
Hybridrevolutionen
Herr Omar – Jörgen Dyssvold och Madelene Lettman

Gå gärna in på menti.com och ange kod 89 86 02 3



INNAN DÅ NU SNART SEN

Digitalisering i expressfart
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Hybridevent

Satellitevent

Färre

Kortare

Mer genomarbetade
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Blir allt digitalt sen?

•Många uppskattar att man kan delta utan att resa

• Arbetsgivare sparar pengar på resor och hotell

• Resfria möten blir ett viktigt inslag i företagens miljöpolicy’s

• Sannolikt blir 30-50% av alla möten/event och/eller 
deltaganden digitala i spåren av pandemin



Inte en fråga om antingen eller

Fysiskt

Samma för alla

Live

Enskilt
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–

–

Digitalt

Individualiserat

Förproducerat

Tillsammans

Litet

Framtiden 
består av 

kombinationer



Olika typer av event & möten
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Hybrider

Se på som två olika 
event, där vissa 

aktiviteter är 
gemensamma för 

fysiska och digitala 
deltagare

Den digitala 
kanalen öppnar för 
mångdubbelt fler 
och nya deltagare, 
och ger fler 
möjlighet att delta



Satelliter

Minskat resande 
när man kan delta 
på en ort närmare 
där man bor.

Kan vara sändning 
från en ort eller 
mellan de olika 
fysiska platserna.

En ”plats” kan också vara 
en ”virtuell salong/arena”, 
där deltagarna fysiskt 
sitter på olika platser.



Ekosystem

Centralt 
producerat 
live-innehåll

Lokala event med blandat 
centralt och lokalt live-
innehåll, och lokala 
aktiviteter

Individuella deltagare kan 
delta på distans i det 
centrala, eller ett av de 
lokala eventen.





Event & möten
i pandemins spår
– några trender



Det lilla blir det nya stora

.. men deltagarna kan bli mångdubbelt fler. 



Ute blir det nya inne



Innehållet blir mer 

cirkulärt (återbrukat)



Tillsammans-
tittande



Timmen blir den nya

halvdagen



Kultur på distans

permanentas

och blir en ny

verksamhets-

gren



DX –
Distansupplevelser





Tips för lyckade
digitala och
hybridevent



Tips för lyckade 
digitala event

Paketera om innehållet så det 
passar för digitalt deltagande

- Mer variation

- Kortare 

Innehåll

Lägg in en övning i starten där 
alla får berätta om eller göra 
något

Incheckning

Lägg in inslag som gör passiva 
åskådare till aktiva deltagare

- Omröstningar

- Frågor & Svar sessioner
- Quiz, med mera

Interaktion

Ritualer

Fysiska saker

Symboliska aktiviteter,
t ex tända ett ljus tillsammans

Skicka ut saker inför eventet, som 
kan skapa en känsla av 
gemenskap

- Fika
- Klädesplagg

- Humörstickers



Verktygslådan



Tips för lyckade 
hybridevent

Se på hybrideventen som två 
event, där vissa aktiviteter är 
gemensamma för båda 
deltagargrupperna

Två event

Skapa en virtuell arena för den 
digitala publiken, och som 
matchar den fysiska arenan

Virtuell arena

Ta hjälp av interaktionsverktyg 
som kan användas (samma) av 
både de fysiska och de digitala  
deltagarna

Interaktion

Segmentera
Erbjud olika paket av 
aktiviteter och innehåll i 
olika prisklasser för de 
fysiska och de digitala 
deltagarna

Kom ihåg att 
digitala deltagare 
också kan och vill 
delta i grupp!



Frågor?
herromar.se

herromar@herromar.com

Telefon 08 – 684 560 00


