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Hvorfor skal I bruge Håndslaget? 

Håndslaget hjælper jer med at afstemme 
forventningerne til hinanden indbyrdes i et team. 
Klare rammer giver et fælles, realistisk billede af 
opgaveløsningen og øger trivslen i teamet.  

Hvornår skal I bruge Håndslaget? 

Brug håndslaget, når teamet etableres, 
reorganiseres, får nye opgaver, støder ind i 
problemer eller har brug for et serviceeftersyn.  

Hvad skal I bruge for at kunne lave Håndslaget? 

Flipover, notepapir, skriveredskaber, tape 

Hvor lang tid tager det? 

ca. 2 timer, afhængigt af hvor mange I er. 

 

Håndslaget 

Grundtanken i Håndslaget er, at deltagerne i 
teamet drøfter og giver hinanden håndslag på, 
hvordan I gerne vil samarbejde. I kan 
forventningsafstemme ud fra de 5 fingre: 
Rammer, Retning, Roller, Relationer og Regler. 
 
Når der er klarhed om de fem fingre, fungerer 
samarbejdet i teamet bedre, og trivslen stiger. 

Rammefingeren er vigtig for at få et realistisk 
fælles billede af, hvilke vilkår for teamarbejdet, 
der ligger fast, og hvilke rammer teamet selv kan 
være med til at udvide eller påvirke.  

Retningsfingeren hjælper jer med at fokusere på 
jeres kerneopgave og den værdi, I skal skabe. Det 
kan være jeres mål og resultater. Husk, at de kan 
ændre sig med tiden. 

Rollefingeren hjælper jer med at få styr på jeres 
roller i opgaveløsningen; hvad I forventer af 
hinanden, og hvordan I bedst kan gøre jeres 
forskelligheder til en styrke for teamet.  

Relationsfingeren er central, fordi det kan påvirke 
jeres indbyrdes relationer, hvis noget ikke er 
afstemt i en af de andre fingre. 

Regelfingeren peger på, at det er vigtigt at sætte 
ord på jeres forventninger til hinanden. Det, der 
virker selvindlysende for én, er det måske ikke for 
alle. 

Sådan bruger I Håndslaget 

Trin 1: Aftal, hvem der styrer tid og talerække. 
Aftal, hvem der noterer på flipover undervejs. 
Hæng flipoveren, så alle kan se den. 

Trin 2: Se på Rammer, Retning, Roller, 
Relationer og Regler individuelt 

Brug fx 10 minutter hver især på at overveje 
nedenstående spørgsmål – skriv stikord til hver 
enkelt.  

Overvej evt. at sende spørgsmålene ud til 
deltagerne inden mødet, så de har tid til at tænke 
over dem. 

Rammer 
Hvilke ressourcemæssige og fysiske rammer 
arbejder vi inden for?  

Fx hvilke deadlines har vi? Kan rammerne 
ændres? Hvor mange mandetimer er der afsat? 
Hvem refererer vi hvad til? Er der lovgivning, vi 
skal overholde? Hvor ofte skal vi mødes i forhold 
til den opgave, vi skal løse? Skal vi have en fast 
dagsorden på møder i teamet?  
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Retning 
Hvilken retning skal vi gå? Har vi en fælles 
forståelse af vores kerneopgave? Hvordan sikrer 
vi, at vi alle trækker i den samme retning – og 
hvad gør vi, hvis vi opdager, at vi trækker i hver 
vores retning? 

Roller 
Hvilke roller har vi i teamet? Hvordan fordeler vi 
roller mellem os? Hvordan sikrer vi, at alle roller 
bliver besat? Hvilke krav stiller vi til hinanden i de 
roller, vi påtager os? Hvilke særlige forventninger 
er der til rollen som teamleder eller -koordinator? 
Er der behov for at justere noget allerede nu, 
mens vi afstemmer forventningerne? 

Relationer 
Hvordan ønsker vi, at de arbejdsmæssige 
relationer udvikler sig mellem os? Hvad kan vi 
gøre for, at det vil ske? Hvad gør vi, hvis vi er 
uenige? Hvordan kommunikerer vi, hvis noget er 
svært? Hvad skal vi stræbe efter? Hvilke 
erfaringer har vi, som kan gavne os nu? 

Regler 
Hvilke principper eller spilleregler skal gælde for 
vores team? Hvordan gør vi dem brugbare og 
konkrete i hverdagen? Hvilke erfaringer fra andre 
sammenhænge har vi med spilleregler? En 
spilleregel kunne være, at vi altid anerkender 
hinandens perspektiver. En anden spilleregel 
kunne være, at vi altid starter et teammøde med 
en fælles refleksion over, hvad der er vigtigt her 
og nu. 

Trin 3: Alle byder ind 

Gennemgå fingrene sammen. Tag en finger ad 
gangen, og lad alle deltagerne byde ind uden 
afbrydelser. Det vigtige her er, at I lytter til 
hinandens perspektiver. Noter pointer og 
nøgleord på den store flipover. 

Trin 4: Fælles refleksion 

Drøft jeres pointer på flipoveren. Er der noget, 
der falder i øjnene? Fx noget hvor I kan se, at I 
står på et fælles fundament? Er der noget, hvor I 
ser meget forskelligt på det? Er der noget, hvor I 
bliver nødt til at forventningsafstemme og finde 
fælles fodslag? Får I nye idéer? 

Tal dette igennem og inddrag gerne jeres gode 
erfaringer. Hvis der er noget I er uenige i på dette 
tidspunkt, så aftal, hvordan I kan prøve noget af i 
en kort periode.  

Afslut mødet 

Trin 5: Formuler et udkast til aftalepapir 

Teamleder skriver et udkast til et aftalepapir med 
udgangspunkt i de input, der er kommet, og det 
der er aftalt. Brug så vidt muligt de ord og udtryk 
deltagerne selv har brugt.   

Trin 6: Kommenter aftalepapiret 

Send aftalepapiret til alle deltagerne. På næste 
teammøde bruges ca. 15 minutter på at gå 
aftalepapiret igennem. Er der noget, der er 
misforstået – eller anderledes, end de har tænkt 
det? Indarbejd rettelser.  

Trin 7: Brug aftalepapiret i hverdagen 

Hold øje med, om aftalepapiret holder og har et 
liv i teamet. Tag det frem med mellemrum, og 
tjek, om I stadig følger jeres fælles principper for 
samarbejdet – og om der er brug for at justere 
enten aftalen eller jeres praksis. 

Sker der senere afgørende ændringer i jeres 
forventninger eller vilkår undervejs, kan I gentage 
processen. 
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Håndslaget er oprindeligt udviklet af 
erhvervspsykolog Camilla Raymond, som 
beskriver det i sin bog ’Arbejdsrelationer og 
relationsarbejde’. Du finder det også i BFA-
materialet "Når teams trives".   

Lederens rolle i Håndslaget 

Vær sikre på, I har den nødvendige 
viden om teamets rammer og 
retning, inden I går i gang med 

metoden.  

Sørg for, at jeres leder enten 
deltager i mødet eller giver sine 
svar på metodens spørgsmål om 

rammer og retning på forhånd. På 
den måde sikrer I jer, at I arbejder 

inden for de rammer, som jeres 
organisation har defineret.  


