
Examensarbete 
VT 2008 
Elin Nordin 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICEHOTEL MÖTER ASTRONOMIÅRET I SNÖN  
Att kommunicera med hjälp av 3D-skisser i en designprocess på distans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för Informatik 
Handledare: Mikael Wiberg 

Anna Croon Fors 

 

 



  2 

Sammanfattning 

Att föra en bra kommunikation vid designprocesser är nyckeln till ett lyckat 
designresultat. Vid designsituationer där designer och projektledare inte befinner sig 
på samma ort, utan istället cirka 60 mil ifrån varandra, så går det att påstå att 
kommunikationen är avgörande för utgången av projektet. I denna designprocess 
befinner jag, som designer, mig i Umeå medan min uppdragsgivare och projektledare 
är lokaliserade i Jukkasjärvi utanför Kiruna. Mitt uppdrag som designer är att i 3D 
skapa skisser för hur interiören ska se ut i ICEHOTELS kommande samarbete med 
Astronomiåret 2009. Den fråga som jag har valt att bearbeta är således hur 
designarbete på distans kan underlättas. 

Ett tält kommer att sättas upp under vintern 2008/2009 på älven nedanför ICEHOTEL 
i Jukkasjärvi. Temat för interiören i tältet kommer att gå i samma tema som på 
hotellet, nämligen i snö och is. I tältet ska det finnas möjlighet att åka skridskor 
samtidigt som ett norrsken projiceras i taket. Med hjälp av verktyget Google-Sky och 
i samarbete med Astronomiåret 2009 så ska det finnas tillfälle att få lära sig mer om 
rymden och dess betydelse för oss människor. 

Som ett första steg i denna designprocess besökte jag ICEHOTEL för att diskutera 
projektet med ansvariga på hotellet och för att skapa en egen uppfattning om hotellet 
samt att få en känsla för miljön där. Vi bestämde att vi i designprocessen skulle 
kommunicera på så vis att jag som designer får modellera interiören i 3D för att sedan 
skicka dessa skisser till Petra, som är projektansvarig på ICEHOTEL, för att sedan ge 
mig feedback. Det huvudsakliga syfte jag har med detta arbete är att i samband med 
denna designprocess få visa att 3D-skisser hjälper designers vid arbete på distans. 
Genom en kontinuerlig e-postkommunikation med skisser i 3D så kom vi tillslut fram 
till ett färdigt resultat som både jag och uppdragsgivaren är mycket nöjda med.  

Den metod som jag har valt att använda är i huvudsak en kvalitativ metod som 
innebär att jag under designprocessen kommer att observera arbetet mellan mig som 
designer och Petra på ICEHOTEL. Jag undersöker detta samarbete i termer av tre 
tillvägagångssätt, nämligen ett besök på ICEHOTEL för att medverka på ett möte, 
design av 3D-skisser samt kommunikation via e-post.  

Fördelar med e-post i detta projekt är att det går snabbt, är lättåtkomligt och att det är 
billigt. Det har varit klara direktiv, vilket har gett ett bra flöde i designprocessen. Att 
kommunicera med e-post och 3D-skisser har definitivt gjort att vi har kommit 
varandra närmre under designprocessen. 3D-skisserna hjälper mig som designer 
genom att det är lätt för projektledaren att följa med i designprocessen och ge 
kommentarer. Nackdelarna har inte varit många, men det har uppstått vissa 
missförstånd under arbetets gång på grund av både tekniska aspekter samt otydlighet 
från båda sidor. Resultatet är dock att enligt min undersökning kan designarbete på 
distans underlättas. Detta genom att kontinuerligt skicka 3D-skisser på designen via e-
post för att på så vis utveckla designen tillsammans med resten av designteamet till en 
slutprodukt.  
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1. Inledning 
Vi lever idag i ett samhälle där allt mer blir digitaliserat. Digitaliseringen innebär en 
ökad frihet och tillgänglighet samt att kommunikationen går snabbare. Det digitala 
materialet tar liten plats, det är lätt att dela med sig och det är lättare att ta med sig i 
jämförelse med vanliga pappersritningar. Kerlow (1996) säger att de flesta artister och 
designstudios idag utvecklar sitt arbete via datorer och att de ofta levererar i digitalt 
format. Genom att ta detta till ytterligare en nivå och göra ritningar i 3D så öppnas 
helt nya möjligheter. Det går bland annat att vända och vrida ritningen för att se den 
ifrån olika håll och samtidigt få ett större djup i ritningen vilket ger en mer 
lättförståelig bild.  

Designprocesser sker idag ofta på mer eller mindre distans. På kortare distanser så 
arbetar designteamen med kontinuerliga möten samt kontakt via telefon och e-post. 
På längre distans kan det vara svårt att träffas på till exempel veckomöten. Att arbeta 
tillsammans i en designprocess på distans kan då innebära kommunikationsproblem 
eftersom det är svårt att mötas öga mot öga. Då kan det vara bra att kunna fortskrida 
kommunikationen på ett annat sätt, som till exempel via e-post eller telefonmöten.  

Under vintern 2008/2009 kommer det att anordnas ett evenemang i syfte att stimulera 
intresset för astronomi över hela världen, särskilt bland ungdomar. Detta kallas för 
astronomiåret. I samband med detta så tänker ICEHOTEL i Jukkasjärvi blåsa upp ett 
stort tält på Torneälvens is där det kommer att skapas upplevelser för de besökande. 
ICEHOTEL är ett hotell byggt helt i is och snö och är beläget 20 mil norr om 
polcirkeln. ICEHOTEL har funnits i 19 år och har både en vintersäsong och en 
sommarsäsong. Dock är vintersäsongen den som gör hotellet mest känt i och med den 
extrema interiören samt materialet hotellet är byggt i.  

Min uppgift är att som designer designa interiören i tältet samt skapa 3D-modeller till 
ICEHOTEL för att ta reda på hur det kan komma att se ut i upplevelsetältet. Det 
kommer att blandas is, snö, ljus och ljud för att skapa en så ultimat upplevelse som 
möjligt för de som besöker ICEHOTEL. Designprocessen innebär kontinuerlig 
kommunikation mellan ICEHOTEL och mig som designer. Kommunikationen består 
av e-postmeddelanden och bilder på en miljö uppbyggd i 3D där designen framgår i 
ett 3D-perspektiv i stället för en platt ritning. Genom att arbeta med denna metod ger 
det en ökad möjlighet för ICEHOTEL att följa designprocessen och se hur den 
slutliga produkten kommer att gestalta sig.  

Eftersom ICEHOTEL ligger i Jukkasjärvi, vilket är cirka 60 mil ifrån mig i Umeå, så 
kan en e-postkommunikation vara en bra lösning vid designkommunikationen. Detta 
på grund av de begränsade möjligheterna att ses på traditionella möten och diskutera 
designen öga mot öga. För det första så skulle det ta längre tid på grund av långa 
resetider och för det andra så skulle kostnaderna öka i och med allt resande samt 
boende som skulle behövas. Den fråga som jag har valt att bearbeta är således hur kan 
designarbete på distans underlättas?  

Detta sätt att arbeta på är förhoppningsvis också positivt utifrån ett ekonomsikt 
perspektiv. Det skulle nämligen innebära stora kostnader för ICEHOTEL om de 
istället skulle arbetat fram en idé på vanligt vis och att efter uppbyggnad av idén inse 
att något inte stämmer. Med på vanligt vis menar jag kontinuerliga möten där alla 
inblandande i designprocessen finns på plats för att diskutera framtagandet av 
designen. Här kommer jag som designer in i bilden. Det anses bättre att testa hur 
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designen kan te sig i en 3D-miljö innan den byggs upp på riktigt, mycket för att 
undvika diverse merkostnader. Parallellt med designprocessen så kommer jag att 
undersöka e-postkommunikationen som jag som designer har med ICEHOTELS 
projektledare Petra.  

