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Sammanfattning 
 

I detta arbete så skapades fyra stycken spelbossar i konceptgrafik som utgår ifrån att 

testa teorier inom Socialpsykologin och för att undersöka ifall tematiseringen av 

bossen kan tydliggöra dess svaghet som annars brukar synliggöras genom färgkodning. 

Slutbossarna har gestaltats i tre olika nivåer där syftet är att via en kvalitativ intervju 

testa bossarna gradvis, i gråskala, tematisering och till sist färgkodning. Den centrala 

frågan undersöktes med en kvalitativ intervju som var utformad för att efterlikna de 

korta sekvenserna som spelbossar presenteras med innan spelaren blir satt i en 

konfrontation. Undersökningen tog plats på IT-Gymnasiet i Skövde och visade att det 

överliggande temat som bossen blir utformad efter påverkar uppfattningen av bossen 

genom av att det lägger till ett ytterligare lager på de stereotyper som bossarna utgick 

ifrån. Arbetet avslutas med förslag om möjliga fördjupningar inom detta ämne. 

Nyckelord: Slutboss, Tematisering, Svaghet, Färgkodning, Social perception 
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1 Introduktion 

Detta arbete syftar till att finna indikationer på hur man tydligt kan gestalta svagheter på en 

spelboss så att det framgår i en kort introduktionssekvens. Att ställas inför en boss första 

gången i ett spel är en pressad situation speciellt om spelaren inte har tidigare erfarenhet av 

liknande moment. Under introduktionen så får spelaren möjlighet att observera bossens 

utseende, vilket betyder att bossens svagheter och styrkor måste snabb kunna informeras 

smidigt till spelaren under denna korta period. Och när sekvensen är över så måste bossen 

besegras, annars riskerar spelaren att få möta bossen igen. 

Som bakgrund för detta arbete så ligger termen social perception, eftersom att den termen 

beskriver den process som människan använder sig av för att samla och använda 

information för att kunna förutse om en annan individ har en god eller ond avsikt. 

Utformningen av slutbossarna kommer därför att vara baserade på denna term då det är 

viktigt att hitta de svagheter på de bossar som ska skapas. I min bakgrund så går jag även 

igenom begreppet tematisering som har sina grunder inom arkitektur främst nöjesparker.  

Genom kvalitativa intervjuer så ska konceptgrafik som stegvis illustrerar ”form”, ”tema” 

och ”färg” i den ordningen testas. Svagheten ska finnas med i formgivningen, förstärkas av 

tematiseringen och bli ytterligare uppenbar med hjälp av färgkodning. Till hjälp så har jag 

skapat ett bildspel som är baserat på ett fiktivt spel där bossarna introduceras med hjälp av 

en kort filmsekvens. 
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt är dedikerat till att presentera de begrepp som kommer att användas i detta 

arbete. Här kommer jag att presentera definitionen av slutboss/boss och skillnaden mellan 

den och en ärkefiende. Termen social perception och användandet av kroppsspråk, 

ansiktsuttryck och stereotyper, som är en grund för projektet. Themeing (tematisering) som 

tar upp användandet av det uttrycket inom arkitektur samt dess koppling till projektet och 

avslutningsvis konceptgrafik. 

2.1 Slutboss 

En boss är enligt Isbister (2006) en typ av fiende som är mycket starkare än spelarens 

karaktär och måste bli besegrad med hjälp av uthållighet och list. Rogers (2010) menar att en 

slutboss är en speciellt utmanande fiende som blockerar spelarens framsteg och används 

även som en klimax eller ett slut för en spelnivå eller eventuellt en spelvärld. Det som skiljer 

en slutboss ifrån en fiende är inte direkt storleken, även om det är ett ofta är ett speciellt drag 

för just en slutboss att vara betydligt större än spelarens karaktär, eller hur många träffar 

spelaren måste lyckas få in för att överkomma hindret. Utan att en slutboss i sig är oftast en 

unikt utformad karaktär som endast konfronteras en gång under hela spelet. 

Rogers (2010) menar på att det finns två olika sätt att utgå ifrån när en boss designas. Det 

kan vara baserat på redan etablerade rörelsemönster för huvudkaraktären t.ex. spring, hopp 

spark eller slag. Detta gör att man inte behöver lära spelaren något nytt, utan stärker känslan 

av att spelaren bemästrat rörelserna när de besegrar bossen med hjälp av deras förmåga att 

manövrera i spelet. Det andra är runt nya förmågor, där bossen är designad efter förväntan 

att spelaren lärt sig en ny kraft eller fått ett nytt vapen/verktyg som ändrar spelstilen. Bossen 

kan då ses som en form av sluttest där spelaren får bevisa att man bemästrat den nya 

förmågan. 

2.1.1. Ärkefiende 

En ärkefiende fungerar som spelets antagonist och är ofta ansvariga för alla hinder och 

svårigheter som spelarens karaktär kommer att stöta på under spelets gång. Då en 

ärkefiende kan ses som en typ utav slutboss eftersom de delar vissa aspekt, så är en 

generalisering eftersom att den största skillnaden är att slutbossar i många fall är trogna 

undersåtar åt ärkefienden. En ärkefiende kan beroende på spelarens framsteg i spelet, dyka 

upp och kommentera eller håna spelaren för uppnådda framgångar (Ibister, 2006). 

Ärkefiender är även speciella då de har tillgång till starkare krafter och är mycket mäktigare 

än spelarens karaktär, att sätta ett mål att besegra spelets ärkefiende är ett bra sätt att ge 

spelaren motivation till att klara spelet (Rogers, 2010). 
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2.2 Social perception 

Social perception är en term som kommer från socialpsykologin och menar på det förlopp 

som människan samlar information om andra individer med hjälp av observationer. Vid 

första intrycket av en människa så utvärderar vi dem omedvetet. Ibister (2006) menar på att 

om en människa är attraktiv så upplever vi många positiva attribut hos personen, detta 

kallar hon för ”gloria effekten” (the halo effect). Attributet i fråga är då att vi upplever 

trygghet, snällhet, styrka, känslighet, en utåtriktad personlighet och även intelligens som 

attraktivt. Om en person upplevs som attraktiv och symmetrisk så ger det oss omedvetet en 

indikation av att de hälsosamma, utseenden som inte upplevs som attraktiva kan indikera att 

personen i sig lider av någon sorts sjukdom. Ibister (2006) menar på att en attraktiv 

karaktär uppmuntrar spelaren att se dem som smarta, starka och goda i natur. 

 

2.1.2. Ansiktsuttryck 

Ansiktsuttryck är en viktig del inom social perceptionen då vi med en snabb blick så kan vi 

uppfatta en persons ålder, kön, identitet, uppmärksamhet och känslor (Lundqvist, 2003). 

