
Gissa svaren
Engagera medarbetarna även 
i större möten genom att be 
dem gissa svaren, förslagsvis 
via Kahoot. 

Svaren kommer sedan upp på 
storbildskärm/delad skärm 
och det rätta svaret 
presenteras.

TIPS 1

Rundtur
Ta en virtuell rundtur tillsam-
mans. Res genom Vatikanen, 
ett akvarium eller hemsökt 
hus? 

Ta lite tid för efterforskning 
för att se vilka som är de bästa 
onlineturerna och som skulle 
vara intressant för just ert 
team.

TIPS 2

Hälsoutmaning
Motivera medarbetarna till att 
röra på sig genom att anordna 
stegtävling, digital tipsrunda 
eller liknande.

TIPS 5

Pausfilm
Vid längre möten är det viktigt 
att lägga in pauser. 

Varför inte  sätta in en pausfilm 
med kontorsyoga?

TIPS 3

Kylskåpslek
Alla medarbetare tar en bild i 
deras kylskåp så att man ser 
innehållet. Sedan får alla  
deltagare skriva ned vems
kylskåp de tror att det är. 

Flest poäng vinner. Även här 
kan ni med fördel använda er 
av appen Kahoot.

TIPS 4

10 tips på hur ni kan stärka 
er digitala teamkänsla

[ TILL KYLSKÅPSDÖRREN]



Fira händelser & 
milstolpar
Fira jubilarier, födelsedagar 
genom presentleverans till 
hemmet. Födelsedagssången 
kan exempelvis göras via 
teams. Glöm inte vikten av att 
fira när ni nått ett stort mål 
och ge den uppskattning som 
förtjänas för att hålla motiva-
tionen uppe.

TIPS 8

...fortsättning

[ TILL KYLSKÅPSDÖRREN]

Utbildning
För samman medarbetare 
som arbetar på distans 
genom att fokusera på samma 
ämne eller för att lära sig  
något nytt  tillsammans.  

TIPS 10

TIPS 6

Västindien
Bjud in till en träff i söderhavet 
där ni lägger en strand som 
bakgrundsbild? Sätt på lite 
skön beachmusik i bakgrun-
den, på med solhatten och 
sätt en alkohofri parplydrink i 
handen för bästa effekt. 

TIPS 7

Donut
Donut är en Slack-app som 
varje vecka slumpmässigt 
parar ihop två teammedlemmar 
för ett samtal (kan även göras 
utan Slack). 

Detta är en utmärkt aktivitet 
som kan implementeras i hela 
företaget i syfte att få olika 
team att lära känna varandra. 

Förbered en lista över roliga 
frågor som kan bryta isen vid 
varje samtal.

TIPS 9

Hemma hos
Arrangera en virtuell rundtur i 
ditt hem för dina kollegor, a la 
kultserien MTV Cribs. 



Har du frågor eller vill veta mer 
om modernt HR-arbete är vi 

alltid redo att hjälpa dig. 

Mårten Andersson 0706 122 621 [Flourish]
marten@flourish.se

Flourish används idag av både svenska och internationella team 
som jobbar på distans och där chef & HR behöver insikter för 
att säkerställa en produktiv och trygg arbetsmiljö.

Ulf Larsson 035 71 00 333 [Quicksearch]
ulf.larsson@quicksearch.se 

Quicksearch har närmare 25 års erfarenhet av löpande feed-
back från kunder och medarbetare och hjälper idag kunder 
som exempelvis Karlstads Universitet att hantera organisatoriska 
utmaningar utmaningar som distansledarskap. 

Astrid Svedérus 0704 944 857 [Tema HR]
astrid@temahr.se

Tema HR arbetar för att stärka HR och chefers roll i organisationer 
genom att främja ett evidensbaserat arbetssätt och erbjuda 
lärorikt innehåll inom bland annat rekrytering, organisations-
psykologi och ledarskap. 


