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Brief: Kontakten med Memira skapades 6 månader före den inplanerade konferensen 
som skulle äga rum på Steam Hotel i Västerås. Med sina 220 deltagare från de nordiska 
marknaderna sökte man ett annorlunda och nytt koncept på aktivering som skulle 
passa in i konferenstemat: Superhjältar. 

Önskemålet var att aktiviteten skulle innehålla ett 
tävlingsmoment, hålla en hög energinivå och samtidigt 
sammanföra olika avdelningar. Aktiviteten skulle hållas på 
engelska och avsatt tid var 120 minuter. Lösningen skulle 
även inkludera specifika moment för ledningsgruppen och 
projektgruppen. 

Lösning: För att besvara önskemål om både tema, 
tävling och energi skapade vi en skräddarsydd lösning 
bestående av två delar. Den ena utgjordes av en 
trekamp med tre engagerande och teambuildande 
huvudstationer och den andra var en digital inramning 
för att förstärka superhjältetemat och addera kreativa 
och teambuildande uppdrag mellan huvudstationerna. 
Dessa uppdrag kommunicerades till lagledarna via vår 
skräddarsydda app. 

Vi hade tema superhjältar på vår kick-off och redan från start var Aktiviteter 360 väldigt 
måna om att skapa ett koncept som passade in i temat. De tog fram en företagsanpas-
sad app med superhjältetema och skapade aktiviteter efter våra önskemål och specifika 
krav. Vi är väldigt nöjda med samarbetet och servicen vi fick från Aktiviteter 360 – ett 
superglatt, trevligt och servicefokuserat gäng.      
       - Sara Ekvall, Memira
       HR Generalist
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En roligare värld!



Deltagarna delades in i tre större grupper per station och sedan vidare i mindre lag för 
att säkra varje persons deltagande och vikten att uppmärksamma att alla var ett viktigt 
kugghjul för framgång. Lagen hade utsett en lagledare som bar en superhjältemantel i 
olika färger för att förstärka temat och tydliggöra lagtillhörigheten. 

Vid de tre huvudstationerna som utgjorde stommen i vår trekamp fanns sex lag som 
roterade runt efter en given tid. På varje station fanns personal från oss som ansvarade 
för introduktion och genomförandet. 

Under tiden laget roterade mellan huvudgrenarna hade vi avsatt tid för att lagen 
skulle hinna med de extra uppdragen som kommunicerades till lagledarna via appen. 
Uppdragen var en mix av ett superhjälte-quiz och kreativa gruppuppdrag. Dessa var 
väldigt uppskattade och flera av lagen hann göra klart alla extra uppdrag, i jakten på de 
viktiga extra poängen. 

En finalgren bestående av bågskytte skapades för de sex lagen som lyckades samla 
flest poäng, i trekampen men också från de extra uppdragen. Projektgruppen fick i 
uppdrag att störa finalisterna i rollen som ett yttre hot i enlighet med superhjältetemat.

Det vinnande laget utropades senare i samband med middagen. Samtliga bilder och 
video skickades till kund för visning. 

Resultat
En väldigt lyckad, väl avvägd aktivitet där det önskade tema gick som en röd tråd 
genom hela aktiviteten och där deltagarna helt klart fick upp tävlingsandan och energi. 

En roligare värld!

Tävling med en twist!
Ett lag hade på eget initiativ lurat 
övriga lag genom att kommunicera 
ut ett extra uppdrag med löfte om 
många extra poäng. A for effort! 