Genom att sätta i hop denna information så kan vi göra snabba beslut om hur vi ska reagera 

ifall en potentiellt farlig situation uppstår. Ibister (2006) beskriver att det finns fyra olika 

primära känslor som avbildas i ansiktsuttryck, de är: 

• Ilska 

• Rädsla 

• Lycka 

• Sorg 

Öhman, Lundqvist och Esteves (2001) utförde ett experiment där deltagarna skulle spåra 

ansikten, som är baserade på primär uttrycken, bland flera antal neutrala ansikten. De kom 

fram till att människan sorterar ut och upptäcker ett argt ansikte snabbare och mera korrekt 

jämfört med ett ansikte som är lyckligt. Avbildningar av ansiktsuttryck kan överföras till 

enkla geometriska former då ansiktsigenkänning utgår väldigt mycket ifrån området kring 

ögonen och genom en undersökning av Larson, Aronoff, Sarinopoulos och Zhu (2009) visade 

att en geometrisk V-form som är riktat nedåt upplevs som hotfull. De menar på att V-formen 

kan upptäckas i ett argt ansikte med hjälp av ögonbryn, kinder, haka och käke. Till skillnad 

från ett glatt ansikte där runda geometriska former är mest dominanta. 

2.1.3. Kroppsspråk 

Genom att läsa av kroppsspråk hos individer så blir människan informerad ifall individen är 

ett potentiellt hot eller kan anses som vänligt sinnad (Ibister, 2008). Ett dominant kropps 

uppträdande innebär att personen tar upp väldigt mycket fysisk plats med hjälp av 

kroppsdelar och breda rörelser medan en undergiven person använder sig av ett nervöst 

kroppsspråk där personen ifråga håller armarna tätt till kroppen för att skydda sig själv. En 

person som upplevs med ett hotfullt kroppsspråk använder sig av ett väldigt spänt 
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kroppsspråk till skillnad från en vänligt, som upplevs vara avslappnad (Ibister, 2006). Enligt 

en undersökning av Shaarani och Romano (2006) där känslor skulle förmedlas på en 3D 

karaktär med hjälp av kroppsspråk. Dem känslorna som testades var Sorg, Ilska, Lycka, 

Rädsla och Avsky. Där visade det sig att kroppsspråken som representerade Ilska och Lycka 

kändes igen med störst träffsäkerhet av deltagarna i undersökningen. 

 

2.1.4. Stereotyp 

En stereotyp är en form av allmänt standardiserad uppfattning av en individ som kan 

generaliseras inom en kategori (Schweinitz, 2011). Stereotyper är en form av mall som vi 

omedvetet använder oss av för att leta visuella ledtrådar och mönster hos personer så vi 

snabbt kan placera in karaktärsdrag som vi tror den observerade personen kommer att 

erhålla. Dessa karaktärsdrag kan bestå av typ klädsel, kroppsspråk, frisyr, ålder, kön och ras, 

alltså främst det vi kan observera visuellt (Ibister 2006). Användandet av stereotyper är ett 

känsligt ämne då subtila rasistiska tankar kan påverka oss att överse personlighetsdrag som 

inte passar in i den mall vi omedvetet använder oss av. Om en stereotypisk gängmedlem med 

dem tillhörande karaktärsdragen som kan förekomma ger oss bilden av att det är en elak 

person, så blir det bli en konflikt när det visar sig att gängmedlemmen är av en snäll och 

varm personlighet. 

Och om en boss eller fiende måste presenteras som ett hot under en väldigt kort period. Så 

lämpar sig användandet av stereotyper eftersom att det hjälper till att inte behöva bedöma 

personer eller i detta fall fiender, från ruta ett (Ibister, 2006). Vilket kan skapa frustrerande 

element för nya spelare när de ställs mot en form eller individ de aldrig stött på innan. 

 

2.3 Themeing 

Themeing är en term som används inom arkitektur för att beskriva ett övergripande tema 

främst i nöjesfält (Milman, Li, Wang & Yu. 2012). Themeing inom nöjesfält kan ske i större 

områden runt olika åkturer som kan förekomma på nöjesfältet. När området utformas runt 

en publikdragande åktur så kan souvenirer och liknande formges efter åkturens överliggande 

tema. Att använda sig av ett övergripande tema hjälper nöjesparksbesökare att anse att 

åkturen, området och även själva parken uppnår en rang av högre kvalitet(Wong & Cheung. 

1999). 

Wong m.fl, (1999) använder Disneys temaparker som exempel, då de erbjuder ett fantasi 

element där besökarna får fly från den urbana verkligheten. Tematiseringar är menat att öka 

närvaro av besökare i parkerna och uppmuntra återbesök då området siktar på att göra 

besöket så unikt som möjligt för att skapa en minnesvärd upplevelse där man ska berätta om 

sina upplevelser för bekanta, därmed locka mera besökare till parken (Wong m.fl, 1999). 

En personlig observation som stärker detta begrepp är åkturen Kållerado som finns i 

nöjesparken Liseberg i Göteborg. Entrén till denna åktur är utformat som ett traditionellt 

sågverk som tjänar som inspiration till hela åkturen. Runt om detta ”sågverk” så finns 

byggnader som är utformade efter samma tema och använder sig av grova träplankor som 

bygger upp fasaderna. Första hållplatsen för åkturen är ett stort rum med en spinnande 
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plattform, väggarna är även dem uppbyggda med grova träplankor och det sitter diverse 

rekvisita längs med väggarna som ska påminna om en äldre miljö. Själva åkturen tar plats 

via en forsränning för fraktandet av träd, rekvisitan runt om åkturen är även den utformad 

runt sågverkstemat. 

I spel världen så kan detta kopplas till hur en nivå är utformad, en nivå som befinner sig i en 

skolmiljö blir det mera passande om fienderna och de pussel som kan uppkomma har en 

slags koppling till själva miljön, t.ex. en boss är en lärare. Även spelets gener kan ses som ett 

överliggande tema då ett FPS inbjuder till mera skjutvänliga fiender eller bossar (Rogers, 

2010).  

 

2.4 Genre 

Inom spelvärlden så är genre mera en generalisering av spel med liknande kännetecken 

inom gameplay, till skillnad från filmer där genre syftar på vilken typ av motiv och tema som 

filmen använder sig av (Nationalencyklopedin 2013-02-10). Julian Kücklich (2006) påstår i 

sin text Literary therory and digital games att de mest populära generaliseringarna som 

används av tidskrifter är mera baserat på intuition istället för hela analyser. De Kücklich 

menar är att om ett spel använder sig av en kamera som representerar spelarens synfält i 

spelet, så kategoriseras spelet av populärkultur in som ett first-person shooter oavsett ifall 

det liknar filmgenren drama. Det som skiljer ett äventyrsspel ifrån ett FPS har på senare tid 

blivit väldigt vagt. Om det är ett äventyrsspel så kan ibland spelaren förvänta sig att spelet 

har större fokus på utforskning och diverse pussel som självklara spelelement, men även att 

kamerans position är i tredje personperspektiv (Kücklich, 2006). 

