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Abstract 

För att vi ska ha en förståelse av det förflutna måste arkeologer ha möjlighet att tolka arkeologiska 

fynd (Why Is Archaeology Important?, 2018). En typ av fynd är kilskrift. För att säkerställa 

bevaringen av denna typ av fynd har etiska principer etablerats som exempelvis inte låter någon 

utsätta fynden för fara ("Principles of Archaeological Ethics", 2018), till exempel i form av 

förvittring genom beröring. På grund av detta har digitala arbetssätt börjat etableras vid exempelvis 

rekonstruktionsarbete av kilskrift så att arbetet kan utföras utan direkt beröring (Fisseler, Müller & 

Weichert, 2017). Problemet är att denna typ av arbete upplevs som frustrerande av arkeologerna då 

det nya digitala arbetssättet skiljer sig från deras tidigare analoga arbetssätt (Woolley et al., 2017). 
För att lösa denna problematik har en konceptdriven metod använts i uppsatsen. Det har skapats ett 

digitalt koncept kallat ARCC som kan låta arkeologer arbeta på liknande vis som det analoga naturliga 

arbetssättet utan att beröra kilskriften. Konceptet ARCC är en kombination av teknologierna: 

augmented reality, magnetic tracking systems och 3D-printing. Detta koncept är ett exempel på 

möjligheterna som existerar angående ett praktiskt och etiskt arbetssätt i förhållande till 

rekonstruktionsarbete av kilskrift. ARCC kan vidareutvecklas för att stärka konceptet, samt också 

agera indikator på att fler möjligheter inom detta område existerar. 
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Abstract 

In order to have an understanding of the past archaeologists need to be able to interpret 

archaeological finds (Why Is Archaeology Important?, 2018). One type of find is cuneiform. 

Ethical principles has been established to secure the conservation of this kind of find by prohibiting 

handling that could cause weathering ("Principles of Archaeological Ethics", 2018). Because of 

this, digital work methods has been established in conjunction with reconstruction of cuneiform in 

order to eliminate the risk of weathering through touch (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). The 

problem is that this kind of work is found to be frustrating by the archaeologists since this way of work 

differs from their usual analog work method (Woolley et al., 2017). To solve this problem we have 

used a concept driven method. The digital concept ARCC has been developed which allows 

archaeologists to use their usual work method without touching the cuneiform. The concept ARCC is a 

combination of the technologies: augmented reality, magnetic tracking systems and 3D-printing. This 

concept is an example of the possibilities that exist regarding a practical and ethical work method 

regarding reconstruction of cunaiform. ARCC can be further developed to improve the concept, it 

could also act as an indicator of further possibilities within this area. 
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Förkortningar och ordförklaringar 
3D-modell - En digital modell med tre dimensioner. 

 

Ambient occlusion - En skuggning och renderingsteknik som räknar ut hur utsatt varje del av en 

3D-modell är av eventuell ljussättning. 

 

ARCC - Namnet på det koncept som tagits fram i samband med detta arbete. Namnet är en 

förkortning för Augmented Reality Cuneiform Concept. 

 

Dynamisk ljuskälla - En ljuskälla som kan justeras och flyttas runt i en rymd. 

 

Förvittra - När ett objekt faller sönder efter lång tid. 

 

Hi-fi/Lo-fi - Förkortningar av termerna high-fidelity och low-fidelity. Beskriver prototypers 

omfattning. Hi-fi syftar mot en komplicerad prototyp som kommer väldigt nära det slutliga resultatet i 

dess utséende och/eller interaktion. Low-fi syftar mot en prototyp av låg komplexitet som gör ytliga 

eller väldigt specifika tester av något eller några enskilda element av konceptet. 

 

Kil - Det verktyg som används för att skriva kilskrift. Verktyget är en lång pinne där dess ändar är 

formade som trianglar. 

 

Kildjup - Hur djupt avtrycket är i någon kilskrift. 

 

Lit-sphere shading - Den vanligaste typen av digital ljusreflektion. 

 

Overlay - Det digitala gränssnitt/grafik som täcker över ett fysiskt objekt med hjälp av AR-teknik. 

 

Projection mapping - Den teknik som används för att skapa en digital overlay över ett fysiskt 

objekt. 

 

Radiance scaling - Skuggning av 3D objekt som gör de betydligt mer detaljerade i kanter och hörn. 

 

Rekonstruktionsarbete - Processen av att sätta samman och tyda någonting. I detta fallet 

kilskriftstavlor. 

 

Tetraeder - En tetraeder är en geometrisk form med tre dimensioner. Den består av fyra trianglar 

där tre sidor möts i varje hörn. 

 

Varierbart visningsperspektiv - Möjligheten att observera ett objekt från flera olika perspektiv. 

 

Rendera - När ett digitalt objekt målas upp på någon form av gränssnitt, exempelvis på en skärm.  
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1. Introduktion 
Människor upplever en stor variation av saker i sitt liv och lär sig av detta. På en personlig 

nivå lär vi oss hur vi bör agera i olika sociala situationer, att lära sig köra bil eller att lära sig 

laga mat. Detta sker också på mycket högre nivåer såsom inom företag där överlevnad genom 

ekonomi och intuition, eller i skalan av hela länder och nationer där politik etc. formas 

utefter dessa erfarenheter. Vi lär oss dock inte enbart av våra egna erfarenhet. Att kunna ta 

del av andras kunskap och felsteg är något värdefullt, det låter människor ta till sig kunskap 

som tar år att samla samman utan att behöva investera denna tid på egen hand. Något som 

är problematiskt i samband med detta är att viss information och kunskap kan ta hundratals 

och till och med tusentals år att komma fram till. Lärdomarna kan också ha skett under 

omständigheter som lämnar få bestående spår, varvid de är svåra att rekonstruera i 

efterhand. Som tur är finns det arkeologer som arbetar med att finna just denna svunna 

kunskap. Med hjälp av att hitta kvarlevor från ursprungscivilisationer kan vi förstå ting kring 

vår egen evolution, varför vi känner som vi gör i olika situationer, varför känner vi de saker vi 

känner (Why Is Archaeology Important?, 2018)? Denna kunskap gestaltas ofta som gamla 

artefakter eller kvarlevor som varit bortglömda eller undangömda i många generationer. 

Dessa föremål är därför ofta väldigt ömtåliga och kräver speciell omvårdnad för att de inte 

ska falla sönder och försvinna med den information om vårt ursprung den för med sig. 

 

Society for American Archeology (SAA) antog 1996 etiska principer som bör följas vid arbete 

med arkeologiska fynd ("Principles of Archaeological Ethics", 2018). Bland dessa principer 

beskrivs exempelvis vikten av att bevara arkeologiska fynd och därmed inte utsätta dem för 

någon risk för skada. För att följa denna princip har arkeologer fram tills nu arbetat med 

fotografiska representationer av arkeologiska fynd för att undkomma risken av mänsklig 

felbehandling och förvittring (sönderfallning) (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

 

Bland de olika typerna av arkeologiska fynd finns kilskrift som är ett tredimensionellt 

skriftspråk som oftast nedtecknades i lertavlor. Förvaringsmetoderna av dessa lertavlor var 

för 5000 år sedan inte avancerade som idag och har därför blivit sköra under denna tid 

(Cuneiform.library.cornell.edu, 2018). Tidigare nämnda etiska principer kvarstår än idag, 

men sedan 1996 då principerna antogs har våra teknologiska möjligheter ökat från år till år 

(Pollalis et al., 2018). Istället för att använda sig av fotografier har det inom områden såsom 

rekonstruktionsarbete av kilskrift gradvis börjat använda sig av 3D-modeller (ett 

tredimensionell representation av kilskriften som kan granskas genom någon form av 

digitalt medium) (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Med dessa 3D-modeller har det 

uppkommit ett antal förmåner i förhållande till arbetet med fotografier (Fisseler, Müller & 

Weichert, 2017). 3D-modeller kan till exempel ha en dynamisk ljuskälla och ett varierbart 

visningsperspektiv, precis som analoga artefakter (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Detta 

ger möjligheter som de fixerade aspekterna av ljuskälla och perspektiv i förhållande till 

fotografier inte medför så som möjligheten att uppskatta kildjupet och avståndet mellan 

plattans hela och skadade ytor. Andra egenskaper som 3D-modellerna bär med sig kan också 

särskilja dem från de analoga artefakterna, då de har den unika egenskapen av en åtskild 

geometri och textur (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Detta gör det möjligt att kringgå 
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annan problematik som följer med i samband med exempelvis förvittrade ytor. I dessa fall 

kan det vara så att det saknas en enhetlighet i ytans färger på kilskriften som kan förvirra 

ögats tolkning av ytan och dess skrift i samband med olika ljussättningar (Fisseler, Müller & 

Weichert, 2017). Det finns dock vägar kring denna problematik. I samband med 3D-modeller 

finns det metoder att ta fram exakta mått för alla tre dimensioner (Fisseler, Müller & 

Weichert, 2017). Detta var tidigare inte möjligt då analoga mätningar av kilskriftens djup var 

mycket mer komplicerade och lätt orsakade skador (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Nu 

med denna nya information kan ögats feltolkningar helt elimineras och stödja sig på 

3D-modellernas exakta mått. Utöver detta finns även möjligheten att, i samband med 

3D-modellerna, ytterligare förtydliga de delar som inte blivit skadade. Med hjälp av tekniker 

såsom radiance scaling har kilskrift visat sig kunnat tolkas med mycket mindre felmarginal 

och högre detaljnivå (Fisseler, Müller & Weichert, 2017) genom att justera intensiteten av 

ljuset som reflekteras beroende på ytans krökning och egenskaperna av dess tilldelade 

material. 

 

Trots dessa framgångar i 3D inom arkeologi har upplevelsen i samband med denna typ av 

arbete ännu inte lyckats mätas med upplevelsen av att arbeta med de analoga artefakterna på 

grund av att digitala gränssnitt inte lyckas återskapa den interaktion som upplevs i samband 

med analogt arbete (Woolley et al., 2017). I studier utförda för att testa genomförbarheten av 

detta nya digitala arbetssätt så har informanterna beskrivit att interaktionen genom en 

datormus känns som att arbeta med ena handen bunden bakom ryggen (Woolley et al., 

2017). Även om arbete med fotografiska representationer uppfyller många etiska principer så 

används de inte alltid. När det kommer till väldigt vanligt förekommande fynd händer det att 

direkt handarbete utförs med de analoga fynden menar Frida . Om det skulle förekomma att 
1

något väldigt eftertraktat, sällsynt eller värdefullt upptäcks blir det mycket viktigare att följa 

SAAs etiska principer då den skadan som skulle kunna göras i förhållande till dessa mer 

värdefulla föremål skulle ha mer allvarliga konsekvenser menar Frida¹. Då dessa värdefulla 

artefakter är sällan förekommande är det vanligaste arbetssättet ändå det som utförs analogt 

med bara händer menar Frida¹. 
 