Att inkludera 3D-skisser i e-posten för att ytterligare förtydliga skisserna med text kan 
vara ett lyft för designkommunikationer på distans. Mitt huvudsakliga syfte med detta 
arbete är att i samband med denna designprocess undersöka hur 3D-skisser hjälper 
designers vid arbete på distans. Meningen är att försöka förbättra kommunikationen i 
designprocessen genom skisser och på så vis föra designer och uppdragsgivare närmre 
varandra, fastän de befinner sig på långa avstånd ifrån varandra. Som ett delsyfte vill 
jag alltså visa att användandet av 3D-skisser och e-post fungerar bra tillsammans vid 
designkommunikation. Uppdragsgivaren ICEHOTEL, i Jukkasjärvi, befinner sig som 
sagt på ett mycket långt avstånd ifrån mig som designer i Umeå och därför blir detta 
arbete intressant att undersöka.  
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2. Metod 
För att ta reda på hur designprocesser på distans kan underlättas använde jag mig av 
en metod som tillät mig att använda enkla prototyper. Ansatsen bygger i huvudsak på 
en kvalitativ metod (Holme och Solvang, 1997), där jag som designer observerade 
arbetet inifrån och genom ett aktivt deltagande mellan mig och min kontaktperson 
Petra så skapades en jag-du-relation till ICEHOTEL. I detta arbete är det samarbetet 
med ICEHOTEL som undersöks i termer av tre tillvägagångssätt som beskrivs i detta 
metodavsnitt.  

Metoden som jag använde i detta arbete liknar participative design (Ehn, 1988) på så 
vis att de som kommer att använda sig av produkten har en inblick i hur processen går 
samt kan tycka till om hur de vill att det ska fortgå (Benyon, Turner och Turner 
2005). Att använda sig av väldigt enkla prototyper är en del i participative design, 
detta för att det ofta är svårt för icke insatta människor att förstå mer formella 
prototyper. Denna metod riktar sig dock mera mot användarna, men det finns stora 
likheter i och med kommunikationen som sker med ICEHOTEL i detta arbete.  

De 3D-skisser som jag arbetat fram i detta arbete kan man likna med de enkla 
prototyperna, och dessa skisser kunde jag använda för att undersöka om de kunde 
hjälpa mig som designer vid arbete på distans. För att komma fram till ett resultat av 
det så tittade jag närmre på den e-postkommunikation som vi hade under detta 
designarbete. Genom att undersöka kommunikationen försökte jag påvisa att det 
fungerar bra att använda 3D-skisser och e-post tillsammans för att föra en god 
designkommunikation.  

Genom att arbetet skedde på distans mot ICEHOTEL skapades behovet av att ständigt 
föra en kommunikation med uppdragsgivaren. Denna kommunikation måste vara via 
visuella bilder för att förklara designen, som sedan levereras snabbt till ICEHOTEL 
via e-post. Detta resulterade i tre tillvägagångssätt. Medverkan vid ett möte, 
kommunikation via e-post samt att i denna e-postkommunikation kommunicera med 
3D-bilder. 

Den 20 mars inleddes projektet med ett möte på ICEHOTEL där det diskuterades 
kring det kommande astronomiåret. Det togs upp omkringliggande events samt 
diskuterades kring verktyget Google-Sky och hur man skulle kunna inkludera det i 
rymdtemat på hotellet. Det anordnades även ett möte med Yngve Bergqvist, VD på 
ICEHOTEL, och Petra Wadlund Lind där det gavs chans att lära känna de som håller 
i trådarna på ICEHOTEL. Petra blev således min kontaktperson på ICEHOTEL 
eftersom hon är projektansvarig. När denna kurs startade den 31 mars 2008 så hade 
jag redan startat och var praktiskt taget redan på gång med designarbetet. 
Designarbetet samt uppsatsskrivandet slutfördes den 5 juni 2008 med en konferens.  

Projektet tog sin början med att jag medverkade vid ett möte på ICEHOTEL i Kiruna 
i starten av projektet. Detta för att jag som designer skulle få en bättre uppfattning hur 
det såg ut på ICEHOTEL. Det gav mig en möjlighet att undersöka vad det är för 
genomgående stil som representerar hotellet. På mötet fanns tid för de medverkande i 
projektet att lära känna varandra och det gavs även möjlighet att diskutera projektet 
samt titta på tidigt gjorda ritningar som jag gjort. Genom att få en visuell bild av 
ICEHOTEL så gav det mig som designer ytterligare inspiration för designprocessen.  
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Efter mötet på ICEHOTEL skissade de en pappersskiss på hur de ville att det skulle se 
ut i tältet, se bild 1. På denna skiss så fanns även en kupol utritad, i denna kupol så 
vill uppdragsgivaren ha en mer lugn känsla, på skridskobanan vill de att det ska vara 
en mer aktiv känsla med både ljud och ljus.  

                
    Bild 1: ICEHOTEL’s skiss  
    Källa: ICEHOTEL 

ICEHOTEL skickade skalenliga ritningar på tältet via e-post. Jag mätte 
meteranvisningarna på ritningarna och omvandlade det till att i 3D vara två rutor för 
en meter och det gjorde det lätt att hålla tältet i rätt skala. I 3D-programmet Maya 
består arbetsytan av ett rutnät, vilket har gjort det mycket lätt i detta fall att hålla 
konstruktionen skalenlig. Nedan visar jag ritningarna på tältet som jag fick, se bild 2 
och 3. 

         
  Bild 2: Ritningar på tältets större del 
  Källa: ICEHOTEL 
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  Bild 3: Ritningar på tältets förtält 
  Källa: ICEHOTEL 

Genom att jag modellerade upp ritningar i 3D var det lättare att förstå dem samt att 
undersöka hur det kommer att se ut då det är färdigt. Att använda sig av dessa bilder 
för att visa ICEHOTEL hur det kan komma att se ut medför att ICEHOTEL lätt kan 
se hur slutresultatet kommer bli. Detta gjorde det lättare för ICEHOTEL att komma 
med åsikter om konstruktionen och designen i god tid så att en ändring inte medförde 
någon risk i tid och pengar. I avsnittet ”ICEHOTEL och Astronomiåret” presenterar 
jag utfallet av mitt besök på plats i Jukkasjärvi. 

Som en andra del i denna uppsats så undersökte jag den kommunikation som vi förde 
under designarbetet. Kommunikation via e-post utgjorde en stor del i designprocessen 
eftersom arbetet genomfördes på distans. Detta gav en snabb kommunikation med alla 
inblandade i projektet och krävde ingen speciell tid och plats i och med att 
kommunikationen utbyttes över Internet. Att använda e-post som en del i 
kommunikationsprocessen gjorde det enkelt att utbyta information och att visa bilder 
trots det långa avståndet mellan mig som designer och ICEHOTEL som 
uppdragsgivare. Den textbaserade kommunikationen i e-posten kompletterar 3D-
skisserna, därför kunde det vara av intresse att även titta lite närmre på dem. Denna 
kommunikation finns beskrivet i avsnittet ”Designprocessens flöde från projektstart 
till färdig ritning”. 

Slutligen undersökte jag vad den visuella kommunikationen med 3D-skiser i e-
postmeddelandena har spelat för roll i designkommunikationen. Den visuella 
kommunikationen genomfördes med hjälp av 3D-verktyget Autodesk Maya. 
Autodesk Maya är ett 3D-modellerings-, animerings- och renderingsprogram som 3D-
artister inom film/TV, spelutveckling, design och visualisering ofta arbetar med. 
Arbetsflödet med mina 3D-skisser förklaras tillsammans med e-postkommunikationen 
i avsnittet ”Designprocessens flöde från projektstart till färdig ritning”. Dessa två 
aspekter som utgör designkommunikationen analyseras sedan i avsnittet ”Hur kan 
designarbete på distans underlättas?”   

I nästa avsnitt berör jag min frågeställning, om hur designarbete på distans kan 
underlättas, där jag kommer beröra bakgrunden. 
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3. Skisser och e-post i designarbete 
Stolterman (1991) säger att för att en designer ska kunna skapa en kraftfull operativ 
bild under en designprocess, så måste han ha förmågan att, för sig själv och även 
andra, kunna visualisera på vilket sätt denna produkt kommer att integrera med den 
sociala omgivningen som den ska verka i. Stolterman och Löwgren (2004) beskriver 
den operativa bilden som en första konkretisering av den slutliga visionen. Den 
operativa bilden förstärks hela tiden under arbetet och ger en bra utgångspunkt för det 
fortsatta designarbetet och blir tillslut en konkret modell som kommer att fungera som 
en specifikation för slutprodukten. I detta arbete fungerar mina 3D-skisser som den 
operativa bilden för hur det sedan kommer att se ut i verkligheten då tältet ska sättas 
upp på riktigt. De 3D-skisser som jag gör är lätta att manipulera och är till för att 
simulera hur det kommer att se ut i tältet vintern 2008/2009. 3D-skisser som operativ 
bild är även lätta att kommunicera med i designprocessen. 