Eftersom att den linje som separerar olika genre från varandra är så diffus, blandar och lånar 

olika spel idéer och spelelement från varandra och resulterar i väldigt långa definitioner som 

utmanar vilken typ genrer spelet ska tillhöra. Ett bra exempel är spelet The Elder Scrolls V: 

Skyrim som är främst ett rollspels actionäventyr i en öppen värld och använder sig både av 

förstapersonsperspektiv samt tredjeperson.  

I detta arbete så är definitionen för actionäventyr ett spel som är byggt runt användande av 

föremål som spelaren funnit och kan använda sig av, lösande av pussel av olika slag och 

framsteg som avancerar spelets plot (Rorgers, 2010). 
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2.5 Konceptgrafik 

Figur 1 – Exempel på processen i skapandet av konceptgrafik. 

Konceptgrafik är benämningen på de illustrationer eller skisser som används under ett 

projekt för att visuellt hjälpa till att presentera idéer och känslor som ska ligga till grund för 

utvecklingen av ett projekt. Denna typ av formgivning används väldigt ofta inom de tidigare 

stadierna för film och spelutveckling och är i första stadiet väldigt abstrakta utformningar 

som är tänk att kunna definierade under projektets gång. Konceptgrafik kan enligt Jesse 

Schell (2008) användas för att illustrera spelmoment som kan vara svårt att förklara med 

hjälp av text. Schell (2008) menar även att speldesign som använder sig av bra konceptgrafik 

hjälper till att få inblandade i projektet att förstå iden lättare och hjälpa till att visa hur din 

vision av spelvärlden är. Konceptgrafik kan också hjälpa till som en form av moralboost och 

få personer intresserade av att spela och arbeta med projektet. Det hjälper även till att 

visualisera idéer lättare och smidigare för potentiell finansiering. 



 

 0 

3 Problemformulering  

I juni upplagan av tidningen ImagineFX år 2009 så publicerades en fråga om hur man 

designar utseendet till bossar i spel. Svaret på frågan stod koncept artisten Marc Brunet för 

där han svarade: 

It depends on the genre of the game and the mindset of the creators are 

looking to bestow upon you. For me a good end boss design would be a 

creature that is imposing, colorful and contains interesting strengths and 

weaknesses. 

(Brunet, 2009, s.43) 

Brunet förklarar sedan sin skaparprocess i svaret och pekar ut flera gånger att lägga tyngd på 

att framhäva inte bara svagheter, utan även bossens styrkor. 

När en spelare blir introducerad till en boss i spelet Legend of Zelda: Ocarina of Time  så 

spelas en kort sekvens upp där spelaren får möjlighet att identifiera svagheter. Detta sker 

genom att spelaren observerar främst hur bossen ser ut och rör sig. Efter den korta 

sekvensen så måste spelaren klara av en dödlig situation för den spelbara karaktären. Om 

spelaren misslyckas så kommer det en chans till, ofta i form av ett extraliv eller tidigare 

sparat framsteg i spelet. Om inga svagheter presenteras på ett bra sätt så är risken stor att 

spelaren anser att det inte går att lösa, då är risken stor att spelaren misstänker att det inte 

går att klara av detta hinder och ger upp av avsky eller ilska (Schell 2008). Eftersom att 

spelare av olika skicklighetsgrad uppfattar situationer och hanterar stressiga moment 

annorlunda så är just informationen om vad spelaren ska hålla utkik på väldigt viktig under 

denna korta period. 

Denna studie syftar till att finna indikationer på hur man tydligt kan gestalta en spelboss 

svagheter så att det framgår i en kort filmsekvens. Kan tematiseringen av bossen tydliggöra 

dessa svagheter som annars brukar synliggöras genom färgkodning? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1  Material 

Till metoden så skapades tre stycken slutbossar i konceptgrafik till ett fiktivt spel inom gener 

actionäventyr. Bossarna var utformade med tidigare relaterad forskning i åtanke så att de 

utseendemässigt skulle upplevas som hotfulla, och jag använde mig av tematiskt utformning 

för att via användandet av de stereotyper som kan förekomma skapa ledtrådar om möjliga 

svagheter. Bossarna blev gestaltade i tre olika steg för att hjälpa till att testa frågeställningen 

där porträtterade bossens svaghet ska finnas med i formgivningen, förstärkas av 

tematiseringen och bli ytterligare uppenbar med hjälp av färgkodning.  
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De tre olika nivåerna är: 

• Gråskala: I detta läge så kommer bossen form och posering vara centrum för bilden. 

Bossen kommer att posera mot en vit bakgrund. 

• Tematisering: Här placeras bossen in i ett tematiskt område där tanken är att det 

övergripande temat kommer att hjälpa till att förstärka uppfattning av svagheten. 

• Färgkodning: I sista stadiet så kommer bilden att presenteras i färg. 

 

 

3.1.2 Undersökningsmetod 

Frågeställningen undersöktes med hjälp av en kvalitativ intervju och ett bildspel som var 

anpassad runt en miljö som ska likna en spelsituation där spelaren får första intrycket av en 

slutboss. Anledningen till varför jag valde den kvalitativa undersökningsmetoden är för att 

uppfattningen av den gestaltade bossens svaghet kan skilja sig för mycket mellan 

informanterna och detta kan bli en risk att generaliseras bort i en kvantitativ enkät 

undersökning (Østbye, Knapskog, Helland, & Larsen, 2008). För att bäst emulera en 

spelmiljö med 2d bilder så använde jag mig av ett bildspel där alla bilder exponerades under 

en kort tidsperiod som representerade introduktionssekvensen för bossar. Under denna 

tidsperiod så fick informanten aktivt engagera sig genom att peka ut svagheterna. När 

exponerings tiden var över så fick informanten tillåtelse att förklara deras tankesätt och där 

jag fick möjligheten att föra en diskussion med uppföljande frågor via aktivt lyssnande 

(Østbye, mfl. 2008). Bilderna presenterades gradvis, med det så menar jag att alla bilder i 

gråskala var först ut och efter det så exponerades bilderna med tematiseringen och slutligen 

så exponerades de färgkodade. Detta var för att låta informanten glömma bort deras svar på 

föregående moment då det fanns risk att de fixerar sig på samma område som de tidigare 

pekat ut, detta ansåg jag var en risk som kunde förstöra poängen med undersökningen. 