Detta arbete har varit ett konceptdrivet arbete där vi med hjälp av arkeologistudenter och 

tidigare forskning har utvecklat en lösning för att möjliggöra interaktion som känns mer 

naturlig för arkeologerna (så som det analoga handarbetet). I samband med detta koncept är 

det även möjligt att nyttja de positiva digitala aspekterna som nämnts tidigare i denna 

inledning. Konceptet tillåter även arkeologen att följa SAAs etiska principer. Genom detta 

elimineras den problematik som uppstår när arkeologer inte kan arbeta optimalt utan att 

bryta mot dessa etiska principer. 

 

Vi har i samband med detta arbeta utifrån Pollalis et al. (2018) studie om implementeringen 

av olika teknologier i arbetet med arkeologiska fynd. De teknologier som studerats är 

webbapplikationer, augmented reality och 3D-utskrifter. Utöver detta har vi även använt oss 

av andra teknologier såsom magnetic tracking systems inspirerade av IM6D (Huang et al ., 

2015). Vårt arbete utgick mer precist från rekonstruktionsarbete av kilskrift och har med 

hjälp av teorin från dessa teknologier tagit fram ett koncept som tillåter ett naturligt och 

1 Frida, master student i arkeologi från Lunds Universitet, intervju den 8 mars 2018. 
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etiskt arbetssätt för arkeologen. Vi har även använt texter så som de skriva av Woolley et al. 

(2017) och Fisseler, Müller och Weichert  (2017) för att ge en starkare koppling till just 

rekonstruktionsarbetet av kilskriften. 

 

Informatik är en samhällsvetenskap som bygger på att studera människor i relation till 

nyttjande av informationsteknik (Goldkuhl, 1996; 7). I detta arbete  studerar vi människor i 

formen av arkeologer i relation till deras nyttjande av digitala artefakter i samband med 

rekonstruktionsarbete av kilskrift. Ytterligare koppling mellan forskning och design finns 

genom nyttjandet av konceptdriven interaktionsforskning (Stolterman & Wiberg, 2010). 

Metoden  skapar vetenskaplig kunskap i samband med att ett framtidskoncept utvecklas 

(Löwgren, 2016). 

 

2. Problemformulering 
Det identifierade problemet är att arkeologer idag finner digitalt rekonstruktionsarbete av 

kilskrift frustrerande (Woolley et al., 2017). Trots detta behöver arkeologerna förhålla sig till 

detta, i inledningen beskrivna, digitala arbetssätt för att inte bryta mot etiska principer 

gällande konservation av artefakterna (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

2.1 Syfte 
Genom att vidareutveckla interaktionen av arbetet med digital kilskrift så har vi för avsikt att 

förbättra arkeologers upplevelse av brukandet av digitala artefakter i samband med deras 

rekonstruktionsarbete av kilskrift. Syftet med detta arbete är att med hjälp av en konceptuell 

lösning som främst bygger på Pollalis et al. (2018) tidigare forskning bidra till att arkeologer 

inte skall behöva välja mellan en frustrerande upplevelse eller att bryta mot sina etiska 

principer i samma utsträckning.  

2.2 Specifika frågeställningar 
Hur kan ett digitalt koncept utformas så att arkeologer kan använda sitt naturliga och fysiska 

arbetssätt i samband med rekonstruktionsarbete av kilskrift? 

 

3. Litteraturgenomgång 

3.1 Digital kilskrift 
Kilskrift är, förutom egyptiska hieroglyfer, det äldsta skriftspråket som vi känner till (Babeu, 

2011). Det användes i över tre millennium efter dess begynnelse i forna Mellanöstern 3500 år 

f.Kr. (Babeu, 2011). Det som särskiljer kilskrift från de skrifter som vi idag är vana vid är att 

denna skrift har tre dimensioner (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Med hjälp av en kil 

görs tetraederformade avtryck i block av lera (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Det 
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främsta arbetet som utförs i samband med kilskrift är tolkning och översättning som utförs 

genom att jämföra dimensionerna av skriftens olika tecken mot andra tidigare tolkade texter 

för att kunna få en säker förståelse av dess innebörd även om kilskriftsblocket ofta är 

aningen förvittrat eller sammanfallet (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

 

När olika kilskrifter jämförs i analog form i samband med rekonstruktionsarbete görs ofta 

detta genom att flytta kilskriften för att kunna studera den ur olika perspektiv (Fisseler, 

Müller & Weichert, 2017). Detta gör det möjligt att enbart med ögat avgöra kilens bredd och 

djup som kan jämföras med andra exempel av kilskrift (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

Detta sker ofta i samband med en flyttbar ljuskälla vilket ytterligare underlättar med att 

frånskilja mindre skador såsom skrapmärken etc. (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

Problematiken med detta manuella arbete är att arbeta etiskt och riskfritt. Kilarna är 

nämligen så pass små att det är näst intill omöjligt att göra precis analoga mätningar utan att 

skada kilskriften (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

 

För att undkomma dessa risker så sker det ofta att fotografiska representationer av 

kilskriften arbetas med istället för den analoga artefakten (Fisseler, Müller & Weichert, 

2017). Detta tillåter även en precis mätning av bredden på kilskriften med hjälp av analoga 

mätmetoder genom att förstora bilden (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). När det kommer 

till att tolka djupet av kilskriften med hjälp av dessa fotografiska representationer så är det 

enbart möjligt utifrån en fixerad synvinkel och ljuskälla (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

Det är möjligt att göra uppskattningar angående djupet av kilarna utifrån denna metod men 

de är inte precisa (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Denna metod är dock problematisk på 

andra sätt då den fixerade ljuskällan inte tillåter den arbetande arkeologen att med säkerhet 

frånskilja effekterna av ljuskällan, färgskiftningar på kilskriftens yta, eller felaktigheter i 

exponering från när fotografiet togs (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

 

Digitala 3D-representationer av kilskrift är ett tredje medium som möjliggör ett etiskt 

arbetssätt med kilskrift utifrån perspektivet av skada och förvittring (Fisseler, Müller & 

Weichert, 2017). I webbläsartillägg såsom WebGL (Khronos Group, 2018) är det möjligt att 

manövrera kilskriften i samband med en dynamisk ljuskälla som tillåter ögat att tolka djupet 

av kilskriften precis som vid det analoga arbetet (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). 

Eftersom att användningen av detta digitala arbete ger möjligheten att förstora (beroende på 

vilket verktyg som används) artefakten och nyttja olika digitala verktyg direkt med den 

digitala kilskriftsrepresentationen så blir det möjligt att med hög precision mäta kilskriftens 

alla dimensioner, höjd, bredd och djup (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Eftersom att 

digitala 3D-objekt har en geometri och texturering som är separat behövs inte kilskriften 

studeras utifrån dess ursprungliga färg och textur utan det är möjligt att koppla dess 

geometri med en mängd olika texturer och med hjälp av detta undkomma problematik som 

med feltolkning på grund av färgskiftningar, avskrapade ytor etc (Fisseler, Müller & 

Weichert, 2017). För att undkomma denna problematik krävs det dock att vissa tekniker och 

principer används utöver att enbart låta 3D-modellerna renderas genom phong skuggning 

(Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Lit-sphere texturer är något som kan tilldelas till digitala 

geometriska former för att simulera olika aspekter som exempelvis glans, reflektion, 

skuggning, färg (Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Ambient occlusion är en annan princip 

som används för att få geometrin att mer specifikt känna hur den förhåller sig till eventuell 
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ljuskälla och därmed reflektera ljus på olika sätt utefter önskade inställningar (Fisseler, 

Müller & Weichert, 2017). Med hjälp av den sista tekniken radiance scaling har kilskrift visat 

sig kunnat tolkas med mycket mindre felmarginal och högre detaljnivå genom att justera 

intensiteten av ljuset som reflekteras beroende på ytans krökning och egenskaperna av dess 

tilldelade material (Fisseler, Müller & Weichert 2017). Exempel på alla dessa tekniker och 

principer finns här nedan under figur 1 från arbetet av Fisseler, Müller och Weichert (2017). 

 

 

     (a)      (b)       (c)         (d) 

 

Figur 1. a: Phong skuggning. b: Lit-sphere texturering. c: Ambient occlusion. d: Radiance scaling 

(från Fisseler, Müller & Weichert, 2017) 

 

I tabell 1 som syns nedan visas en struktur som beskriver arbetet med kilskrift och dess olika 

representationer. Den beskriver även olika aspekter som dessa bär med sig och hur de 

förhåller sig till varandra. Denna tabell är gjord av Fisseler, Müller och Weichert (2017). 

 

Tabell 1. Aspekter av medier (från Fisseler, Müller & Weichert, 2017) 

Aspect Real Object Photography 3D Scan 

Lighting Variable fixed variable 

Viewing direction Variable fixed variable 

Measurements x,y x,y x,y,z 

Manual measurement precision - + ++ 

Separable texture colors NO NO YES 

Accessibility Real world fixed location web-based web-based 

Data size Real object medium large 

Representation completeness Corrosion dependent + + 

 
Tabell 1 fungerar alltså som en koncis sammanfattning av innehållet i kapitel 3.1. Riktiga 

objekt, 3D skannade objekt och fotografier förhåller sig på olika sätt till olika aspekter 

(Fisseler, Müller & Weichert, 2017). Det är skillnaden i dessa förhållanden som beskrivs. Till 

exempel hur 3D-skannade objekt och fotografier är åtkomliga online till skillnad från riktiga 

objekt. 
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3.2 Teknologier för koncept 

3.2.1 Augmented Reality 
AR är en teknologi som lägger ett lager innehållandes en datorgenererad bild över brukarens 

vy av verkligheten (Microsoft, 2017). Detta gör det möjligt att se ett digitalt objekt som om 

det var placerat någonstans i det fysiska rummet (Microsoft, 2017). Detta objekt är dock 

fortfarande digitalt vilket innebär att det inte kan vidröras eller dylikt (Pollalis et al., 2018). 

