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Sammanfattning 
Inför mitt examensarbete tog jag kontakt med Världskulturmuseerna. Det visade sig 
att Medelhavsmuseet höll på att förbereda för en ny utställning om det forntida Egyp-
ten. Jag träffade intendent Sofia Häggman och utställningsproducent Elna Nord och 
vi kom fram till att ett spännande projekt för ett examensarbete skulle vara att under-
söka hur bilder skulle kunna användas i utställningen för att berätta om förhistorien i 
området kring Nilen. En stor utmaning i detta låg i att all information om den här 
perioden är så pass osäker. Genom litteraturstudier, kontextanalys och analys av 
informationsmaterial tog jag fram en idé på hur detta skulle kunna gestaltas med en 
kombination av bild och ord. Det ledde till ett förslag på illustrationer för skärm i en 
digital fördjupningsstation. Jag fokuserade framförallt på vilka olika bildtyper och 
bildmanér som skulle kunna fungera. Delar av förslaget testades genom intervjuer 
med potentiella användare där de fick ge sin syn på hur de tolkade de olika bilderna. 
Att undersöka hur hela förslaget fungerar och hur många besökare som faktiskt skulle 
välja att ta till sig av informationen var inte möjligt inom tidsramen för examens-
arbetet. Projektet väckte också frågan hos mig om ifall den här typen av information 
bör berättas i ett svep, eller om den skulle fungera bättre i små delar integrerade med 
utställningstexter. Jag anser att bilderna jag tog fram skulle kunna justeras för att 
användas även på detta sätt. 
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Förord 
Ett stort tack till Elna Nord och Sofia Häggman på Medelhavsmuseet för att ni tagit 
er tid att bolla tankar med mig och ge feedback och för att jag fått gå runt i förråden 
och titta på mumier, krukor, amuletter och andra spännande föremål. Tack till mina 
intervjupersoner som delat med sig av sina bildtolkningar, till min kära familj, till alla 
schyssta skolkamrater och till min handledare Mattias Meldert.  
 
Emma Westerberg  



iii	  

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ......................................................................................................... i 

Förord ........................................................................................................................ ii 

Innehållsförteckning ................................................................................................ iii 

1 Inledning .............................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................ 6 

1.2 Problemformulering ........................................................................................ 6 

1.3 Frågeställningar .............................................................................................. 6 

1.4 Syfte ............................................................................................................... 7 

1.5 Målgrupp ......................................................................................................... 7 

1.6 Förutsättningar ............................................................................................... 7 

1.7 Avgränsningar ................................................................................................ 7 

2 Teori ..................................................................................................................... 9 

2.1 Historia och kronologi ..................................................................................... 9 

2.2 Ord och bild i samspel .................................................................................. 10 

2.3 Bildmanér ..................................................................................................... 10 

2.4 Objektigenkänning ........................................................................................ 11 

2.5 Symboler och ikoner ..................................................................................... 11 

2.6 Färger ........................................................................................................... 12 

2.7 Gestaltlagar .................................................................................................. 12 

2.8 Kartor ............................................................................................................ 12 

2.9 Källkritik ........................................................................................................ 13 

3 Metod ................................................................................................................. 14 

3.1 Uppdragsbeskrivning .................................................................................... 14 

3.2 Analys av informationsmaterial ..................................................................... 14 

3.3 Kontextanalys ............................................................................................... 15 

3.4 Skiss ............................................................................................................. 15 

3.5 Kvalitativa intervjuer ..................................................................................... 15 

3.5.1 Val av intervjuform .................................................................................. 16 

3.5.2 Urval ....................................................................................................... 16 



iv	  

3.5.3 Informerat samtycke ............................................................................... 16 

4 Förstudie ............................................................................................................ 17 

4.1 Definiering av uppdrag ................................................................................. 17 

4.2 Research ...................................................................................................... 17 

4.3 Dataurval och sortering ................................................................................ 17 

4.4 Analys av informationsmaterial ..................................................................... 18 

4.4.1 Analyserat material ................................................................................. 18 

4.4.2 Analys ..................................................................................................... 19 

4.5 Kontextanalys ............................................................................................... 20 

4.6 Val av medium .............................................................................................. 21 

5 Gestaltning ........................................................................................................ 22 

5.1 Skiss och upplägg ........................................................................................ 22 

5.2 Manérval ....................................................................................................... 24 

5.3 Silhuetter ...................................................................................................... 24 

5.4 Att avbilda existerande föremål .................................................................... 25 

5.5 Karta ............................................................................................................. 25 

5.6 Situationsbild ................................................................................................ 26 

5.7 Färgval .......................................................................................................... 26 

5.8 Typografi ....................................................................................................... 26 

5.9 Textformulering ............................................................................................. 27 

5.10 Layout ......................................................................................................... 27 

5.11 Utprovning .................................................................................................. 27 

5.12 Resultat, utprovning av bild och text ........................................................... 27 

5.13 Resultat, utprovning utan textstöd .............................................................. 30 

5.14 Förändringar efter utprovning ..................................................................... 30 

5.15 Faktagranskning ......................................................................................... 32 

6 Resultat och slutsatser .................................................................................... 33 

7 Diskussion ......................................................................................................... 36 

Källförteckning ........................................................................................................ 38 

Bildförteckning ........................................................................................................ 41 



v	  

Bilagor ...................................................................................................................... 42 

Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning ............................................................................ 42 

Bilaga 2 Intervjuguide .......................................................................................... 43 

Bilaga 3 Testsidor ............................................................................................... 45 

Bilaga 4 Gestaltning ............................................................................................ 46 

Bilaga 5 Manus (utkast) ...................................................................................... 50 

Bilaga 6 Skisser av upplägg ................................................................................ 52 

Bilaga 7 Inspirationsbilder, manér ....................................................................... 53 

Bilaga 8 Plansch över förhistorisk keramik ......................................................... 54 

 



6	  

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inför mitt examensarbete tog jag kontakt med Världskulturmuseerna. Det visade sig 
att Medelhavsmuseet höll på att förbereda för en ny utställning om det forntida Egyp-
ten fram till nutid. Utställningen ska öppna under våren 2014 och dess arbetsnamn är 
Nilen och dess folk under 7000 år.  I utställningen kommer besökarna att följa histo-
rien om det forntida Egypten genom olika rum där varje rum har ett speciellt tema. 
Rum 1 är tillägnat Förhistoria, Egypten blir till. Här kommer man att visa föremål 
från fördynastisk tid (ca före 3000 f Kr) och ge besökarna en bakgrund till geografi 
och kronologi i området. 

Jag träffade intendent Sofia Häggman och utställningsproducent Elna Nord och vi 
kom fram till att ett spännande projekt för ett examensarbete skulle vara att undersöka 
hur bilder skulle kunna användas för att berätta om förhistorien kring Nilen, och ge 
en bakgrund till hur samhället och den antika staten Egypten uppkom. Tanken är att 
besökare genom visuellt stöd lättare får en överblick över hur geografi, föremål och 
samhällsutveckling kan ha hängt ihop.  

En anledning till bristen på information om denna period är att skriftspråket (hiero-
glyferna) inte utvecklades förrän alldeles i slutet av perioden och alltså finns det inte 
lika mycket dokumenterat som från dynastiernas tid. Forskare och arkeologer har 
dragit slutsatser baserade på upphittade föremål, men det är svårt att fastställa exakta 
sanningar. (Stein 2011 s. 7) 

Människor har olika sätt att tolka och minnas information, en del föredrar att ta till 
sig information visuellt medan andra föredrar språklig information (Holsanova 2010 
s. 73). Den mänskliga hjärnan kan skapa mening från en bild på bråkdelen av en se-
kund, vilket i många sammanhang gör den mer effektiv än text (Ware 2008 s. 107). 
Utifrån detta tror jag att man genom att använda mer bilder i museimiljö kan nå ut 
med komplex information till fler. 

1.2 Problemformulering 
Jag studerar informationsmaterial om historisk utveckling över tid. Orsaken är att jag 
vill veta hur bilder kan utformas för att i kombination med text berätta om teorier 
kring ett komplext historiskt skeende och göra informationen tillgänglig för musei-
besökare. Detta i syfte att ge museibesökare tillgång till kunskap, men också inspirera 
dem till egna tankar.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur kan ungefärlig tid visualiseras och delas in i perioder? 
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• Hur kan fakta respektive teori förtydligas i ett och samma informationsmaterial?  
• Hur kan begrepp som samhälle och utveckling illustreras? 

1.4 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka hur bilder kan användas för att på ett 
sammanfattande och tydligt sätt visa teorier kring hur staten Egypten uppstod. Jag 
kommer att ta fram ett gestaltningsförslag på berättarflöde, manérexempel, färger och 
kartor. 

1.5 Målgrupp 
Utställningens målgrupper är barn 5–8 år med föräldrar, skolklasser (primärt hög-
stadieelever) och allmänt kulturintresserade. Detta är ju en väldigt bred målgrupp. 
Alla delar i utställningen måste dock nödvändigtvis inte förstås fullt ut av de minsta 
barnen, men önskemål finns från museets sida om att även barn ska kunna ta till sig 
delar av informationen med vägledning av en vuxen. För att inte bli alltför splittrad i 
mitt arbete har jag valt att utgå från utställningens riktlinjer kring textnivåer. Fyra 
textnivåer kommer att användas. Varje tema ska ha en allmän introtext som ska vara 
begriplig för en tolvåring. Därför har jag valt att utforma min design på samma sätt, 
den ska vara läsbar och begriplig för en tolvåring. Jag har också valt att fokusera på 
förstagångsbesökare, och tänkt mig att de inte är insatta i den här delen av Egyptens 
historia. Informationen är också tänkt som en fördjupningsstation, vilket ger möjlig-
het att informera olika målgrupper på olika nivåer. 

