
Hvorfor valgte Holger så alligevel at deltage i 
afdelingsmødet? Det gjorde han fordi, han på 
afdelingsmødet kunne få hjælp til at løse aktuelle 
og akutte udfordringer i sit projekt! 

Møderne handlede nemlig ikke mere om, 
at have succes med at gennemføre en kedelig 
ensformig dagsorden med et panikagtig forsøg 
på at nå alle punkter, og høre chefens ulidelige 
opsang om den kedelige timerapportering! Nu 
handlede møderne om løsning af konkrete ud-
fordringer og ikke mindst deltagernes kompeten-
ceudvikling og fokus på udvikling af afdelingen, 
som et samlet velfungerende team. Projektle-
HIVRI�ZEV�MOOI�QIVI�ƹXLI�PSRIP]�[SPJƹ��HI�ZEV�RY�
en del af et fællesskab, som kunne hjælpe med 
aktuelle udfordringer og faglig udvikling. Mødet 
var det eneste tidspunkt, hvor alle var samlet. I 
hverdagen arbejdede projektlederne rundt om i 
organisationen.

Denne artikel beskriver etablering og udvik-
ling af en projektlederafdeling fra min tidligere 
rolle som afdelingschef og Head of Projects and 
Methods i en større dansk IT-virksomhed. 

2MR�STKEZI�ZEV�EX�IXEFPIVI�VIZMXEPMWIVI�IR�TVS-
jektafdeling og en projektmetode til at håndtere 
virksomhedens ekspansion og vokseværk. Det 

FIXÃH�ǼIVI�TVSNIOXIV��ǼIVI�TVSNIOXPIHIVI��QIVI�
kompleksitet og mere strategisk fokus på kom-
petencer og projektleverancer.

Det startede med Demings kvalitets cirkel: 
5PER�)S�(LIGO�&GX��)IR�LEV�NIK�QIH�WYGGIW�
tidligere brugt i adskillige projekter i rollen som 
projektchef. Denne model blev i mine projekter 
benyttet som virkemiddel til at håndtere usikker-
hed, opbygge tillid og samtidig blandt projekt-
deltagerne skabe tro på, at projektet kunne 
levere de aftalte resultater. Dette med en vedva-
rende fokus på resultatskabelse, samarbejde og 
mulige forbedringer på begge. Tanken var derfor: 
Hvis denne model kan bruges i projektmøder, 
så kan den også bruges på projektledernes 
afdelingsmøde og blive et eksempel på, hvordan 
projektlederne selv kan gøre det samme i egne 
projekter.  

Det handler om ændring af vaner og holdnin-
ger, retrospektivt at ændre ”vanens magt”. Det 
vi plejer at gøre eller måske endda burde gøre, 
QIR�EPHVMK�J¯V�KNSVX�VIJ���(LEVPIW�)YLMKK��:ERIRW�
magt). Det vi plejer at gøre på afdelingsmøder, 
som gør dem til spild af tid, skal ændres! 

Vi skal designe en adfærd, som gør det at-
traktivt at gå til afdelingsmøder! Det er ifølge det 
R]I�SVH�ƹEHJ°VHWHIWMKRƹ�IR�°RHVMRK�EJ�ƹW]WXIQ��ƹ�
EHJ°VH��XMP�EX�EVFINHI�QIH�XV°RMRK�EJ�ƹW]WXIQ��ƹ�
med ny konstruktiv adfærd i møder og projekter. 
Det skal gøres meget meget konkret så alle ved 
hvad det betyder og hvordan det helt konkret 
udføres – ”no bullshit bingo”!  (ref.: Morten Mün-
ster’s bog: Jytte fra marketing og Daniel Kahne-
QERƶW�FSK��8LMROMRK�JEWX�ERH�WPS[��

�SQ�JSVFIVIHIPWI�WXEVXIHI�XS�ZMKXMKI�FIKM-
venheder, der begge var med til at skabe en god 
opstart. Alle projektlederne deltog på et præsen-
XEXMSRWOYVWYW�QIH�JSOYW�T¯�KVEǻWO�ERZIRHIPWI�EJ�
ǼMTSZIVW�SK�MW°V�JIIHFEGO�T¯�TV°WIRXEXMSRIV�WIX�
fra en psykologisk vinkel. Dernæst en projekt-
lederuddannelse, hvor jeg selv som underviser 
KIRRIQ���MRXIVREXOYVWIV�HERRIHI�KVYRHPEK�
JSV��EX�EPPI�WIRIVI�FPIZ�.52&�GIVXMǻGIVIX��'IKKI�

Da Holger valgte 
at gå til afdelingsmøde!
Holger valgte at deltage i 
afdelingsmødet! Meget underligt! 
Holger har, som alle andre, mange 
erfaringer med, at møder og 
især afdelingsmøder er kedelige, 
langtrukne, ofte formålsløse, ikke 
planlagte, uden dagsorden og 
samlet set spild af alles tid, især når 
der er andre vigtige kundeopgaver 
i gang! Måske har du også de 
erfaringer? 
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forløb var med til at starte opbygning afdelingen, 
skabe relationer og tillid mellem hinanden. Dette 
kombineret med fokus på at være nysgerrige og 
lære af hinanden, lære nye kompetencer, skabte 
IR�TW]OSPSKMWO�WMOOIVLIH��W¯�HIX�ZEV�40�EX�ƹJINPIƹ�
og udvise sårbarhed. Netop med fokus på: Vi er 
i en læreproces og har brug for andres hjælp, 
er stærkt medvirkende til at danne psykologisk 
sikkerhed (Ref.: Amy Edmondson).

