
Lencioni – 5 dysfunctions of a team 

 

Hvad kan Lencioni Team teori i forhold til andre team-teorier? 
 

 

 
Organisationers fokus på udvikling af teams har bevæget sig frem og tilbage igennem 
de sidste årtier. Fra at det var højeste ”mode” at udvikle ”high performing teams” til 
at fokus skulle være på KPI’er og resultatskabelse og ikke på det relationelle og 
tilbage igen. Begge perspektiver er selvfølgelig ekstremt relevante og min oplevelse 
er, at det er det, Patrick Lencioni med sin meget enkle teori opfanger. Det han også 
har fat i, er at for stort fokus på det enkelte team (nede i organisationen), fjerner 
fokus fra organisationens samlede strategi. Altså: Start med topledelsen, hvis du skal 
arbejde med teamudvikling, ellers risikerer du at forstærke silodannelsen fremfor at 
styrke organisationen! 

Patrick Lencioni har valgt at fokusere på, hvilke 5 funktioner og tilhørende 
adfærdsmønstre, der er karakteristiske for, at en gruppe er velfungerende: Tillid, 
konflikt, commitment, ansvar og resultatskabelse. Modellen skal forstås sådan, at 
man selvfølgelig godt kan fungere på nogle områder, uden at fungere på alle, men 
hvis man ønsker at opnå de bedste resultater, bør man undersøge alle områder og 
styrke funktionsniveauet, der hvor der er behov for det. Vi har i Summit Consulting 
igennem de seneste 12 år arbejdet med Lencionis model, fordi den intuitivt forståelig 
for alle og den har vist sig at være holdbar, når vi har skullet hjælpe teams videre fra 
en fastlåst situation. Vi har tidligere brugt modellen gennem et enkelt 
screeningsspørgeskema til at identificere, hvor et team havde udfordringer og har 
efterfølgende kunnet arbejde målrettet med specifikke områder. 

Den nyligt udviklede test: ”The Five behaviours™” måler betydeligt mere målrettet på 
funktioner og adfærdsmønstre i forbindelse med udviklingen af teams. Testen rummer 
udover Lencionis 5 funktioner desuden i flere sprogversioner en sammenlignende 
DISC-profil for hvert af medlemmerne i gruppen – og i den engelske version en 
sammenlignende MBTI profil for teamet. Koblingen til personprofiler giver en mulighed 
for, at deltagerne i teamet kan sammenholde og drøfte teamets funktion set i relation 
til personprofilsammensætningen.  



 

Erfaringen med denne teamtest er til dato, at den i forbindelse med 
teamudviklingsforløb er et hjælpsomt redskab. Rapporten fra testen indeholder 
specifikke anvisningsmuligheder, men ligeledes giver den et godt overblik over, hvilke 
svar deltagerne er kommet med – hvor de svarer overens og hvor der er spredning. 
På den måde får man som bruger af testen mulighed for at vælge imellem mange 
informationskilder og kan dermed specificere sin indsats overfor teamet afhængigt af 
hvilke øvrige informationskilder man har.  
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