
 
 

 
 

5x5 modellen - Vejledning 
 
Formål 
5x5 modellen er et styringsværktøj til projektleder og opdragsgiver. Man kan betragte den som 
en huskeseddel med punkter man som projektleder skal tjekke løbende igennem projektet. 
 
”Selv om der findes mange forskellige typer af projekter med hver sine karakteristiske 
egenskaber, er det muligt at identificere fem elementer, som et hvert projekt vil være opbygget af, 
og som er nødvendige for, at en opgave kan løses som et projekt.”1  
 
De 5 elementer: Projektopgaven, interessenterne, omgivelserne, ressourcerne og projektledelse, 
er udgangspunktet for 5x5 modellen. 

 
 

 
 
For hvert af de 5 elementer er der 5 punkter som er væsentlige at tjekke af løbende gennem 
projektet. 

 
1 Projektstyring - med enkelte midler, Mikkelsen og Riis s. 17 



 
 

 
 

De 5 elementer i 5x5 modellen 

 
Projektopgaven 
Projektopgaven fastsætter meningen med projektet og hvad der ønskes opnået. Det skal være 
tydeligt hvilken forandring projektet skal skabe. 
Arbejde med målsætning for projektet er central. Det gøres med værktøjerne målhierarki og 
målskema husk at bruge SMART modellen til målene. Endvidere er det vigtig at lave 
succeskriterier, så I tager stilling til, hvornår projektet er en succes. Det gøres i målskemaet. 
  
 
Interessenter 
Dan jer et overblik overprojektets interessenter. Det kan gøres ved at lave interessentanalyse og 
interessentmatrix.  
 
Omgivelser 
Omgivelserne er det som ligger rundt om projektet. Det er de sammenhænge, hvor projektet skal 
indgå uden at have indflydelse. Vi kan også kalde det vilkårene for projektet. I kan lave SWOT 
analysen og eventuelt efterfølgende TOWS for at få et overblik over projektets omgivelser. Noget 
at det der kan overvejes i omgivelserne kan være: 

- Er der et marked for projektet? 
- Det fysiske miljø, lokaler, pladsforhold, vejret. 



 
 

 
 

- Er det andre projekter eller aktiviteter som skaber muligheder for dette 
projekt eller måske begrænsninger? 

- Er det regler eller normer vi skal være opmærksomme på? 
 
Ressourcer 
De forskellige ressourcer som projektet gør brug af. 
 

 Kompetencer - viden, kunnen 
 Personer 
 Faciliteter 
 Materialer 
 Penge (Budget) 

 
Projektledelse 
Projektledelse, handler om at planlægge, organisere, lede og styre projektet. Her skal I have fokus 
på: 

- Organisering af projektgruppen 
- Teamsamarbejde 
- Konflikthåndtering 

 
 