Under undersökningen så spelade jag in konversationen med hjälp av en ljudinspelare och 

mikrofon, då informationen som hade möjlighet att dyka upp och som kan få stor relevans 

till undersökningen, lätt kunde missas eller glöms bort (Østbye, mfl. 2008). 

3.1.3 Urval 

Eftersom att undersökningen var utformad efter en spelmiljö så förväntade jag att urvalet 

hade förkunskap om de regler som kan förekomma vid konfrontationer av en slutboss inom 

spel. Detta betyder att urvalet var tvungen att bestå av informanter som har ett intresse för 

spel och dess innehåll. Studenter på högskolan i Skövde föll inom ett bekvämlighet urval och 

jag ansåg att detta kan skada reliabiliteten av informationen. Det fans även en risk att de var 

mer intresserade av den tekniska aspekten och kunde på så sätt bidra med felaktig 

information under intervjuerna. Jag valde då att ta mig till IT-Gymnasiet i Skövde där det 

erbjuds olika kursinriktningar inom ämnet It, media och företagande och sannolikheten att 

detta urval är intresserade i att spela är stort. Detta vet jag om då jag tidigare läst grafik 

utbildningen som erbjöds där. På IT-Gymnasiet så fick jag även möjlighet att använda mig av 

en ledig sal, detta ansåg jag att det hjälpte undersökningen rejält då det tog bort störande 

moment. Jag intervjuade 7 personer. 
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4 Genomförande  

I detta kapitel så beskrivs de designval som jag tagit för att komma fram till de resultat som 

presenteras. Det börjar med att jag förklarar den research jag gjort, presentation av de 

slutbossar jag skapat och till sist skaparprocessen. Alla bilder har skapats med hjälp av 

programmet Adobe Photoshop CS5 

4.1 Research  

Då jag strävade efter att mina kreationer skulle efterlikna slutbossar så nära som möjligt så 

valde jag att göra analyser på ett flertal bossar som inte gick under definitionen ärkefiende 

från spelen:   

• Castlevania 

• Darksiders 

• Dark Souls 

• Donkey Kong Country Retruns 

• Super Metroid 

• Metroid Prime 

• Legend of Zelda: Link to the Past 

• Legend of Zelda: Ocarina of Time   

• Legend of Zelda: Skyward Sword 

 

Det jag upptäckte var att många bossar använde sig av väldigt ljusa valörer och färger som 

sticker ut från det etablerade färgschema bossens nivå har. 

Figur 2 – Exempel på boss (Super Metroid) 

 

James Gurney förklarar i sin bok Color and Light A Guide for the Realist Painter (2010) att  

komplementfärger är de färger som fungerar som primärfärgernasmotsatser. Han förklarar 



 

 4 

sen att det finns tre par som fungerar väldigt bra med varandra.  

De är: 

• Gul – Lila 

• Röd – Grön 

• Blå – Orange. 

Figur 3 – Exempel Komplement färger 

Att bossarna använder sig just av komplement skapar intresse punkter för observeraren och 

tjänar till att leda uppmärksamhet till de punkter som är viktigt i designen. I bossarnas fall 

så kan man använda till att leda till de svagheter, kontra styrkor som är närvarande på 

bossarna. 

Några av bossarna använder sig också av ett så kallat ”z-targeting” som låser spelarens fokus 

på intresse punkter som finns förprogrammerat på bossarna och låter spelaren cirkulera i 3d 

runt vald punk. Denna term kommer från spelet Legend of Zelda: Ocarina of Time och 

används främst inom spel som är i 3d. De bossar som använde sig av denna form förlitade 

sig på att signalera svagheten med hjälp av detta system. 
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4.2 Slutbossarna 

4.2.1 Librarian 

 Figur 3– Färgbilden på Boss 1 ”Librarian”. 

Librarian är utformad för att visa en tydlig svaghet i och med att ögonen är det enda 

egentliga som bossen består av och ögonen i sig är väldigt stora. Den har ett par glasögon 

som den gömmer sig bakom och de fungerar som en typ av skydd tillsammans med böckerna 

som Librarian manipulerar. Eftersom Librarian endast består av ett par ögon så använder 

jag mig att ett väldigt förenklat ansiktsuttryck som är baserat på Larson, Aronoff, 

Sarinopoulos och Zhu (2009) där de kom fram till att en enkel V-form kan användas för att 

visa hot. Tanken är att människan känner igen en hotfull blick (Ibister 2006) och jag 

använder mig av blicken för att skapa en form av måltavla. För att förstärka effekten av att 

ögonen är en måltavla så använder jag mig av röd färg för att sticka ut mot den gröna 

kroppen. 

Bakgrunden är tänkt att förstärka det överliggande temat av att bossen är en bokmal och är 

även ett försök till att informera spelaren om att Librarian har tillgång till en stor samling av 

böcker. Och ska då hjälpa till att få spelaren att inse att ögonen är svagheten.  
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4.2.2 Skeleton Guard 

 Figur 4– Färgbilden på Boss 2 ”Skeleton Guard”. 

Vid skapandet av figuren Skeleton Guard så ville jag framhäva hans vapen som en tydlig 

styrka samt att visa att han använder sig av långsamma attacker. Skeleton Guard använder 

en rustning för att hjälpa till att öka effekten av att de delar av honom som är exponerade är 

möjliga svagheter. Jag ville även använda mig av en humanoid figur för att kunna använda 

mig av ett dominant och aggressivt kroppsspråk vilket Ibister (2006) menar är 

karaktäristiskta för en hotfull fiende. Det överliggande temat för bossen är ett gammalt slott, 

och jag har valt att göra en slottsport med vindbryggan nedfällt för att visa att Skeleton 

Guard vaktar ingången och ge ett intryck av att man möter honom på ett väldigt smalt 

område. Bossens svaghet sitter i hans röda amulett som hänger på hans bröstplåt men även 

hans exponerade ryggrad fungerar som en svaghet då hans breda rörelse mönster ger en 

timglas form som ska leda spelarens ögon runt den punkten. Bakgrundens färg har en ton av 

grön för att hjälpa till att skapa den röda amulettens kontrast. 

 Figur 3 – Exempel på timgasformen 
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4.2.3 Kips 

Figur 4 – Färgbilden på Boss 3 ”Kips”. 

Kips är utformad för att vara väldigt öppen för förslag av attack från informanten. Detta 

betyder inte att Kips är utan en deklarerad svaghet, utan jag har valt att det är hennes huvud 

som hon aktivt gömmer under sitt taggiga skal. Kips ben och svans är exponerade eftersom 

att min tanke är att spelaren ska kunna ta tag i svansen för att skapa offensiva lägen mot 

bossen, så som att använda svansen som hävarm för att vända på Kips, eller att slunga in i 

klippväggen. För att visa detta på bästa sätt så har jag en ljusare nyans av grön på svansen 

och området som Kips befinner sig är en grotta med tydliga spikliknande sten formationer. 
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4.2.4 Metot 

Figur 5 – Färgbilden på Boss 4 ”Metot”. 

