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GDQ i elitserielag 

 
Fungerar det?
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Summering  - fungerar GDQ för elitserielag

• Metodisk gruppdynamisk utveckling är en viktig del av 
helheten. GDQ fungerar bra.


• Men för att hjulet skall snurra måste alla delar finnas.


• Tränare, Spelare, Träningsmöjligheter, Slipare, Materialare, 
Klubbledning, Publik, Busschaufför, Kockar,  Styrelse,  
Klubbchef, Ungdomssektion, Ideella krafter, Sponsorer, 
Massörer, Läkare, Sjukgymnaster, Gruppdynamiker, Resor & 
logi, Hälsa, Ledarskap.


• Exempel från igår avseende kockens roll: 16 kilo mat - 16 
spelare. 



Elitseriens yngsta men mognaste grupp 

 



Kort om bandy
• 11 spelare


• 3 domare


• 45 X 2 minuter


• 14 lag i Elitserien


• 26 matcher i grundserien


• Bollhastighet 200 km/h


• Skridskohastighet ca 45 km/h


• Antal km per match ca 30 km



Mattias och lagets prestation i sitt sammanhang 
 
-för att förstå vad laget gjort behöver vi förstå kontexten. 

Källa/klipp: MVT



Källa/klipp: MVT



Källa/klipp: MVT



Källa/klipp: MVT



Hur vet vi att vi har lyckats med programmet?

• Öka sammanhållningen


• Motivationen att göra varandra bättre


• Större förståelse hur jag påverkar gruppens/övriga individers 
prestation genom mitt sätt att vara


• Hur just jag kan bidra till att vi som grupp presterar bättre


• Gemenskapen blir ännu bättre


• Vi ser oss själva som vinnare


• Mentalt starkare i de matcher som står och väger



Bli proffs på att 
samarbeta

Vad vill vi uppnå med programmet?

1. Öka sammanhållningen och gemenskapen 
ytterligare

2. Öka förmågan att göra varandra bättre

3. Mentalt starkare i de matcher som står och väger

4. Öka förståelsen för hur jag kan påverka/utveckla 
gruppen/övriga individers prestation genom mitt sätt 
att vara
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Bli proffs på att 
samarbeta

Per 
Gullbrand

Utvecklingsområden under utbildningen/programmet
Förvandla kunskap, insikt & 

information till kollektiv 
genomförandekraft

Mitt bidrag till lagets 
utveckling

Förståelse för känslors 
påverkan på individ, grupp & 
resultat

Förståelse för hur 
individuella drivkrafter 
påverkar beteenden och 
relationer

Gruppdynamik - 
förståelse och förmåga att 
utveckla gruppen mot ännu 
högre grupp-prestation

Ge och ta 
utvecklande feedback

Kommunikation

Gruppers 
beslutsprocesser

Öka förmågan att lyssna

Självinsikt

Reflektion







Gemensamma & 
delade mål







Tankar och slutsatser
• Elitseriens yngsta men mognaste grupp.


• Ett stort fokus på att skapa delade och gemensamma målbilder - på matchnivå (taktisk) 
och på (strategisk) säsongsnivå.


• Inte ett ord om resultatmål (förutom att bli ett etablerat elitserielag) 


• Gruppens storlek (210 unika relationer) är tufft att hantera tidsmässigt.


• Gå inte in i omklädningsrummet efter förlust.


• God förmåga hos laget att snabbt ta fram det bästa hos nya spelare


• Ett naturligt ledarskap (Mattias) perfekt anpassat efter gruppens fas 3-4. 


• Både enklare (mycket motiverade individer) och svårare än näringslivet (resultat vinst/
förlust)


• IFK pendlar mycket bra mellan utförande och reflektionsfas.


• Svårt att inte bli en i gänget – roligt men inte alltid optimalt för resultatet.



Om du vill vara med i vår gemenskap finns alla möjligheter!


Hör av dig!
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Tack!
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