Att det ibland är svårt att kommunicera i designprocesser i beslutstagandet är väl känt. 
Greco de Paula, Santana da Silva och Barbosa (2005) beskriver detta fenomen. De 
anser att för att möta detta problem i systemen vid designprocessen så måste man få 
ett mer globalt sätt att se på systemens behov från användarnas syn. Greco de Paula, 
Santana da Silva och Barbosa (ibid.) menar att ett sådant sätt att kommunicera kan 
hjälpa många designers i deras kommunikation utan att bli influerade av deras egna 
bakgrunder som designers. Detta liknar denna designprocess genom att ICEHOTEL 
har flera års erfarenhet inom design och deras bakgrund ska blandas med min 
bakgrund som består av tidigare skolarbeten. Genom att använda ett 3D-verktyg för 
att ge en bättre bild på designen till ICEHOTEL så underlättar det arbetet och gör att 
processen kan flyta på utan att för mycket fel i designen görs. Kontinuerlig 
kommunikation via bilder gör att ICEHOTEL snabbt kan säga till om något inte 
stämmer i deras version av kommande resultat.   

Det faktum att medlemmar i ett designteam ofta har olika bakgrunder och upplevelser 
som influerar hur de tänker i en designprocess ser Greco de Paula, Santana da Silva 
och Barbosa (ibid.) som en stor utmaning. I sitt arbete vill de hjälpa designers genom 
att använda en delad representation för att hjälpa medlemmarna i designteamet att 
samarbeta. De använder sig av ett program som heter MoLIC, Modelling Language 
for interaction as Conversation, som är en interaktionsmodell som gör ritningar av det 
rådande beteende som designas från användarens perspektiv. Genom att använda 
MoLIC kan man representera kommunikationen från designern till användaren samt 
kommunikationen designers emellan under en designprocess. Eftersom detta 
designarbete endast består av en person som designar i 3D så skiljer det sig lite ifrån 
vad Greco de Paula, Santana da Silva och Barbosa (ibid.) beskriver i deras arbete. Det 
finns nämligen enbart en kund på andra sidan av designprocessen som via e-post 
kommer att kritisera designen och det är på så vis kommunikationen kommer att 
fortskrida arbetet ut. ICEHOTEL deltar i designprocessen via e-postkommunikation 
och på så vis får designern reda på vad som bör göras och vad som bör ändras på.    

Zenka och Slavik (2003) har kommit fram till en metod att ta fram 2D-modeller med 
3D-information ur skisser. Detta gör att det går att skissa upp en bild i 2D för att 
sedan kunna rotera bilden och på så vis utnyttja 3D information för att kunna se 
skissen från olika håll och vinklar. Syftet med deras arbete är liknande det som jag tar 
upp i mitt arbete i och med att genom modellering i 3D gör det möjligt att se en 
design utifrån fler vinklar och dimensioner än på en vanlig 2D-ritning. Zenka och 
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Slavik (ibid.) anser att 3D visioner av skisser ger en mycket mer dynamisk och 
tilltalande bild och deras slutsats är att genom att arbeta på detta vis så kan dessa 
bilder vara mycket användbara i tidiga stadier av designprocesser. I denna uppsats 
kommer jag dock försöka visa att genom att arbeta på detta vis så ger 3D-bilder av 
designen en mycket bra förståelse för designarbetet och hur det kommer att se ut i 
slutändan. 3D-bilden uppdateras hela tiden tills den är en färdig modell och då 
designprocessen är över finns en färdig ritning att utgå ifrån vid färdigställandet. En 
annan likhet är att syftet med Zenka och Slaviks (ibid.) arbete är att man ska kunna 
vrida på skisserna, vilket är samma syfte som i mitt arbete, det vill säga att det 
underlättar för ICEHOTEL att kunna se på designen från flera olika håll.  

Duchek, Hallström och Lundmark (1996) säger att ett behov som skissning stödjer är 
att hjälpa designern att artikulera sina idéer. När idéerna blir till skisser blir det 
mycket lättare för designern att vara kritisk till dem, vilket är bra i en designprocess 
eftersom det inte alltid är lätt att prova alla idéer praktiskt och då kan man undersöka 
hur det kan komma att bli genom att skissa upp det. Duchek, Hallström och 
Lundmark (ibid.) påstår att genom att skissa kan designern till en viss del förutse 
effekterna av ett visst designförslag utan att det medför några större kostnader. Mina 
3D-bilder kommer i detta arbete att fungera som skisser, som är till för att visa 
uppdragsgivaren hur det slutligen kan komma att se ut i tältet. De är till för att hjälpa 
ICEHOTEL att se ett framtida resultat innan den riktiga designen är förverkligad. 
Detta kommer förhoppningsvis spara både tid och pengar för ICEHOTEL eftersom 
det går att förutse slutresultatet.  

Jongeling (2006) undersöker hur man kan kombinera 4D CAD teknologi med 
konceptet flow från Lean Construction forskning för att få fram en modell för 
arbetsflödet i byggandet. Jongeling (2006) hävdar att arbetet med Line-of-Balance 
metoden och 4D CAD modeller i byggarbetsprojekt har resulterat i många positiva 
erfarenheter för projektmedarbetarna och för honom själv. Båda teknikerna gör att det 
blir lättare att visualisera byggnadsritningarna. 4D och 3D är väldigt lika, och att 
jämföra Jongelings arbete med detta arbete visar på att tanken är i stort sett väldigt 
lika. Det bör vara enklare att se på ritningar som finns i 3D/4D än vanliga 
pappersritningar för att få en så realistisk bild som möjligt på ritningsnivå. Det måste 
hjälpa både designern och ICEHOTEL eftersom det är mycket lättare att skaffa sig en 
helhetsbild då man får se en 3D-bild. 

Vollmer och Gassner (2005) gör en undersökning på flera företag i olika hierarkier 
där de försöker ta reda på vad som inte är bra i e-postmeddelandena för att förbättra 
beteendet i e-postandet. De anser att för att förbättra kvaliteten av e-
postkommunikationen så bör man titta på hur dessa e-postmeddelanden är 
formulerade och hur de är gjorda. Detta är något som jag som designer i detta fall 
måste tänka på i kommunikationen med ICEHOTEL. Det gäller att kunna förklara 
med rätt ord i texten för att informationen ska komma fram på rätt sätt. E-posten 
måste vara välskriven och det ska vara svårt att misstolka texten. I och med att bilder 
även används i denna designkommunikation underlättar det för ICEHOTEL att förstå 
vad som menas eftersom budskapet framkommer både via bilder och i text i e-posten.  

Chengzhi Peng (2001) menar att bygga design i verkligheten är praktiskt taget ett 
grupparbete som innehåller kommunikation och samarbete designers emellan. 
Kommunikationen och koordinationen medlemmarna emellan i en designprocess är 
väldigt viktigt. I ett designteam bör det samlas så olika kunskaper som behövs för att 
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kunna slutföra ett bra projekt, de ska komplettera varandra. Designers använder ofta 
olika medel för att modellera upp sin design, några exempel på det är prototyper av 
trä och papper. I de flesta system designas det från en människas syn, men på senare 
år så har det lutat mer åt att utforska potentialen av användandet av datorer för att 
stödja människans samarbete och kommunikation. Detta genom att bland annat jobba 
över nätverk, Internet och Intranät.  

Peng (ibid.) säger att genom att bygga modeller blir det lättare för designern att 
utveckla, reflektera och kommunicera deras arbeten till andra. Att modellera är alltså 
en viktig del i designprocessen. Ritningar och modeller hör samman, ibland görs det 
en ritning först för att sedan modelleras och ibland är det tvärtom. Genom att tillverka 
modeller av ritningar går det att se konsekvenser av innehållet i designen, vad som 
bör tas bort och vad som kanske saknas för att få en bra slutprodukt. Tack vare att 
designers idag kan bygga in alla faktorer som är relevanta för byggandet är det 
möjligt att se hur byggnaden kommer att te sig i förhållande till konstruktionen. En 
annan viktig detalj som man kan testa innan i modellen är ljussättningen, det kräver 
dock komplexa matematiska beräkningar för att det ska bli korrekt.  