Metot är utformad efter den teori som Öhman, Lundqvist och Esteves (2001) föreslog med 

att vi känner igen ett argt ansikte snabbast bland en samling av olika ansikten, bossens 

svaghet utgår från denna teori och jag låter det rädda ansiktet på Metot vara den svaga 

länken. Alla ansikten på Metot är väldigt simplifierade och jag använder ögonbrynen för att 

påminna om en V – form (LoBue, V., & Larson, C, L. (2010) då de kan användas som enkla 

former för att spelaren ska känna i igen en känsla. Ett av huvudet är tydligt Rädd och 

försöker att använda sina armar för att krypa ihop medan de aggressiva ansiktena brer sig 

utanför den cylindern som utger Metots grundform (Ibister 2006). För att testa denna teori i 

gråskala så är det inget ansikte som sticker ut med en skärande nyans, utan alla delar samma 

skala för att få en jämställd utgångspunkt. I färg bilden så har jag gett alla ansikten skilda 

kulörer för att öka effekten av att man ska attackera en separat del och göra det lättare att 

orientera synen på ett specifikt ansikte. 
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4.2.5 Sammanfattning av bossarna 

Jag upplever att de bilder som skapats till undersökningen uppnår den teoretiska nivå som 

varit ett krav för att kunna samla in information om de olika stadierna form, tema och färg. 

Librarian känns som en bra introduktion till undersökningen då dess form lätt kan läsas av. 

Skeleton Guard blev ett bra test på hur man kan använda sig av manipulativa former för att 

leda blicken tillsammans med färgkodning som hjälper till att testa rangordningsförmågan 

hos observatören. Resultatet av Kips är den boss som jag tycker minst om med motiveringen 

att bakgrunden kunde tydliggöras och rensats upp. Men bakgrunden tjänar sitt syfte med att 

lägga till en miljö som är inom Kips tema. Metot som följer efter Öhman, Lundqvist och 

Esteves (2001) teori blev den som jag personligen tycker står ut mest som en perfekt 

blandning och tjänar sitt syfte i denna undersökning. 

4.3 Progression 

4.3.1 Silhuetter 

I början så använde jag mig av frimärksskisser på silhuetterna för de olika bossarna.  Jason 

Mitchell, Moby Francke och Dhabih Eng beskriver i deras text Illustrative Rendering in 

Team fortress 2 (2007)  att under utvecklingen av spelet Team Fortress 2 så användes 

distinkta silhuetter för att spelaren snabbt ska kunna identifiera vilken klass de ser och 

möter eftersom att identifikation av hot är väldigt viktig i det spelet på grund av dess action 

orienterade natur. Då en bra silhuett ger snabb identifikation och unikt utseende så är även 

det en viktig faktor för slutbossarnas utseende. 

Figur 6 – Frimärksskisser 

I detta steg så koncentrerade jag mig mera på att få fram så många olika idéer och 

gestaltningar på bossarna. Genom att sakta men säkert arbeta mig fram till en bra bas för 

inte bara så att bossens utseende lyfts fram utan även posering så att den ska upplevas som 

hotfull mot spelaren. När jag hittade en form som jag gillade så vidareutvecklar jag formen 

genom att möjligt klippa och klistra in delar från de andra silhuetterna som jag fann 

användbara och ansåg skulle förstärka bossens intryck. 
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I Kips silhuett kom jag fram till att genom rotering av hennes pose ger ett bättre helhets 

intryck då hennes taggiga skal blir mer tydligt och man ser att det är en av hennes styrkor. 

Ett annat exempel är Skeleton Guard, där hans kroppsspråk skulle vara av en bred och 

aggressiv karaktär för att visa att han är dominant (Ibister 2006) därför så valde jag att 

arbeta fram en pose där han rusar mot spelaren i en attack. Bossens vapen skulle vara en stor 

hammare så betyder det att observatören snabbt ska kunna identifiera vilka typer av 

attackrörelsemönster bossen kommer att använda sig av med hjälp av associationen till en 

vanlig hammare (Öhman 2001). Och för att övertydliga dess farlighet så gjorde jag 

hammaren onormalt stor. 

4.3.2 Grundskisser och Gråskala 

 

I detta steg så planerade och deklarerar jag vart svagheterna sitter och skissade ut en grund 

för bossarnas utseende som ska fungera tillsammans med bakgrundens tema. 

Figur 7 – Grundskisserna 

När jag skissat fram de riktningar som är viktigast och behövs, så fyller jag i med 

kontrastskapande valörer inom gråskala samt justerar bossen former för att uppnå sista 

steget. 
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Figur 8 – Exempel på implementation av gråskala 

 

4.3.3 Bakgrunderna 

I skapandet av bakgrunderna så fokuserade jag mera på att lägga tid på att skapa tydliga 

former som hjälper till att förstärka bossens tema. Men eftersom att bossen ska exponeras 

under en väldigt kort period så är det väldigt viktigt att inte bakgrundens detaljer tar över 

och vilseleder observatören för mycket. 

Figur 8 – Biblioteket 
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4.3.4 Färgläggning 

I detta steg så använde jag mig av den typ av färgkodning som jag observerade från 

slutbossarna i min research. För att gråskalan och färgen skulle fungera så använde jag mig 

av ett filter i Photoshop som automatiskt tar bort kulörer och gör så att jag snabbt kan få 

kontroll över viktiga de viktigaste områdena på bossen, så som svagheterna och även 

styrkorna. Anledningen till att jag fick använda mig av denna teknik var för att under 

färgläggningen av bakgrunderna så var det viktigt att inte gråskalorna smälte ihop. 

 Figur 9 – Exempel på färg och gråskala 
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5 Utvärdering 

5.1 Utförande av kvalitativ intervju 

Till undersökningen så skapades 12 bilder som visar fyra olika bossar i tre olika stadier: 

gråskala, tema och färg. Bilderna lades sedan in i ett bildspel där bilderna visades i 7 sek 

vardera. Jag besökte IT-Gymnasiet i Skövde där jag intervjuade 7 stycken informanter 

slumpvis, alla var runt åldern 16-18 och var bekanta med spelmiljöer och de regler som kan 

komma till att ske inom spel. De blev informerade om mitt arbete och hur undersökningen 

skulle fungera. Alla informanter är anonyma, men jag kommer att referera dem till den 

ordning som jag intervjuade dem i, t.ex. ”informant 4 tyckte bossen såg trevlig ut” 

Den enda ledande fråga som jag ställde var ”Vart upplever du att bossens svaghet 

sitter?” och förklarade att den frågan var central till varje bild som visades. Resterande 

inblandning i testet var att jag tillsammans med informanten tydliggjorde vad de hade svarat. 

