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Min Sammarbetspartner i detta projekt 
är Boda borg Torpshammar.
Så vad är då Boda borg?
Jo, Boda Borg är en anläggning där du 
med ett lag kan sammarbeta för att ta er 
igenom en stor mängd med olika banor 
fyllda med utmaningar. I slutet av varje 
bana�finns�en�stämpel�som�visar�att�ni�
klarat utmaningen.
Boda borg innebär klurigheter och fysiska 
aktiviteter för människor i alla åldrar.[1]

Det�finns�flera�anläggningar�runtom�i�
Sverige, samt några stycken utomlands, 
som alla ingår i Boda borgs franchise.
Varje anläggning har sina egna questar 
(ett quest är vad Boda borg kallar sina 
banor) och är oberoende av varandra.
Ett quest består av två till fem rum där 
varje rum innehåller någon form av 
utmaning som kopplar till questets tema. 
Temat kan bestå av en berättelse eller av 
en gemensam anknytning till t.ex. ett ord 
eller sak.[1]

Min sammarbetspartner är anläggningen 
i Torpshammar som är orginalet och 
öppnades 1995 och har sedan dess 
erbjudit aktiviteter och roligheter för alla 
gäster.
Bodaborg Torpshammar består idag av 
nästan 100 olika rum fördelat över 22 
quests. [1]

 Sammarbetspartner

Fig 2: Boda borgs logga.
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För att hålla upplevelsen intressant för 
både nya och återkommande gäster byggs 
ett gammalt quest om till ett nytt eller 
uppdateras varje år.
Jag�fick�i�uppdrag�att�skapa�ett�nytt�quest�
för att ersätta ett av deras tidigare. Jag 
var därför tvungen att förhålla mig till 
ytan som det tidigare questet använde 
sig av samt att mitt quest skulle utgå från 
samma fysiska svårighetsgrad som det 
quest den ersätter.
Syftet med projektet är att skapa 
ett designförslag till ett nytt och 
underhållande quest till Boda bor
Utmaningarna i varje rum skulle gå att 
utföras av en grupp på tre personer.
För att uppnå ett resultat har jag 
först analyserat olika utmaningar 
och problemlösningar samt 
samarbetspartnerns nuvarande quests 
och eventuella brister, idégenerera för 
att ta fram ett tema samt en mängd olika 
utmaningar kopplade till nämnda tema.

 Uppdrag

2

3

Fig 3: En besökare på Boda borg.

Fig 4: En besökare på Boda borg.
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Jag har i detta projekt behövt analysera 
Boda borg och vilka banor som 
existerar idag, framförallt, på Boda borg 
Torpshammar. Dock även vilka banor 
vid andra anläggningar som har liknande 
tema som min förväntas att ha.

Men innan vi tar oss dit kändes det 
viktigt att titta på vad Boda borg 
Torpshammar erbjuder idag, av vilken 
anledning människor vill, eller inte vill, 
besöka Boda borg.

Många av rummen på Boda borg  
innehåller ljud eller musik i olika 
utsträckning samt stort nyttjande av 
sensorer och elektromagneter.
Den fysiska svårighetsgraden på ett quest 
förmedlas via en av tre olika färger,
grön: fysikt lätt, röd: fysiskt medel och 
svart: fysiskt svår.

 Analys av Boda borg

Vad erbjuder 
Boda Borg?

Enkelhet
Aktivitet
Crazy fun

Varför vill du 
inte åka till Boda 
Borg?

Barnsligt
Kan alla banor
För företag

Varför vill du åka 
till Boda Borg

Gemenskap
Klättra
Kan fuska
Se ut som idioter

 Hur upplevs Boda borg?

Topp 3 favoriter
Rats
Cave
Bananbanan/Quiz/Eldprovet

Topp 3 besökta
Eldprovet
Up and down
Check

Rats - Mycket krypa och klättra
Cave - Mycket krypa
Bananbanan - Blandade utmaningar, 
två banor i en
Quiz - Frågesport
Eldprovet - Blandade fysiska 
utmaningar

Enligt intervjuer och formulär är dessa de populäraste questarna.
Majoriteten av dessa kommer från formulär från en brukarstudie
ni kommer läsa om senare i rapporten.

Vid intervjuer med 18 individer inom 
åldrarna 18-40 har jag frågat vad det 
är som gör Boda borg attraktivt som 
besöksmål, vid denna fråga var det 
fyra svar som stod ut extra mycket, 
gemenskap, klättra, kan fuska och se ut 
som idioter. Dessa kommentarer kommer 
jag ha i åtanke när jag fortsätter med 
projektet.
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Utöver banorna har jag analyserat 
olika typer av hinder och tittat på hur 
individerna reagerar och interagerar med 
nämnda hinder.
Denna analys utfördes i form av en 
brukarstudie vid Arenaskolan i Timrå.