1.6 Förutsättningar 
Då utställningsarbetet varit i planeringsstadiet så har jag inte haft lika många verkliga 
parametrar att förhålla mig till som jag skulle haft om jag kommit in i ett senare 
stadie. Därför har jag till exempel inte haft en färdig yta eller grafisk profil att utgå 
ifrån, utan kunnat arbeta ganska fritt, vilket har haft både fördelar och nackdelar. 
Även om arbetet inte ska leda till en färdig produkt, så har jag valt att förhålla mig till 
de troliga premisser som funnits, helt enkelt för att försöka utgå från en verklig 
situation. Därför har jag också använt mig av begrepp som ”uppdrag” och 
”uppdragsbeskrivning”. 

1.7 Avgränsningar 
Jag har valt avgränsningar utifrån min programinriktning (Illustration) och utifrån 
uppdragets förutsättningar. Fastän utställningstexterna bara är på skisstadiet kommer 
jag i första hand att utgå ifrån dem. Även om jag är av uppfattningen att många 
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formuleringar i nuläget inte är anpassade för en yngre målgrupp, så kommer jag bara 
att formulera några textexempel. Ifall detta förslag skulle komma att användas så 
skulle texter anpassas efter blivande grafisk profil. Därför har jag inte lagt något stort 
fokus på typografi. Jag har utgått från de ramar som finns inom detta projekt, och 
fokuserat på själva bildarbetet. 
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2 Teori 
Här redovisar jag de teorier och riktlinjer jag utgått från och redogör för varför jag 
valt att titta på dessa teorier. 

2.1 Historia och kronologi 
Eftersom ämnet jag ska gestalta handlar om en händelseutveckling över tid har jag 
tittat på teorier som handlar om att förklara historia, kronologi och tid. 

Nationalencyklopedin (2013) beskriver kronologi på detta sätt: 
”tideräkning, kronologi, sättet att utnyttja naturliga och enkelt mätbara perioder för 
att inrätta tillvaron.”  

Enligt Richard Saul Wurman kan all information sorteras in under antingen plats, 
alfabetsordning, kategori, tid eller hierarki. Tidsindelningen kan i historieberättande 
göra det enkelt att se förändringar och göra jämförelser. (Wurman 2001 s. 41) 

Bland annat historiemuseum sorterar gärna information kronologiskt, Steven  
Lubar (2013 s.171) beskriver det som att ”to recreate history is to organize by time”. 

Lubar (2013 s. 169) menar att både för museianställda och för museibesökare 
känns tidslinjen ofta som ett naturligt sätt att ta till sig historia. Lubar tar dock upp 
faran med att ta för givet att historia visualiseras bäst genom tidslinjer eller ens ge-
nom kronologisk indelning (s. 169). Lubar (s. 185) uttrycker att museum självfallet 
bör dra nytta av kronologins fördelar, men kunna komplicera berättandet genom att 
visa på att exempelvis visa att händelseförloppet kunde ha utvecklats annorlunda om 
människor gjort andra val. Han föreslår fem sätt för att använda tidslinjen på ett sätt 
som öppnar för fler tolkningar. Ett av dessa är ”lumpy timelines”, att dela in i perio-
der anpassade för just den aktuella berättelsen. Detta menar han kan göra det lättare 
att kombinera kronologi och tema. 

När vi tolkar historiska föremål är det vanligt att vi gör det utifrån våra egna 
värderingar (Eriksson 2009 s. 97). Stephanie Moser och Sam Smiles (2005 s. 9) 
skriver att man i arkeologiska sammanhang måste bli bättre på att förstå bilders kraft, 
då bilder har förmåga att strukturera kunskap, men också att antyda slutsatser och att 
välja bort fakta som inte stämmer överens med det man vill berätta.  

Komplex information visas ofta tydligare genom en serie bilder än i en enda bild 
(Pettersson 2001 s. 16). 

Jag tror att kronologisk indelning verkligen kan vara ett stöd när det gäller 
förståelsen av händelseförlopp, men att det är viktigt att ge mottagarna möjlighet till 
alternativa tolkningar och att visa att det inte finns någon absolut sanning.  



10	  

2.2 Ord och bild i samspel 
Illustrationer kan behövas för att visa ett fenomen, men utan förklarande ord är det 
inte säkert att den tolkas så som sändaren tänkt (Eriksson 2009 s. 162). De flesta bil-
der kan tolkas på många olika sätt så länge de inte har en tillhörande bildtext, bild-
texten talar om för mottagaren vad de ska titta efter i en bild (Pettersson 2007 s. 60). 

Jana Holsanova (2010 s. 47) beskriver att ett budskap kan uttryckas på två sätt, det 
kan formuleras (språklig beskrivning) eller visualiseras (beskrivning genom 
ritningar, bilder, animationer eller gester). Sätten har olika fördelar och nackdelar och 
är också beroende av sammanhang och målgrupp.  

Det som enligt Holsanova (s. 48) är fastställt är att den språkliga beskrivningen 
oftast passar bäst för:  
• Betydelsemässiga relationer, t.ex. orsak–följd, händelse–resultat, problem–

lösning. 
• Kvantifiering, t.ex. de flesta, flera, några. 
• Abstrakta relationer, t.ex. sanning, rättvisa. 
• Tidsmässig överlappning, t.ex. samtidigt. 
• Kvantitet, t.ex. alltid. 
• Tidsmässiga förändringar, t.ex. tre dagar senare. 

Medan den visuella beskrivningen passar bäst för: 
• Direkt identifikation. 
• Att visa sådant som är för stort eller smått att se. 
• Att dra till sig uppmärksamhet, vara lätt att känna igen och minnas. 
• Att visa rumsliga relationer och ge överblick. 
• Att informera om storlek, utseende och läge. 

2.3 Bildmanér 
I boken Bild och föreställning: om visuell retorik (Waern m.fl. 2004 s. 156) 
sammanfattas forskning som visade att olika bildmanér skapade olika förväntning på 
innehåll, och att elever (ålder nämns inte) associerade fotorealistiska bilder med 
sanna texter om verklighet. Här redogörs också för forskning som visade att artistiska 
bilder antogs höra samman med berättelser och sagor.  

En undersökning gjordes också år 2000 med studenter på Mälardalens högskola 
där bilder värderades utifrån trovärdighet. Sammanlagt 736 värderingar gjordes och 
visade att Petterssons hypotes om att fotografiska bilder tolkades som mer trovärdiga 
än tecknade bilder stämde. (Pettersson 2001 s. 69) 

Enligt Holsanova (2010 s.142) bör realistiska bilder användas för att visa specifika 
föremål. Waern m.fl. (s. 150) menar att den tidsperiod som en bild avser att avbilda 
också bör påverka bildmanéret: ”Vill vi avbilda något som hände på medeltiden är 
det t.ex. lämpligt att använda de perspektiv som användes på den tiden (…), och, 
naturligtvis, kläder och frisyrer som motsvarar den tiden.”  
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2.4 Objektigenkänning 
Enligt Thorsten Hansen och Heikko Neuman (2001 s. 150–151) är det troligen så att 
vi behandlar konturer och ytor i olika, men sammanlänkade system i hjärnan. Kontu-
rer, alltså gränser mellan ytor, behandlas av nervceller i ett tidigt stadium av 
perceptionskedjan. Mer homogena ytor består av många fragment att ta hänsyn till 
och behandlas därför senare i perceptionskedjan.  Hansen och Neuman beskriver en 
process där inkommande information matchas med sannolikhet och tidigare erfar-
enheter. Efter att ha registrerat en sannolik kontur fyller hjärnan själv i ytorna baserat 
på vad den redan vet. 

Ett objekts silhuett anses ha stor betydelse för hur vi uppfattar objektets 
sammansättning. Colin Ware menar att både kanterna på ett objekts silhuett och 
förenklade linjebilder, någonstans i perceptionskedjan aktiverar samma 
konturextraherande mekanism i våra nervceller. Många objekt har en speciell vy, ur 
vilken objektens sammansättning är lättare att uppfatta och tolka. Det kallas på 
engelska för ”canonical silhouette”. Exempel på detta finns till exempel i forntida 
grottmålningar, där objekt har avbildats genom sina mest framträdande silhuetter. 
(Ware s. 249–251) 

Genom att inte registrera varje del av en yta lika noggrant, utan använda sig av 
logik och vad den redan vet, behöver hjärnan inte jobba lika hårt för att processa all 
inkommande information (Gregory 1998 s. 87). 

Av den anledningen tänker jag mig att både linjebilder och silhuetter kan fungera 
bra för att känna igen objekt. En silhuett, likaväl som en konturlinje av en hund, 
tolkas snabbt som en hund trots att det egentligen bara är en svart yta, en form, så 
som Ware ger exempel på (se bild 1). 

2.5 Symboler och ikoner 
En symbol är ett tecken som representerar en viss typ av information. Symbolens 
innebörd kan variera beroende på vilket sammanhang den presenteras i, och kan 
tolkas olika i olika kulturer. Symbolen behöver inte vara visuellt lik det den 

Bild 1. Bilden visar hur alla 
bilder till vänster aktiverar 
nervceller i hjärnan som 
gör att det i första hand är 
gränser mellan ytor som 
uppfattas av ögat. (från 
Ware 2008 s. 49) 

Av hänsyn till upphovsrätten publiceras bilden ej. 
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representerar. En ikon däremot representerar också något, men har även en visuell 
likhet med det den ska representera. Den kan dock vara mer eller mindre 
verklighetstrogen. (Waern m.fl. 2004 s. 24–25)  

2.6 Färger 
Färg kan användas för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och 
pedagogisera (Bergström 2009 s. 356). 