Om objektet ska interageras med måste detta därför fortfarande utföras genom någon form 

av gränssnitt (Pollalis et al., 2018). Detta digitala lager uppnås ofta genom att se igenom 

någon form av genomskinlig ruta såsom glasögon (Microsoft, 2017) men kan även uppnås 

med hjälp av exempelvis projektioner (Sherril, 2016). 

 
AR-teknologi låter oss undersöka digitala objekt och lagrad information som om det uppstod 

precis framför oss (Pollalis et al., 2018). Diverse aspekter av användandet av 3D-skannade 

modeller beskrivs även enligt Fisseler, Müller & Weichert (2017) i tabell 1. 

 

Inom skolor tillåter detta lärare att ta med sig virtuella objekt in i klassrummet för 

studenterna att utforska (Azuma et al., 2001). Däremot är det så att nuvarande AR 

applikationer finns på telefoner och tablets vilket betyder att interaktionen med de virtuella 

objekten begränsas till interaktion genom touchskärm och gester (Pollalis et al., 2018). Den 

ökande tillgången till AR-enheter som exempelvis Microsofts HoloLens gör det möjligt att 

utveckla AR-upplevelser där användaren kan se och interagera med virtuella 

representationer av artefakter utan att behöva använda en ytterligare enhet som exempelvis 

en surfplatta eller smartphone (Pollalis et al., 2018). 

 

Den senaste forskningen jämför användandet av AR och traditionella tillvägagångssätt i 

klassrummet och har kommit fram till att AR påverkar inlärning positivt (Pollalis et al., 

2018). I en studie påpekar arkeologistudenter att de hellre använder AR-platformer än att 

använda traditionell PC-baserade gränssnitt (Juan et al., 2011). Utöver det har användandet 

av AR tillsammans med objekt som annars varit svåra att manipulera fysiskt visat sig öka 

inlärningen markant (Fleck & Simon, 2013). Jämförande studier visar att AR-platformer 

gynnar samarbete i jämförelse med traditionell media (Microsoft, 2017).  

 

Ur ett logistiskt synsätt så finns det även en del övertag med att använda AR-teknologi i 

utbildnings- och arbetsmiljö. Exempelvis behöver studenter inte vara i klassrummet för att 

arbeta med virtuella artefakter vilket skapar flexibel tillgång till annars begränsade 

lektionstimmar och utrymme (Pollalis et al., 2018). Det möjliggör också samarbete i grupper 

där brukare befinner sig på olika platser (Borrero & Márquez, 2012). Sammansmältningen av 

digitalt innehåll och interaktionen med verkliga artefakter kan potentiellt skapa en 

upplevelse som med fördel drar nytta från båda medium (Bower et al., 2014). AR-teknologi 

bibehåller även möjligheten att interagera med virtuella artefakter tillsammans med andra 

arkeologer till skillnad från den totalt uppslukande upplevelsen av VR-headset (Pollalis et al., 

2018). 
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3.2.2 3D webbapplikation 
En 3D web applikation är i denna kontext en applikation som appliceras i en webbläsare 

såsom internet explorer, safari eller google chrome. Genom denna applikation är det möjligt 

att rendera ett 3D objekt i webbläsaren, som i detta fallet skulle vara en digital version av en 

kilskriftsplatta. Genom denna applikation är det sedan möjligt att interagera med objektet. 

Det är möjligt att rotera objektet, skala objektet upp och ner etc. (Pollalis et al., 2018). Dessa 

möjligheter varierar beroende på vilket specifik applikation som nyttjas. 

 
Denna typ av teknologi är väldigt populär och har använts i flera studier (Woolley et al., 

2017; Fisseler, Müller & Weichert, 2017) på grund av att den är så lättåtkomlig. WebGL 

(Khronos Group, 2018) är ett exempel på denna teknologi och kan användas så länge 

brukaren har tillgång till en webbläsare. Detta ger även brukaren full tillgång till alla digitala 

aspekter som beskrivs av Fisseler, Müller och Weichert (2017) och beskrivs i tabell 1 såsom 

tillgänglighet överallt med internetåtkomst, dynamiska perspektiv och ljussättningar etc. 

Detta är även ett av de medium som tillåter upp- och nedskalning av den digitala artefakten 

för en mer precis optisk granskning (Pollalis et al., 2018). Rekonstruktionsarbete av kilskrift 

förhåller sig dock annorlunda till detta medium av arbete i jämförelse med andra 

arkeologiska fynd och artefakter. Vanligtvis så studeras enbart ett objekt åt gången så som i 

studien av Pollalis et al. (2018). Studien av Woolley et al. (2017) visar ett arbetssätt med ett 

liknande webbapplikation, men i samband med rekonstruktion av kilskrift studeras och 

jämförs flera objekt på en gång. Denna mer komplexa form av studie skulle kunna orsaka att 

arbetssättet blir exponentiellt jobbigare beroende på antalet delar som inkorporeras. 

3.2.3 3D-Utskrifter 
3D-utskrifter är en fysisk representation av ett digitalt objekt (Pollalis et al., 2018). 

3D-skrivare målar upp en 3D-utskrift genom att applicera uppvärmd PLA på en platta 

utifrån den digitala 3D-modell som den hänvisats till. Detta gör det möjligt för brukaren att 

interagera fysiskt med ett tidigare digitalt objekt och genom detta bland annat känna dess 

mönster och former (Pollalis et al., 2018). 

 
Tack vare spridningen av teknologier såsom 3D-skrivare  har det blivit möjligt att på skolor, 

2

arbetsplatser och även privat skriva ut 3D-modeller av en vid variation av ting (Pollalis et al., 

2018). Dessa kan vara en användbar tillgång i olika projekt. Som Pollalis et al. (2018) 

beskrev i sin litteraturgenomgång har det i många fall visats att arbete med fysiska objekt 

kan förbättra mottagandet av information (Jansen, Dragicevic & Fekete, 2013) och även öka 

memorabiliteten av arbetet (Cockburn & McKenzie, 2002; Kelly, Avraamides & Giudice, 

2011) i jämförelse med arbete med skärm- och pappersbaserade artefakter. Andra studier har 

dock misslyckats med att finna en sådan tydlig skillnad mellan det fysiska och det digitala 

(Loparev et al., 2017; Marshall, Cheng & Luckin, 2012; Triona & Klahr, 2003; Zacharia & 

Olympiou, 2011). Även om det nu sker viss oklarhet i användbarheten av 3D-modeller verkar 

det finnas en möjlighet för att de ska platsa i någon form av implementering. Greppbara 

gränssnitt har nämligen visat sig förbättra förutsättningarna för lärande och problemlösande 

2 Anledningen av denna spridning är oklar men verkar utifrån våra undersökningar bero på popularitet. 
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(Antle & Wise, 2013; Marshall, 2007; O’Malley & Fraser, 2004). Även om dessa är digitala i 

sin natur till skillnad från de analoga 3D-modellerna delar principer av haptisk återkoppling 

som visat sig ha många potentiella fördelar inom fältet av HCI (Corbett, Nam and 

Yamaguchi, 2015). Det finns dock ytterligare problematik med 3D-modeller. Möjligheten för 

texturering etc. som beskrivs tidigare i denna text i kapitel 3.1 är inte direkt möjliga då dessa 

3D-modeller skapas i ett tidigare bestämt material som placeras in i 3D-skrivaren (Pollalis et 

al., 2018). Sådan problematik är dock möjlig att kringgå med hjälp av tekniker såsom 

projection mapping (Sherril, 2016)  vilket innebär att bilder projiceras på fysiska 3D-objekt 

och genom detta applicerar digitala aspekter över dem. 

3.2.4 Magnetic Tracking Systems 
Magnetic tracking systems är ett system som spårar objekt genom elektromagnetiska fält 

(Huang et al., 2015). Det objekt som ska spåras tilldelas någon form av teknologi som avger 

detta fält (Huang et al., 2015). Sensorer placeras sedan på olika sätt och platser. Dessa kan 

sedan känna igen detta elektromagnetiska fält om det befinner sig tillräckligt nära och med 

väldigt hög precision avgöra vart detta objekt är placerat och åt vilket håll det är riktat 

(Huang et al., 2015). Exempel på brukandet av denna teknologi kan ses i figur 2 nedanför 

nästa stycke. 

 
Tracking system har länge varit ett populärt ämne och det finns många olika typer av denna 

teknologi (Huang et al., 2015). Problematiken med många av dessa teknologier är att de inte 

är precisa i samband med snabba och komplexa rörelser (Huang et al., 2015). Ett gott 

exempel är arbete med händerna som ofta uppfattas som bristande då de versioner som 

testas och används av brukare sällan når upp till den precision som teknologier av 

state-of-the-art kan uppnå (Adhikarla et al., 2015). Magnetic tracking systems är en lösning 

på detta då de erbjuder en väldigt hög grad av precision. Det problematiska är att om 

tracking systemet ska försöka följa något krävs en sensor med antingen batteri eller någon 

form av anslutning till strömkälla (Huang et al., 2015). En lösning har nu upptäckts som gör 

det möjligt att undgå detta krav av en strömkälla i utbyte mot en mindre pålitlig tracking 

(Huang et al., 2015). Detta visar dock att denna form av tracking är möjlig och kommer 

mycket troligt kunna leda till mer precis tracking i framtiden. Andra studier har även utförts 

för att studera hur precisionen av magnetic tracking systems skulle kunna förstärkas genom 

att öka möjligheterna för den övre gränsen av möjlig insamlad data vid användning av 

time-division multiplexing (Talcoth, Risting & Rylander, 2016). Figur 2 här nedan visar 

IM6D (Huang et al., 2015) som ett exempel på ett magnetic tracking system. 

 

Figur 2. IM6D i kontext (från Huang et al., 2015) 
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3.3 Arkeologers digitala interaktion 
Dessa medium av arbete som beskrevs i kapitel 3.2 har en variation av aspekter, principer 

och möjligheter kopplade till sig (Pollalis et al., 2018). Alla dessa påverkar den eventuella 

brukaren vid arbete med detta hypotetiska medium (Pollalis et al., 2018). Denna del kommer 

fokusera just på påverkan och hur de förhåller sig till ett rekonstruktionsarbete av kilskrift 

utifrån studien utförd av Pollalis et al. (2018). Värt att notera, magnetic tracking systems 

ingick inte i denna studie av Pollalis et al. (2018). Detta på grund av att denna teknologi inte 

skapar en fullständig interaktion i sig utan är en av de delar som används för att skapa ett 

interaktivt medium. 

