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Industridesign med fokus på projekt / Industrial design with focus on projects 

Modul 4: Projekt med fokus på hållbarhet 

Module 4: Project with focus on sustainability  

 

Course leader: Anna Maria Orrù - Senior Lecturer at ID Konstfack 

Guest teachers: Mikael Lindström (Affiliated Senior Lecturer),  Jonas Ahnmé (Senior 

Lecturer), Cheryl Akner-Koler (Professor) 
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Description 
The module introduces basic sustainable development, a product's life cycle and circular 
perspectives. Students are introduced to technical material flows. Based on specific 
approaches, the student is allowed to explore and design circular designs. The student 
should be able to relate to and discuss the complexity of design and sustainable 
development in a reflective way. 
 
This is a four-week module that has a two-fold approach where IDBA1 students will (1) learn 
about and apply methods for Circular Design, (2) learn and reflect upon production 
techniques and material. Within these areas students will examine waste, material flows, 
urban mining, repair and reuse, remanufacturing and develop an inherent relation with 
materials and re-use from a sustainable perspective in product design. 
 
This module introduces Circular Design which is a field that converts the linear production of 
products into circular flows in order to decrease the impact on our environment. In this 
course, the focus will be on Design for Disassembly (DFD) through looking at repair, reuse 
and redesigning approaches. Parallel to this, the students will integrate thinking with circular 
design in mind. All in all, the course task is built on exploring this area through a sustainable 
design lens.  
 
For the task, students will be expected to put the weight on testing out methods and gestalt 
for their insights, and simultaneously understanding circular flows. In order to achieve this, 
the course is supplemented with lectures from experts in the field, group assignments, site 
visits, workshops and a literature study and seminar.  
 
 



Beskrivning 
Modulen introducerar grundläggande hållbar utveckling, en produkts livscykel och cirkulära 
perspektiv. Studenter introduceras till tekniska materialflöden. Baserat på specifika 
tillvägagångssätt får studenten att utforska och prototypa cirkulär design. Studenten ska 
kunna förhålla sig till och diskutera komplexiteten i design och hållbar utveckling på ett 
reflekterande sätt. 
 
Detta är en fyra veckors modul som har en tvåfaldig strategi där studenterna kommer (1) att 
lära sig om och tillämpa metoder för Circular Design, (2) lära sig och reflektera över 
produktionstekniker och material. Inom dessa områden kommer studenter att undersöka 
avfall, materialflöden, urbant gruvdrift, reparation och återanvändning, åter-tillverkning och 
utveckla en inneboende relation till material och återanvändning ur ett hållbart perspektiv 
inom produktdesign. 
 
Denna modul introducerar Circular Design, som är ett fält som konverterar den linjära 
produktionen av produkter till cirkulära flöden för att minska påverkan på vår miljö. I den här 
kursen kommer fokus att ligga på Design för disassembly (DFD) genom att titta på 
reparation, återanvändning och omdesign. Parallellt med detta kommer eleverna att 
integrera cirkulär design-tänkande. Sammantaget bygger kursuppgiften på att utforska detta 
område genom en hållbar designlins. 
 
För uppgiften förväntas eleverna lägga stor vikt vid att testa ut metoder och gestalta deras 
insikter och samtidigt förstå cirkulära flöden. För att uppnå detta kompletteras kursen med 
föreläsningar från experter inom området, gruppuppgifter, platsbesök, workshops och en 
litteraturstudie och seminarium. 
  

