
The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et profilbasert 
læringsverktøy som hjelper folk å oppdage hva som må til for å bygge opp et 
team som fungerer godt. Å ta hensyn til personligheter og preferanser for å 
utvikle et velfungerende, produktivt team kan være krevende, men det kan
gi store fordeler – både for enkeltpersoner, for teamet og for organisasjonen.

 Î Over 2,5 millioner solgte eksemplarer

Fra talentfulle ENKELTPERSONER 
til ekstraordinære TEAM



Hva gjør dette programmet?
Programmet hjelper teamene å forstå hvordan de scorer 
på nøkkelkomponentene i modellen med The Five 
Behaviors™: Tillit, konflikt, forpliktelse, ansvarlighet og 
resultater. De enkelte teammedlemmene vil også forstå 
hvordan deres egen atferdsstil samt teammedlemmenes 
stiler – basert på DiSC®-modellen – bidrar til teamets 
samlede suksess

Et produktivt, velfungerende team:
 Î Tar bedre beslutninger raskere

 Î Benytter seg av alle medlemmenes ferdigheter 
og meninger

 Î Unngår å kaste bort tid og energi på politikk, 
forvirring og destruktive konflikter

 Î Unngår å kaste bort tid på å snakke om feil temaer og 
å komme tilbake til de samme temaene flere ganger 
på grunn av mangel på engasjement

 Î Skaper konkurransefortrinn

 Î Er mer gøy å være en del av!
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Kontakt autorisert partner for å komme i gang med Five Behaviors of a Cohesive Team™

Programmet innehåller följande:

 Î Spørreskjema: 3 sett spørsmål – fullt datatilpasset 
utgave av Everything DiSC®, teamundersøkelse og 
spørsmål om teamets kultur

 Î Individuelle profiler, fremdriftsrapporter for teamet 
og sammenligningsrapporter mellom enkeltpersoner

 Î Støtteark til deltakerne, informasjonskort og 
aktiviteter (på engelsk)

RESULTATER

ANSVARLIGHET

FORPLICKTELSE

KONFLIKT

TILLIT

Det er mange grunner til at et team 
mislykkes. Det finnes en dokumentert 
måte å hjelpe dem å lykkes på. 

Patrick Lencioni

Individuelle profiler gir et fullstendig 
bilde av den enkelte og av teamet.