 

De interaktiva medier som Pollalis et al. (2018) studerade är 3D-utskrifter, AR och 

webbapplikationer. Under genomförandet av studien medverkade 61 arkeologistudenter som 

informanter. Eftersom att inga direkta skiljaktigheter mellan informanternas kunnighet av 

ämnen relaterade till dessa olika medier noterades gjordes enbart en indelning efter 

informanternas kön. Denna indelning beskrivs i tabell 2 och beskriver vilken andel av 

informanterna som kommer arbeta med varje enskilt medium. 

 

Tabell 2. Distribuering av deltagare (från Pollalis et al., 2018) 

 3D Utskrift Webbapplikationer AR 

N 20 20 21 

Female 14 14 14 

Male 5 5 6 

Not specified 1 1 1 

 

I denna studie (Pollalis et al., 2018) fick de deltagande informanterna beskriva sin upplevelse 

kring de olika aspekterna av dessa olika medier genom olika termer, se tabell 3 nedan. 

Resultaten har kategoriserats efter hur de upplevdes och efter hur ofta de noterades i 

informanternas arbete. I tabell 3 här nedanför beskrivs frekvensen av hur ofta dessa termer 

framkom i informanternas dokumentation av deras arbete. 
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Tabell 3. Frekvens av tematiska termer (från Pollalis et al., 2018) 

Thematic 
code 

3D Utskrift 
(N=20) 

Webbapplikation 
(N=20) 

AR 
(N=21) F p 

Texture 7 12 11 1.308 .278 

Material 7 16 16 6.287 .003 

Detail 19 20 20 .488 .616 

Facial feature 19 14 10 6.422 .003 

Color 6 13 14 3.741 .030 

Damage 9 10 15 1.657 .200 

Size 12 8 14 1.591 .213 

Analysis 11 15 16 1.327 .273 

Weight 1 1 1 .001 .999 

Context 5 16 16 10.236 <.001 

 

Utöver frekvensen av noterade aspekter i samband med olika medier som nämnt ovan finns 

det enligt Pollalis et al. (2018) olika styrkor och svagheter i interaktionen beroende på vilket 

medium sominformanten har använt. Styrkorna i interaktion med 3D-utskrifter har 

sammanfattats efter termerna taktilitet (överföring av information eller känsla vid 

beröring), manipulation och vinklar. Denna sammanfattning framkom genom en av 

informanterna i studien av Pollalis et al. (2018). Enligt informanten ges möjlighet att känna 

på detaljer och se objektet på nära håll. Det beskrivs även som lättare att rotera och 

inspektera objektet i fråga. Svagheter i denna interaktion har sammanfattats efter termerna 

detaljer och färg. Dessa svagheter beskrivs mer utförligt enligt en av informanterna. De 

säger att mycket av känslan för detaljerna av objekten försvinner då objektet bara är en 

enkel, vitfärgad 3D-utskriven representation. De beskriver även att det är omöjligt att 

föreställa sig den ursprungliga artefaktens textur och färg. Detta är dock problematik som i 

framtiden kan kringgås med tekniker såsom projection mapping (Sherril, 2016). 

 

Styrkorna i interaktionen med webbapplikationer har sammanfattats av Pollalis et al. (2018) 

enligt termen vinklar. En av informanterna tyckte att det var bra att kunna se objektet från 

vinklar som hon inte hade kunnat på exempelvis ett museum. Nackdelarna i interaktionen 

sammanfattades av Pollalis et al. (2018) enligt termerna vinklar och storlek. Med andra ord 

känner vissa användare att de inte interagerar med ett helt objekt, berättar en av 

undersökningens informanter.  

 

Styrkorna i interaktionen med AR har sammanfattats av Pollalis et al. (2018) enligt termerna 

manipulation, storlek, skalning och kinetisk rörelse (möjligheten att röra sig i förhållande 

till det digitala objektet). Mer utförligt förklarar en informant att de engagerade sig med 

objektet på ett sätt som de inte hade gjort om det varit en fotografisk representation. Samma 

informant beskrev även att möjligheten att kunna manipulera, ändra storlek och perspektiv 

på objektet bidrar till en unik upplevelse. En annan informant beskrev den positiva 

upplevelsen av att kunna vandra runt objektet i sin helhet, helt för sig själv. Nackdelarna i 
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interaktionen med AR har sammanfattats av Pollalis et al. (2018) som svår att använda och 

storlek. En av studiens informanter berättar att det var svårt att mäta objektets storlek och 

skala och att hon hade haft nytta av någon typ av avståndsindikator. Informanten upptäckte 

även att om hon försökte flytta på objektet hoppade det närmare henne och gjorde det 

svårare att se och manipulera objektet. Värt att tillägga är även att 52% av informanterna 

upplevde huvudvärk och ögonansträngning under tiden som de bar AR-enheten (Pollalis et 

al., 2018). Denna problematik har att göra med att teknologin fortfarande är i ett tidigt 

stadie. Detta kan dock kringgås med hjälp av fortsatt utveckling av AR-teknologier genom 

kommande forskning. 

 

Värt att notera utifrån beskrivna kontexter av interaktion här ovan är rekonstruktionsarbetet 

av kilskrift inte är exakt densamma som exempelvis de nyttjade i studien av Pollalis et al. 

(2018). Med kilskrift arbetas det nämligen ofta med flera delar av en artefakt på en gång 

istället för enbart en solid artefakt (Woolley et al., 2017). Detta gör att redan 

svårkontrollerade eller irriterande interaktioner får starkare koppling till dessa negativa 

upplevelser  (Woolley et al., 2017). I samband med rekonstruktionsarbete av kilskrift blir 

alltså den naturliga interaktioner som beskrivs i delen för 3D-modeller i kapitel 3.2 ännu 

nödvändigare. Utöver detta upptäckte även Woolley et al. (2017) att synkront arbete ger 

starkare förutsättningar för upplevelsen av denna typ av arbete i förhållande till asynkront 

arbete. Med asynkront arbete menas det att deltagarna i arbetet arbetar separat från 

varandra. De får alltså inte interagera med varandra under arbetets gång och får inte nyttja 

samma objekt samtidigt. Enda formen av kommunikation är lappar eller anteckningar som 

lämnas kvar efter den enskilde individens arbete (Woolley et al., 2017). Synkront innebär att 

deltagarna i arbetet arbetar med varandra. De studerar samma objekt samtidigt och kan även 

diskutera deras arbete medan det utförs, vilket kan ske både personligen och online (Woolley 

et al., 2017). 

 

4. Metod 

4.1 Urval av informanter 
Här kommer vi presentera de informanter som deltagit i detta projekt. Denna presentation 

kommer ske genom tabell 4 som kan ses här nedan. 

 

Tabell 4. Lista över informanter som deltagit i detta projekt. 

Namn Ålder Sysselsättning 

Frida 23 Arkeologistudent, masternivå 

Veronica 22 Historie- och arkeologistudent, kandidatnivå 

Max 24 Informatikstudent, kandidatnivå 

Jonte 23 Informatikstudent, kandidatnivå 

 
Dessa informanter har anonymiserats genom att bli tilldelade alternativa namn. Då vi inte har 
någon budget i samband med detta projekt var möjligheterna för vårt urval av informanter 
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bristande. Detta eftersom att vi inte kunde använda resurser för att kontakta den optimala 
Informanten och vi kunde inte heller erbjuda kompensation för deras tid. Därför blev den 
slutliga urvalsstrategin en kombination av ett typiskt- och ett bekvämlighetsurval 
(Infovoice.se, 2018). Detta innebär att vi använde oss av personliga kontakter för att finna 
individer med goda kunskaper inom det relevanta området. Detta urval kan resultera i att 
informanterna inte är den mest precisa representationen av målgruppen. Det positiva är att 
inga resurser behövdes för att få tag på dessa informanter och att vi hade god tillgång till 
dem. Denna goda tillgång resulterade i att en god kvalitativ grund kunde skapas då en 
längre tid kunde spenderas med informanterna. 

4.2 Litteratursökning 
Vi har i vår litteratursökning använt en slumpmässig sökning, kedjesökning och i mindre 

grad en systematisk sökning (Reinecker, Jørgensen; 2012). En kort förklaring av dessa 

metoder beskrivs i stycket nedan. Den slumpmässiga sökningen påbörjades genom att läsa 

igenom journalen Informatics (Mdpi.com, 2018) som en del av den inledande idéfasen. 

Utifrån dessa artiklar utfördes en kedjesökning för att få en inblick i relaterad litteratur. På 

detta sätt hittade vi den primära litteraturen för detta arbetet. Slutligen användes även en 

systematisk sökning för att ytterligare utforska området som är relevant för detta arbete men 

som inte kunde finnas genom en kedjesökning. Sökningarna utfördes mellan datumen 

2018-01-18 till 2018-04-08. 

 

Slumpmässig sökning: När en slumpmässig sökning utförs får slumpen avgöra; följer en 

länk, en instinkt, låter sig inspireras (Reinecker, Jørgensen; 2012). 

 

Kedjesökning: Kedjesökning innebär att lämplig litteratur hittas genom att den ena texten 

leder till nästa, som leder till nästa osv (Reinecker, Jørgensen; 2012). 

 

Systematisk sökning: Denna metod används när information inom ett specifikt ämne sökes. 

Detta utförs genom användning av specifika termer (beskrivna senare i detta kapitel) i 

samband med korrekt söksyntax (Reinecker, Jørgensen; 2012). 

 

Genom slumpmässiga- och kedjesökningar hittades större delen av state of the art genom 

artiklar som beskrev den digitala utvecklingen inom arbetet av arkeologi (Web-Based 

Scientific Exploration and Analysis of 3D Scanned Cuneiform Datasets for Collaborative 

Research), samt artiklar som studerat interaktionen i samband med detta (A collaborative 

artefact reconstruction environment). 

 

Vi började med att söka i databaserna SUMMON, Google Scholar och ACM för att 

komplettera tidigare sökningar och finna ytterligare artiklar relevanta för detta arbete. I 

samband med denna sökning använde vi olika kombinationer av termerna archeology, HCI 

(Human-Computer Interaction), Interaction, 3D och AR (Augmented Reality). Med hjälp av 

dessa varierade sökningar hittade vi olika artiklar gällande teknologier, principer för 

interaktion och dylikt. 
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Olika inklusions- och exklusionskriterier har tillämpats. I den inledande slumpmässiga 

sökningen navigerade vi oss enbart genom artiklar som var någon månad gammal för att 

säkerställa att det som hittades var ett aktivt forskningsområde där sannolikheten för goda 

motivationer för framtida studier är stora. I den systematiska sökningen ökade vi gränsen 

och tog med artiklar som var yngre än 5 år. Alla artiklarna skulle även vara på svenska eller 

engelska och vara peer-reviewed. 