Efter præsentationskurset begyndte møder-
RI�EX�LEZI�WOMJXIRHI�QÃHIPIHIVI��WSQ�EPPI�ǻO�
feedback på facilitering af mødet og anvendelse 
EJ�ǼMTSZIVW��)IX�ZEV�IR�REXYVPMK�JSVXW°XXIPWI�EJ�
kurset. Holdning: Vi tager på kursus for at benytte 
det i dagligdagen!

Herefter blev fokus på selve afdelingsmødet. 
Deltagernes holdning var klart: Jeg var afde-
lingsleder, så jeg måtte udarbejde agenda. Det 
blev derefter til en solid debat om, hvorfor vi 
holdt møde og hvem der havde nytte af det? 
�RHVMRK�EJ�ZERIR�SK�HIX�ƹQER�TPINIHI�EX�KÃVIƹ�
bestod nu i: At det skulle være vores møde 
således, at mødet gav mening for alle og ikke 
bare for afdelingslederen. Det blev starten på 
en udviklingsrejse med etablering og træning i 
en anden mødeform og dermed en ny adfærd 
W]WXIQ�����

Vi udarbejdede herefter et sæt nytteværdier 
for mødet. Hvad ville få os til at oplevere mødet 
som en succes og at give mening? Nyttevær-
dierne blev etableret relativt hurtigt. Det store 
arbejde var at afklare en fælles opfattelse af, 
hvordan vi realiserede disse værdier. At blive 
voldsomt konkrete på præcist: hvad og hvordan. 
For hver enkel nytteværdi blev der en interes-
sant debat om: hvad skal der til før nytteværdien 
opleves? Eksempelvis nytteværdien: Engageret. 
Den kan alle relativt hurtigt blive enige om, men 
hvad skal der ske på mødet før alle oplever at 
FPMZI�IRKEKIVIHI$�:M�P]OOIHIW�QIH�EX�LEZI�����
OSROVIXI�EOXMZMXIXIV�TVSGIWWIV�T¯�EPPI���R]XXI-
værdier – det tog noget tid og optog mange 
afdelingsmøder, hvor vi arbejdede med dette 

XIQE��)IX�P]OOIHIW��ZM�ǻO�YHEVFINHIX�IR�QEXVMGI�
for konkrete tiltag for hver enkelt nytteværdi. Det 
er væsentligt, at projektlederne på skift facili-
terede denne proces således at den ikke blev 
ƹGLIJ�WX]VIXƹ���I�ǻKYV���

Nogle af de vigtige nøgleord for de konkrete 
aktiviteter og processer var: Involvering, med-
FIWXIQQIPWI��MRHǼ]HIPWI��ZMWYEPMWIVMRK��EOXMZ�
QIHZMVOIR��HMEPSKIV��MRKIR�TS[IV�TSMRX��JSOYW�
på konkrete udfordringer og især kompetence-
udvikling. Herefter kunne mødelederne benytte 
disse i muligheder i planlægning og facilitering af 
processerne på mødet.

*R�EJXEPI�ZEV��EX�MRKIR�Q¯XXI�ZMWI�TS[IV�TSMRX�
QIHQMRHVI�FYHWOEFIX�ZEV�XIKRIX�T¯�IR�ǼMTSZIV�
MRHIR��SK�EX�HIRRI�ǼMTSZIV�ZEV�KSHOIRHX�EJ�
mødedeltagerne først. Dette betød, at mødets 
EKIRHE�FPIZ�XIKRIX�T¯�IR�ǼMTSZIV�SK�TV°WIR-
XIVIX�T¯�QÃHIX�[SVH�EKIRHE�FPIZ�YHWIRHX�����
dage før mødet, så alle kunne forberede sig, 
QIR�T¯�QÃHIX�ZEV�HIX�EPXW¯�IR�ǼMTSZIV�QIH�
dagsordenen). Dette blev i høj grad realiserin-
gen af præsentationskurset. Der blev udvist stor 
kreativitet på at tegne kreative og fantasifulde 
dagsordener.

�SQ�JSVFIVIHIPWI�XMP�QÃHIVRI�KEZ�EPPI�IR�OSVX�
status på deres bidrag til den samlede udvikling 
af virksomhedens fremtidige projektkoncept og 
projektledernes kompetencer. Typisk nogle få 
”bullets” fra hver deltager, som alle skulle have 
læst inden mødet.

Det tog meget træning og disciplin før alle 
LEZHI�F¯HI�WOVIZIX�SK�P°WX�MRHIR�QÃHIX���IPZI�
møderne blev derefter drejet fra fokus på, hvad vi 
har gjort, til fokus på, hvad gør vi nu? Eksempel-
vis arbejdede vi meget med sparring på aktuelle 
udfordringer i projekterne.

