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DESIGN I FÖRETAG MMK070
Industrial Design

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ.adj. Per Kristav,
Maskinkonstruktion. Rekommenderade förkunskaper: MMK080 Form och färg.
Prestationsbedömning: Varje projektgrupp redovisar sitt resultat i form av rapport,
modell och övrig information i anslutning till en projektredovisning. De vid denna
presentation redovisade insatserna bedöms gruppvis. Det betyg som var och en av
deltagarna erhåller baseras även på individuellt valt fördjupningsarbete. Hemsida:
http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Kursen syftar till att ge insikt i vad som kan uppnås genom integration av designinsatser i
ett företag samt förtrogenhet med de arbetsmetoder och synsätt som finns inom
designområdet.

Färdighetsmål
Avsikten är att kunskaperna skall ge möjlighet att kunna påverka, medverka och utvärdera
ett företags designinsatser i produktutvecklingsverksamhet. Förvärvade kunskaper och
insikter skall vidare kunna utgöra en plattform för vidare självständig utveckling inom
designområdet.

Innehåll
Designområdet har blivit allt mer betydelsefullt för företagens konkurrensförmåga.
Behovet att profilera och positionera sina produkter gentemot den globala
konkurrenssituationen har ökat. I företaget blir designarbetet allt mer ett gemensamt fält,
där olika aktörer tvingas samordna sina insatser, för att uppnå en estetisk och funktionellt
tilltalande slutprodukt. Kursens uppläggning bygger på ett praktiskt orienterat
designprojekt i samarbete med ett industriföretag. Kursen presenterar de viktigaste
aspekterna av produktdesign som en industridesigner använder sig av i sitt arbete. I
kursen ingår gästföreläsningar av yrkesverksamma industridesigners samt studiebesök på
designbyrå.

Kursen genomförs i form av:

Föreläsningsserie med inriktning mot design management, designprocessen och●

designmetodik, produktpolicy, formlära och ergonomisk utformning.
Teorikunskaper redovisas i form av ett projektarbete i ett industriföretag. Projekten●

http://www.mkon.lth.se


genomförs i arbetsgrupper om 3�5 teknologer per grupp. Varje grupp redovisar sitt
resultat i form av en gemensam rapport och/eller fysisk modell i samband med en
presentation vid kursens slut.
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