Vid�besöket�på�Arenaskolan�fick�jag�
med hjälp av eleverna testa olika typer 
av fysiska aktiviteter som kunde tänkas 
befinna�sig�i�ett�quest�på�Boda�borg.
Vid detta användartest hade jag byggt 
upp sex stycken olika stationer med 
hinder som eleverna behövde ta sig an i 
grupp,�ett�hinder�åt�gången,�innan�de�fick�
gå vidare till nästa.

Brukarstudien på Arenaskolan gav en hel 
del viktig information till mitt projekt, 
delvis vilken typ av aktivitet som är rolig 
i en väldigt enkel och grundläggande 
form. Station nummer fyra som byggde 
på�att�hoppa�ovanpå�plintar�fick�låga�
resultat oavsett vem man frågade medan 
station�nummer�fem�fick�höga�resultat.�
Båda dessa stationer stämmer överens 
med mina egna iakttagelser under 
brukarstudien.

Efter�cirka�30�minuter�fick�eleverna�svara�
på en kort enkät. Vid slutet av dagen hade 
jag samlat in 159 olika svar som jag sedan 
sammanställde och använde som grund 
till mitt quest.

Hindrena var uppdelade med olika 
aktiviteter i åtanke.

Hinder 1
Aktivitet: Kasta
Vid denna station skulle eleverna kasta 
ärtpåsar genom upphängda rockringar.

Hinder 2
Aktivitet: Klättra
Vid denna station kunde eleverna testa 
att klättra över en vägg bestående av en 
tjock madrass.

Hinder 3
Aktivitet: Krypa, klättra, balansera
Vid denna station skulle eleverna testa 
att samtidigt snabbt ta sig igenom en kort 
hinderban.

Hinder 4
Aktivitet: Kasta, hoppa
Vid denna station skulle eleverna testa 
att hoppa över plintar i stigande höjd 
samtidigt som de passade och levererade 
ärtpåsar till varandra 

Hinder 5: balansera
Vid denna station skulle eleverna testa att 
ta sig över ett hav av pilatusbollar
utan att röra vid golvet

Hinder 6: Fånga, krypa, kasta
Vid denna station skulle eleverna testa 
att,�medan�de�befinner�sig�under�en�
presenning, slå iväg bollar som ligger 
ovanpå, för att få ner dessa i en hink

 Brukarstudie

4

Såhär såg brukarstudien egentligen ut.

Då�denna�brukarstudie�tog�plats�vid�en�högstadieskola�har�jag�tyvärr�inga�fler�bilder�från�
dagen, men jag kan lova att det var allt annat än så stillsamt det är på bilden.
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Eftersom studien gjordes på 
högstadieelever vågade jag inte ta med 
särskilt många frågor, utan endast det 
viktigaste för stunden.
Vad jag frågade efter var,

• ålder
• kön
• vilket hinder som var roligast
• om individen besökt Boda borg 

tidigare
• om ja, om individen hade någon 

favoritbana
• om individen hade ett förslag på tema 

till ett nytt quest

Som vi kan se på graferna vann hinder 
nummer två och fem på vilket som var 
roligast att utföra. Men utöver resultaten 
lyssnade jag även in och tittade på 
elevernas reaktioner på de olika hinder 
jag satt upp.
Till exempel så var hinder nummer sex 
väldigt mycket mer populärt än vad 
graferna visar, mycket skratt och energi 
fanns hos eleverna när dessa skulle förbi 
hindret.

Likaså var det vid hinder två och fem där 
eleverna med stor entusiasm överkom 
sena hinder.

Hinder�nummer�tre�fick�höga�betyg�
men under studien verkade eleverna 
inte särskilt engagerade i uppgiften och 
försökte ta sig vidare därifrån så snabbt 
som möjligt.

Vad har jag då fått ut av denna analys?
Först och främst så har de två hinder med 
kastning involverat gjort väldigt dåligt 
ifrån sig vid testerna. Därför har jag valt 
att fokusera på andra typer av uppgifter 
framöver.

Hinder nummer två och tre som båda 
har med klättring att göra har blivit väl 
bemötta och kommer   förhoppningsvis 
hitta sin plats i mitt quest.

Även hinder nummer fem har visat 
sig populär och svår till en början, så 
fort eleverna vande sig vid att ta sig 
över bollarna så gick det fort men det 
minskade inte på skratten som hörde till.

 Resultat av brukarstudie

Resultat från brukarstudien.
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Alltså, vilket tema är rätt?  
Till�att�börja�med�finns�det�inget�rätt�eller�
fel här, varje tema du kan komma på har 
miljoner olika utföranden, det gäller bara 
att hitta någonting som väcker intresset 
både för dig själv och framtida besökare.

Tack vare den informationen jag 
tidigare fått av, bland annat, elever på 
Arenaskolan och olika studenter vid 
mittuniversitetet kunde jag rada upp 
önskemål och idéer kring olika teman 
och sedan välja strategiskt vilka som var 
intressanta.

Av alla dessa förslag valde jag först ut 
några som jag själv tyckte var intressanta 
och som jag skulle vilja jobba vidare med, 
dessa var: djungel, jorden runt, vatten, 
natur, jurassic park, 5-kamp, tv-spel, 
godis och tempel. 