Vid val av färger är det viktigt att tänka på att färgblinda kan ha svårt att uppfatta 
skillnaden mellan vissa färger. Den vanligaste formen av färgblindhet är svårigheter 
att se skillnad på rött och grönt. Att se skillnad i gråskala är däremot inga problem för 
färgblinda. (Ware 2008 s. 73) 

Färger kan användas för att dra till sig uppmärksamhet. Genom att låta den 
viktigaste informationen färgmässigt kontrastera mot bakgrunden erhålls en 
signaleffekt. (Ware s. 73–74) 

2.7 Gestaltlagar 
Två gestaltlagar som jag använt mig mycket av är Närhetens lag och Likhetens lag. 

Enligt Närhetens lag är det så att former som befinner sig nära varandra tolkas som 
att de hör ihop. Former som hör ihop grupperas alltså nära varandra, och luft används 
som avskiljare mellan grupperingar. (Bergström 2009 s. 231) 

Närhet mellan ord och bild som hör ihop anses underlätta förståelsen av ett 
budskap (Holsanova 2010 s.104). 

 Enligt Likhetens lag hör former som liknar varandra ihop. Att använda exempel-
vis samma färger eller ikoner underlättar för betraktaren att hitta liknande inform-
ation. (Bergström 2009 s. 231)  

2.8 Kartor 
Alan MacEachren (1995 s. v, förord) kallar kartan för en abstrakt representation av 
verkligheten, och menar att den är ett verktyg för att se sådant som är för stort och 
komplext för att se. Om att utforma kartor skriver han: “When we build these abstract 
representations (…) we are not revealing knowledge as much as we are creating it.” 

Så länge som färger i kartor följer logiska regler, så kan vilken färgpalett som helst 
användas, enligt Alberto Cairo, det viktigaste är att färgerna ger en god kontrast. Färg 
kan användas för att skapa hierarki i en karta. Den relevanta informationen kan 
framhävas med hjälp av rena klara färger, medan bakgrunden kan tonas ned. (Cairo 
2012 s. 101)  

Färger kan också hjälpa betraktaren att snabbt hitta referenspunkter, som vad som 
är land och vad som är vatten. (George-Palilonis 2006 s. 116) 
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Monica L. Smith, professor i arkeologi, skriver att dagens kartor över forntida 
stater ofta ger en förenklad bild av staternas uppkomst. Hon menar att många tidiga 
stater inte bestod av homogena gränsbundna territorier utan snarare av nätverk mellan 
platser. Smith förespråkar att i visualiseringar använda flera kartor istället för en för 
att kunna visa på att de kontrollerade områden varierat och inte varit exakt 
avgränsade från början. (Smith 2008 s. 845) 

2.9 Källkritik 
Jag har använt mig av vetenskapligt granskade artiklar, tidigare kurslitteratur och 
litteratur inom området informationsdesign. Jag har också gått vidare med källor ur 
tidigare kurslitteratur, då den är erkänd inom vår utbildning och skriven av människor 
som verkar inom informationsdesign eller angränsande områden.  
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3 Metod 
Under arbetets gång har jag använt mig av olika metoder, både för att få fram vad det 
är som ska förmedlas, hur jag ska förmedla det och hur jag ska få veta att det blivit 
förmedlat. Jag har använt mig av uppdragsbeskrivning, analys av informations-
material, kontextanalys samt kvalitativa intervjuer vid två olika slags tillfällen. Här 
kommer jag att redogöra för dessa olika metoder. 

Holme och Solvang (1997 s. 13) beskriver metod som ett verktyg för att kunna 
svara på de frågor man vill ha svar på. Metoder brukar delas in i kvalitativa och 
kvantitativa. Kvalitativa metoder handlar om att skapa en förståelse för och sätta mig 
in i det problemområde jag studerar. Enligt Ambrose och Harris (2010 s. 38) 
använder designers kvalitativa metoder för att förstå hur människor tänker, varför och 
hur de agerar som de gör, och vad som gör att de tar till sig information eller inte. Jag 
har ett öppnare förhållningssätt och kan vara mer flexibel, vilket ger mig möjlighet att 
upptäcka faktorer jag kanske inte tänkt på (Holme och Solvang 1997 s. 13–14). 
Eftersom jag utgått från ett verkligt informationsdesignproblem så har jag inte varit 
medveten om alla parametrar och frågor som skulle dyka upp från början. Därför har 
jag tagit stöd av litteratur och delvis varit öppen för nya metoder allt eftersom 
projektet utvecklat sig.  

3.1 Uppdragsbeskrivning 
För att strukturera arbetet formulerade jag efter samtal med Medelhavsmuseet en 
uppdragsbeskrivning, där faktorer som syfte, målgrupp, informationsmål och 
sammanhang diskuterades (se bilaga 1). 

3.2 Analys av informationsmaterial 
Då jag valt att se till helheten i uppdraget så har jag tittat på olika typer av 
informationsmaterial ur ett brett perspektiv. Jag har tittat på material som innehåller 
bilder och bildserier som behandlar samma eller liknande problematik, alltså att visa 
ett historiskt händelseförlopp. Jag har tittat efter hur 1)Ungefärlig tid kan gestaltas 
2)Vilka manér som används för olika typer av information och i olika sammanhang 
samt 3)Hur begrepp som samhälle och utveckling gestaltas. 

Jag har genom att titta på bilderna utifrån sammanhang och omgivande text 
kommit fram till olika berättargrepp som skulle kunna fungera bra respektive dåligt i 
min gestaltning. 

En analys handlar om att tolka det jag som betraktare ser alternativt upplever. En 
tolkning kan aldrig bli helt objektiv, då det är jag som person som gör tolkningen 
utifrån mina referensramar och kunskaper (Holme och Solvang 1997 s. 290). 
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3.3 Kontextanalys 
För att komma fram till förutsättningar för min gestaltning gjorde jag en kontext-
analys, alltså en analys av vilket sammanhang gestaltningen skulle komma att befinna 
sig i då det påverkar dess utformning. Därför har jag genom intervjuer och plats-
observationer tagit reda på vilket sammanhang informationen skulle kunna komma att 
visas i. 

3.4 Skiss 
Att skissa är en effektiv designmetod då man snabbt kan teckna ner många idéer, och 
redan på ett tidigt plan få klart för sig vad som fungerar och vad som inte fungerar 
(Ware 2008 s. 64). 

Ware beskriver det visuella arbetsminnet som det snabbaste skissblocket. En 
nackdel är dock att det är väldigt begränsat och obeständigt. För att minnas sina idéer 
och kunna jämföra dem mot varandra underlättar det alltså att skissa ner dem. Vi har 
lättare att känna igen något bekant än att återkalla det ur minnet. Därför fungerar 
alltså skisserna som ett stöd för minnet. (s. 158–160) 

Att själv utvärdera sina skisser är svårt, eftersom man då själv redan vet hur man 
tänkt och alltså inte ser informationen ur samma perspektiv som den som ser 
informationen för första gången. Men genom att ställa sig olika frågor och försöka se 
skissen ur andras perspektiv kan man försöka simulera hur en icke insatt person 
skulle se skissen. Att lägga undan sina skisser och återkomma till dem efter några 
dagar kan också ge nya perspektiv. För bästa effektivitet i arbetsprocessen bör 
designen ha nått en viss nivå innan den testas av potentiella användare. (s. 162–163) 

Jag har använt skisser som ett sätt att kommunicera med uppdragsgivare, då det är 
lättare att se ett koncept framför sig på papper än genom att bara få det beskrivet i 
ord. Jag har även använt mer genomarbetade skisser för att testa mitt koncept på 
potentiella användare. 

3.5 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer syftar till att minimera förutbestämda svar (Patton 2002 s. 353). 
I informationsinsamling och utprovning har jag använt mig av olika former av 
kvalitativa intervjuer.  

En ostrukturerad intervju, eller ”Informal conversational interview” som Michael 
Quinn Patton kallar det, fungerar till stor del som ett vanligt samtal. Frågorna är inte 
bestämda på förhand utan dyker upp allt eftersom utifrån situationen. Att använda sig 
av en intervjuguide innebär att jag som intervjuare har en mall för vilka ämnen min 
intervju ska täcka. Exakt ordning och hur frågorna ska formuleras bestäms under 
intervjuns gång. Fördelar med detta tillvägagångssätt är att intervjun blir mer system-
atisk, men fortfarande kan ha formen av ett samtal. Nackdelen är att svaren kan bli 
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svåra att jämföra med varandra, då de kan bero på olikheter i hur frågorna formulerats 
eller i vilken ordning de ställts. I en standardiserad intervju bestäms både frågornas 
ordning och formuleringar i förväg. Frågorna formuleras för att inte bli ledande. En 
fördel med standardiserad intervju är att det kan bli lättare att jämföra olika personers 
svar. Men en nackdel är att det kan bli svårt att anpassa intervjun efter den som blir 
intervjuad, och att flytet som finns i ett samtal går förlorat. Patton menar att det kan 
vara en fördel att kombinera olika typer av intervjuer. Till exempel går det att 
kombinera en intervjuguide med några speciellt viktiga frågor som är mer exakt 
formulerade i förväg enligt den standardiserade intervjun. Olika typer av intervjuer 
kan också användas i olika faser av ett projekt. (Patton 2002 s. 339–348) 

3.5.1 Val av intervjuform 
I ett inledande skede använde jag mig av ostrukturerade intervjuer med mina 
kontaktpersoner på Medelhavsmuseet för att samla information kring ämnet och 
förstå uppdrag och förutsättningar. Allt eftersom projektet fortskred utkristalliserade 
sig mer exakt vad jag behövde få svar på, och då blev också frågorna mer exakta. 