Peng (ibid.) hävdar att 3D-modellering är det mest framgångsrika sättet att modellera, 
och att de flesta IT-användarna använder sig av en sådan applikation för att skapa 
modeller.  Peng (ibid.) säger också att användandet av datorer för arkitektiska design-
presentationer och kommunikation har nu blivit accepterat och förväntat. I detta 
arbete utgör kommunikationen en central del av designprocessen, samarbetet mellan 
designer och projektansvarige är viktigt och utan en bra kommunikation faller syftet 
med detta arbete. Meningen är att förbättra kommunikationen med hjälp av 
datoriserade skisser. Designandet går idag mer och mer över i det digitala, det är idag 
en viktig del i kommunikationen i designprocessen. Genom att använda sig av e-post 
för att föra diskussioner kring dessa 3D-skisser sker kommunikationen uteslutande 
digitalt under denna designprocess.  

 



  12 

4. ICEHOTEL och Astronomiåret   

ICEHOTEL har öppet från 10 december 2008 till 18 april 2009 under vintersäsongen 
och under sommarsäsongen har de öppet från 1 juni 2008 till 31 augusti 2008. 
ICEHOTEL är ett hotell som skapas helt och hållet i snö och is och eftersom hotellet 
smälter på sommaren byggs det ett nytt varje år och varje år så får det ett nytt unikt 
utseende och innehåll. Detta gör att besöket aldrig blir detsamma för besökare som 
kommer dit fler än en säsong. I 19 år har ICEHOTEL byggts upp för att på våren 
smälta ner. På ICEHOTEL finns själva hotellet i is, ett varmt hotell, varma 
timmerstugor, receptionshus, souvenirbutik, en kyrka helt i is och en varm restaurang. 
Aktiviteter som safari med endera hundspann, snöskoter eller rensläde finns att ta del 
av. Är man konstintresserad kan man även tillbringa tiden på hotellet med att titta på 
alla konstverk som finns av kända konstnärer och det finns även möjlighet att testa på 
att vara konstnär själv och skulptera sin egen isskulptur. Det finns även möjlighet att 
testa fiskelyckan samt att pröva på att skjuta ripa. Det går att få guidade turer runt på 
hotellet där man får veta mer historiska skeenden och hur det går till då ICEHOTEL 
byggs upp år efter år. 

 

     
 Bild 4: Entré till ICEHOTEL          Bild 5: ICEHOTEL 
 Källa: Egen            Källa: Egen 

Under sommaren finns det aktiviteter som bland annat jakt och fiske, bada bastu och 
hottub eller gå ut på utflykt i midnattssolen. Till ICEHOTEL tar man sig med hjälp av 
flyg, tåg eller bil. Flyg och tåg stannar i Kiruna som ligger cirka 12 kilometer ifrån 
Jukkasjärvi och ICEHOTEL, det går att boka transfer via hotellet och på vardagar 
finns det även möjlighet att ta lokalbussen till hotellet. I iskyrkan kan man döpa sitt 
barn och även gifta sig. 

På ICEHOTEL är det en genomgående stil som är väldigt modern och stilren, man 
spelar mycket på form och belysning. Meningen är att det ska skapas en större känsla 
vid ett besök på hotellet och att besökaren ska få använda sig av så många sinnen som 
möjligt för att få en optimal upplevelse. Det är oftast konstnärer och företag som 
designar de olika rummen på hotellet. Isen formas olika för att få olika slags ytor, 
vissa ytor är frostiga eller klara och kan kännas både sträva och lena.  
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Bild 6: Ett av rummen på ICEHOTEL       Bild 7: Ett annat rum på ICEHOTEL 
Källa: Egen            Källa: Egen 

På Tårneälvens is utanför ICEHOTEL kommer det att under astronomiåret sättas upp 
ett stort uppblåsbart tält där resultatet av detta designarbete kommer att utgöra 
interiören. Vill man veta mer om ICEHOTEL går det bra att besöka www.icehotel.se 

ICEHOTEL kommer samarbeta med astronomiåret denna vinter och mycket av 
designen på hotellet kommer att knyta an med just astronomin. Syftet med 
astronomiåret 2009 är att skapa ett intresse för rymden hos unga människor runt om i 
världen. Temat för året är ”Upptäck Universum!”. Det kommer att anordnas olika 
lokala aktiviteter men även regionalt, nationellt och internationellt under detta år. Det 
är 110 länder som hittills har registrerat sig för att delta i detta arrangemang. 
Meningen är att alla ska få en ökad insikt i hur stor betydelse astronomin egentligen 
har för vårt vardagliga liv. Det är många saker som man idag tar för givet ska fungera 
i framtiden. Utbildas det inte människor som kan hantera rymdtekniken så kanske 
man i framtiden inte kommer att kunna göra så enkla saker som att ringa med en 
mobiltelefon. Det är tänkt att jordens befolkning åter igen ska upptäcka sin plats i 
Universum och att gemene man ska få upp ögonen för att själva intressera sig för 
rymden. Det kommer att anordnas elva stycken världsomfattande projekt där alla ska 
få möjlighet att delta. Det finns möjlighet att läsa mer ingående om detta på 
www.astronomi2009.se  

Genom att projicera stjärnhimmeln från Google-Sky på en duk i det uppblåsbara tältet 
kan man som besökare få en guidad tur i vårt solsystem samt få möjlighet att se hur 
stjärnhimlen kan se ut på olika ställen världen över1. Detta gör att besökare från hela 
världen kan dela med sig av just sin stjärnbild för andra besökare och på så vis blir det 
en mer interaktiv undervisning för de besökande. Med Google-Sky kan användaren 
via Internet ge sig ut på upptäcktsfärd i universum. Då man har navigerat sig till 
hemsidan finns det ett sökfält där användaren kan söka planeter. Det finns klickbara 
menyer där det går att titta mer på galaxer och fenomen eller bara navigera i 
solsystemet. Det finns även möjlighet att förstora och förminska bilden.  

 

                                                        
1 Google-Sky är ett verktyg  som går att använda på varje hemdator och fungerar som 
ett hjälpmedel för att titta på stjärnhimmelen och dess planeter, meteoriter och andra 
fenomen. Google-Sky är en undersida åt sökmotorn Google och den går att besöka på 
www.google.com/sky 
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5. Designprocessens flöde från projektstart till färdig ritning 

Som en första idé från min sida var tanken att det enbart skulle finnas en skridskobana 
i det stora tältet och att då besökarna åkte skridskor på isbanan så skulle det i 
skridskospåren projiceras ljus. Detta ljus skulle symbolisera norrsken och i och med 
att besökaren tog sina skär skulle denne få chans att skapa sitt eget norrsken i isen. 
Ljuset skulle sedan försvinna och därefter fungera som feedback för skridskoåkaren 
där denne kunde se vart man åkt. Det skulle även finnas möjlighet att skriva ut en bit 
av sin skridskoåkning som ett färgglatt konstverk på papper att ta med hem. Det 
visade sig att den idén skulle vara svår att verkställa på denna korta tid därför passade 
det bättre att idén samkördes med ett redan påbörjat projekt, [x]ID 2.0, där det 
diskuterats mycket om att ställa upp en kupol och i den projicera stjärnhimmelen i 
samarbete med Google-Sky och Astronomiåret 2009. 

De första skisserna gjorde jag på papper efter att ICEHOTEL specificerat att 
konceptet skulle skapas inuti ett stort avlångt tält. ICEHOTEL e-postade bilder på 
tältet hur det såg ut senast då det var uppsatt. Utefter dessa bilder skapades två 
stycken tecknade illustrationer inför mötet uppe på ICEHOTEL, se bild 8 och 9. 

                 
     Bild 8: Första skiss att ta med på mötet på ICEHOTEL 
     Källa: Egen 
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     Bild 9: Andra skiss att ta med på mötet på ICEHOTEL 
     Källa: Egen 

Kommunikationen i detta projekt är väldigt viktigt, ICEHOTEL har en vision av hur 
det kommer att se ut i tältet och det ska via e-post kommuniceras så att det senare i 
3D-miljön blir som ICEHOTEL vill. Att skicka e-post fram och tillbaka mellan 
parterna i projektet innebär att snabba frågor får snabba svar.  