Det er samtidig afgørende at møderne har en 
struktur som alle kender (oplevelsen af sikkerhed 
�]WXIQ����WEQXMHMK�QIH�EX�HIV�IV�JSOYW�T¯�P°VMRK�
XV°RMRK�EJ��]WXIQ����SK�VIǼIOWMSR�XMPPEHIPWI�XMP�
JINPXEKIPWIV�SK�XMP�EX�P°VI�EJ�KSHI�LMWXSVMIV����EQ-
tidig skal emnerne hele tiden være relevante og 

Figur 1: Nytteværdier der hang på væggen 

i lokalet
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give mening i forhold til både kompetenceudvik-
ling og dagens udfordringer i projekterne. 

2ÃHIVRI�LEZI�ǼIVI�JSVWOIPPMKI�VSPPIV�WSQ�KMO�
på skift: Mødeleder, referent, afstemning, mor-
genbrød, fødselsdage, tema ansvarlige, ”komme 
til tiden” opfølgning og registrering. 

Mødelederen besluttede hvilke punkter mø-
det satte fokus på ud fra: Hvad var vigtigt lige nu? 
Tilsammen sikrede punkterne en vedvarende 
vidensdeling, aktualitet og relations opbygning 
mellem projektlederne. 

Alle møder blev skriftligt evalueret i forhold 
til nytteværdierne. Man kunne kun svare JA eller 
NEJ til opnåelse af nytteværdien. Afstemningen 
blev på skift styret af projektlederne og var ano-
R]Q�JSV�QMK�WSQ�EJHIPMRKWPIHIV���I�MPPYWXVEXMSR�EJ�
evaluering for en 6 måneders periode.

Mødernes faglige emner kunne være:
• Dagens mål: Udsendt med mødeindkaldel-

se, valgt af dagens mødeleder fra en fælles 
TVMSVMXIVIX�IQRIPMWXI��2ÃHIX�WXEVXIHI������SK�
WPYXXIHI��������&PPI�IQRIV�WXEVXIHI�PMKIPIHIW�
på skæve tidspunkter for at skærpe opmærk-
somheden

ƽ� :MWMSR��JSVQ¯P�SK�Q¯P�JSV�EJHIPMRKIR��1INPMK-
hedsvis så alle blev mindet om det

• Undreliste: Hvad undrer vi os over lige nu? En 
god kilde til håndtering af rygter, udfordringer, 
MRRSZEXMZI�XMPXEK��ZMHIRWHIPMRK�SK�OSRǼMOXL¯RH-
tering

• Nyheder: Nyheder siden sidste afdelingsmø-
de, så alle er opdaterede, samt nyheder fra 
direktionen og virksomhedens ledelse

• Gode historier: Hvad kan vi lære af succes 
STPIZIPWIV�JVE�LMRERHIR$��TEVVMRKWÃZIPWI�QIH�

læringspunkter og dermed vidensdeling i små 
grupper

• Emner til sparring: Her havde vi to processer. 
”What’s on your mind” blev den helt store 
succes. En proces til håndtering af aktuelle 
udfordringer med handlingsplaner. Dernæst 
ERZIRHIPWI�EJ�VIǼIOXIVIRHI�XIEQW�XMP�PMHX�
H]FIVI�VIǼIOWMSR�SKW¯�QIH�LERHPMRKWTPERIV��
Begge i små grupper

• Emner til udvikling af projektkonceptet: Tema-
er som er nødvendige for udvikling af virksom-
hedens projektkoncept

For at synliggøre den ændrede adfærd havde vi:
• Dedikeret mødelokale: Kunne kun bookes af 

projektledere, ellers kun gennem receptio-
nen. Alle vores aktiviteter var visuelt beskrevet 
T¯�TETOSVX�SK�ǼMTW�SK�LERK�T¯�Z°KKIRI��:M�
havde således transparent kommunikation 
både mellem projektlederne og alle som kom 
i mødelokalet. 

• Afdelingens logo: ”Vi er skarpe” og anvendte 
IX�¢VRI�PSKS��¢VRIR�Ǽ]ZIV�LÃNX�STTI��SZIVZ¯-
ger verden med sit skarpe øje og slår hurtigt 
ned med sin skarpe klo. 

• Projektlederens værktøjskasser: Til visuel 
facilitering af egne projektmøder og til visuel 
planlægning med anvendelse af papkort og 
malertape

• Udvidet vores gode historier til ”virksomheds-
nyt” i form af People & Projects, med indlæg 
fra andre afdelinger, senere udkom også kom 
People & Meetings om mødedisciplin.

På den måde blev det vores møde og ikke mit 
møde. Derfor gik Holger til afdelingsmøde! //
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EVALUERING TEMAMØDER 30/10 - 20/02

Figur 2: Status på evalue-

ring af Nytteværdierne på 

temamøder. Røde tal er fra 

forrige evaluering, sorte tal 

er seneste evaluering
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