Under utprovningen använde jag mig av en intervjuguide. Jag valde detta för att 
kunna anpassa intervjun efter mina intervjupersoner som var i olika åldrar med olika 
erfarenheter. Intervjuguiden var dock utformad som ett frågeformulär, och vissa 
frågor ställdes likadant till alla. Anledningen till att jag valde att använda vissa inslag 
av standardiserad intervju i kombination med intervjuguiden, var att jag inte är en van 
intervjuare. Genom att i förväg formulera vissa frågor i enlighet med hur en öppen 
fråga (Patton 2002 s. 353–354) bör vara minimerade jag risken att plötsligt ställa dem 
på ett ledande vis. Att jag valt att använda kvalitativ intervju i min utprovning beror 
på att jag är intresserad av hur min gestaltning tolkas. Patton (s. 341) menar att för att 
få reda på någons ”känslor, tankar och intentioner” (egen översättning), måste vi 
fråga personen om dessa, en intervju låter oss se saker ur en annan människas 
perspektiv. 

3.5.2 Urval 
Urvalet av intervjupersoner har skett utifrån att jag ville ha en viss bredd i ålder. Det 
var också viktigt att de inte var insatta i projektet. Jag valde att intervjua personer 
som är bekanta till mig eftersom jag ville ha en situation där intervjupersonerna i 
större utsträckning skulle känna sig bekväma med att resonera fritt. Tiden för arbetet 
var även den en faktor som spelade in i urvalet.  

3.5.3 Informerat samtycke 
Enligt SFS 2003:460 har mina försökspersoner blivit informerade om projektets 
syfte, tillvägagångssätt och om sin rätt att avbryta intervjun när de vill. Då jag 
intervjuat några personer under 15 år har jag inhämtat både deras och deras 
vårdnadshavares samtycke.   
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4 Förstudie 
Här beskriver jag mer ingående hur jag gått till väga för att samla information och 
vilka beslut jag tagit för de olika delarna i mitt arbete. 

4.1 Definiering av uppdrag 
Inför projektet träffade jag Elna Nord och Sofia Häggman på Medelhavsmuseet där vi 
gick igenom ungefär vilken information som skulle gestaltas och vilka som var mål-
gruppen. Eftersom jag inte var så insatt i ämnet då så använde jag mig av en 
ostrukturerad intervju med öppna frågor. Utifrån vårt samtal formulerade jag en 
uppdragsbeskrivning (se bilaga 1) som jag skickade till Nord och Häggman för att se 
att vi hade tolkat vårt samtal likadant och hade en liknande bild av syfte och 
informationsmål.  

4.2 Research  
Då det skulle vara ett stort examensarbete i sig att försöka förstå forskningen kring 
det fördynastiska Egypten fullt ut, så har jag valt att basera min research på 
Häggmans utkast till utställningstexter. Eftersom utställningen är i planeringsstadiet 
så har texterna inte varit färdigformulerade, men utifrån dem har jag tagit fram unge-
fär vilken fakta som bör täckas in. För fördjupad detaljinformation har jag i huvudsak 
använt två böcker som jag fått låna från Medelhavsmuseet: Before the Pyramids - The 
Origins of Egyptian Civilization av Emily Teeter (red.) och Ancient Egypt - Anatomy 
of a civilization av Barry J. Kemp. Här har jag till exempel kunnat hitta underlag till 
hur saker tros ha sett ut. Genom återkommande samtal med Häggman har jag också 
tagit reda på vad man vet säkert och vad som mest är teorier kring hur det kan ha va-
rit.  

4.3 Dataurval och sortering 
Nathan Shedroff (2000 s. 272) beskriver data som råmaterialet för information. 
Råmaterial är användbart för den som ska producera information, men utgör inte ett 
färdigt budskap. Genom organisering och presentation skapas information, vilket är 
den första nivån för att kommunicera med publik, kunder eller konsumenter.  

För att själv begripa händelseförloppet som skulle beskrivas så klippte jag ut 
textstycken och lade dem i en kronologisk ordning, på detta sätt fick jag en bild av 
hur fenomen förhöll sig till varandra i tid. Utifrån detta kunde jag börja fundera på 
vilken information som kunde lämpa sig i bild och hur den skulle kunna struktureras. 
(Se bild 2) 
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Bild 2. ”Data” utspridd på golv, det var ungefär i den här ordningen saker hände tror 
historikerna. 

4.4 Analys av informationsmaterial 
För att se vilka tidigare lösningar som finns för att beskriva förhistorisk och historisk 
information gjorde jag en analys av ett urval av existerande informationsmaterial som 
beskriver historisk utveckling. Framförallt försökte jag hitta material där bilder 
används. Den aktuella tidsperioden nämns ofta bara som en introducerande text till att 
beskriva det dynastiska Egypten. Många tidslinjer över forntida Egypten börjar med 
år 3100 f Kr, alltså där denna period slutar. De exempel jag har hittat som beskriver 
denna period mer ingående är tidigare nämnda fackböcker. Innehållet i dessa böcker 
är också till stor del det som min gestaltning bygger på. Böckerna innehåller mycket 
information, men är inte anpassade för en museimiljö i och med sin omfattning.  
Dessutom används mycket facktermer, vilket innebär att informationen blir 
svårtillgänglig. På grund av min breda målgrupp har jag tittat både på material som 
riktar sig till ungdomar och på material som riktar sig till fackligt insatta, för att se 
vilka för- och nackdelar respektive sätt att informera har.  

4.4.1 Analyserat material 
• Forntider, utställning på Historiska museet. 
• Levande historia 7 Fokus av Kaj och Lars Hildingson. 
• Barnens svenska historia 1. När människorna kom av Sonja Hulth och Anna-

Clara Tidholm. 
• Ancient Egypt: Anatomy of a civilization av Barry J. Kemp. 
• Before the pyramids: The origins of egyptian civilization av Emily Teeter (red.) 
• Interaktiva tidslinjer på BBCs hemsida. 
• Human evolution timeline interactive från Smithsonian Institution. 
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4.4.2 Analys 

Hur visualiseras ungefärlig tid och hur delas olika tidsperioder in? 
Ungefärlig tid kan visas genom att låta tidsmarkeringar tona ut. Berättelsen kan också 
delas upp i perioder eller i kapitel, snarare än på en exakt rak tidslinje, precis som 
Lubar (2013 s. 185) föreslår. Detta har jag funnit exempel på både i böcker och i 
interaktiva tidslinjer. 

Vilka manér används för olika typer av information och hur visas fakta respektive 
teori? 
Här är det så klart en stor skillnad i manér beroende på vem informationen vänder sig 
till. De vetenskapliga publikationerna jag tittat på använder sig mycket av svartvita 
bilder med få eller inga nyanser. Antagligen är det för att underlätta tryck, kopiering 
och klassificering. Föremål visas antingen med foton, eller som schematiska bilder. 

I läromedlet Levande historia 7 Fokus används oftast foton för att visa föremål, 
medan både teckningar i varierande manér samt foton används för att visa miljöer, 
händelser och levnadssätt. Alla bilder har en bildtext, ordet ”kanske” används för att 
förtydliga då något inte är helt säkert. För att visa begrepp som handel, färdvägar och 
utbredning av samhällen används pilar och färgområden på kartor. Kartlegender 
förklarar vad pilarna och färgerna betyder. 

Boken Barnens svenska historia 1. När människorna kom berättar om Sverige från 
istiden till ca 1000 e Kr. Även här används garderande ord som ”kanske” och ”eller” 
och ”vad tror du?” i kombination med bilder. Bilderna är inexakta och lekfullt 
tecknade, vilket gör att jag ser dem som en fantasifull bild av hur något kanske var. 
Här och var dyker det upp frågetecken i bilder, vilket jag ser som en betoning av 
osäkerheten i informationen. 

I utställningen Forntider på Historiska museet har man valt att berätta om tänkbara 
människoöden, om människorna bakom fynden. Foton på människor som klätt ut sig 
till den forntida människan som beskrivs kombineras med filosofiska texter. Jag 
tänker mig att texterna, som innehåller frågor utan exakta svar och ord som ”kanske”, 
garderar mot att bilderna ska misstolkas som exakt avbildning. Men det är inte bara 
fotografier och rekonstruktioner som förekommer i utställningen utan också silhuetter 
av människor. Här frågar texterna: ”Vem är du? Vem beskriver din historia?” Jag 
tänker mig att man valt att göra på detta sätt för att silhuetterna ska kunna 
representera vilken människa som helst eller en människa i allmänhet. 

Hur visualiseras abstrakta begrepp som samhälle och utveckling? 
Enligt Pettersson (2001 s. 16) visas komplex information tydligare genom en serie 
bilder än i en enda bild. Jag har funnit flera exempel på hur samhällsutveckling eller 
övergången från byar till städer visas i en serie bilder, som ett slags före- och 
efterbilder. Övergången från småbyar till städer visas i Levande historia 7 Fokus 
genom en landskapsbild med några hus, till en landskapsbild med fler hus och murar 
runtom staden. Detta tycker jag ger en tydlig bild av utveckling. Även i Ancient 
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Egypt: Anatomy of a civilization visas skillnad mellan olika stadier i 
samhällsutveckling med tre olika bilder av en väldigt schematisk landskapsbild. Jag 
anser dock att denna bild tar tid att sätta sig in i då inga färger används för att visa 
vad som är land och vad som är vatten. Rutnät symboliserar olika typer av vegetation 
och bebyggelse. 

Slutsatser av analys 

• Ord som ”kanske”, ”tror” o.s.v. kan användas för att gardera vad som är känt 
eller inte. 

• Silhuetter kan visa människor i allmänhet utan att peka ut exakt hur någon ser ut. 
• Att vetenskapliga publikationer av tradition använder svartvita bilder med få eller 

inga nyanser är förståeligt då det underlättar tryck, kopiering och klassificering. I 
detta fall är det dock ingen nödvändighet, då materialet inte ska visas som en 
kopierad rapport, det ska heller inte fungera som underlag för någon exakt klass-
ificering. 