Kommunikationen med Petra på ICEHOTEL sker uteslutande via e-post bortsett från 
ett personligt möte i Jukkasjärvi vid projektstart. Bilder skickas via e-post på hur 
designen utvecklas steg för steg, vilket ger stora möjligheter för Petra att styra 
utvecklingen av projektet. Jag kommer med förslag, nya idéer och andra 
infallsvinklar. Petra lägger ramarna för projektet, kommer på förslag och hade i 
början en första idé om att göra något spännande med skridskor, ljus och ljud. Vilket 
stämde överrens med mina egna idéer. 

Det skickades totalt 26 stycken e-postmeddelanden mellan ICEHOTEL och mig. För 
att illustrera kommunikationen följer här med två exempel. 

Exempel 1 

Från: Elin Nordin 

Till: Petra Wadlund Lind 

Bifogade filer: tent15.jpg, tent16.jpg, tent17.jpg, tent18.jpg, tent19.jpg, tent20.jpg 

Tack, här kommer några fler bilder… jag har stoppat in en högtalare i ett träd, så att 
man kan spela upp ljud och musik om man vill det, hade tänkt sätta ett i varje träd… 
vad tycker du om det? Tycker själv att det är en bra ide att integrera ljud i designen 
på så vis… 

Maila tillbaks och säg vad du tycker, nu ska jag skriva på rapporten : ) 

/Elin 
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Från: Petra Wadlund Lind 

Till: Elin Nordin 

Hej Elin! 

De är verkligen jättefina! Det märks att du har blivit haj på det här! 

Jag håller med dig att jag tycker att man i största möjliga mån skall försöka 
”gömma” eller integrera teknik i den mån det går. 

Jag funderar bara lite på hur vi egentligen skall få till de där träden i snö eller is – 
det får jag försöka fråga vår Art and Design group om… 

Skriv på nu hälsar jag från ett Jukkasjärvi som bara snöar och snöar… 

/: -) P 

 

Exempel 2 

Från:  Elin Nordin  

Till:  Petra Wadlund Lind  

Jo jag kan ta bild i helikoptervy, men då måste jag ta bort tältet... kan iofs göra det 
genomskinligt på någon bild, men det kan ändå vara svårt att se. Kan kika på det. Ja 
jag kan sätta vitt på allt istället, utom marken kanske, så att man ser skillnad. Det jag 
skickat nu är som bara "skisser" mer... man kan ju modellera om det mest. Sen 
färgsätta och sånt ifall man vill det. 

Jukkasjärvi? Vad ska ni göra då? Jag vet inte, inte hört något men vi får se... är rätt 
mycket att göra här hemma med ett mittkursseminarie med.. 

Jag ska jobba lite mer med receptionen, sen så kan jag maila några bilder på 
måndag.. ha en trevlig helg! 

/Elin 

 

Från:  Petra Wadlund Lind  

Till:  Elin Nordin 

Hej Elin! 

Kanon. Det vore bra att försöka få någon form av "helikopter vy" om hur hela 
området skulle kunna se ut. Men, jag tycker helt klart att det är en bra början. 

Konstig fråga kanske, men går det att göra bilderna mer åt vitt - så att man kommer 
åt känslan i hur det skulle kunna vara där inne i tälet? 
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Ha det gott du också! 

PS! Kommer du med till Jukkasjärvi nästkommande helg? 

Petra 

 

Genom att kontinuerligt skicka bilder på designen ger det ICEHOTEL möjligheten att 
snabbt säga till ifall det är något som de inte gillar eller gillar. Detta gör det möjligt att 
snabbt ändra designen utefter ICEHOTELS önskningar och att ICEHOTEL blir nöjda 
med slutresultatet. 

Att modellera designen i 3D gör arbetet lättare att kontrollera för ICEHOTEL genom 
att de lätt kan se hur det i slutändan kommer att se ut. Det leder till att ICEHOTEL 
snabbt kan se om designen är på rätt väg, som det var tänkt i början. Designprocessen 
går ut på att utefter de första ritningarna på papper att få igång en tankeprocess, även 
hos ICEHOTEL, för att efter det börja modellera fram ett första utkast. ICEHOTEL 
skickade en kladd med lite önskemål och efter det byggde jag en första modell i 3D. 
Petra skickade ritningar via e-post över måtten för tältet så att det skulle kunna 
modelleras så skalenligt som möjligt.  

Efter dessa ritningar så skapade jag en första 3D-bild på tältets uppbyggnad och 
genom att skicka vidare den bilden till ICEHOTEL kunde bilden godkännas för 
ytterligare modellering. ICEHOTEL vill att det längst in i tältet ska finnas en kupol 
där det ska spännas upp en duk där Google-Sky ska projiceras. På första mötet 
diskuterades det om hur denna stjärnhimmel skulle kunna projiceras på bästa sätt. För 
att få stjärnhimmeln att sträcka sig runt ett kupoltak utan skarvar så beslöt vi att det 
skulle passa bäst att använda en 360-graders projektor, liknande den på Cosmonova i 
Stockholm. Det skulle vara bäst om projektorn kunde vara på en pelare så att det 
undviks skuggbilder från besökare. Petra tycker att det ska vara en plats där man 
gärna ska kunna ligga ner och kika på stjärnorna och att det även ska finnas sittplatser 
för dem som hellre föredrar det. Det ska finnas en guide i denna kupol som ska kunna 
hjälpa besökarna att navigera ute i rymden och denna guide ska även kunna hålla 
kortare föreläsningar kring astronomi. Guiderna kommer förhoppningsvis att vara 
elever från rymdgymnasiet i Kiruna. Det kommer även finnas personal från 
ICEHOTEL som kommer bli utbildade i att kunna använda verktyget Google-Sky. 
Detta för att se till att det alltid finns kunnigt folk att instruera besökarna i hur man 
gör för att navigera sig runt i rymden samt att berätta mer för dem.  

Utanför kupolen, i mitten av tältet, ska det finnas en stor skridskobana där man som 
besökare kan få hyra skridskor och åka runt på den ovala skridskobanan. Det ska 
finnas tre pelare i is på skridskobanan där det ska vara projektorer på toppen av dem 
och det ska projiceras norrsken på en uppspänd vit duk i taket. Även här ska det 
finnas tillgång till guide, eftersom det kanske är besökare som aldrig stått på ett par 
skridskor som kommer vilja att prova på det. Meningen är att alla besökare som vill 
ska kunna klara av att använda sig av dessa aktiviteter. En designer bör alltid designa 
för människor med dåliga kunskapserfarenheter (Benyon, Turner och Turner, 2005), 
eftersom man aldrig vet vem som kommer ska man förbereda sig på att besökaren inte 
har några som helst förkunskaper. Runt om skridskobanan ska det finnas möjlighet till 
att sätta sig ned och vila samt plats att stödja sig om man är på väg att falla. 
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Då man kommer in genom entrén så kommer man att hamna i en receptionsdel. Här 
kommer det att finnas en lång receptionsdisk där besökarna kan hyra skridskor, längst 
bort på disken vid skridskobanan kommer det att finnas en mindre bar där man kan 
köpa förfriskningar och annat snacks. Det ska även finnas någonstans att sitta för att 
ta på sig skridskorna, gärna något som inte är för lågt så att det blir svårt att snöra på 
sig skridskorna vid sittande position. Bilder på norrsken och dylikt kommer att finnas 
vid receptionen för inspiration.  

De ritningar som jag fick på tältet i början gjorde att jag lätt kunde räkna ut hur stort 
tältet skulle få vara i 3D-skissen, se bild 10.  

 
Bild 10: 3D-bild av tältet  
Källa: Egen 

Ritningen som ICEHOTEL gjort, deras önskemål samt uppbyggnaden av tältet i 3D 
blev ramen till de modelleringar som sedan modellerades upp i 3D-miljö inuti tältet. 
Jag valde att modellera upp de större delarna i tältet först, för att sedan gå in på ett 
mer detaljarbete. Bild 11 föreställer vyn bort mot kupolen, där det är tänkt att man ska 
kunna ligga och titta på stjärnorna via Google-Sky. Bild 12 föreställer 
receptionsdisken som ska vara gjord helt i is och från insidan ska det finnas ihåliga 
lådor där man kan stoppa in skridskor som ska kunna hyras ut till de besökande. Från 
besökarens sida går det att se skridskorna genom isen. 