Med det så menar jag att jag upprepade deras svar och fråga om jag noterat rätt, 

informanten fick därefter validera om jag fått rätt svar av dem. Bildspelet visades upp på en 

bärbar dator som jag förberett och intervjuerna tog runt 10-15 min beroende på hur långa 

svar informanterna var villiga att ge. 

5.2 Resultat av kvalitativ undersökning 

5.2.1 Librarian 

Figur 10 – Librarian, gråskala 

På detta steg så var informanterna väldigt eniga med att ögonen upplevdes som svaghet och 

stod ut mest. Böckerna upplevdes även som en del av bossen men inte som en vital del, 

informant 5 och 7 gissade på att de flygande böckerna användes nog både defensivt och 

offensivt. 
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Figur 11 – Librarian, tema 

Även här så var informanterna eniga om vart svagheten fanns och höll kvar deras svar på att 

det var ögonen som var den viktiga punkten. Men tillägget av temat, i detta fall bokhyllorna, 

gjorde så att böckerna upplevdes som en ännu större fara och majoriteten av informanterna 

antydde att förstörande av bokhyllorna är en del i att klara den. Informant 1 ville använda sig 

av eld för att förstöra miljön och lättare attackera bossen. 

 

Figur 12 – Librarian, färg 

I denna bild så var alla informanter eniga med att Ögonen stod ut även mera tydligare, och 

de höll även kvar på att böckerna användes som ett försvar och var tvungen att avlägsnas. 
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5.2.2 Skeleton Guard 

 

Figur 13 – Skeleton Guard, gråskala 

På denna bild så tyckte majoriteten av informanterna att magområdet såg inbjudande ut att 

vara en svaghet. De menade på att bossen upplevdes som tungt skyddad, men inte magen för 

den såg oskyddad ut. Nummer 4 ville dock anfalla ansiktet med eld. 

 

Figur 14 – Skeleton Guard tema 

När temat adderades så bytte informanterna 3,4 och 5 ut sin åsikt och ansåg att ett försök att 

får bossen att ramla av vinbryggan, skulle fungera som en bra attack mot bossen. 1 och 6 var 

mera inne på att försöka fälla honom genom att attackera bossen fötter. 
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Figur 15 – Skeleton Lord, färg 

På färgbilden så blev det väldigt blandade idéer till vart svagheten fanns men nummer 3,5,6 

och 7 tycker att medaljongen stod ut som en tydlig svaghet och ändrade deras attack till den 

istället. Nummer 2 ville försöka desarmera honom, alternativ putta honom mot grinden. Och 

4 ändrade sin svaghet till den exponerade ryggraden. 
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5.2.3 Kips 

 

Figur 16 – Kips, gråskala 

Denna boss hade en mängd olika förslag på svagheter. Nummer 1 och 6 ansåg att benen inte 

såg skyddade ut. 2 tyckte att magen såg mindre skyddande ut. 3,4 och 5 ansåg att eftersom 

huvudet var gömt, så var det viktigt att lura ut det. 7 tyckte att bossen såg ut som spelbossen 

Bowser från spelet Super Mario 64, och menade att svansen är en tydlig svaghet. 

 

Figur 17 – Kips, tema 

Med tillägget av vattnet som tillhörde temat. Så började informanterna 1,2 och 7 spekulera 

ifall vattnet var något som man kunde använda i mot bossen och ville försöka dränka bossen. 

Nummer 4 tyckte att piggarna i området runt bossen såg farliga ut och menade att man 

skulle kunna använda dem till sin fördel. 
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Figur 18 – Kips, färg 

 

Här ändrade flera informanter sin svaghet och ansåg att svansen stack ut, och de föreslog 

även att man skulle kunna använda svansen som en hävarm för att svinga bossen mot 

piggarna. Huvudet såg ut att vara väl skyddat. 1,3 och 5 gissade även att ögonen var en 

svaghet, men de upplevde att skalet skyddade bossen. Nummer 6 ville dock gå på skalet helt 

eftersom han ansåg att vattnet fungerade defensivt för bossen 
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5.2.4 Metot 

 

Figur 19 – Metot, gråskala 

Denna ansåg många av informanterna att vara lite svårare än de andra bossarna som 

presenterades. 1,4,5,och 6 menade på att eftersom att Metot är avlång så skulle attacker som 

kunde välta honom vara användbara. 3 och 5 föreslog att man skulle attackera fötterna, så 

att man han inte kan röra sig. Informanterna 5 och 7 kom också med förslaget att det var en 

viss ordning man skulle döda dem på. De misstänkte att det var det rädda ansiktet som var 

den svaga länken. Några av informanterna menade även att eftersom att han var en 

totempåle så skulle eld kunna användas i mot honom. 

 

Figur 19 – Metot, tema 

Alla informanter höll fast vid deras åsikt som de sa på första bilden. 
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Figur 19 – Metot, gråskala 

Här ändrade sig några av informanter som inte gissat på att ansiktsuttrycken var en röd tråd. 

1 tyckte det rädda ansiktet stod ut mot resten och var väldigt unikt. Nummer 3, 4 och 6 ansåg 

att den gröna såg farligast ut och ville attackera den. 5 föreslog att den ordning man skulle 

eliminera varje ansikte var att börja med den gröna och avsluta med den blåa. 
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

6.1.1 Librarian 

 

Figur 20 – Librarian, alla steg 

Eftersom att ögat egentligen bara var den enda del av bossen som faktiskt skulle kunna 

räknas som del av bossens anatomi, så var det ganska tydligt och självklart att informanterna 

pekade ut det först som bossens svaghet. Men det som genast blev intressant var hur miljön 

och temat påverkade hur uppfattningen av böckerna användes. Flera informanter tyckte att 

tillägget av bokhyllorna gav bossen en tydlig källa att ta sin styrka och sitt försvar ifrån och 

informanterna började gräva i om det var möjligt att attackera källan till bossens styrka då 

de ansåg det som ett större hot. Även om det var väldigt klart att ögat var svagheten så var 

många av informanterna påverkade av den faran som bossen skulle tänka sig att uppnå med 

ett oändlig arsenal av böcker. 

 

6.1.2 Skeleton Lord 

 

Figur 20 – Skeleton Lord, alla steg 

Denna boss som var baserad på en humanoid använde sig av ett väldigt argt kroppsspråk 

(Ibister, 2006). Det svaret som var mest intressantast var att informanterna letade svagheter 

i rustningen och pekade snabbt ut de delar som inte var direkt skyddade. Informanterna 

kände alltså snabbt igen Skeleton Lords utrustning och letade efter svagheter som var i form 
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av öppna ytor på bossen. När temat lades till så ville majoriteten av informanterna att man 

skulle försöka få honom att ramla av från vinbryggan för att komma vidare. När färgen 

visades så blev medaljongen genast en tydlig svaghet som drog till sig uppmärksamhet. 