• Ett lekfullt manér kan visa att något inte är så exakt. 
• Ungefärlig tid kan beskrivas med uttoningar. 
• Utveckling beskrivs väl med en serie bilder, där innehållet förändras mellan 

bilderna. 

4.5 Kontextanalys 
För att komma fram till förutsättningar för min gestaltning gjorde jag en kontext-
analys, alltså en analys av vilket sammanhang gestaltningen skulle komma att befinna 
sig i. Då utställningsarbetet, som tidigare nämnts, är en pågående process, så fanns 
det inte en exakt kontext att förhålla sig till. Samtidigt som jag gjorde detta examens-
arbete så planerade personalen på museet utställningen. De flesta beslut var inte tagna 
vad gäller grafisk profil, exakta ytor, textstorlekar med mera. Det innebär också att 
jag inte hade ett exakt format eller ens ett bestämt medium att förhålla mig till. Ge-
nom att studera arkitektritningar för utställningsrummet, utställningsmanus, samt ge-
nom intervjuer och samtal med Elna Nord och Sofia Häggman så kunde jag bilda mig 
en ungefärlig bild av hur förutsättningarna såg ut, och sätta upp en lista över vad som 
är viktigt att tänka på och ta hänsyn till: 
• Informationen ska vara likvärdig både på svenska och engelska. 
• Gestaltningen bör inte ha för mycket rörliga inslag då det redan är planerat för 

flera audiovisuella element i rummet. 
• Yta är den största begränsningen i utställningen. Beräknad yta att tillgå är max en 

meters väggbredd. 
• Betraktaren har fått viss information bara genom att befinna sig på utställningen, 

till exempel vet hen antagligen var Egypten ligger. Gestaltningen ska kunna 
samspela med omgivande information, och därför är det inte nödvändigt att 
berätta allt.  
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• Det får gärna vara övertydligt, det ska gå fort att förstå. 
• Interaktiviteten bör inte vara avancerad. 
• Besökaren bör få ta till sig informationen i sin egen takt. 

4.6 Val av medium 
Medium har i samråd med Medelhavsmuseet valts utifrån sammanhanget (se kap. 
4.5), informationsmängd och teorier kring text och bild. Efter kontextanalysen så 
valde jag att arbeta utifrån mediet klickbar skärm ca A3-storlek, jag jobbade utifrån 
måtten 1190 pixlar*744 pixlar. Jag tänker mig ett betraktningsavstånd på ca 0,5 m, då 
betraktaren ska nå att klicka på skärmen. Genom att kunna välja språk kan mängden 
text i förhållande till yta bli mindre. Trots skärmens många möjligheter till olika 
former av interaktion och rörlig bild så används skärmformatet främst för att berätta 
en historia på begränsad yta och på olika språk, och i vissa fall ge möjlighet till 
detaljfördjupning, i enlighet med ovanstående punktlista. 
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5 Gestaltning 
Här berättar jag mer ingående om de olika delarna i min gestaltningsprocess och hur 
jag gått tillväga.  

 
Bild 3. Tidiga skisser. 

5.1 Skiss och upplägg 
För att veta vilken typ av bilder som behövdes var jag tvungen att göra ett upplägg på 
berättarflöde, vad som ska berättas, och hur bilder skulle kunna samspela med 
varandra. Jag behövde också hitta en form som skulle fungera genom hela 
produktionen. Eftersom jag ville betona att teorier om vad som hände baseras på 
föremål funna på vissa platser, så arbetade jag fram en form för hur det skulle 
visualiseras. Jag kom fram till att följande element borde återkomma genom hela 
berättelsen: 
• Kartor (rumsliga förhållanden) 
• Tidslinje (ungefärlig tid) 
• Situationsbild (någon slags fantasifull bild av levnadsförhållanden) 
• Föremål (de upphittade föremål som teorier baseras på) 
• En huvudrubrik för sidan och en introduktionstext (för att snabbt ge en överblick 

av vad sidan handlar om) 
 
Jag kom också fram till att det behövs en tydlig förstasida som ger viss övergripande 
information även till den som inte fördjupar sig i materialet (se bild 4). Upplägget och 
fakta kontrollerades med Medelhavsmuseet. Detaljer och layout har dock justerats 
under arbetets gång, då jag upptäckt vad som fungerar och vad som inte fungerar i 
praktiken. 
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Bild 4. Tidig skiss av framsida 

Bild 5. Sidöversikt 
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5.2 Manérval 
Utifrån tanken om att teorier (det man tror) baseras på upphittade föremål på 
geografiska platser (det man med stor säkerhet vet) valde jag att använda olika typer 
av manér för olika typer av information. Utifrån teorier om människans förmåga att 
känna igen och tolka former (se kap. 2.4) valde jag att stilisera sådant som ingen 
riktigt vet hur det såg ut, för att inbjuda till tolkning. Jag ville prova att blanda mer 
realistiska bilder av sådant som existerar, med mer orealistiska och stiliserade bilder 
för sådant man inte vet lika mycket om, till exempel exakt hur bostäder såg ut.  

Enligt Waern m.fl (se kap. 2.3) är det passande att använda ett manér som stämmer 
överens med tiden som ska gestaltas. Någon förklaring till varför det skulle vara 
viktigt att välja exempelvis perspektiv utifrån tidsperiod ger inte författarna, men jag 
anser att det har med kongenialitet att göra, att ett visst bildmanér snabbt kan hjälpa 
till att signalera vilken tid det handlar om. För att skapa kongenialitet med ämnet och 
människorna som levde då har jag delvis valt att ta mycket inspiration av den tidens 
bilder och färger. Men jag har också frångått detta på vissa punkter för att kunna 
använda mer olika informationsbärande färger, och för att vissa saker helt enkelt inte 
framkommer lika tydligt med detta manér, exempelvis natur och detaljer på föremål. 
Min förhoppning var att blandade manér skulle skapa en mer lekfull och berättande 
stämning.  

5.3 Silhuetter 
Jag samtalade med intendent Sofia Häggman om hur människor bör avbildas. Hon 
menade att just hur människor gestaltas är något som man kommer att få frågor om, 
och att ett säkert kort därför är att avbilda dem så som de själva gjorde, eftersom det 
var så de såg eller ville se sig själva. 

Eftersom den gestaltade tiden sträcker sig över tusentals år så användes såklart 
olika typer av bilder av människor. Gemensamt för de flesta bilderna jag har studerat 
är de tydliga silhuettfigurerna (se kap. 2.4). Genom att studera bilder från perioden 
(se bilaga 7) och genom skissarbete och samtal med Medelhavsmuseet, så kom jag 
fram till ett passande manér. Jag anser att detta manér även överensstämmer med 
dagens sätt att avbilda människor i allmänhet som silhuetter. 
 

Bild 6. Manéret till vänster är mer passande för just den här berättelsen, då det är mer likt hur 
de fördynastiska människorna avbildade sig själva. 
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5.4 Att avbilda existerande föremål 
En del av informationen som skulle framgå var krukornas indelning. Jag valde att 
visa denna indelning med föremål som ska finnas i utställningen, då jag tänker mig 
att det skulle kunna vara intressant för museibesökare att koppla ihop den 
arkeologiska indelningen med föremål som faktiskt finns i rummet. Jag besökte 
Medelhavsmuseet och fotograferade karakteristiska föremål. Min tanke från början 
var att använda fotografier i gestaltningen, men det var svårt att ta bra fotografier 
eftersom många föremål låg nedpackade inför omflyttningen, några hade också en del 
färg försvunnit från eftersom de är några tusen år gamla. Därför valde jag istället att 
teckna av föremålen.  Jag utgick från de foton jag själv tog, från fotografier i 
Medelhavsmuseets digitala arkiv och från Petries klassificering av krukor 
(arkeologen Petries indelning av krukor, baserad på krukornas ålder och utseende, se 
bilaga 8).  

Bild 7. Krukor från Naqada I och Naqada II. 
 
För att välja perspektiv byggde jag upp några krukor i 3D-programmet 3DMax. Det 
gav mig möjligheten att vrida och vända på perspektiv. Till skillnad från Petries 
klassificering så valde jag att visa krukorna snett uppifrån, vilket ger ett visst djup i 
bilden och gör det möjligt att se krukornas tjocklek. Jag valde att gruppera krukorna i 
olika perioder enligt gestaltlagen om närhet (se kap. 2.7). 

5.5 Karta 
Då samma grundkarta skulle användas genom hela produktionen valde jag att göra 
den väldigt enkel, detta för att göra det lätt att fokusera på den aktuella informationen 
för varje sida. Jag har använt dåtidens antal flodarmar och nutidens kustlinje eftersom 
de flesta kartor över forntida Egypten är utformade så, vilket borde göra kartan lätt att 
känna igen. 
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5.6 Situationsbild 
Här valde jag att teckna upp landskapsbitar, utifrån teorier om hur naturen och 
samhällena såg ut i de olika epokerna. I dessa inskannade landskap placerade jag sen 
mer ikoniska vektorsilhuetter av människor, djur, träd och bostäder. Genom att visa 
tidiga skisser för Sofia Häggman fick jag uppslag på vilka inslag som kunde 
användas för att karaktärisera de olika epokerna, till exempel att kanaler 
kännetecknade tiden mellan 4000 f Kr och 3000 f Kr. Jag fick också feedback på hur 
formen på ”husen” kunde ändras. 