 

Vi har sökt igenom hemsidan för Society of American Archeology för att få en inblick i de 

etiska aspekterna de rättar sig efter och hittade en lista som beskriver principer för just detta 

ämne. 

 

4.3 Konceptdriven interaktionsforskning 
Vi har i detta arbete utgått ifrån Stoltermans och Wibergs beskrivningar av metoden 

“Concept-Driven Interaction Design Research” (Stolterman & Wiberg, 2010). Denna metod 

bygger på att skapa koncept och artefakter som blir en manifestation av teoretiska idéer och 

det är menat att denna artefakt ska fungera som ett argument för kvalitén av konceptet och 

de teoretiska motivationerna (Stolterman & Wiberg, 2010). Detta utförs genom att noggrant 

skapa ett koncept som inkluderar och förfinar aspekter som framför dessa teoretiska 

aspekter och exkluderar allt som inte framför just detta vilket kan göras genom principerna 

beskrivna i kommande stycken (Stolterman & Wiberg, 2010). Denna metodik har använts då 

den är anpassad för områden där bl.a. teknologin har tagit ett sådant snabbt steg framåt att 

interaktion blir svårt att studera utifrån dess tidigare etablerade kontext (Stolterman & 

Wiberg, 2010). Det är precis denna problematik som uppstått inom arkeologin nu när 

artefakter såsom kilskrift börjat digitaliseras vilket är en drastisk förändring i förhållande till 

arkeologers annars analoga arbete (Woolley et al., 2017). Eftersom att konceptdriven 

forskning beskrivs som komplex (Stolterman & Wiberg, 2010) har vi valt att följa 

Stoltermans och Wibergs principer och konsiderationer steg för steg (2010). Eftersom varje 

metoddel används flera gånger, ibland på olika sätt, kommer vi numrera de olika 

användningsområdena i de metoddelar där det är relevant. Detta kommer vi att göra inom 

metoddelarna och sedan även använda denna numrering som referens mellan metod och 

resultat i kapitel 5. Vi kommer även använda oss av principer från Patel och Davidson (2011) 

för att se till att arbetet och den data som samlas in blir kvalitativ. Detta eftersom att arbetet 

kommer baseras på oss som designexperter och ett fåtal informanter som grunden för 

generering och kritik av koncept. Med relativt få individer involverade hjälper ett kvalitativt 

arbetssätt oss att få ut så god information som möjligt från varje individ och ger slutligen 

även en förankrad motivering och förståelse för designvalen som leder till det slutliga 

konceptet. Två informanter har medverkat i ett flertal delar av denna metodiska process. De 

två informanterna är Frida och Veronica. Dessa informanter har dock inte alltid medverkat 

som en grupp utan har även medverkat individuellt i olika delar. Exempel på metodikens 

utförande kommer beskrivas både skriftligt och visuellt. Konkreta exempel på prototyper 

och andra resultat kommer beskrivas i kapitel 5. 
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4.3.1 Concept Generation 

I denna första fas efter den inledande litteratursökningen använde vi oss av metodiken 

Brainstorm Graphic Organizers (Martin and Hanington, 2012). Denna metod går ut på att 

finna kvalitet genom kvantitet. Genom att dela med sig av alla sina tankar och idéer utan att 

döma deras validitet skapas en miljö där alla deltagare vågar uttrycka sig. Detta ger 

möjligheten att finna nya tankespår och konceptriktningar. Dessa tankar organiseras sedan 

grafiskt i en nätformad struktur som utgår från en central punkt som sedan delas in i 

relaterade områden. Vi valde denna metod eftersom att dess struktur kunde formas utefter 

en central punkt, som i detta fall var vår forskningsfråga. Detta gav oss möjligheten att 

gemensamt få en bättre förståelse för området vi skulle arbete inom. Genom att skapa denna 

miljö där vi kunde få ut så många idéer och möjligheter som möjligt kunde vi tillslut finna 

kvalitet genom kvantitet. Detta lyckades vi med efter som att den miljö som skapas i 

samband med en brainstorm låter alla idéer och tankar komma ut oberoende av kvaliteten 

bakom dem. När vi sedan organiserade våra tankar utefter forskningsfrågan förstod vi vilka 

tankar och idéer som var lämpliga och vilka som var bristande. Genom att betrakta och 

organisera alla dessa olika tankar och idéer så gav det oss en fördjupad förståelse för 

området i sig. 

 

Med vår nyfunna förståelse för designutrymmet, som vi fick efter den inledande 

litteratursökningen, påbörjades en efterforskning för att ta reda på hur tidigare nämnda 

styrkor skulle kunna nyttjas på bästa sätt samtidigt som så många brister som möjligt skulle 

kunna elimineras. 

4.3.2 Concept Exploration 

1. En ytterligare, mer grundlig, litteratursökning utfördes. Detta för att komplettera luckorna 

i vår kunskap kring detta ämne. Den baserades på dessa kunskapsluckor och på att finna de 

teknologier som har möjligheten att lösa viss problematik.  

 

2. Efter denna litteratursökning påbörjades concept exploration mer ingående. Detta 

utfördes genom en externalisering av de tankar och idéer som kommit fram genom 

brainstorm och litteraturstudie. Denna externalisering tog form genom konstruktion av 

prototyper. Detta eftersom att vårt tidigare arbete har varit mentalt baserat och studier har 

visat att denna form av externalisering kan ge upphov till nya perceptuella och kogntiva 

procedurer som möjliggör reflektion, kritik och iteration (Lim, Stolterman & Tenenberg, 

2008). 
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Figur 3. a: 3D-utskrift av kilskriftsplattor. b: Konstruktion av prototyp. 

 

I samband med detta projekt hade vi tillgång till få resurser i form av såväl tid som teknologi. 

Figur 3 visar de huvudsakliga delarna i vårt arbete med prototypkonstruktion. 

Externaliseringen påbörjades i samband med 3D-utskrift av kilskriftsplattor. Detta var en av 

de få teknologier vi hade tillgång till i denna studie. Vi använde oss av denna teknologi på 

grund av dess koppling till Pollalis et al. (2018) samtidigt som denna form av arbete är 

tidseffektivt (då utskriften sker per automatik under tiden vi arbetade med annat) och 

relaterat till konceptet som togs fram i denna studie som helhet. Övrig externalisering i detta 

arbete är baserat på arbete med wellpapp. Detta på grund av  begränsningar beskrivna 

tidigare i detta stycke. Även om detta skapar vissa begränsningar i vad som är möjligt för 

prototypens scope (Lim, Stolterman and Tenenberg, 2008) är det i sig inte nödvändigt att 

arbeta med samma material som är tänkt för den slutliga produkten (Lim, Stolterman and 

Tenenberg, 2008). Konceptet i sig kommer alltså vara baserat på olika teknologier som 

exempelvis AR och 3D-printing. Men på grund av tidigare nämnda begränsningar kommer 

prototyperna som manifesterar konceptet i första hand bestå av papp, förutom 

3D-utskrifterna. 

4.3.3 Internal Concept Critique 

Här påbörjades det konvergenta arbetet. Istället för att hitta fler möjligheter konkretiserades 

de som fanns och kritiserades för att finna styrkor som arbetas vidare med, och svagheter 

som undviks.  

 

1. Efter att ha tagit fram ett koncept jämförde vi det med existerande forskning för att se hur 

väl konceptet skulle stämma överens med verkligheten. Detta för att ta reda på ifall 

konceptet med dess implementerade teori och teknologi skulle kunna utföra de handlingar 

som konceptet är designat för i en hypotetisk situation. 

 

2. Denna konvergering påbörjades genom att ta de lärdomar, tankar och idéer som framkom 

i samband med prototyparbetet i fasen concept exploration och sammanställa dessa till en 

slutlig prototyp. Denna prototyp var nu en manifestation av den teori och de idéer som 

hittills hade valts att arbetas vidare med. Kritik av denna prototyp blev nu kritik av hela 

arbetet och de tankar och idéer som framkommit än så länge. Denna form av arbete gav 

grund för en iterativ process som tenderar att indikera lyckad design (Lim, Stolterman and 
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Tenenberg, 2008). I samband med att det mentala arbetet hade tagit fysisk form så användes 

bodystorming (Martin and Hanington, 2012) för att generera dessa mer konkreta, kvalitativa 

tankar och idéer i förhållande till tidigare explorativa metoder. Denna metod innebär att 

deltagare spelar en roll och utför en akt i förhållande till en prototyp. I detta fall spelar 

Veronica rollen av en arkeolog som utför ett rekonstruktiosnarbete av kilskrift. Genom detta 

rollspel skapas en djup immersion som fångar ett realistiskt scenario som sedan kan 

användas som en utgångspunkt för att kritisera, generera eller explorera koncept. 

 

 

Figur 4. Exempel på en av prototyperna i den iterativa processen. 

 

Veronica tog här del i testandet av prototypen. Hon fick nyttja prototypen och i samband 

med rekonstruktionen av kilskriften utföra andra handlingar som att räcka över kilskriften 

till någon annan individ som satt i närheten för att simulera aspekter av en arbetsmiljö. 

Detta test var baserat på att observera nyttjandet av prototypen och internt mellan projektets 

designers kritisera konceptet utifrån detta. 

 

4.3.4 Design of Artifacts 
Denna del kan upplevas relativt bristfällig. Detta på grund av tidigare beskrivna 

begränsningar av resurser såsom teknologi, tid och pengar. Detta har resulterat i att faktiska 

funktionella hi-fi prototyper inte varit möjliga att skapas. För att kompensera denna 

bristfällighet skapades istället detaljerade skisser av tänkta slutliga artefakter som 

presenterar teknologi samtidigt som de ger ett intryck för möjligt integration i arbetskontext. 

Även om detta, som sagt, kan uppfattas som bristfälligt är det inget som är ovanligt bland 

omtalad konceptuell forskning (Stolterman & Wiberg, 2010; 106). Ett exempel är DynaBook, 

ett koncept med starka teknologiska- och budgetbegränsningar likt detta koncept (Kay, 

1972). 
 

