse… 
Deres arbejdsspørgsmål lyder: 

- Når rammerne og retningen er skitseret som de netop er blevet, hvad er så for jer at se, den 
bedste måde at ”spille bolden på”? 

- Hvilke mulige, positive råderum ser I? 
- Hvilke ambitioner er for jer at se vigtige for os som enhed/gruppe? Hvad ønsker I selv at 

opnå, inden for den ramme? 
- Hvilken medledelse er det vigtigt at vi giver for at lykkes med det der er meningen/det der 

ønskes? 

Grupperne får 20 minutter til at drøfte disse spørgsmål og får også en tusch og et stykke flip-
overpapir til at notere de vigtigste pointer, som de vil dele med de andre. Nogle grupper skal lige 
mindes om det med stikordene 5 minutter før tiden er gået. 

Når grupperne har arbejdet, fortæller de hver i sær, hvad de synes er gode bud på 
arbejdsspørgsmålene. Afhængigt af hvor mange grupper der er, skal de have at vide, hvor lang tid 
de her. Plancherne med deres stikord hænges op på en væg, og de præsenterer på skift deres 
idéer. Der er afsat 20 minutter til dette i denne tidsberegning, men proceslederen kan selv tilpasse 
dette efter den aktuelle gruppe. 
 

6. Pause – gerne med kaffe eller lignende: 15 min. 
 

7. Relationer (60 min.): 

Bed nu deltagerne tænke over gode svar på følgende spørgsmål (del gerne A5 ark ud med de 
printede spørgsmål): 
 
- Med de rammer og den retning, der nu står tydelig – og det råderum, vi netop har tegnet op – 
hvad er så vigtigt i forhold til relationer? 

- Hvordan samarbejder vi bedst muligt for at lykkes med det, vi skal?  
- Hvordan er der brug for at vi kommunikerer? 
- Hvilke roller skal vi sikre? 
- Hvad kalder det på i forhold til lederskab/medarbejderskab? Hvilke opgaver er det vigtigt 

at hvem løser? 
- Hvis dette gælder både interne og eksterne relationer, er der så mere, der er vigtigt i forhold 

til relationer? 
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Brug herefter tragtprincippet: 

 

 
De svar, der kommer frem under den fælles opsummering, noteres undervejs af proceslederen selv 
eller én der melder sig/udpeges som sekretær. 

 

8. Afrunding (20 min):  
Alle deltagere bedes nu tale med deres sidemand om, hvad de oplever som det vigtigste udbytte 
af mødet. 
Dette drøftes i plenum (10 min).  
 
Husk at sige mange tak for deltagelse til alle – og udtryk gerne forhåbning til hvad det kan bringe, 
når det I sammen udarbejdet sættes i spil. Aftal med gruppen, hvem der begynder at gøre hvad 
hvornår – og hvordan og hvornår I følger op på det.   
 
Mind om at 4R er en dynamisk model, som det løbende kan være godt for både ledere og 
medarbejdere at bruge aktivt i samarbejdet, så man stiller spørgsmål til de fire R’er løbende, 
afklarer hvis der sker ændringer inden for eet R etc. 

 

3-5 min. 

10 min. 

15 min. 

30 min. 