5.7 Färgval 
Jag valde att till största delen använda ganska dova och jordiga färger, inspirerad av 
den fördynastiska tidens bildspråk, till exempel grottmålningar och krukor. Men jag 
har också valt att använda en orange signalfärg, alltså en färg som genom att 
kontrastera mot övriga färger drar uppmärksamhet till sig, för att markera viktig 
information, så som vilka platser och vilken tid varje sida handlar om. Och även om 
blått och grönt inte användes i bildspråket på den tiden så använder jag dem för att ge 
en känsla av natur, växtlighet och vatten. Då jag använder rött och grönt tillsammans 
så har jag med tanke på färgblindhet tagit hjälp av en funktion i Illustrator för att 
kontrollera att nyanserna kontrasterar tillräckligt mot varandra.  

Bild 8. Färgschema. 

5.8 Typografi 
Som tidigare nämnts så har jag avgränsat mig till att inte gått in i detalj på typografi 
och typsnitt. Då jag kommit fram till att bilderna till viss del är beroende av ord, så är 
mitt förslag dock att använda tydliga rubriker och underrubriker. Detta för att snabbt 
ge en överblick över sidans innehåll. Tanken är att besökare inte ska behöva läsa allt, 
utan kunna välja de stycken man finner intressanta. Huvudrubrikerna är tänkta att 
vara samma typsnitt som Världskulturmuseerna använder sig av. På grund av att 
texterna blev så pass små valde jag att använda en sanserif som brödtext, då jag 
upplevde att sanserifen blev tydligare på skärm i den storleken.  
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5.9 Textformulering 
Där jag har gjort exempel på textformuleringar har jag använt mig av teorier om 
textens funktion (se kap. 2.2) samt min analys av informationsmaterial. Till exempel 
betonas osäkerhet i fakta med ord som ”kanske”. 

5.10 Layout 
Jag valde att utveckla tre sidor till mer detaljerade skisser. De olika bildtyperna sattes 
ihop till en helhet i InDesign. Tanken med denna prototyp var att det skulle gå att 
testa hur delar informationen tolkades av andra. Att testa hela upplägget var inte 
möjligt inom tidsramen för arbetet. Jag gjorde sidorna så pass genomarbetade att de 
skulle vara möjliga att förstå för någon som inte är insatt i ämnet. Två sidor var mer 
genomarbetade manérmässigt just för att kunna testa de olika manéren. 

5.11 Utprovning 
Utprovning gjordes, som tidigare nämnts, genom kvalitativa intervjuer med ett urval 
av personer. Utprovningen användes för att besvara mina frågeställningar, men också 
för att upptäcka eventuella brister, och om något inte alls tolkades som jag tänkt.  

Dessa personer deltog i utprovningen: Kvinna, 30, kvinna, 25, man, 43, flicka, 13 
år, flicka, 11 år. Urvalet har skett utifrån att jag ville ha en viss bredd i ålder och 
utifrån vilka som hade tid och möjlighet att ställa upp. Jag besökte mina informanter 
på platser där de befann sig, eftersom jag ville anpassa mig efter dem och inte 
tvärtom. Utprovningen gick till så att jag på en dataskärm visade skisserna jag gjort 
(se exempel i bilaga 3), och ställde frågor för varje sida. Skisserna visades på en 
mindre skärm än vad slutresultatet är tänkt att vara (av logistiska skäl), och därför bad 
jag mina intervjupersoner att sitta nära skärmen. Ingen av intervjupersonerna hade 
problem att läsa texten på grund av detta. Jag hade en intervjuguide (se bilaga 2) med 
frågor för varje sida, men ändrade formulering och ibland även ordning på frågorna 
utifrån den person jag pratade med. Vissa svar följde jag upp med mer fördjupade 
frågor. Jag valde framförallt att testa bilderna och visuella element, och se hur de 
tolkades utifrån sammanhanget, alltså omgivande text och bilder. Dessa resultat 
redovisas i kapitel 5.12. 

Jag gjorde också en kortare intervju med en engelskspråkig tolvåring för att få en 
uppfattning om hur mycket bilderna kan berätta utan textstöd. Dessa resultat 
redovisas i kapitel 5.13. 

5.12 Resultat, utprovning av bild och text 
Utprovningen gav upphov till många intressanta iakttagelser. Vissa svar var 
utförligare än andra och därför intressanta att reflektera kring även om detaljer i de 
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resonemangen inte kan antas representera någon allmän uppfattning. Jag försökte 
anpassa mig efter och känna in hur bekväm min intervjuperson var med att svara på 
frågorna, och eventuellt formulera om dem utifrån situationen. Jag ville inte få 
intervjuerna att kännas som ett kunskapstest, och därför var frågorna formulerade för 
att inbjuda till egna tankar. Innan, och även under intervjuerna försökte jag också 
betona att det inte fanns något svar som var rätt eller fel. Trots detta så kan jag tänka 
mig att intervjupersonerna ibland uppfattade det som att det fanns ett förväntat svar. 
Självklart hade annorlunda formulerade frågor kunnat ge andra svar. I vissa intervjuer 
gick jag vidare med ett intressant resonemang som uppkom i just den intervjun, men 
inte i någon annan.  

För att kunna säga att underlaget är representativt för många hade jag varit 
tvungen att genomföra en kvantitativ undersökning med fasta frågor och mycket 
bredare underlag (Patton 2002 s. 244). Att dra några generella slutsatser av min 
utprovning är därför svårt, däremot visade det möjliga bildtolkningar. Efter att jag 
analyserat intervjuerna finns det så klart många följdfrågor jag skulle vilja ställa och 
som det skulle vara intressant att gå vidare med. 

Frågan ”Vad?” bör även ställas före frågan ”Hur?” vid val av analysmetod (Kvale 
1997 s. 164). Därför har jag sorterat in min analys utifrån några övergripande frågor 
som jag ville få svar på. Här nedan följer en sammanfattning: 

Hur tolkas de bildmanér jag använt för olika typer av information? 
Det var skillnad på hur de stiliserade bilderna och de mer detaljerade bilderna 
uppfattades. Trots att föremål var tecknade uppfattade mina intervjupersoner dem 
som verkligare än landskapsbilderna. Detta kan ju bero på rent logiskt tänkande, men 
en del av de resonemang som fördes indikerar att detaljrikedomen i bilderna gör dem 
mer övertygande. De mer förenklade bilderna med blandade manér beskrevs av 
majoriteten som schematiska bilder, skisser eller idébilder. Två av intervjupersonerna 
menade att de tolkade silhuettfigurerna mer som symboler för något istället för exakta 
avbildningar. En person uttryckte det så här: ”Alltså hade man avbildat en bostad till 
exempel, som hade varit väldigt detaljerad… då tänker man ju att, då måste man ju 
veta att det såg ut så, eftersom man kan rita alla de detaljerna. Och samma gäller ju 
landskapet. Alltså … man ser ju att där är palmer. Men de känns ju… det känns 
väldigt… symboliskt, här står lite palmer för det växte palmer här.” 

Ger förstasidan en överblick av vad det handlar om? 

Min tolkning utifrån utprovningen är att bilderna på förstasidan var ganska enkla 
att tolka, och gav ett smakprov på vad det handlar om. Innehållet i cirklarna tolkades 
ganska lika av alla mina intervjupersoner. I den första cirkeln nämnde alla att de såg 
människor som jagar, djur och träd. Två av intervjupersonerna menade att träden 
påminde om Afrika. En av ungdomarna beskrev cirkel två som ”lite mer jordbruk ser 
det ut som, och några djur, lite mer uppbyggnad, lite vatten, och det är fortfarande 
någon som jagar”. Ordval som fortfarande tolkar jag som att någon form av 
tidsförlopp i detta fall lästes in mellan bilderna, även om ingen av de yngre 
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intervjupersonerna gav uttryck för att läsa bilderna ihop med tidslinjen, vilket de 
äldre gjorde. Alla beskrev att de såg jordbruk eller odling. Cirkel tre beskrev en 
person som ”en stad eller en by”, alla noterade att här fanns fler hus eller hyddor, en 
intervjuperson noterade också att det fanns fler människor i bilden. Att de små 
vattenstrecken var kanaler framgick dock bara för två av intervjupersonerna. Och 
bara en person nämnde ordet handel, som ju var en viktig del av denna period.  

Framgår det hur man kan ta sig fram mellan sidorna? 
Ja. Två av de vuxna intervjupersonerna blev först tveksamma till om 
navigeringslisten hörde till själva produktionen, eller om det var en del av bildspelet. 
Även om samma missförstånd kanske inte skulle uppkomma vid en skärm på ett 
museum, så kom jag fram till att navigeringslisten bör bindas ihop med övrig 
information bättre genom mer sammanhängande färgval. En del föreslog alternativa 
navigeringssätt, till exempel att man skulle kunna klicka på cirklarna på förstasidan.  

Följande punkter fungerade bra: 
• Pilar mellan bilder uppfattades tydligt som utveckling, att något hände först och 

efter pilen hände något annat. 
• Bild i kombination med text. Intervjupersonerna kopplade ihop bilder med den 

text som bilderna låg nära. 
• Alla beskrev att det var handelns väg eller kulturens spridning som visades med 

pilen på kartan. En av de yngre intervjupersonerna fick följdfrågan varför cirkeln 
med krukor var där och svarade då att det var för att det var krukor som det 
handlades med. 

• När en period på tidslinjen var markerad med färg, så förstod alla att det var 
ungefär den tidsperioden sidan handlade om och nämnde de årtalen. 

• Mina intervjupersoner gav svar som visade att de såg en skillnad mellan 
förhållandena i nedre och övre Egypten vid den här tiden. 

Detta fungerade inte lika bra: 
• Det var bara två personer som tyckte att det var tydligt vad avbrottet på 

tidsskalan betydde. Jag är dock osäker på om det har någon större betydelse 
eftersom alla ändå förstod vilken tidsperiod det rörde sig om genom att läsa 
årtalen. 