  
Bild 11: Bild mot kupolen          Bild 12: Receptionsdisk 
Källa: Egen            Källa: Egen 

ICEHOTEL blev mycket nöjda över de första skisserna. Jag modellerade nu upp tre 
stycken pelare på isbanan så att det sedan går att sätta dit projektorer på dem. Detta 
för att skridskoåkarna inte ska kunna störa bilden som ska projiceras uppe i taket på 
en stor duk, se bild 13. På bild 14 så har jag lagt dit stora kuddar där besökare kan 
sitta och ta av och på sig skridskorna. Dessa kuddar är rätt så höga så att det inte blir 
jobbigt vid skridskobyte. Kuddarna kommer att vara endera i renskinn eller starkt och 
tåligt brunt tyg. 
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Bild 13: Isbanan med pelare för projektor Bild 14: Stora puffar att sitta på 
Källa: Egen            Källa: Egen 

Inuti kupolen ska det återspeglas en lugn känsla, ”en sagostund för vuxna” som 
ICEHOTEL uttryckte sig, och därmed passar det bra att mysa till det området lite. Det 
är en stor mjuk madrass med många stora kuddar så att man kan ligga ner och se på 
stjärnhimmelen, se bild 15. På bild 16 har jag modellerat fyra träd runt om isbanan, i 
dessa träd är det meningen att det senare ska finnas högtalare infrusna. ICEHOTEL 
vill att det ska finnas ett ställe där man kan titta på bilder både från då folk har varit 
och åkt skridskor och bilder på enbart norrsken. Mitt emot receptionen har jag därför 
satt dit sex stycken stora bildskärmar. För att följa temat med snö och is valde jag att 
använda mig av stora istappar som jag placerade upp och ned för att hålla bilderna på 
plats. 

 
Bild 15: Kupolen           Bild 16: Träd och fotoskärmar 
Källa: Egen            Källa: Egen 

För att ge en större överblick i hur designen är utspridd i tältet så visas det på bild 17 
en vy uppifrån utan att tältet är på plats. ICEHOTEL kände att det saknades en sådan 
bild av designen, så att det är lätt att se var allt är placerat. Ingången är till höger i 
bilden. På bild 18 ser man konstruktionen från sidan, även denna bild utan tält så att 
det går lättare att se. 

 
Bild 17: Vy uppifrån utan tält          Bild 18: Sidan utan tält 
Källa: Egen            Källa: Egen 
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På bild 19 har jag valt att visa receptionen från baksidan, stora rymliga lådor finns 
urfrästa i isen för att rymma skridskor att låna ut till besökarna. Står man på 
besökarens sida av receptionen ser man skridskor inuti isen eftersom isen är 
kristallklar. Här går det att se lite närmre de upp och ner vända istapparna i frostad is 
som håller uppe skärmarna för bilderna. ICEHOTEL tycker att det skulle vara bra att 
ha någon slags sarg runt skridskobanan så att ovana skridskoåkare har något att ta tag 
i om balansen sviktar. Jag diskuterade lite förslag med handledaren för att sedan 
berätta dem för ICEHOTEL. ICEHOTEL gillade idén med en sarg som var mycket 
högre på ena sidan för att ge skridskoåkarna ett stöd att hålla i och en lägre sida där 
man kan sätta sig ner om man vill vila. Det går även att vrida sig om från sittdelen på 
sargen för att komma till området med kuddar som ligger längs ena långsidan utav 
tältet, se bild 20.  

 
Bild 19: Baksidan av receptionsdisk         Bild 20: Sarg runt isbanan 
Källa: Egen            Källa: Egen 

ICEHOTEL kände att det var lite svårt att se en helhet då de tittar på mina skisser nu 
då de är gråa. Genom att sätta ut texturer på kuddarna och bilder på skärmarna, se bild 
21, ger det en bättre känsla för hur det kan komma att se ut för ICEHOTEL. På bild 
22 är det en bild framifrån på ett av träden med en högtalare infrusen. ICEHOTEL 
gillade idén skarpt men ser eventuellt en svårighet i hur trädet ska kunna skapas på 
riktigt. Dem skulle höra av sig så fort dem kunde då de hade pratat vidare med deras 
Art Designer grupp ifall det är tekniskt möjligt.  

 
Bild 21: Textur på kuddar och skärmar      Bild 22: Högtalare infruset i träd 
Källa: Egen            Källa: Egen 

Efter övervägande så ändrade jag på pelarna som finns på isbanan till en mer svarvad 
form eftersom en rak pelare såg så trist och oinspirerande ut, se bild 23. ICEHOTEL 
sa att det fattades någon plats för besökarna att hänga sin jacka och sina skor vid 
besök i tältet. På bild 24 finns en smart anordning för förvaring av ytterkläder för de 
som vill. I facken kan man lätt stoppa in både skor och jacka om man så vill, annars 
finns det krokar utplacerade på kortsidorna av klädförvaringen ifall besökaren hellre 
vill hänga upp sin jacka där. Det kan lätt bli varmt om man åker skridskor och då är 
det bra med denna anordning.  
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Bild 23: Nya pelare           Bild 24: Klädhängare 
Källa: Egen            Källa: Egen 

På bild 25 kan man nu se hur vyn ser ut från receptionen, här ser man även att sargen 
är lätt genomskinlig och det gör att man från isen kan se dem som går förbi längs med 
isen på utsidan av rinken och vise versa. Sargen har jag format som ett berg som 
ligger på motsatt sida av älven. Att hänga upp en stor duk med norrsken projicerat på i 
taket av tältet visade sig vara effektfullt, se bild 26. Duken hänger i starka snören ifrån 
tältets tak och tanken är att det hela tiden ska projiceras rörliga bilder av norrsken på 
duken. På detta vis kan skridskoåkande besökare åka skridskor samtidigt som de kan 
titta upp i taket och därmed få en större upplevelse. Besökare som väljer att inte åka 
skridskor kan lätt lägga sig ner på kuddarna som finns längst med isbanan och 
därifrån få möjlighet att uppleva norrskenet.  

 
Bild 25: Vy från receptionen          Bild 26: Duk i taket med norrsken 
Källa: Egen            Källa: Egen 
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6. Hur kan designarbete på distans underlättas?  

Den fråga jag valde att arbeta med under denna uppsats är hur designarbete på distans 
kan underlättas? Det har varit mycket lärorikt att få arbeta på detta sätt i en 
designprocess. Det är ett sätt som jag aldrig tidigare har arbetat på, men jag finner att 
den fortlöpande e-postkontakten med ICEHOTEL var ett bra sätt att kommunicera på 
när man driver en designprocess på distans. Det ger snabb feedback till båda parter. 
Under arbetets gång har jag fått en bra uppfattning om vad ICEHOTEL tycker är 
viktigt i detta projekt. I och med detta kunde jag komma med egna förslag på design 
istället för att invänta direktiv från ICEHOTEL. Jag modellerade upp olika förslag på 
designen i 3D för att sedan skicka en skiss där ICEHOTEL fick ge sina kommentarer 
vilket förhoppningsvis resulterade i att projektet gått snabbare framåt.  

Att besöka ICEHOTEL som ett första steg i designprocessen och att få vara med på 
möten med ansvariga har medfört en mer realistisk känsla för projektet i jämförelse 
med om kommunikationen enbart genomförts via e-post. Att besöka ICEHOTEL gav 
massor av inspiration och det gör även att det var lätt att skapa sig en egen 
uppfattning om vad som gäller i designväg på hotellet. Att få möta Petra Wadlund 
Lind, projektledare och min kontaktpersonen på ICEHOTEL i detta projekt, med flera 
har framför allt medfört att det har funnits en chans att mun till mun fått prata om 
projektet och därigenom kommit närmre ICEHOTEL.  Dessutom har e-postadressen 
samtidigt fått ett ansikte. Att tillsammans med min kontaktperson, sitta ner och 
brainstorma idéer på plats, gynnade hela designprocessen. Redan då fick jag i stora 
drag reda på vad som var möjligt att göra och vad som kanske kunde vara svårare att 
genomföra. Det är ICEHOTEL som har erfarenhet av att bygga i is och snö och 
användandet av dessa material har sina begränsningar. Petra såg till exempel redan i 
ett tidigt skede att det skulle bli problem att verklighetsställa min första idé som 
innebar att då besökarna åkte skridskor så skulle det bli ljus som feedback i isen. Att 
realisera detta kräver stora tekniska kunskaper vilket ligger utanför detta projekt.   