6.1.3 Kips 

Figur 21 – Kips, alla steg 

Kips som var en väldigt öppen boss att tolka visade sig väldigt snabbt att ögonen var något 

viktigt, min gissning är att informanterna ville attackera det som Kips tydligt skyddade 

därför så drog det till sig uppmärksamhet och skalet var något som informanterna verkligen 

ville försöka komma under. Om de inte kunde det så antog de att man skulle attackera de 

exponerade delarna så som fötterna och svansen. I tema bilden så ändrade många 

uppfattningar, och letade efter objekt i bakgrunden som skulle hjälpa till att penetrera skalet 

med. Ett par av informanterna drogs till klippformationerna och ville använda dem på något 

sätt att attackera Kips. På färgbilden så tyckte några av informanterna att svansen blev 

väldigt tydlig. 

6.1.4 Metot 

 

Figur 22 – Metot, alla steg 

Valet att tippa Metot kommer nog mest ifrån att bossens grundform är en avlång tub som 

liknar ett träd, detta blev nog även förhöjt med det totempåle tema som jag använde mig av 

när jag utformade Metot. Något som var intressant var att flera av informanterna förväntade 

sig att bossen när som helst skulle kunna dela på sig och stapla upp sig igen, och valde därför 

att göra en rangordning efter de ansikten som de tyckte upplevdes farligast. Det gröna 

ansiktet blev nämnt som det farligaste av flera informanter eftersom att han var det enda 

som hade vapen i sina händer och såg galnast ut. Det understa ansågs även vara en viktig del 

att få bort strategiskt för att göra honom statiskt. Men det var i slutändan det rädda ansiktet 

som stack ut mest från mängden, eftersom att han hade ett räddare kroppsspråk är de andra. 



 

 23 

6.1.5 Sammanfattning 

Svaret på den genomgående frågan ifall temat hjälpte till att tydliggöra svagheterna är ett ja, 

men jag vill gärna lägga tyngd på att alla tre delar spelade lika stor roll och ett försök att 

uppnå en perfekt balansering av dessa element hjälper till att skapa en boss som ger den 

information som kan eftersökas direkt. En bra ledande form med tydlig färg hjälper 

betraktaren att fästa blicken på potentiella svagheten genom att de drar tills sig 

uppmärksamhet i och med att delen sticker ut. Inarbetande av det överliggande tema som 

jag valde på bossarna hjälpte inte bara till att höja kvalitén som Wong & Cheung(1999) skrev, 

utan den förstärkte även element som var centrala till bossen. Temat hjälpte till att lyfta fram 

svagheter och offensiva medel som inte jag själv inte direkt tänkte på under utformningen av 

bossen. Då vissa informanter kunde ändra sin uppfattning om svagheten genom att leta efter 

objekt i bakgrunden eller associera medförande karaktärsdrag som kan användas för att 

identifiera potentiella svagheter. 

Om vi bryter upp alla faktorer i de tre delar som jag undersökte så ser vi att formen inte bara 

hjälpte till att skapa ytor att söka sig till utan verkade även spela väldigt stor roll med hur 

bossen upplevdes. Metot som var avlång upplevdes instabil på grund av sin tub liknade form 

och några informanter ville försöka välta honom. Metot som även var skapad efter den 

undersökningen av Öhman, Lundqvist och Esteves (2001), visade även tecken på att 

informanterna hellre ville avlägsna det som verkade mest farligast. Men de förstod även att 

det rädda ansiktet var mindre farligare, och drog slutsatser till att det var något speciellt hot 

med den. 

På färgbilderna av bossarna så blev svagheterna tydligt synliga för informanterna och de 

pekade ut de delarna med stor säkerhet. Färger som är nyanserade och sticker ut tydligt är 

att föredra för att dra uppmärksamhet, helst inom det området som formen hjälper till att 

etablera vilket jag upptäckte främst på bossarna Skeleton Lord och Kips. Tematiseringen 

lade även till en extra nivå av tankegång i och med att det hjälpte till att försöka skapa en 

personlighet med brister som informanterna försökte att exploatera. 

 

6.2 Diskussion 

Tematiseringen i denna undersökning visade inte bara tecken på att det kunde förmedla 

svagheter, utan även hjälpa till att förstärka andra aspekter av bossarna som jag inte tänkte 

på under utformningen. Undersökningen visade nämligen att bossens styrkor också stod i 

centrum för informanterna och strategier runt om hur man kan överleva själv spelar stor roll 

i utvärderandet av mötet med bossen. Detta kan kopplas samman med att människan söker 

efter hot med hjälp av socialpsykologin. Användandet av tematiseringen hjälpte även till att 

skapa ett ytterligare lager av djup på bossarna.  

Att använda sig av stereotyper är ett känsligt ämne, men för att skapa bossar där målet är att 

känna igen svagheter så är användandet av stereotyper i min åsikt en nödvändig del. 

Anledningen är för att om vi bara har som i detta fall, 7 sekunder på oss att presentera en 

karaktär, så är första intrycket det enda vi har att gå på. Efter att bossen gjort sitt under de 7 

sekunderna som den blev introducerad så måste man försvara sig själv mot bossen. Detta 

borde göra oss väl medvetna om användandet av en karaktärsintroduktion som bara består 

av 7 sekunder så kan karaktären i sig upplevas som väldigt tom. Stereotyper kan även falla 
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under det överliggande tema som vi valt t.ex. ett skelett med en rustning som vaktar en borg. 

Värt att notera här är att en väl utvecklad ärkefiende inte alls behöver gå igenom en viss 

stereotyp. Utan kan använda sig av en mera storydriven karaktär som är essentiell för spelets 

handling. 

För utformningen av denna undersökning så krävde jag att urvalet hade lite kunskaper inom 

dataspel. Dock så tror jag att en undersökning där informanterna inte har en stor kunskap 

inom spel skulle även hjälpt till att förstärka undersökningens resultat, speciellt om jag 

utvärderat båda grupperna med varandra. För att inte göra en bekvämlighets undersökning 

så valde jag att hämta urvalet från It-Gymnasiet i Skövde. Urvalet av informanter skedde på 

plats i skolan i och med att jag frågade dem enskilt ifall de var intresserade att hjälpa till. Alla 

informanter blev informerade om hur resultatet av deras svar skulle användas i 

undersökningen. De blev även upplysta om att de kommer att presenteras som anonyma för 

att hjälpa till att skydda dem så ingen information som de uppger kan användas för att skada 

individerna(Østbye, mfl. 2008). Informanterna blev även informerade att de även skulle 

komma till att bli refererade som det nummer som de utförde undersökningen på. 