• På frågan om varför färgen på tidslinjen tonade ut, var det tydligare för de äldre 
intervjupersonerna att jag gjort så för att visa någon slags övergång mellan 
perioder. En av de yngre intervjupersonerna formulerade det som att ”kanske att 
det börjar någon slags ny tid”, vilket skulle kunna tolkas som en tanke om 
övergång eller liknande, medan den andra inte ville försöka sig på en tolkning av 
toningen. 

• En bild blev inte alls tolkad som jag hade tänkt mig. Texten vid krukan (som var 
tänkt att spekulera i vad som eventuellt kunde varit i krukan, vad krukan var en 
förpackning till) gjorde att krukan tolkades vara gjord av koppar. (Se bild 9) 
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• En person sa först att det beigea på kartan var land, men ändrade sig sedan till att 
det kanske var öken. Detta fick mig att tänka att det nog skulle vara bättre att visa 
den gröna Nildalen, eftersom allt land inte består av öken. 

	  

5.13 Resultat, utprovning utan textstöd 
Intervjun med den engelskspråkiga tolvåringen visade att många företeelser 

framgick även utan textstöd. Naturligtvis är detta ett mycket litet urval och personens 
noteringar kan enbart ses som indikationer på hur informationen kan uppfattas. I 
beskrivningen av förstasidan gavs svar som tydde på att en samhällsutveckling 
uppfattades. Cirkel 2 beskrevs som ”people gardening, more civilization”, och cirkel 
3 som ”More houses, how they are developing and getting more advanced”. På frågan 
om vilken bild som såg mest verklig ut, krukbilden eller landskapsbilden fick jag 
svaret att krukbilden såg verkligare ut och fanns där för att visa detaljer, medan 
landskapsbilden mer var en skiss för att ge en grundläggande idé av hur livet var. 
Intervjupersonen gjorde även många andra detaljobservationer som styrker att 
bilderna kan berätta en hel del även utan tillhörande text. Till exempel beskrevs de 
enklare krukorna i nedre Egypten så här: ”Another vase. It´s just sort of dull and very 
basic. They just learned how to make them. They didn´t get fancy, they just needed 
one so they made them not very fancy, just simple and basic.” 

Tid och årtal uppmärksammades dock inte speciellt, jag fick inte någon mer 
detaljerad beskrivning av tiden än att det var för länge, länge sen. Att det skedde olika 
saker i olika delar av landet var inte heller något som framgick. Det visar att texten 
ändå behövs som ett stöd för att beskriva tidsmässiga förändringar och ge hela 
sammanhanget. 

5.14 Förändringar efter utprovning  
• Nildalen färglades med grönt, vilket förhoppningsvis gör det lättare att se hur 

smal Nildalen och den odlingsbara marken är (se bild 10). 
• Tidslinjen på förstasidan färglades och fick ett tydligare hack (se bild 11). 

Bild 9. Svårbegriplig bild 
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• Navigeringslinjen längst ner bands ihop mer med övrig information genom 
färgval (se bild 12). 

• En bild förändrades för att tydligare visa på byteshandel (se bild 13). 
• En berättande text togs bort. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Bild 10. Skärmdumpar, karta före och efter. 

 

Bild	  11.	  Skärmdumpar,	  tidslinje	  före	  och	  efter. 
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Bild 12. Skärmdumpar, navigeringslist före och efter. 

 

 

	  	   	  

Bild 13. Skärmdumpar, detalj ur samhälle före och efter. Ett försök att tydligare visa på 
byteshandel. 

 

5.15 Faktagranskning 
Jag gjorde också en avstämning med intendent Sofia Häggman för att se att all fakta 
var så korrekt som möjligt. Hon ansåg att indelningen och upplägget var korrekt och 
fungerade bra. Jag fick också bra respons på de olika sätten att gestalta olika typer av 
information.  
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6 Resultat och slutsatser 
I mitt arbete har jag studerat litteratur samt informationsmaterial om historiska 
händelseförlopp och visualiseringar av historisk utveckling över tid. Detta för att 
komma fram till hur bilder kan utformas för att i kombination med text berätta om 
teorier kring komplexa historiska skeenden och göra informationen tillgänglig för 
museibesökare.  

Mina frågeställningar har varit: 
• Hur kan ungefärlig tid visualiseras och delas in i perioder? 
• Hur kan fakta respektive teori förtydligas i ett och samma informations-material?  
• Hur kan begrepp som samhälle och utveckling illustreras? 

 
Utifrån teori och analys av informationsmaterial valde jag att dela in informationen i 
avsnitt som passar just denna historia (se kap. 2.1). På grund av ungefärliga 
tidsangivelser samt att samhällsutvecklingen skedde olika fort i olika delar av det som 
skulle komma att bli Egypten, blev det svårt att göra en helt linjär berättelse. 
Förstasidan är utformad så att den ska ge en överblick över innehållet i 
fördjupningsstationen, och visar därför tre viktiga epoker. 
 

	  

Bild 14. Skärmdump av indelning i tidsperioder anpassade för denna historia. 
 
Tiden visualiserades genom att använda en tidslinje (se bild 11). I tidslinjen provade 
jag att använda uttonade färgmarkeringar för att visa ungefärlig tid, vilket uppfattades 
av mina äldre intervjupersoner, medan jag inte fick några belägg för att det framgick 
för de yngre. Överlag upplevde jag att mina yngre intervjupersoner inte fann 
tidsangivelser så intressanta.  

Genom att studera litteratur om hur olika bildmanér tolkas samt analysera olika 
informationsmaterial kom jag fram till att för att visa fakta respektive teori kan mer 
realistiska bildmanér blandas med mindre realistiska manér. Men text bör alltid 
användas när det är viktigt att bilderna tolkas på rätt sätt. Genom att skapa mer 
naivistiska bilder, där olika manér och perspektiv blandas var förhoppningen att de 
skulle läsas mer som teori, eller en idé om hur något var, än som exakt fakta. Min 
utprovning indikerade också att så är fallet. Bilderna med blandade manér och 
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perspektiv tolkades av de flesta mer som idébilder eller schematiska bilder. I 
utprovningen framkom också att detaljrikedomen i bilderna påverkade hur realistiska 
de uppfattades. Just detaljrikedomen i bilderna är troligtvis en av anledningarna till 
att föremålen uppfattades existera i verkligheten och att bilderna upplevdes mer 
realistiska, trots att de är teckningar och inte fotografier. Att använda enkla stiliserade 
bilder kan också göra det möjligt för betraktare att komma med egna tolkningar och 
fylla bilder med eget innehåll. Under min utprovning märkte jag att mina 
intervjupersoner resonerade kring olika saker som silhuettfigurerna kunde tänkas 
göra. Min slutsats är att både detaljnivå på bilder, logiskt tänkande och tillhörande 
texter avgjorde hur verklig en avbildning upplevdes. 

 
 
I min analys av informationsmaterial fann jag flera exempel på hur 
samhällsutveckling eller övergången från byar till städer visas i en serie bilder, som 
ett slags före- och efterbilder, vilket jag anser ger en bra bild av utveckling och 

Bild 15. Skärmdump, existerande föremål 

Bild 16. Skärmdump, idébild 
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förändring. Jag valde att visa på samhällsutveckling genom att variera antal 
människor och bostäder i bilderna (se bild 14). Bilderna av människor och bostäder 
utformades mer som ikoner än som exakta avbildningar, eftersom man vet så lite om 
exakt hur de såg ut. För en enhetlig gestaltning valde jag att även avbilda djur och 
växter i ett stiliserat manér. Ikonerna är stiliserade, men formmässigt lika det de 
representerar. Utprovningen visade att intervjupersonerna tolkade fler bostadsikoner 
mer som en stad. Ord som utveckling användes även av dem som inte såg text och 
tidslinje. Viktiga detaljer i bilderna, så som kanaler, skulle dock kunna tydliggöras 
ytterligare med hjälp av ord i bilderna.  
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7 Diskussion  
Under detta arbete har jag insett att det är omöjligt att berätta om historia helt 
objektivt. Det går inte att berätta allt, det blir ju alltid en förenkling, men det är viktigt 
att tänka på att visa det, att det är just ett urval och en version av historien.  

Det var svårt att arbeta med gestaltning av så pass komplex information mot en så 
bred målgrupp. Enligt undersökningar tar museibesökare bara del av ungefär 20–40 
procent av informationen som finns tillgänglig i en utställning (Rounds 2004 s. 389). 
Frågan därför om den här typen av information ska tilltala alla. Det finns en risk att 
informationen blir för förenklad och därmed inte intressant för den som verkligen vill 
fördjupa sig.  

Att vidareutveckla detta manus till en färdig produkt skulle kräva mer 
faktagranskning, tidssynkning och tekniskt arbete. Fler utprovningar med människor i 
olika åldrar och med blandade erfarenheter skulle behövas för att se om konceptet 
fungerar. Jag är medveten om att just användandet av en skärm ger många fler 
möjligheter till interaktion än vad jag föreslår. För att öka tillgängligheten skulle man 
kunna jobba med möjligheter till att zooma i texten eller att få text uppläst. Att 
vidareutveckla produkten till något där museibesökare kunde vara delaktiga i 
skapandet av information hade varit intressant, men var inte vad som efterfrågades i 
detta sammanhang. Interaktionen skulle också kunna utvecklas till att ge alternativa 
ingångar i historien än just den kronologiska, som Lubar (2013 s.184) påpekar.  

För att få reda på mer om ifall det var just bildmanér, text eller logiskt tänkande 
som gjorde att vissa delar i gestaltningen uppfattades mer verkliga än andra borde jag 
ha testat samma motiv i olika bildmanér. Intervjun med min engelskspråkiga 
intervjuperson indikerade dock att bilderna berättade en hel del även utan textstöd. 
Enbart bilder kanske i vissa fall skulle fungera bättre som diskussionsunderlag. 
Självklart hade det som sagt varit önskvärt att testa gestaltningen både på fler 
personer i olika åldrar, och då också på personer som inte är bekanta till mig.  

