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Allmänt 
Kontextuella utforskningar handlar om att få verktyg för att undersöka ett specifikt sammanhang 
med olika användare och intressenter. Ett flertal designmetoder används med fokus på 
prototyputveckling, ergonomiska undersökningar och studier av människors upplevelser och 
handlingar.  Denna modul handlar om att få verktyg för att undersöka ett specifikt sammanhang med 
olika användare och intressenter. Video används i syfte att låta studenterna studera hur människors 
beteende påverkas av miljön, produkter och förväntningar. 
 
I denna modul kommer studenter från Industridesign kandidat år 2 tillsammans med studenter från 
samma år på Inredningsarkitektur & Möbeldesign arbeta fram förslag på framtidens nattåg. 

Lusten att resa, att se andra länder, uppleva andra kulturer och andra klimat, är mänskligt och en del 
i vår nyfikenhet. Har vi dessutom turen att leva i en del av världen där vi får röra oss relativt fritt 
mellan olika länder är resandet för många en självklar del av livet. En resa kan vidga våra vyer, skapa 
förståelse för andra kulturer, utveckla oss som människor och ge oss minnen för livet.  

Samtidigt gör klimatförändringar att det sätt vi reser på idag inte längre är hållbart. En omställning 
mot ökat tågresande istället för flyg är en viktig klimat- och samhällsfråga. Nattåget har förmågan att 
låta oss resa medan vi sover, något som radikalt förkortar upplevelsen av restid när vi skall ta oss från 
t.ex. Stockholm till kontinenten. 
 
Klimatets förändring diskuteras ofta som en framtidsfråga. Men mätningar och observationer visar 
att klimatet redan förändrats till följd av människans påverkan. Många av de klimatförändringar som 
observerats saknar motsvarighet under tusentals år. Källa: 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-forandras/ 
 
Naturvårdsverket släppte under torsdagen 31 oktober 2019 sin preliminära kvartalsstatistik över 
Sveriges växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen i Sverige ökat med 3,4 procent under andra 

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-forandras/


kvartalet 2019, jämfört med samma period 2018. Främst skedde ökningen från svenska transporter, 
med en ökning på 13 procent. Källa: 
https://www.naturvardsverket.se/snabbutslapp 
 
Flygets klimatpåverkan är stor. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats 
sedan början av 1990-talet. Svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flyget svarar för lika 
stora utsläpp som hela personbilstrafikens i Sverige. Källa: 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatp
averkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/ 

Mycket behöver göras för att bygga upp en struktur som kan stödja ett utökat internationellt 
tågresande från Sverige. Det handlar om allt från hamonisering av biljettsystem och signalsystem till 
byggandet av en fast förbindelse mellan Rödby och Puttgarten. Men även själva tågen behöver 
ifrågasättas och ny-utformas för att göra dem attraktiva för de som kan tänka sig att byta från flyg till 
tåg.  

Uppgift 
Studenterna kommer arbeta gruppvis om 5 personer i varje grupp, 3 personer från IA och 3 från ID. 
Målet är att genom utforskande, byggande av prototyper, observationer  och tester arbeta fram 
förslag på nya utformningar av nattåg. Genom en serie föreläsningar introduceras studenterna till 
olika perspektiv med relevans för utforskandet. 
 
Er uppgift är att: 
1. Upprätta utforskningsbeskrivning och problemformulering gruppvis. Utforma detta baserat på era 
kontextuella studier / resor med tåg samt lärdomar dragna från föreläsningar. 
2. Utforma ett gestaltningsproblem. 
3. Bygga fysiska prototyper för att undersöka era idéer. Testa prototyperna och bygga nya. 
4. Modeller i relevant skala 
5. Utsnitt i skala 1:1 där estetiska och funktionella beslut, materialval etc. framgår tydligt. 
5. 3D-modellera förslag och skapa 3D-genererade bilder som kommunicerar era tankar och idéer. 
6. Skapa förslag i 3D som ni och andra kan utforska genom VR. 
7. En poster 
 

Lärandemål 
Efter avslutat delmoment ska den studerande visa förmåga att:  
- på ett grundläggande sätt utforska en kontext  
- utforska och identifiera problem och behov från ett användarperspektiv genom användningsstudier, 
prototyper, observationer och tester i en specifik kontext  
- använda video för utforskning och dokumentation  
- gestalta designförslag utifrån den undersökta kontexten med fokus på användande 
 - i samarbete med andra sammanställa och kommunicera grupparbeten skriftligt, muntligt och med 
bilder. 
 
Kursens uppläggning och undervisningsformer 
I denna modul utforskar studenterna gruppvis förslag på NATTÅG i samverkan med SJ. De 
introduceras till ämnet genom föreläsningar. Modulen börjar med en serie föreläsningar med 
relevans för ämnet. Modulen genomförs tillsammans med studenter från Inredningssarkitektur & 
Möbeldesign.  
 

 

 

https://www.naturvardsverket.se/snabbutslapp
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/


Betygskriterier 

För betyget godkänt ska studenten göra detta; 

• visa att hen har använt metoder och arbetssätt som har varit lämpliga för projektet och kunna 

argumentera för valet av dessa, 

• bedöma kvaliteten på egna och andra studenters arbete och designförslag i relation till relevansen 

för avsedda användare och andra intressenter, 

• förklara och motivera designförslag på ett sätt som är meningsfullt och begripligt för involverade 

intressenter, 

• föra ett artikulerat resonemang kring designförslagens gestaltning och redogöra för tagna 

gestaltningsbeslut, 

• aktivt delta i lektioner, handledning, presentationer och aktiviteter under kursens gång, 

• aktivt delta i grupparbetet och medverka till att gruppens uppgifter blir lösta (användningsstudier, 
prototypbygge, produktion och sammanställande av gemensam booklet, presentationer och 
utställningsbygge).  
 
Kurslitteratur och övriga läromedel 
Kommer att presenteras i samband med modulstart måndag vecka 38 

 

Schema 
Se Canvasschemat för IDK215 Modul 3: Kontextuell utfoskning NATTÅG 
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