Informanter blev även inspelade så att jag kunde validera den information som de gav mig.  

Jag var väldigt noga med att inte försöka influera informanternas svar och tog en passiv roll 

under hela genomförandet. Om jag berättat för informanterna om vilka verktyg de skulle 

kunna använda sig av så tror jag att deras svar hade sett annorlunda ut. Detta upptäckte jag 

spelade stor roll när jag förklarade vilken typ av gener som bossarna tillhörde. Om jag sagt 

att det var ett FPS så var risken stor att de skulle leta efter objekt att skjuta på. Detta kunde 

även hänt ifall jag använt mig av etablerade verktyg eller vapen som kan förekomma i genren 

actionäventyr, så kan risken uppstå att de letar efter användningar för verktygen istället för 

att leta de svagheter som jag placerat ut. Detta tror jag påverkade slutresultatet med att det 

producerade mera ärliga svar från informanterna och jag bas. 

Undersökningen fann inget direkt genus perspektiv, men det skulle gå att använda 

tematisering ur det perspektivet. 

 

 

 

6.3 Framtida arbete 

Om jag fått chansen att göra en större fördjupning av användandet av tematisering för att 

skapa karaktärer, så skulle jag även undersöka i fall könet på bossen spelar någon roll till hur 

man uppfattar svagheter. En fågelliknande kreatur som vaktar ett rede fyllt med ägg kan 

troligtvis uppfattas annorlunda om man lyckas etablera ifall kreaturen är av manligt eller 

kvinnligt kön. Man skulle även kunna undersöka skillnader på uppfattningarna av svagheter 

hos en man respektive en kvinna. Även kulturella aspekter skulle kunna undersökas genom 

att om möjligt använda en liknande undersökning skapad i detta arbete i olika länder. 

En stor nackdel som jag upptäckte väldigt tidigt och som jag försökt att arbeta fram en 

lösning för är att mina bossar saknar en extra ”dimension” d.v.s. animeringar. I de korta 

sekvenser som bossarna presenteras i så används kamera vinklar och rörelsemönster för att 

upplyfta inte bara bossens utseende utan även saker som är viktiga att lägga märke till. 
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Framtida undersökningar eller arbeten skulle kunna titta närmare på om det går att använda 

sig av animeringar på ett bättre sätt för att exponera bossars svagheter. 

Rogers (2010) beskrivning av hur en boss kan designas kan även spela en stor faktor till hur 

man upplever svagheter. En undersökning där informanter vet om vilka verktyg de kan 

använda kontra att de får fri vilja kan nog även påverka resultatet av hur vi upptäcker 

svagheter. Då jag själv inte ville influera informanternas svar. 
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Appendix A -  Svar från kvalitativ undersökning 

 

Nummer 1 

 

Gråskala 

1. Eld 

2. Magen 

3. Ben 

4.  Putta 

Tema 

1. Förstöra miljön, bok för bok 

2. Fötterna, försöka fälla. 

3. Ögonen, benen, vattnet 

4. Putta, lura att han faller 

Färg 

1. Eld, attackera böckerna 

2. Visa sig själv 

3. Ögon, ben 

4.  Välta, attackera en efter en. Den blåa såg rädd ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II 

Nummer 2 

 

Gråskala 

1. Skjuta på Böckerna 

2. Benen i mitten 

3. Magplattorna 

4.  Skjuta av armarna 

Tema 

1. Visa huvudet,få bort böckerna gå på bossen sen 

2. Skjuta magen/ryggen 

3.  Dränka, attackera magen 

4. Skjuta av armarna 

Färg 

1.  Skjuta undan böckerna, attackera Huvudet 

2.  Gå på grinden, öppna grinden. Ta bort Vapnen och skölden. Putta mot grinden. 

3.  Få honom att landa på piggarna 

4.  Skjuta bort armarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III 

Nummer 3 

 

Gråskala 

1. Ögonen 

2. Ryggraden, inget skydd 

3. Ögonen och glipan 

4.  Hugga av fötterna 

Tema 

1. Ögonen, mindre rum 

2. Putta ned honom från bron 

3. Ögonen 

4. Benen 

Färg 

1. Ögonen 

2. Halsband. Trötta ut det. 

3. Ögonen, inget skydd 

4. Bruna ser hårdare ut materielt, gå på den gröna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IV 

Nummer 4 

 

Gråskala 

1. Ögonen 

2. Elda upp, gå på huvudet. 

3. Bryta upp skalet 

4. Elda upp 

Tema 

1. Bok som han använder 

2. Putta ned för bryggan 

3. Använda piggar för att attackera 

4. Elda upp 

Färg 

1. Ögonen, syns mest direkt 

2. Gå på ryggraden 

3. Använda piggarna 

4. Attackera den som håller yxan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 V 

Nummer 5 

 

Gråskala 

1. Böcker är ett försvar, ögonen är hans svaghet 

2. Magen, inget skydd 

3. Svansen främst, huvudet om det visas 

4. Han som såg rädd ut, eller benen. 

Tema 

1. Ögonen, böcker är ett försvar 

2. Magen, bron putta ned honom 

3. Svans och Huvudet 

4. Rädda, främst benen, för att göra honom statisk 

Färg 

1. Ögonen står ut 

2. Magen, medaljongen stod ut 

3. Svansen, skalet ögonen, 

4. Viss ordning, gröna först, blåa sist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VI 

Nummer 6 

 

Gråskala 

1. Ögonen, stack ut 

2. Magen, det såg öppet ut, inget skydd 

3. Knäna, inte skyddat 

4. Långt upp, välta honom 

Tema 

1. Ögonen 

2. Gå på benen, slå lättare att komma åt 

3. Rakt på mitt på skalet 

4. Tippa honom 

Färg 

1. Ögonen, böcker ingen skada 

2. Röda pricken mitt på 

3. Mitt på skalet, vattnet skyddar knäna 

4. Gröna stack ut, attackera den först 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VII 

Nummer 7 

 

Gråskala 

1. Mitt i ögonen, böckerna anfaller han med 

2. Magen, inget skydd 

3. Svansen eller magen, bowser aktigt 

4. Rädda ansiktet såg ut som en svag länk 

Tema 

1. Ögonen 

2. Kanske huvudet, det stod ut 

3. Svans och magen, antingen dränka 

4. Längst ned såg hård(arg) ut, välta bossen 

Färg 

1. Ögonen står ut 

2. Pärlhalsbandet lyser som svag punkt 

3. Benen och svansen 

4. Den rädda sticker ut 

 


