
The Five Behaviors of a Cohesive Team™ är ett 
profilbaserat program där deltagarna får lära sig vad som krävs för att skapa 
ett högpresterande team. Det krävs en del arbete för att sammanföra allas 
personligheter och preferenser i ett samverkande, produktivt team, men det kan 
också medföra stora fördelar—både för personalen, teamet och organisationen.

 Î Över 2,5 miljoner sålda exemplar

Från talangfulla INDIVIDER 
till fantastiska TEAM



Vad går programmet ut på?
Programmet hjälper teamet att förstå hur de ligger till
på huvudpunkterna i The Five Behaviors™-modellen:
tillit, konflikt, engagemang, ansvar och resultat.
De enskilda teammedlemmarna får lära sig om sin egen
personlighetsstil och de andra teammedlemmarnas
stilar—enligt Everything DiSC®-modellen—och om hur
deras stil totalt sett bidrar till teamets framgång. 

Ett produktivt och högfunktionellt 
team:
 Î Fattar bättre och snabbare beslut

 Î Drar nytta av alla medlemmars kunskap och åsikter

 Î Slipper slösa tid och energi på intriger, missförstånd 
och destruktiva konflikter

 Î Slipper slösa tid på att prata om fel problem och att 
återkomma till samma ämnen om och om igen på 
grund av bristande uppslutning

 Î Skapar en konkurrensfördel

 Î Har roligare tillsammans!
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Kontakta en auktoriserad Five Behaviors of a Cohesive Team™ partner för att komma igång.

Programmet innehåller följande:

 Î Handledning: 7 moduler med över 40 minuters 
videoklipp och handledarrapporter med kommentarer

 Î Utvärdering: 3 uppsättningar frågor—en 
fullständigt, adaptiv version av Everything DiSC®, 
teamundersökning och frågor om teamkulturen

 Î Individuella profiler, teamutvecklingsrapporter och 
jämförelserapporter person för person

 Î Stödmaterial till deltagarna, övningskort att ta med 
hem samt aktiviteter

 Î Forskningsmaterial: poddsändningar, resurser på 
nätet samt en forskningsrapport

RESULTAT

ANSVAR

ENGAGEMANG

KONFLIKT

TILLIT

Det kan finnas många orsaker till att ett 
team misslyckas. Det finns ett bevisat 
effektivt sätt att hjälpa dem lyckas. 

Patrick Lencioni

De individuella profilerna ger en komplett 
bild av såväl individen som teamet.