Genom att arbetet har skett på distans har kommunikationen varit ett avgörande medel 
för att utveckla en god design. Detta sätt att kommunicera på har underlättat 
designarbetet. Kommunikation via e-post är oberoende av tid och rum, det är ett 
snabbt media. E-post är lättåtkomligt, var man än befinner sig finns det idag möjlighet 
att koppla upp sig för att läsa och skriva e-post förutsatt att det finns en 
Internetuppkoppling. Mottagare och sändare i en e-postkonversation behöver inte vara 
tillgängliga exakt samtidigt. Det är ett billigt alternativ både om man ser på det från 
produktionskostnadssidan och användarsidan. Detta i jämförelse med utlägg för resa, 
tidsåtgång för resa och uppehälle vid personliga möten. Det har fungerat väldigt bra 
att ha e-post som kommunikationsmedel. E-post innebär en snabbhet, lättåtkomlighet 
samt ett billigt medel för att föra en bra konversation.  

E-postkommunikationen har bestått av e-post skickandes fram och tillbaka mellan 
mig som designer och Petra som projektledare för ICEHOTEL. För att kommunicera 
räcker det inte med att enbart skicka 3D-skisser till varandra, dessa måste även 
kommenteras med text. Det har även hänt att e-post enbart har innehållit textbaserat 
material. Jag tänker därför göra en kort analys av dessa texter. Det går att dela in varje 
e-postmeddelande i åtminstone två olika kategorier av texter, dessa har jag valt att 
kalla designrelaterad och personlig text.  Andra kategorier som jag har kunnat dela in 
texten i är mer eller mindre underkategorier till de tidigare nämnda, nämligen 
tekniska, funktionella och missförstådda texter. I varje e-postmeddelande uppstår 
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designrelaterade och personliga texter. De designrelaterade är naturligtvis det som 
utgör majoriteten av textmassan. Det är där förslag och idéer diskuteras. 

 ”Jag håller med dig att jag tycker att man i största möjliga mån skall försöka 
”gömma” eller integrera teknik i den mån det går.” 

Det finns även mer personliga stycken i texterna, ofta både i början av e-
postmeddelandet och i slutet av det. Det är vanligtvis på så vis man skriver ett brev. 

 ”Skriv på nu hälsar jag från ett Jukkasjärvi som bara snöar och snöar…” 

Tekniska och funktionella aspekter tas upp i vissa e-postmeddelanden. Det kan handla 
om att Petra inte förstår vad som är möjligt att göra i 3D-programmet, eller så kan det 
vara jag som designar eller har idéer till något som Petra ser begränsningar till att göra 
i verkligheten. 

 ”Konstig fråga kanske, men går det att göra bilderna mer åt vitt – så att man 
kommer åt känslan i hur det skulle kunna vara där inne i tältet?” 

Nackdelen med e-post är att det kan misstolkas och missuppfattas eftersom ingen 
feedback kan fås via kroppsspråket som till exempelvis tonläge och mimik. Det blir 
på så vis i vissa fall en otydlighet. Ett annat problem kan vara att man aldrig är säker 
på att meddelandet nått fram till mottagaren eller vid vilken tidpunkt meddelandet 
läses. Detta kan vara ett problem då man snabbt vill ha svar.  

”Hej Petra, testar skicka mailet igen som jag skickade för nån vecka sen... 
misstänker att det andra mailet har försvunnit på något vis. Titta gärna på bilderna 
och säg vad du tycker!”  

Genom e-postkonversationen får man ständigt synpunkter på designen och detta gör 
att det i god tid finns chans för designern att modellera om efter ICEHOTELS 
begäran. Detta är ett mycket tidseffektivt och ekonomiskt försvarbart sätt att utföra en 
designprocess, mycket beroende på att det går snabbt att få svar i olika designbeslut. 
Om arbetet skulle inneburit ett flertal designers som arbetar med en och samma kund 
tror jag att det finns behov av en ledare som får sköta kontakten med ICEHOTEL 
samt att ha kontakt med resten av designgruppen. Om inte så finns det chans för stor 
förvirring från både designernas sida samt ICEHOTELS. ICEHOTEL måste i så fall 
ha kontakt med alla designers vilket kan bli rörigt för dem att veta vem som gör vad 
och enligt min mening har ICEHOTEL inte något att göra i den aspekten. Detta bör 
ske med så lite ansvar som möjligt på ICEHOTEL. ICEHOTEL är enbart med för att 
agera bollplank fast med en mer bestämmande roll. Detta för att ICEHOTEL är en 
kund och inte en medlem i designgruppen. Det har varit en spännande resa att få gå 
ifrån några skisser på papper till att få 2D skisser skickade för att tillslut få färdigställa 
en 3D-miljö på det blivande konceptet på ICEHOTEL. Det har gett mig som designer 
en större inblick i hur det är att arbeta mot en riktig kund samt kunskap i planering 
och utformning av upplevelserika nöjen för turistverksamhet. 

Att modellera 3D-skisser på designen har det hjälpt kommunikationen mycket. 3D-
modelleringen i Autodesk Maya har varit ett bra sätt att visa ICEHOTEL hur jag som 
designer tänker mig att slutprodukten ska se ut. Att bygga upp miljön i 3D och att 
kunna skicka bilder till ICEHOTEL där det som önskats i designen funnits med har 
gjort att man har tagit vanliga ritningar till en högre nivå. ICEHOTEL har i detta fall 
till exempel kunnat fråga om bilder från ovan för att få en mer överskådlig bild, mer 
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närbilder för att kunna se detaljer och hur det kan komma att se ut på marknivå då 
projektet sedan står färdigt. En 3D-bild ger en mycket större insyn i hur det kommer 
att se ut eftersom man i bilderna ser ett djup som man annars inte skulle ha så lätt att 
se på en vanlig ritning. Enligt Jongeling (2006) så får man en mer rumslig förståelse 
av en ritning i 3D. Det går att vända och vrida på bilderna för att se hur designen ser 
ut i olika vinklar och det är lätt att flytta objekt till andra platser om man så vill. 
Ritningen blir en mer interaktiv zon där ändringar inte ses som ett problem från 
designerns sida. Det har varit betydelsefullt att hålla tältet skalenligt, om man 
modellerar utan att ha givna riktlinjer är det lätt att det endera blir trångt eller för 
luftigt i tältet. Det kan resultera i att det i slutändan endera blir för stora saker i tältet 
eller för små, eller för få eller för många.  

Stolterman (1989) säger att en stor del av design handlar om att designa tänkbara 
sociala miljöer, inte artefakter. En viktig del är att kunna säkra alla besökares behov 
genom att designa för alla. Det är svårt att designa för alla, men genom att tänka att 
alla ska kunna använda det designade objektet ger det en större insikt i vad som kan 
fattas i designen eller vad som bör ändras på. Som till exempel då ICEHOTEL sa att 
det skulle vara bra om besökarna kunde hänga av sig sina ytterkläder någonstans då 
de skulle besöka tältet. Då insåg jag att det kanske inte kommer vara så kallt inne i 
tältet som jag från början hade trott. Det blir ganska varmt då man åker skridskor och 
då är det skönt att kunna hänga av sig om så önskas. Eller som då ICEHOTEL 
antydde att det skulle vara bra om besökarna kunde ha möjlighet att få sätta sig ner 
och vila på kuddar längs skridskobanan förstod jag att det skulle vara nödvändigt. 
Detta är bara några aspekter som är viktiga att tänka på vid framtagandet av design. 
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7. 3D-skissers hjälp för designers vid arbete och kommunikation på 
distans  

Syftet med studien i denna uppsats är att undersöka hur 3D-skisser hjälper designers 
vid arbete på distans med ett underliggande delsyfte där jag vill visa att användandet 
av 3D-skisser och e-post fungerar bra tillsammans vid designkommunikation. Genom 
att jag fick ha en så nära kontakt med ICEHOTEL som möjligt under designprocessen 
har det medfört att jag som designer känner att det här är ett sådant sätt som jag vill 
kunna arbeta på i framtiden. E-postkommunikationen ger snabba svar och 
designprocessen får ett bättre flyt än om man till exempel skulle ha veckomöten att 
resa till. Det känns tryggt att ha haft så nära kontakt med ICEHOTEL. Det har 
inneburit att det känts som att ingen fråga har varit för dum att ställa, vilket är skönt. 
Att vi har jobbat med varandra på distans har inte varit någon nackdel, genom att 
skicka bilder i 3D har jag fått en bra förståelse för vad som pågår för till fället i 
designprocessen för ICEHOTEL.  