 
Learning outcomes   

● give a basic account of factors that affect sustainable development related to 
products 

● give a basic account of the life cycle of a product 
● manage aspects of sustainable development through the design of a relevant design 

proposal 
● in a fundamental way, critically reflect on the role and consequences of industrial 

design in our world. 
● reflect on how choices in the design process have an impact on environmental impact 

in a wider context 
 
Lärandemål  
Efter avslutad modul ska den studerande visa förmåga att:  

● på ett grundläggande sätt redogöra för faktorer som påverkar hållbar utveckling 
relaterat till produkter 

● på ett grundläggande sätt redogöra för en produkts livscykel 
● hantera aspekter av hållbar utveckling genom gestaltande av ett relevant 

designförslag 
● på ett grundläggande sätt kritiskt reflektera kring industridesigns roll och 

konsekvenser i vår omvärld 
● reflektera kring hur val i designprocessen har inverkan på miljöbelastning i större 

sammanhang 



Course content 
The Module starts out with an introductory presentation of the subject of Sustainable 

development, Circular Design & Design for Disassembly. The first weeks are focused on 

circular design through waste, reuse/repair, recycling, and material thinking. They are 

underpinned through lecturers having various perspectives and field trips that offer insights 

into the sustainability challenges we face. Through a literature seminar the students focus on 

sustainable materials, processes and production supplemented by readings from the course 

literature. Week 3 will focus on extended material thinking, experience and approaches in 

terms of sustainability. The final week, students will apply what they have learned on the 

course to reassess a BA3 exam project, and also prepare for their final presentation of their 

own course task.  

 
Assignments There are 5 assignments during the course: 

1. literature study and seminar which will be presented to the class 
2. An ongoing DFD (Design for Disassembly) task that students drive their own process 

will be presented in the final week with support from tutoring sessions 
3. an assessment of a BA3 exam project in terms of sustainability, along with a voting on 

the most ‘sustainable’ from the group 
4. an ageing-material task  
5. evaluation of the course and a short reflection statement ‘sustainability manifesto’ 

on the last day 
 

Kursinnehåll 

Modulen inleds med en introduktion av ämnet hållbar utveckling, cirkulär design och design 

för demontering. De första veckorna fokuserar på cirkulär design genom avfall, 

återanvändning / reparation, återvinning och materialtänkande. De understöds genom att 

föreläsare har olika perspektiv och fältresor som ger insikt i hållbarhetsutmaningarna vi står 

inför. Genom ett litteraturseminarium fokuserar eleverna på hållbara material, processer 

och produktion kompletterat med läsningar från kurslitteraturen. Vecka 3 kommer att 

fokusera på utökat materialtänkande, erfarenhet och tillvägagångssätt när det gäller 

hållbarhet. Den sista veckan kommer studenterna att använda det de har lärt sig på kursen 

för att ompröva ett BA3-examensprojekt och också förbereda sig för sin slutliga presentation 

av sin egen kursuppgift. 

 

Uppgifter Det finns fem uppgifter under kursen: 

1. litteraturstudie och seminarium som kommer att presenteras för klassen 

2. En pågående DFD (Design for Demontering) -uppgift där studenterna driver sin egen 

process kommer att presentera under den sista veckan med stöd från handledningar 

3. en utvärdering av ett BA3-examensprojekt i fråga om hållbarhet, tillsammans med en 

omröstning om det mest ”hållbara” från gruppen 

4. en åldrande labbdagbok 

5. utvärdering av kursen och ett kort reflektionsuttalande 'hållbarhetsmanifest' den 

sista dagen 



Grade criteria / Betygskriterier 

In order to get a passing grade the student should: 

● actively participate in group work, as well as tutoring sessions, presentations and 

activities during the course of the module 

● Aktivt delta i grupparbetet, handledningar, presentationer och andra aktiviteter 

under modulen. 

● complete all assignments 

● slutföra alla uppgifter 

 

Grading scale Fail (U), Passed (G) 

För modulen används betygskalan Underkänd, Godkänd. 

 
 
Course literature / Kurslitteratur 
See canvas / Se canvas 
 
 
Schedule / Schema 
The Course is held week 14 (30/3) till week 17 (24/3)  
See Canvas Calendar for a detailed everyday schedule 
 
Kursen hålls vecka 14 (30/3) till vecka 17 (24/3) 
Se Canvas-kalendern för en detaljerad vardagsschema 
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