
Miki Island™ 
Spela er till bättre 
teamprestanda



Group Development Questionnaire® och 
Integrated Model of Group Development, som 
bygger på Susan Wheelans forskning, utgör 
grunden för en ny digital lösning som har 
utvecklats i syfte att förbättra 
teamprestationer genom spelifiering. 



En distansutbildningsupplevelse för team

Denna nya teamintervention möjliggörs genom ett samarbete mellan GDQ 
Associates och aeqlia. Båda parterna har en stark övertygelse om att kursdeltagare 
och team kan få det bästa från alla världar: en rolig, samarbetsinriktad och 
engagerande utbildningsupplevelse baserad på beprövad forskning och metodik 
som förbättrar prestationerna på jobbet. Allt digitalt och på distans.

• Digitalt upplevelsebaserat utbildningsprogram
• Teambaserade beslut och reflektioner
• Utformat och utvecklat baserat på Susan Wheelans forskning
• Facilitatorlett och helt virtuellt på valfri videokonferenssystem
• Digitala samarbeten och reflektioner med GDQ-frågeformulär, ordmoln och 

opinionsundersökningar



Processen

Upplevelsen (1,5 
h)

Debriefingen 
(1,5 h)

Workshop för tillämpning i 
verksamheten (30–45 

min.)

Ställs inför 
utmaningar 

i spelet
Lös och lär

Tillämpa 
lärdomarna 
på jobbet



Ställs inför utmaningar i 
spelet
Upplevelsen



Workshopen Miki Island™



Kursdeltagarna får spela ett spel med andra teammedlemmar i en fiktiv miljö, vilket gör att de 
öppnar upp för nya möjligheter och lärdomar, släpper sitt ”standardbeteende” på 
arbetsplatsen och tar med sitt sanna jag till spelet. 

Spelet Miki Island™ har utformats för att återspegla verkliga verksamhetsutmaningar som 
team ställs inför på arbetsplatsen. Det baseras på ramverket Educate, Entertain, Inspire & 
Apply™ som har utvecklats av aeqlia.

• 5–150 + deltagare
• 3–4 h virtuell workshop
• Plattformsoberoende (Zoom, Teams, Bluejeans …)
• Facilitatorlett: 100 % digitalt och på distans
• Samarbets- och teambaserade spelbeslut



Storyn

Du och teamet har belönats med en resa till Hawaii för era 
fantastiska arbetsresultat under året och har packat resväskorna 
med allt ni behöver som solkräm, bikini och bakfyllepiller. Och nu är 
ni ombord på planet.

Ni har tur, för med er på planet finns även den världsberömda 
äventyrerskan Grizz! När ni flyger över Miki Island, ön som hon 
upptäckte för några år sedan, berättar hon mer om ön och ni får 
bland annat veta att ordet Miki kommer från det hawaiiska ordet för 
”snabb och flink”. Hon var definitivt tvungen att vara extremt smidig 
för att överleva där nere.

Plötsligt får planet tekniska problem. Kabintrycket sjunker, alla 
svimmar av och planet kraschar någonstans på Miki Island. 

När du vaknar är ditt team de enda överlevarna. Ni har ett begränsat 
antal dagar på er att nå marinbasen på andra sidan ön och har 
begränsat med information. 

Ert uppdrag är att ta er igenom öns djungel till den enda 
räddningsplatsen, eller dö. Många faror väntar er på ön ...

Bara de starka kommer att överleva!



Lös och lär
Debriefen



Debriefen

Teammedlemmarna utvärderar och reflekterar över en gemensam upplevelse. Syftet är att 
stimulera lärande, identifiera förbättringsområden och planera för framtiden. Regelbunden 
teamdebrief resulterar i delade mentala modeller. 

Forskning visar att individer och team som använder teamdebrief är effektivare jämfört med 
individer och team som inte ägnar sig åt teamdebrief. Effektiviteten ökar med i genomsnitt 
25 %. 

(Tannenbaum & Cerasoli, 2013)



Stadie 1: Tillhörighet och trygghet

Detta är några spelanalogier som är integrerade i programmets speldesign och debriefas
och diskuteras under utbildningsmodulerna.