4.3.5 External Design Critique 

I denna del använde vi oss av intervjuer som en kvalitativ, evaluerande metod (Martin and 

Hanington, 2012). För att få intervjuerna att ha en så kvalitativ grund som möjligt formade vi 

dem med en låg grad av strukturering och standardisering (Patel & Davidson, 2011). Vi 

delade upp intervjuerna inom två olika områden, ett fokuserade på samhälle och integration 

Fakulteten för Ekonomi 
21 



av konceptet. Det andra fokuserade på teorin som konceptet bygger på. Informanterna som 

intervjuades angående samhälle och integration av koncept var Veronica och Frida. Hon har 

god insikt i detta ämne och har en förståelse för den kontext som arkeologer arbetar i och 

kan därför bäst avgöra hur detta koncept skulle passa in i denna kontext. Övriga informanter 

som intervjuades hanterade ämnet av teori, dessa har en bakgrund i studerande av 

informatik. Då teorin detta arbete är baserat på kommer från ämnet av informatik så kan 

dessa individer ge ett perspektiv utifrån sina erfarenheter av ämnet och därmed tolka 

validiteten av vårt koncept. 

 

4.3.6 Concept Revisited 
Efter att en iteration kritiserats i en sådan grad att ett nytt, ytterligare bearbetat koncept 

framkommer genom tankar och idéer så itereras detta koncept genom implementering av 

dessa nya tankar och idéer. Sedan gick vi tillbaka i designprocessen till ett tidigare stadie och 

arbetade med denna nya iteration. 

4.3.7 Concept Contextualization 
Denna del baserades på resultatet av external design critique då de som är kunniga inom 

informatik kan validera teorin som detta koncept baseras på. Samtidigt kan informanten 

med kunskap inom arkeologi och historia validera möjligheten för implementering av 

konceptet i faktiskt kontext. För att intervjuerna skulle få en så kvalitativ grund som möjligt 

formade vi dem med en låg grad av strukturering och standardisering (Patel & Davidson, 

2011). Eftersom att majoriteten av våra informanter är studenter kan vi inte ta för givet att 

deras kunskaper täcker hela området. Därför utförde vi en undersökning i litteratur och 

samhälle genom ytterligare en litteraturgenomgång och observationer av arkeologers arbete 

som finns dokumenterat online i olika former av data såsom text, video etc. (Detta beskrivs 

mer utförligt i kapitel 5.3.). Den litteratur som vi utgick ifrån i denna kontextualisering av 

konceptet var den av Pollalis et al. (2018). 

5. Resultat och analys 
Detta kapitel är starkt knutet till metodkapitlet. De resultat och framtagna koncept som 

presenteras i detta kapitel har alla tagits fram utifrån den tidigare beskrivna metoden. Även 

om metoden har en kronologisk struktur, baserad på artikeln från Stolterman och Wiberg 

(2010) har vi valt att strukturera detta kapitel på ett annat sätt. Detta val har vi gjort 

eftersom att så många iterationer har utförts. Även om processbeskrivningen är kronologisk 

har det hänt att vi återbesökt tidigare delar. Detta eftersom det framtagna konceptet haft 

sådana brister att det har funnits behov av att arbeta om det på nytt. Vi har därför valt att 

strukturera detta kapitel efter iterationerna med referenser till metoddelarna i tidigare 

kapitel. Varje iteration har gått igenom en egen kronologisk cykel utifrån metoddelarna 

beskrivna i kapitel 4.2. Varje iteration har dock inte gått igenom varje metoddel utan kan till 

exempel börja i concept exploration och sluta i external design critique för att sedan låta en 

ny iteration påbörjas. Med hjälp av denna strukturering har vi uppnått en kronologisk 
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struktur som utgår ifrån de olika iterationerna. Strukturen börjar med första konceptuella 

iterationen och avslutas med det slutliga konceptet. 

5.1 Första iterationen 

Genom en inledande concept generation fick vi en översiktlig inblick i detta ämne utifrån 

den genomförda litteraturstudien. Vi fick sedan en djupare förståelse för litteraturen i 

samband med concept exploration:1. Den första konceptiterationen baserades på tankar och 

ideer utifrån aspekterna av digital kilskrift beskrivna i kapitel 3.1, de etiska aspekterna från 

SAA (2018) och restriktionerna beskrivna i samband med arbete med webbapplikationer 

(Woolley et al., 2017). Detta koncept bygger på att koppla samman det fysiska och det 

digitala genom att arbeta med en 3D-modellerad kilskrift och augmented reality. Detta utförs 

genom att AR-teknologin applicerar en bild av den digitala kilskriften ovanpå den fysiska 

3D-printade kilskriften. Detta lät brukaren interagera med det digitala objektet genom 

interaktionen med det analoga objektet. Ytterligare tilläts även ett mer etiskt arbetssätt 

utifrån SAA’s (2018) principer eftersom att fysisk interaktion med kilskriften nu är möjlig 

utan risk för skada av sagd kilskrift. Utöver detta ges även tillgång till de digitala aspekterna 

beskrivna i tabell 1.  

 

Viss etisk problematik kvarstår dock. Enligt SAA (2018) så ska alla arkeologer ha tillgång till 

kilskriften och den data som framkommer från studier av denna kilskrift. Trots detta 

förekommer det att både privatpersoner och arkeologer införskaffar kilskriftsplattor som 

privata ägodelar (Eakin, 2018). Detta kan orsaka att arkeologer inte finner tillgång till denna 

privatägda kilskrift. Detta är dock inte lika problematiskt då digital kilskrift är lättare att dela 

än analog kilskrift. Ytterligare problematik har dock uppstått i samband med digitaliseringen 

av kilskrift. Det förekommer nämligen att individer hävdar upphovsrätt på den kilskrift som 

de själva digitaliserar. Detta orsakar ett etiskt dilemma då SAA’s etiska principer (2018) 

ställs mot upphovsrättslagarna. Detta skulle kunna resultera i att arkeologer lockas till att 

bryta mot lagarna av upphovsrätt på grund av denna konflikt mellan lag och etik. Denna 

problematik är dock kopplad till digitaliseringen av kilskrift snarare än detta koncept. 

 

 

Figur 5. 3D-printad kilskrift med AR-overlay (vänster). 
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Vid intern kritik (internal concept critique:1) av konceptetFmah upptäckte vi brister i 

konceptets viabilitet. För att AR-teknologin skulle kunna visa 3D-replikationen som en 

overlay på den fysiska 3D-modellen var den även tvungen att känna igen den fysiska 

kilskriften. Efter detta skulle AR-teknologin behöva koppla den fysiska kilskriften till en av 

kilskrifterna i ett digitalt bibliotek. Därefter göra en så optimal sammankoppling av dessa 

fysiska och digitala strukturer som möjligt. Detta hade behövts utföras genom en 

objektigenkänning (AR-teknologins förmåga att kategorisera ett objekt efter dess utseende) 

genom AR-teknologins syn. Teknologin bakom denna form av objektigenkänning är dock 

inte så precis att det skulle ge en optimal upplevelse i samband med nyttjandet av detta 

koncept (Evelyn, 2018). Detta var en brist i konceptet vilket resulterade i en revision för att 

kringgå denna problematik. 

5.2 Andra iterationen 

Denna revision av konceptet började med att vi återgick till concept exploration:1. Genom 

detta fick vi en fördjupad förståelse för området som helhet. Vi fick även ytterligare kunskap 

om användbara teknologier som kunde kopplas samman med konceptet för att kringgå 

problematiken av objektigenkänningen (beskriven i kapitel 5.1). Magnetic tracking systems 

som beskrivs i kapitel 3.2 var den teknologi som användes för att kringgå denna problematik. 

Teknologin implementerades som en platta som agerade som en arbetsyta. Denna yta kan 

känna igen elektromagnetiska fält, frånskilja dem från andra fält och även avgöra dess 

orientering med hög precision (Huang et al., 2015). Genom att föra in magneter i 

kilskriftsplattorna skulle detta magnetic tracking system känna igen dessa plattor så länge de 

arbetas med inom området av arbetsytan (Huang et al., 2015). Informationen av denna 

igenkänning skickas sedan till AR-systemet för att göra en digital overlay över de analoga 

3D-utskrifterna. För att skapa ett arbetsområde där igenkänningen från magnetic tracking 

systemet inte skulle kompliceras så implementerades AR-teknologin som en genomskinlig 

skärm ovanför magnetic tracking systemet som gemensamt skapade ett arbetsområde mellan 

dessa objekt. Så länge brukaren arbetar inom detta område kan magnetic tracking systemet 

utan problem upptäcka kilskriftsplattorna samtidigt som AR-skärmen tillåts implementera 

sin overlay över dem. Denna utformning etablerades i samband med concept exploration:2 

där prototyper konstruerades. 

 

 

Figur 6. Från vänster till höger: (1) Konceptets helhet, (2) AR-yta, (3) Magnetic tracking 

system, (4) 3D-printad kilskrift med AR-overlay. 

 

För att kritisera konceptet kombinerade vi intern (internal concept critique:2) och extern 

kritik (external design critique) genom att observera Veronica i hennes interaktion med 
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prototypen för att sedan utföra en intervju där hon beskriver sina upplevelser utifrån detta 

test i samband med prototypen. Under prototyptesten märktes det utifrån våra observationer 

att inramningen av arbetsområdet var en onödig begränsning. Informanten tenderade 

nämligen inte att lyfta upp kilskriften utan utgick alltid från den platta arbetsytan, likt ett 

pussel. Extern kritik som kom från informantens egna beskrivningar var även att 

AR-skärmen var i vägen för interaktionen och tolkningen av kilskriftsmodellerna.  

 

“Asså, dehär är lite jobbigt. Kan man inte sänka den här eller något så man kan 

komma närmare?” - Veronica, 22 

 

Informanten ville komma nära med ansiktet för att studera kilskriften vilket inte var möjligt 

att uppnå om AR-skärmen var placerad för högt upp ovanför magnetic tracking systemet. 

Om denna problematik försökte korrigeras genom att sänka AR-skärmen så kom den så pass 

nära händerna att de inte längre kunde röras fritt och naturligt utan att slå i undersidan av 

AR-skärmen. Samarbete är även en viktig del i denna typ av arbete enligt Wooley et al. 

(2017) då det asynkrona arbetet uppfattades som mer frustrerande än det synkrona. 