Genom en tät e-postkontakt som har varit öppenhjärtlig och rak har jag under 
projektets gång fått fortlöpande positiv och negativ kritik, vilket har varit både 
konstruktivt och tidsbesparande. Genom att förslag på design har diskuterats efter 
varje förändring i produktionen så har det därför sparats en hel del tid.  

Det är en klar fördel att vid projektets början träffa den person som man ska ha e-
postkontakt med, detta ger en bra grund för vidare kommunikation. I våra e-
postmeddelanden har vi till exempel ofta börjat prata på en personlig nivå för att 
sedan även avsluta med det. Det har känts bra att konversationen har pågått på en 
sådan nivå, det gör att man snabbt känner sig bekväm i situationen och det tror jag 
underlättar arbetet. Min upplevelse i kommunikationen med Petra har varit att ingen 
fråga har varit dum nog att ställa och på så vis har alla frågetecken rätats ut på en 
gång. Detta tror jag grundar sig i att vi till en början fick en god kontakt vid första 
mötet på ICEHOTEL. Jag har heller inte känt att jag på något vis stört Petra eller att 
jag har varit för frågvis och det tyder på att jag har känt mig trygg i den situationen 
som vi har arbetat i. De personliga textraderna i e-postmeddelandena har blivit en 
positiv kick att fortsätta att arbeta vidare. Ofta skriver Petra att hon är nöjd med hur 
det ser ut och hon påpekar även att jag är duktig, vilket känns mycket bra. Utan de 
personliga delarna i texten tror jag inte att det går att skapa en så bra kontakt. 
Kontakten är viktig för att arbetet ska kunna bli så bra som möjligt, det gäller att 
skapa en förståelse för designsituationen med de inblandade i processen. Genom de 
personliga styckena i e-postmeddelandena så främjas arbetet designmedlemmarna 
emellan. 

De arbetsrelaterade kommentarerna i e-postmeddelandena har varit designrelaterade 
och även tekniska och funktionella. Det har i överlag oftast varit positiva 
kommentarer, men Petra har även kommit med åsikter om hur hon tror att det 
kommer att bli. Jag tyckte till exempel att det skulle finnas en allé i björkar som skulle 
vara infrusna i stora isblock som skulle leda fram till ingången, men eftersom Petra 
har kunskap i vad som går och vad som inte går att göra ansåg hon att det skulle bli 
svårt att realisera denna allé. Vissa begränsningar har funnits men det mesta har gått 
att designa med avsikt att det ska fungera i den slutliga designen i is. Petra har även 
frågat mig som designer bland annat om det går att få mina skisser att ses uppifrån. 
Med detta menade hon att det skulle vara lättare att se helheten om det gick att få med 
allt som jag modellerat i en vy från ovan. Eftersom Petra inte har någon kunskap om 
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hur man modellerar i 3D frågade hon mig om det var möjligt, vilket det var. Efter 
detta insåg jag att saker som kan verka självklart för mig behöver absolut inte vara det 
för andra.  

Att det lätt går att bli missförstådd över Internet är ingen nyhet. Ofta kan det vara 
svårt att göra sig förstådd enbart via text, till exempel kan inte mottagaren uppfatta 
om jag låter arg eller glad bara genom att läsa en text. Därför krävs det att man är 
mycket tydlig då man ska försöka berätta en idé eller fråga något.  

Det som är bra med e-post är att man inte behöver svara så fort man ser att det har 
kommit ett meddelande, det går bra att svara då man har tid med det. E-post kollar 
man ofta någon eller några gånger per dag och då kan man lätt välja om man har tid 
just då att skicka ett svar tillbaks eller om man väljer att göra det senare.  

Ett komplement till e-post skulle kunna vara att kommunicera i realtid med ljud och 
bild, alltså en videokonferens. Vilket också är en billig och enkel lösning för 
kommunikation. Detta är dock enbart spekulationer som måste forskas vidare på. 
Dock kräver detta medium att båda parter är tillgängliga vid samma tidpunkt, därför 
blir det automatiskt en begränsning i tid och plats. Där med tappar man friheten med 
enbart e-postkommunikation och är åter på nivån med veckomöten.  

Att arbeta med 3D har gett mig som designer mer kreativitet genom att det som 
modellerats har gett inspiration till ytterligare modelleringar för att tillslut 
tillsammans med ICEHOTELS tyckande skapa en fullt utvecklad design. Genom att 
jag har skissat fram designen i 3D har jag och Petra haft något konkret att diskutera 
och att arbeta vidare ifrån genom att titta på dessa skisser. Jag har haft lätt för att få 
nya idéer och det tror jag beror mycket på att genom att jag har skissat upp designen i 
3D, så har det hjälpt mig att kommunicera nya idéer för ICEHOTEL.  

Problem med 3D bilder av ett koncept kan vara att ICEHOTEL ibland hade svårt att 
se en helhet tidigt i designen på grund av att det inte var pålagt några färger eller 
texturer. Ofta jobbar jag klart modellen först för att sedan i slutet färgsätta allt. Det 
går givetvis att sätta texturer på modellerna i tidigt stadium för att göra det lättare för 
ICEHOTEL att visualisera sig hur det kommer att se ut i slutändan av produktionen. 
Detta är viktigt att ta med i tankarna till nästa designprocess. ICEHOTEL har annars 
uppfattat ritningarna väldigt bra och är mycket nöjd med hur den slutgiltiga 3D-
ritningen blev.  

Genom att arbeta på detta vis under projektets gång är det möjligt att kunna testa 
genomförbarheten i projektet innan det sätts upp och på så vis få en klarare bild i om 
det kommer att fungera eller inte. Därför bör jag som designer skapa skisser som är så 
tydliga som möjligt för att kunna hjälpa andra att se hur det i slutändan kan komma att 
se ut och fungera i en helhet. 

Det kan sparas oerhört mycket pengar genom att först testa designen i en 3D-värld, 
istället för att blåsa upp tältet och sedan testa idén. Att blåsa upp detta tält kostar över 
100 000 kronor så det är bra att man i förväg vet att det kommer fungera innan några 
onödiga kostnader uppstår. Det kommer givetvis att bli mer kostsamt om man anlitar 
en 3D-artist istället för att som i detta arbete använda sig av en student. Men genom 
att man som kund kan få se hur det kommer att se ut innan det byggs upp, ifrån 
flertalet vinklar, så kan det både spara tid och pengar för ICEHOTEL. 3D visioner av 
skisser är mycket användbara i tidiga stadier av designprocesser eftersom de ger en 
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mycket mer dynamisk och tilltalande bild. Det har varit mycket användbart att ha 
mina skisser i 3D eftersom det snabbt går att se designens värde i helheten. Det är lätt 
att se om det nya som designas allt eftersom passar in med det andra som redan finns 
modellerat eller inte. Det har samtidigt varit av högt värde att ha möjligheten att rotera 
skisserna för att se designen från olika håll och vinklar. Detta har hjälpt bland annat 
då Petra ville ha en ”helikopter-vy” av designen. 

Som jag har konstaterat tidigare i uppsatsen forskas det mycket om att ta fram ett 
datorbaserat program för att göra samarbetet och kommunikationen i designprocesser 
bättre. Jag skulle vilja påstå att det fungerar lika bra att använda sig av en e-
postkommunikation med 3D-bilder för att genomföra en god designprocess. Det 
skulle kännas som att man skapar en onödig artefakt om man väljer att utveckla ett 
datorprogram för denna kommunikation. Detta sätt att arbeta på borde fler göra, 
speciellt inom byggbranschen. Det är så mycket lättare att förstå helheten med en 3D-
bild istället för ritningar med blå penna på vitt papper. Ett bra sätt att dra nytta av 
detta sätt att illustrera ritningar på är att göra planritningar på hus och lägenheter som 
är till salu på Internet. Genom att få en chans att titta på foton och 3D-bilder på det 
blivande köpet gör att intresserade på annan ort inte behöver resa långt för att se hur 
det ser ut.  
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Övriga källor 

Astronomiåret: www.astronomi2009.se  

Google-Sky: www.google.com/sky 

ICEHOTEL: www.icehotel.se 
 