GDQ I

Inkluderings- och trygghetsfrågor – Teamet har bara 60 minuter på sig för att nå 
räddningsplatsen. Kommer det att ha en inkluderande beslutsprocess eller blir det en 
enmansshow?

Bristande struktur – Videokommunikation, olika skärmar, olika roller, överväldigande
information. Teamet sätts på prov och får se hur effektivt det faktiskt samarbetar i en
virtuell värld.



Stadie 2: Opposition och konflikt

Detta är några spelanalogier som är integrerade i programmets speldesign och debriefas

och diskuteras under utbildningsmodulerna.

GDQ II

Konflikt – Många olika strategier och taktiker kan tillämpas under spelet så 

meningsskiljaktigheter och konflikter måste hanteras effektivt inom teamet.

Tecken på framväxande struktur – För att nå räddningsplatsen så snabbt som möjligt har

teamet olika milstolpar som måste passeras (delmål) som ger möjlighet att granska

situationen och lära sig något mellan varje milstolpe.



Stadie 3: Tillit och struktur

Detta är några spelanalogier som är integrerade i programmets speldesign och debriefas
och diskuteras under utbildningsmodulerna.

GDQ III

Tillit/samarbete/positiva känslor – Teamet behöver specifika resurser varje dag för att 
överleva. Kan du maximera dina resurser och leverera högsta möjliga värde för ditt team?

Ledare som resurs – Resurser, information, strategi, kommunikation … Det finns mycket 
som behöver göras för att överleva och det krävs att alla teammedlemmarna bidrar. 
Kommer alla att kunna ta ledningen eller kommer några teammedlemmar att svika teamet?



Stadie 4: Arbete och produktivitet

Detta är några spelanalogier som är integrerade i programmets speldesign och debriefas

och diskuteras under utbildningsmodulerna.

GDQ IV

Effektiv organisation – Ön där du befinner dig med ditt team är ogästvänlig. Informationen 

är ofullständig och landskapet ändrar sig ständigt. Kommer teamet att kunna anpassa sig 

och ändra strategi och taktik för att maximera prestationen?

Kultur/Normer/Värden – Vägen till räddningsplatsen är fylld av utmaningar och hinder. 

Kommer teamet att kunna hålla ut och stå emot eller kommer det att ge upp längs vägen?



Make it happen
Workshop för tillämpning i 
verksamheten



Tillämpa lärdomarna på jobbet

Vi engagerar kursdeltagarna och teamet både känslomässigt och rationellt för att gå från
medvetenhet till beteendeförändring och prestationsförbättring.

Ni kan använda det för att tillgodose olika verksamhetsbehov:

● Virtuell workshop eller konferens

● Coachningsprogram för teamutveckling

● Ledarskapsutveckling eller företagslansering



Sammanfattning

P R I S

Play

Ett digitalt, 

engagerande och 

teambaserat spel 

med ditt 

distansteam

M

Reflect

Över de val som du 

har gjort i spelet och 

förstå 

spelanalogierna

Improve & learn

Om högpresterande 

och flexibla team 

med hjälp av IMGD-

modellen och GDQ-

frågeformuläret för 

gruppdiagnostik

Solve

De utmaningar som 

ditt team ställs inför 

och ta med de 

nyförvärvade 

lärdomarna tillbaka 

till arbetsplatsen

Make it happen

Skapa en 90-dagars 

ändringsplan för ett 

avsiktligt beteende.



Om GDQ Associates

GDQ Associates AB är en organisation som 

tillhandahåller tjänster av hög kvalitet inom 

områdena grupp- och organisationsutveckling, 

utbildning och professionell certifiering.

https://gdq.se/



www.aeqlia.com

Aeqlia tillhandahåller digitala upplevelsebaserade 
utbildningsprogram för distans- och virtuella team 
som grundar sig på upplevelser, beteende och 
samarbete.



Kontakta oss gärna på gdq@gdqassoc.com om du har några 
frågor.