Begränsningen av denna AR-skärm orsakade problematik i samband med en kooperativ, 

synkron arbetsmiljö då den hindrade informanter från att ta emot och räcka över 

3D-modeller till andra eventuella deltagare. Kombinationen av dessa upptäckter ledde till 

slutsatsen att denna AR-skärm inte var en lämplig lösning då den hade fler negativa aspekter 

än beräknat och det begränsade arbetsområdet inte behövde etableras ytterligare då 

Informanten redan visade sig arbeta inom detta område. 

5.3 Sista iterationen 

Då AR-skärmen inte var en lämplig lösning påbörjades denna nya iteration genom att 

återigen gå tillbaka till concept exploration:1+2. För att kringgå problematiken med den 

begränsade arbetsytan och AR-ytan valde vi att använda AR-glasögon istället. Detta skulle 

låta brukaren röra sina händer fritt och föra sin blick nära kilskriften utan någon direkt 

begränsning. Detta eliminerar all tidigare nämnd problematik då AR-glasögon så som 

Microsoft HoloLens (Microsoft, 2017) inte är mer distraherande än ett par vanliga glasögon. 

Dock har det visat sig att denna form av AR-teknologi kan orsaka huvudvärk och 

ögonansträngning hos en hög grad av användare (Pollalis et al., 2018). Då denna teknologi 

fortfarande utvecklas och är i ett relativt tidigt stadie så är det möjligt att denna problematik 

kommer att elimineras i samband med fortsatt utveckling. 

 

 

Figur 7. Från vänster till höger: (1) Hela konceptet, ARCC. (2) AR-glasögon, (3) Magnetic 

tracking system, (4) 3D-printad kilskrift med AR-overlay 

Fakulteten för Ekonomi 
25 



 

De tre medium som beskrivs av Pollalis et al. (2018) är AR, webbapplikation och 

3D-utskrifter som användes i samband med studerandet av arkeologiska artefakter. Concept 

contextualization utifrån dessa medium och ARCC beskrivs i kommande stycken. 

 

Styrkorna i interaktionen med AR har sammanfattats av Pollalis et al. (2018) enligt termerna 

manipulation, storlek, skalning och kinetisk rörelse. Detta syftar på möjligheten att förhålla 

sig till det digitala objektet i det fysiska rummet. Det är möjligt att röra objektet, röra sig själv 

i förhållande till objektet ochförändra objektets dimensioner. Vi har valt att använda AR i 

samband med ARCC på grund av denna koppling till det fysiska rummet. Kopplingen anser 

vi viktig eftersom att det arbete som arkeologer föredrar sker i det fysiska rummet (Woolley 

et al., 2017). Möjligheten att skala objektet upp och ner försvinner dock i samband med 

ARCC på grund av dess koppling mellan det digitala och det analoga. Detta kommer 

beskrivas mer i kommande stycke. 

 

Styrkorna i interaktionen med webbapplikationer har sammanfattats av Pollalis et al. (2018) 

enligt termen vinklar. Detta syftar på möjligheten att se objektet från flera olika vinklar. 

Denna teknologi har vi valt att inte använda i samband med ARCC. Detta eftersom att denna 

teknologi vid eventuell implementering i ARCC hade uppfyllt samma funktion som AR. De 

hade nämligen agerat som den digitala delen i kopplingen mellan det digitala och det 

analoga. Vi valde AR framför webbapplikationer på grund av dess tidigare nämnda koppling 

till det fysiska rummet. AR är något brukaren till synes kan interagera med direkt medans ett 

webbapplikation skiljs från brukaren genom en skärm. 

 

Styrkorna i interaktion med 3D-utskrifter har sammanfattats av Pollalis et al. (2018) efter 

termerna taktilitet , manipulation och vinklar. Detta innebär att det är möjligt att känna 

objektets form och textur. Denna greppbarhet gör det även väldigt lätt att manipulera 

objektet då detta utförs som med vilket fysiskt objekt som helst. Det är denna naturliga 

interaktion som arkeologer föredrar i sitt rekonstruktionsarbete av kilskrift (Woolley et al., 

2017). Det är av denna anledning vi valt att använda 3D-printing som en del av ARCC. Detta 

blir den analoga delen i kopplingen mellan det analoga och det digitala i konceptet. 

 

Magnetic tracking system har inga direkta interaktionsprinciper i sig själv utan används som 

en koppling mellan det analoga och det digitala. Den känner av det analoga objektets 

positionering och ger denna information till det digitala för att skapa ett samspel mellan 

dessa ting. 

 

Det slutliga konceptet ARCC är alltså en koppling mellan det analoga och det digitala. Som 

beskrivs av Fisseler, Müller och Weichert (2017) har digitala objekt en frånskild 

färg/texturering och geometri. Detta har även ARCC men till skillnad från vanliga digitala 

objekt där alla delar är digitala utnyttjar ARCC även analoga geometrier. Geometrin består 

av 3D-utskriven kilskrift och bär därmed med sig dess greppbarhet, taktilitet och naturliga 

manipulering. Färg och texturering kommer från AR som genom AR-glasögon lägger en 

digital overlay över 3D-utskriften. Detta gör det möjligt för brukaren att röra och manipluera 

ett fysiskt objekt men ändå öka tydbarheten genom lit-sphere texturing, ambient occlusion 

och radiance scaling. Utifrån våra undersökningar verkar denna kombination av digitala och 
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analoga aspekter även rikta sig gynnsamt mot rekonstruktionsarbete av kilskrift då denna 

naturliga interaktion är mer central när flera objekt hanteras samtidigt (Woolley et al., 2017). 

Denna kombination av teknologier gör dock även att somliga aspekter gås miste om. 

Eftersom att geometrin är analog och tar formen av en fysisk, 3D-utskriven kilskrift går det 

inte att förstora eller förminska detta objekt. Därmed går AR teknologins skalbarhet 

förlorad. Skalbarheten av AR är dock en uppoffring som är värd att göra då denna upp- och 

nedskalning inte är något som är möjligt i arkeologers ordinära analoga 

rekonstruktionsarbete. 

 

ARCC visade sig även vara ett unikt koncept då detta område fortfarande är relativt 

obeforskat. Detta eftersom de flesta studierna enbart studerar de enskilda teknologierna AR, 

webbapplikationer och 3D-printing likt Pollalis et al (2018). Det är även dessa enskilda 

teknologier som börjat användas av arkeologer i faktisk arbetskontext, där majoriteten av 

teknologierna som brukas är webbapplikationer enligt Frida och ett antal populärkällor 

(Digital 3d Cuneiform Sample, 2017)(A Cuneiform Tablet in the Digital Age, 2016).  

  

Den externa kritikfasen av denna iteration började relativt snabbt i förhållande till tidigare 

fall då majoriteten av det interna arbetet vid detta lag var utvecklat sedan tidigare. Kritik av 

implementering i kontext utfördes först med hjälp av Veronica. Att hålla sig innanför 

arbetsytan var ingen problematik då det pussellika arbetet i rekonstruktionsarbetet 

fortfarande var detsamma. Det beskrevs av Veronica som att arbetsytan snarare hjälpte med 

arbetet då det kändes lättare att fokusera när hon hade en tydlig arbetsyta att utgå ifrån. 

 

“Nej det är inte alls jobbigt. Det känns nästan lättare när man har någon yta att 

arbeta på. Som att man blir mer fokuserad.” - Veronica, 22 

 

Nu kunde även Veronica komma närmare kilskriften med ögat och studera dem 

noggrannare. Ny kritik som uppkom i samband med detta var att kilskriften fortfarande var 

svår att tolka. Denna gång på grund av det uniforma, röda materialet, PLA som 

kilskriftsmodellen bestod av.  

 

“Men det är svårt att se. Det är liksom helt rött, det går knappt att se något 

alls.” 

- Veronica, 22 

 

Denna kritik ansågs dock inte relevant för detta arbete eftersom att dessa negativa aspekter 

skulle eliminerats vid implementering av AR och dess digitala overlay vars uppgift är att 

skapa en visuell skuggning, texturering och färgning av dessa kilskriftsmodeller. 

 

Nästa test utfördes för att validera teorin som konceptet bygger på. Detta gjordes i samband 

med liknande intervjuer tillsammans med två informatikstudenter, Max och Jonte. 

Diskussioner fördes kring konceptet och teorin som konceptet bygger på. Vissa förslag för 

vidareutveckling av konceptet framkom. Till exempel att förenkla konceptet som helhet 

genom att istället använda sig av fysiska modeller av högre kvalitet. 
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“Det är en cool idé och så men varför kan man inte bara göra 3D-utskriften 

tydligare?” - Jonte, 23 

 

Detta och andra exempel som togs fram var inte relevanta för den forskningsfråga som detta 

koncept är baserat på. Detta eftersom konceptets digitala aspekter och dess skildring mellan 

geometri och textur är väldigt viktig för att kunna öka tolkbarheten genom lit-sphere 

texturing, ambient occlusion och radiance scaling. Kring diskussionerna som utfördes 

framkom inte någon konceptuell förbättring utan att ta bort denna aspekt helt vilket skulle 

gå emot konceptets syfte. Det är även värt att notera att alla informanter var informerade om 

detta syfte. Utöver detta fick vi god respons från informatikstudenterna då konceptet 

beskrivs som väl motiverat och genomförbart. 

 

“Er idé är väldigt specifik men det är ju väldigt väl genomtänkt såklart.” 

- Max, 24 

 

På grund av dessa lyckade verifikationer i samband med tidigare forskning och informanter 

blev denna iteration det slutliga konceptet för detta projekt. Detta koncept löser 

problematiken beskriven i kapitel 2, eftersom att konceptet upphäver frustrationen för 

arkeologer i samband med deras digitala rekonstruktionsarbete av kilskrift. ARCCs unika 

kombination av teknologier tillåter nämligen fysiskt interaktion med dessa digitala artefakter 

i samfund med deras naturliga arbetssätt. Vid nyttjandet av detta koncept finns det ingen 

risk för förvittring av den faktiska kilskriften då arkeologen enbart nyttjar digitala eller 

3D-printade representationer av kilskriften. Detta gör det möjligt för arkeologerna att även 

följa SAA’s etiska principer under deras arbete. 