Jag har i efterhand ifrågasatt mitt val av medium, och jag menar att en skärm inte 
nödvändigtvis är det ultimata mediet för den här typen av information. På ett sätt är 
den inkluderande då det med hjälp av tekniska möjligheter går att anpassa innehåll 
efter användare. Men å andra sidan är den exkluderande då alla människor kanske 
inte är vana att ta till sig information via skärm. I det här fallet var det ett val jag 
gjorde på grund av platstillgång.  

Jag tror att delar av gestaltningen skulle kunna användas även på affischer eller 
ihop med utställningstexter. Att dela upp olika ämnen i bildserier som integreras med 
utställningstexter, skulle vara en alternativ lösning. Då skulle sammanhangen inte 
framkomma lika tydligt, men fler än de som tar sig för att klicka på en skärm, skulle 
ta del av informationen.  

Eftersom jag har tagit ett helhetsgrepp på informationen, kan jag se många 
möjligheter till att fördjupa sig i detaljer. Jag anser att jag har funnit en kombination 
av manér som fungerar i just detta sammanhang, men i ett annat sammanhang kanske 
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andra manér skulle passa bättre. Det hade varit intressant att titta närmare på hur 
geografiska förändringar över tid kan beskrivas.  
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Bildförteckning 
Där inget annat anges så är det jag själv, Emma Westerberg, som är upphovsperson 
till skisser, bilder och fotografier i nedanstående bildförteckning. 

Bild 1. Bild som visar hur ögat läser av konturer. Hämtad från Ware, Colin (2008), 
Visual thinking for design. Morgan Kaufmann.  

Bild 2. Fotografi av textremsor på golv. 

Bild 3. Tidiga skisser av upplägg.  

Bild 4. Tidig skiss av framsida. 

Bild 5. Sidöversikt.  

Bild 6. Manérexempel, människor. Vektorgrafik och färgpennor. 

Bild 7. Krukor från Naqada I–perioden på Medelhavsmuseet. Fotografi.  

Bild 8. Färgkarta.  

Bild 9. Svårbegriplig bild. Vektorgrafik. 

Bild 10. Kartor över området. Vektorgrafik. Flera olika förlagor har använts till 
kartorna, främst:  

• Karta på försättsblad. I: Redford, Donald B. (red.) (2001), The Oxford 
encyclopedia of ancient Egypt. Vol. 1. New York: Oxford University Press.  

• Google Earth. 

Bild 11. Tidslinje före och efter. Vektorgrafik. 

Bild 12. Navigeringslist före och efter. Vektorgrafik. 

Bild 13. Detalj, byteshandel före och efter. Färgpennor och vektorgrafik. 

Bild 14. Tre perioder. Savann, jordbruk, samhälle. Färgpennor och vektorgrafik. 

Bild 15. Existerande föremål. Färgpennor.  

Bild 16. Idébild. Människor i miljö. Färgpennor och vektorgrafik. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Uppdragsbeskrivning 
 
Syfte: Jag ska göra ett förslag på hur man med bild (för skärm eller tryck) kan visa 
hur staten Egypten uppstod. Från nomader, jägare och samlare (ca 9000 f Kr- 5000 f 
Kr) till ”Dynasti 0” (ca 3100-3000 f Kr). Hur man gick från att vara nomader till att 
bosätta sig i oaser och Nildalen och gå ihop i större och större samhällen och till slut i 
en stat. 
 
Informationsmål: Att ge en bakgrund till det forntida Egypten. Hjälpa besökare att 
orientera sig i kronologi och geografi. Att förklara utvecklingskedjor som är svåra att 
förklara i enbart text på ett lättförståeligt sätt. Vad man tror. Teorier. Hur kan det ha 
sett ut? Vad kan han hänt? Vad vet man?  
 
Målgrupp: Besökare av utställningen om forna Egypten. Informationen ska vara 
begriplig för en tolvåring. (Men även yngre ska med handledning kunna ta till sig 
delar av den, och äldre ska finna den intressant och givande?) 
 
Medium: Ej bestämt. 
 
Sammanhang: Förslaget ska kunna användas i Medelhavsmuseets utställning om det 
forna Egypten. 
 
Saker att ta upp: Övergång från savann till jordbruk. Gravgåvor som blir finare och 
finare. Nilen. Långväga handel började tidigt, inte för att man behövde utan som 
statusmarkör, prestige, skrytkonsumtion. Hur man gick ihop till större och större 
kungadömen. Troligen kombination av krig och samarbete. (Bevis: Bilder på kung 
som hugger folk i huvudet) Stred om resurser. Varför gick man ihop? Bättre skörd. 
Makt. Kontrollera handeln. Jordbruk leder till överskott som leder till elit. Olika 
förutsättningar i nedre och övre Egypten. Krukorna sprids först och sen staten.
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Sida 1, START 
Kan du berätta vad du ser i den här cirkeln (rundel 1)?  
I vilken tidsperiod/ mellan vilka årtal tror du att den utspelar den sig? 
Kan du berätta vad du ser i den här cirkeln (rundel 2)? (peka också på detaljer) 
I vilken tidsperiod utspelar den sig? 
Kan du berätta vad du ser i den här cirkeln (rundel 3)?  
I vilken tidsperiod utspelar den sig? 
(Vad är detta (tidslinjen)?) 
Vad betyder det här (hacket i tidslinjen)? 
Var tänker du att du kan klicka på den här sidan?  
Vad händer då? 
 
Sida 2, De första jordbruken 
Vilken tidsperiod (årtal) handlar den här sidan om? 
 (Vad tror du att den här orangea markeringen betyder?)  
Vad tror du det betyder att den tonar ut lite här (det orangea)? 
Vad föreställer kartan? 
Vilket område på kartan handlar den här sidan om? 
Vad är nedre och övre Egypten? 
Vad ser du på kartan? 
Var kan du klicka? 
Hur tar du dig vidare till nästa sida? 
 
Sida 3, Samhällsutveckling i övre Egypten 
Vilken tidsperiod (årtal) tror du att den här sidan handlar om? 
Vilket område på kartan tänker du att den här sidan om? 
Vad ser du här (silhuetter)? 
Vad ser du här (blå sten)? 
Vad ser du här (krukorna)? 
Vad betyder pilarna mellan krukorna? 
Vad tror du att krukorna är gjorda av? 
Om du tittar på den här sidan, vilka saker finns på riktigt?/ Om du jämför den här 
bilden (krukorna) med den här (landskapet), vilken tycker du ser mest verklig/ 
realistisk ut? 
Varför tror du det? 
Såg landskapet ut så här?  
Hur tror du att bostäderna såg ut? 
Var kan du klicka? 
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Sida 4, Samtidigt i nedre Egypten 
Vad ser du på den här bilden (landskap)? 
Såg det alltid ut så här? 
Fanns det några skillnader mellan nedre och övre Egypten vid den här tiden? /Kan du 
berätta om några skillnader mellan nedre och övre Egypten vid den här tiden? 
Vad föreställer den här bilden (byteshandel)? 
Karta: Vad visar pilen? (Vad ser du på kartan?) 
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Bilaga 3 Testsidor 
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Bilaga 4 Gestaltning 
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Så här ser det ut om du klickar på en ort. 

 
Så här ser det ut om du klickar på ”Läs mer”. 
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Bilaga 5 Manus (utkast) 
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Bilaga 6 Skisser av upplägg 
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Bilaga 7 Inspirationsbilder, manér 
	  

	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  

 

	  

	    

Delar av grottmålningar från västra öknen, bilder av människor och djur. 

Hämtad från: Förster, F., H. Riemer & R. Kuper (2012), The Cave of Beasts (Gilf Kebir, SW 
Egypt) and its chronological and cultural affiliation. I: Huyge, Van Noten & Swinne (red.), 
Chronological and Palaeoenvironmental Issues in the Rock Art of Northern Africa’. Brussels: 
Royal Acad. Overseas Sciences) 197–216. 

http://www.academia.edu/2422424/Forster_F._H._Riemer_and_R._Kuper_The_Cave_of_B
easts_Gilf_Kebir_SW_Egypt_and_its_Chronological_and_Cultural_Affiliation_Approaches_
and_Preliminary_Results_of_the_Wadi_Sura_Project 

Krukor	  från	  Naqada	  II,	  ur	  Medelhavsmuseets	  databas.	  Notera	  de	  små	  figurerna.	  
Foto:	  Anders	  Ljungkvist.	  

Av hänsyn till upphovsrätten publiceras bilden ej. 

Från: Förster, m.fl. 2012. s. 212, fig.6 

Se länkadress nedan. 

Av hänsyn till upphovsrätten 
publiceras bilden ej. 

Från: Förster, m.fl. 2012 s. 216, 
fig.12 

Se länkadress nedan. 

	  

Av hänsyn till 
upphovsrätten publiceras 
bilden ej. 

Länkadress till bilden: 

http://collections.smvk.se/
carlotta-
mhm/web/object/3005233 

	  

Av hänsyn till upphovsrätten publiceras 
bilden ej. 

Länkadress till bilden: 

http://collections.smvk.se/carlotta-
mhm/web/object/3006225 
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Bilaga 8 Plansch över förhistorisk keramik 

	  

Titelplansch från: Petrie, William M. Flinders (1901), Disopolis Parva: The cemeteries of 
Abadiyeh and Hu, 1898-9. London: Egypt Exploration Fund. Publicerad i: Teeter, Emily (red.) 
(2011), Before the pyramids – the origins of egyptian civilization. Chicago: The oriental 
institute of Chicago.  

	  

Av hänsyn till upphovsrätten publiceras bilden ej. 

Från: Teeter 2012 s. 66 

Länkadress till pdf: 

https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/oimp33.pdf 

	  


