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Om ICED 2021

ICED står för International 
Conference of Engineering Design 
och är en världsledande 
produktutvecklingskonferens.

Chalmers stod värd för konferensen 
år 2021 och med tanke på de 
rådande restriktionerna till följd av 
Covid-19-pandemin beslutade 
arrangörerna att anordna en 
hybridkonferens. 



Om ICED 2021

• Ca 540 deltagare registrerade 
på webbmodulen inkl 50 st
fysiska deltagare

• Använde sig av plattformen 
Trippus där de byggde upp sitt 
event och integrerade Zoom-
länkar för att visa forskares 
presentationer. Ca 370 
vetenskapliga artiklar 
presenterades i olika zoom-rum 
under parallella sessioner.



Om ICED 2021

• Livestream från Runan på 
Chalmers som streamades via 
Youtube. Det som 
livestreamades fysiskt var 
välkomstceremonin och key
notes, samt vissa ”sessioner”.

• Konferensen avslutades med en 
workshopdag, två olika hubbar 
där hälften av de fysiska 
deltagarna var på CampX på 
Volvo Group och hälften på 
Veras Gräsmatta på Chalmers. 
Deltagarna online fick följa det 
som hände på båda hubbarna, 
men hade workshoparbete med 
övriga onlinedeltagare. 



Om ICED 2021

• ICED har en programpunkt som 
heter Marketplace, där kan 
forskarna presentera sina 
prototyper och samtidigt 
diskutera och svara på frågor. 
Detta gjordes i 
Trippusutställarmodul där det 
fanns liknande möjligheter. 
Drygt 25 personer ställde ut.

• Ett mingelverktyg, Gathertown, 
användes som var öppet under 
hela tiden.

• Allmän chatt fanns i Trippus
och en chatt för att ställa frågor 
i respektive zoom-rum.



KapitelrubrikOm ICED 2021

• Under de parallella sessionerna (8 block under 3 dagar med 8-9st i 
varje block), där de vetenskapliga artiklarna presenterades fanns 
”sessionshjälpare” som såg till att alla Zoom-möten flöt på smidigt 
och att presentationerna höll max 5 minuter.

• Två supportpersoner ifrån Trippus fanns tillgängliga för snabba 
ändrar/uppdateringar samt för att ladda upp filmer från alla sessioner 
i webbmodulen. Med deltagare från hela världen i olika tidszoner var 
det viktigt att göra eventet tillgängligt över längre tid. Deltagarna 
kunde komma åt filmerna i drygt 2 veckor efter konferensslut. 