 

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
Den konceptdrivna metodiken som användes i detta arbete har tillåtit oss att skapa en stark 

koppling mellan teori och praktik. Genom att tolka teorin och utifrån detta skapa fysiska 

manifestationer blir det lättare att förstå implikationerna av dessa teorier i arkeologernas 

arbetskontext. Dock har vi inte på ett optimalt sätt kunnat följa denna metod då resurser 

saknades för att göra så. Prototyper och skisser gjordes utefter konceptets olika iterationer i 

dess kritikfaser. Detta för att få en djupare förståelse för konceptets alla delar, hur de 

fungerade tillsammans och hur de kunde implementeras i slutlig kontext. Dessa prototyper 

byggdes dock enbart av papp eftersom de faktiska teknologierna inte fanns till vårt 

befogande. Detta kan ha orsakat vissa brister i vår tolkning av konceptet då prototyperna vad 

väldigt mycket mer filtrerade än önskat. Det finns dock exempel på lyckad konceptdriven 

forskning med samma brister, som till exempel DynaBook (Kay, 1972). DynaBook är ett 

exempel på ett konceptdrivet forskningsresultat där deras försök var för ambitiösa för deras 

tid och varje försök att skapa en ny prototyp misslyckades pga. bristande ekonomi och 

teknologiska möjligheter (Kay, 1972). Trots detta var konceptet så starkt att det, utan någon 

manifestation av deras teorier, lyckades inspirera många designers och ledde tillslut till 

nutidens laptops (Stolterman & Wiberg, 2010)(Kay, 1972). Även om det finns exempel på 
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lyckade koncept med samma begränsningar är det fortfarande en begränsning som måste tas 

hänsyn till. För att kompensera för denna brist tog vi hjälp utav arkeologistudenter. Med 

deras hjälp var det möjligt förbättra denna insikt i konceptets implementering i kontext och 

hur detta skulle fungera. Genom en bodystorming fick vi goda insikter från våra informanter 

som kunde bearbetas och tolkas. Dessa informanter var dock enbart arkeologistudenter och 

inte professionella arkeologer. Detta är ytterligare en brist då deras upplevelse av 

arkeologibranschen inte nödvändigtvis är densamma som etablerade arkeologer. För att 

kringgå denna brist jämförde vi resultatet från våra informanter mot tidigare forskning. I 

vissa fall finns det likheter mellan våra resultat och de beskrivna av Pollalis et al (2018). 

Veronica beskriver hur kilskriften var svår att tolka p.g.a. dess uniforma färg. 

 

“Men det är svårt att se. Det är liksom helt rött, det går knappt att se något 

alls.” 

- Veronica, 22 

 

Vi testade aldrig teknologierna som nämns av Pollalis et al (2018) enskilt. Våra tester 

baserades på deras upptäckter och utifrån detta skapades prototyper som testade en 

kombination av dessa teknologier genom en low-fi prototyp. Trots detta finns det som sagt 

likheter i våra upptäckter som kan ses i jämförelsen med följande citat. 

 

“Much of the detail of the objects is taken away when you are just viewing a 

basic, white-colored 3-D printed replica. It’s impossible to imagine the colors or 

the medium of the actual object.” - (från Pollalis et al., 2018) 

 

Även om avsikten med vår studie inte är densamma som den av Pollalis et al (2018) framkom 

dessa likheter i samband med vår studie. Detta validerar delar av arbetet som vi utfört vilket i 

sin tur ökar trovärdigheten av studien och deltagande informanter. Dessa liknande intryck i 

förhållande till testerna visar på att de har en djupare förståelse för ämnet av kilskrift som 

helhet då de kan göra dessa jämförelser. 

6.2 Resultatdiskussion 

Eftersom att concept contextualization, som är en viktig del av metoden, bygger på att 

diskutera samma saker som de som bör nämnas i resultatdiskussionen blir det som skrivs 

här i stor del en repetition av resultatet av concept contextualization som beskrivs i den sista 

halvan i kapitel 5.3. Där motiveras ARCC även utifrån vår empiri och tidigare forskning. 

 

Eftersom att området av digital kilskrift är nytt och till stor del obeforskat är diskussionen 

kring resultatet under kapitel 5.3 baserat på ett fåtal huvudsakliga källor. Texten av Fisseler, 

Müller och Weichert (2017) används för att ge en förståelse för varför digitaliseringen som 

ger tillgång till AR, lit-sphere texturing, ambient occlusion och radiance scaling är så viktig. 

Texten av Woolley et al (2017) används för att motivera hur viktigt det är för arkeologer att 

kunna arbeta på ett naturligt sätt i förhållande till rekonstruktionsarbete av kilskrift. Texten 

av Pollalis et al (2018) används för att få en förståelse för de olika teknologier som redan 

existerar inom detta område. Utifrån  våra studier är dessa artiklar de enda som är relaterade 

direkt till digitalt rekonstruktionsarbete av kilskrift i samband med informatik och digital 
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design. Alltså är dessa källor de enda som existerar i nuläget vilket har resulterat att 

diskussionen och concept contextualization i kapitel 5.3 främst bygger på dessa för att 

validera ARCC. 

 

ARCC är en kombination av det digitala och det analoga och skapar en unik arbetsupplevelse 

för arkeologer utöver de som studerats av Pollalis et al (2018). För att åstadkomma denna 

kombination har teknologierna AR, 3D-printing och magnetic tracking systems 

sammanfogats i samma koncept. Detta har resulterat i ett koncept där arkeologer kan arbeta 

enligt sitt naturliga arbetssätt utan att gå i konflikt med SAAs (2018) etiska principer. Det 

som gör ARCC unikt är dess inslag av taktilitet och naturlig manipulation med samtidig 

tillgång till lit-sphere texturing, ambient occlusion och radiance scaling. Det blir även 

möjligt att utföra precisa mätningar av kilskriften i alla olika dimensioner då denna 

information finns lättillgänglig i den digitala 3D-modellen som visas genom en AR overlay. 

Ett magnetic tracking system har också implementerats i ARCC. Detta system gör det möjligt 

för det digitala och det analoga att förhålla sig till varandra då det nu genom detta magnetic 

tracking system går att att avgöra det analoga objektets exakta position. Denna position 

tolkas digitalt och skapar en overlay ovanpå det analoga objektet i samband med AR. 

 

Eftersom att vi inte har haft tillgång till en hi-fidelity prototyp eller en färdig artefakt har vi 

inte kunnat få en fullständig inblick i manifesteringen av denna kombination av teknologier, 

principer och teorier. Detta innebär att det kan finnas fördelar och nackdelar med detta 

koncept som inte uppmärksammats genom våra studier. Denna osäkerhet har kompenserats 

genom en kombination av arkeologistudenters insikt i ämnet och vår starka förhållning till 

tidigare forskning och teori.  

6.3 Fortsatt forskning 

Vi har fyra förslag till fortsatt forskning. Dessa förslag är uppunktade nedan. 

 

1. Med tanke på vissa brister i metodikens genomförande som beskrevs i kapitel 6.1 

skulle fortsatt forskning kunna direkt adressera dessa brister genom att skapa en 

mindre filtrerad prototyp som kommer närmare en slutlig artefakt. Detta skulle ge en 

godare förståelse för konceptets enskilda delar och hur de skapar en helhet. 

 

2. Prototypen skulle kunna testas mot professionella arkeologer för att få deras 

perspektiv på konceptet och dess eventuella implementering i kontext på grund av 

deras högre grad av erfarenhet inom ämnet.  

 

3. Detta koncept visar ett exempel på möjligheten att koppla samman fysisk interaktion 

med ett digitalt objekt för att komma närmare arkeologers naturliga arbetssätt 

samtidigt som de får tillgång till digitala aspekter förklarade i kapitel 3.1. Detta 

betyder dock inte att detta är den enda och/eller optimala möjligheten för ett sådant 

koncept. Fortsatt forskning skulle kunna försöka ta fram ett annat koncept som löser 

problematiken av arkeologers frustration i förhållande till digital arbete på ett bättre 

sätt. 
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4. Som en fortsättning på punkt 3 skulle det även vara möjligt att vidareutveckla 

aspekter av detta koncept. Till exempel genom att besvara om ljuskällan ska vara 

digital eller analog då konceptet omfattar båda delar. Om det är digitalt, hur ska 

denna teknologi då integreras? Detta är enbart ett exempel av många och exakt vilka 

andra teknologier som skulle kunna implementeras är upp till kommande forskning 

att avgöra. 

 

7. Slutsats 
Problemet som vi har utgått ifrån är att arkeologer idag finner digitalt rekonstruktionsarbete 

av kilskrift frustrerande. Trots detta behöver arkeologerna förhålla sig till detta digitala 

arbetssätt för att inte bryta mot etiska principer gällande konservation av kilskriften. 

Kunskapsluckan i förhållande till detta hur detta naturliga arbetssätt ska kunna uppnås 

genom en digital artefakt som tillåter ett etiskt arbetssätt där förvittring av kilskriften inte är 

en faktor. 

 

Pollalis et al (2018) har utfört en studie där olika teknologier jämförs i kontexten av 

arkeologiskt arbete. Denna studie resulterade i att de tre teknologier som studerades (AR, 

webbappliaktion och 3D-print) blev tilldelade olika termer utifrån beskrivningar som de fick 

av informanterna i studien. 

 

Vårt bidrag har blivit att skapa konceptet ARCC. Genom en kombination av AR, 3D-print och 

en annan teknologi som kallas magnetic tracking systems blev ARCC ett koncept med en 

unik kombination av termer som anpassades specifikt för att lösa problemet som hanteras i 

denna studie. Det som särskiljer ARCC från andra teknologier och arbetssätt är dess unika 

kombination av termerna taktilitet och naturlig, analog manipulation i samband med ett 

digitalt objekt. 3D-utskriften agerar som det fysiska objektet som går att beröra och 

manipulera. Magnetic tracking systemet identifierar sedan 3D-utskriften i samband med att 

tolka dess orientering och positionering digitalt. Utifrån denna information används ett par 

AR-glasögon för att skapa en overlay över det fysiska objektet och därmed koppla de digitala 

möjligheterna lit-sphere texturing, ambient occlusion och radiance scaling till det fysiska 

objektet. Detta låter arkeologen arbeta i samband med ARCC när de utför 

rekonstruktionsarbete av kilskrift. De tillåts då att använda sitt naturliga, analoga arbetssätt 

och samtidigt ha tillgång till de tidigare nämnda digitala aspekterna som ökar kilskriftens 

tydbarhet. Arbetet i samband med ARCC sker helt separat från den faktiska kilskriften vilket 

innebär att denna kilskrift inte riskerar att förvittras och kan istället konserveras i högre 

grad. Det vi bidrar med genom konceptet ARCC fyller alltså kunskapsluckan som beskrivs i 

början av detta kapitel. 
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