 Ideér till tema
 Hinderbana
• klättra
• krypa
• hoppa
• höjd 

 
 Skräck

• zombie
• spökhus
• clown
• halloween
• mörker 

 
 Sport

• innebandy
• fotboll
• basket
• hockey
• konståkning 

 
 Natur

• vatten
• snö
• djungel
• djur
• småkryp
• överlevnad
jakt 
 
 Teknik
• Tv-spel
• motorer
• fortnite
• neon 

 
 Äventyr

• jorden runt
• fantasy
• tempel
• jurassic park
• superhjältar
• tivoli 

 
 Ospecificerad

• reaktion
• James Bond
• godis
• kök
• rymden
• kluring
• bollhav
• musik
• sjukhus
• studsmatta
• 5-kamp
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 Val av tema

  Förslag

  Djungel
  Jorden runt
  Vatten
  5-kamp
  Godis
  Jurassic park
  Natur
  Tv-spel
  Tempel

  Urval

  Djungel
  Natur
  Tempel

  Tema

  Aztek-tempel

Av dessa förslag gjorde jag ännu ett urval på tre stycken rubriker som jag tyckte hade 
mycket gemensamt och möjligheten till att tillsammans skapa något intressant.

Av de sista tre skapade jag temat Aztetiskt tempel.

Fig 5,6,7: följande bilder har avnänts som inspirationsbilder för mitt aztek-tema



Fig 5



 Moodboard

Fig 7: Moodboard
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Innan jag kan gå vidare med temat 
Aztetiskt tempel måste jag först analysera 
boda borgs nuvarande utbud av questar.

Boda borg Torpshammar har, som 
tidigare nämnts, 22 olika questar så 
det är viktigt att jag inte överlappar vad 
andra questar erbjuder.

Av�de�befintliga�questar�hittade�jag�de�
tre som jag tyckte kom närmast min idé, 
dessa var Expedition viking, Eldprovet 
och Grottfolket.

Som tur var hade inte någon av dessa ett 
tema�som�krockade�med�mitt,�så�det�finns�
ändå utrymme för min idé. 

8

Fig 8: Plansch för questet grottfolket.

 Existerar temat?

Quiz
Expedition viking
Dark
Game of time
Pinball
Eldprovet
Team
Up & down
Uranus
Time
Y-banan
Metal
Melody
Hall of fame
Check
Tvillingarna

Nöjesfältet
Rats
Superbanan
Grottfolket
Bananbanan
Sport

Utbudet av questar på Boda borg Torpshammar idag

Dessa tre questar var dem som stod nära mitt eget tema.

Expedition viking
Eldprovet
Grottfolket
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  Expedition viking
Expedition viking har ett starkt 
sammanhängande tema där du måste 
överleva som en viking. En del fysiska 
svårigheter blandat med kluringar. Detta 
tema skiljer sig fortfarande starkt från 
mitt eget.

  Eldprovet
Eldprovets tema är inte lika 
sammanhängande som Expedition 
viking�men�det�finns�en�tydlig�koppling�
mellan rummen, här ska du lösa fysiska 
svårigheter som alla har med naturens 
element att göra.

  Grottfolket
Till sist har vi Grottfolket, denna quest 
låter dig leva ut dina fantasier om att vara 
en grottmänniska, tända eld och laga mat 
kan ibland vara lite svårt. Här erbjuder 
questet fysiskt enkla utmaningar i varje 
rum men har också trånga grottor att 
krypa eller klättra igenom mellan de olika 
rummen.

 Analys av questar

9: Snygg långbåt.

10: Bergsklättrare.

11: Typisk grottmänniska.
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Men hur är det då vid andra anläggningar?
Av mina undersökningar hittade jag även här tre 
stycken questar som faller nära inpå min vision, 
dessa är Skattön, Skogen och Cheops.

Eftersom jag inte haft möjligheten att besöka 
dessa anläggningar har jag endast tittat på temat 
de har. När det kommer till questet Cheops, som 
har ett tema om egyptien var jag lite rädd att min 
idé ligger för nära för att kännas unik. 
Efter ett samtal med Boda borg Torpshammar 
försökrades jag om att det inte var någon fara, 
eftersom varje anläggning styrs separat var det 
inget problem med lite överlappning. Dessutom 
kommer questet skilja sig mycket från min i sin 
helhet när det är färdigt då utmaningarna med 
stor sannolikhet inte kommer likna varandra.

12: Plansch för questet skattön från Östersund.

13: Plansch för questet skogen från Sävsjö.

Andra anläggningar

14: Plansch för questet Cheops från Karlskrona.
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Nu när temat är bestämt måste jag först 
identifiera�vad�temat�betyder.
När man som besökare kommer till Boda 
borg är det ofta ett äventyr som lockar, 
att lösa problem och ta sig frammåt.
Med dessa ledord började jag forma 
en bild i mitt huvud av vad jag ville 
åstadkomma. Äventyrare och skattsökare 
som tar sig in i ett förfallet tempel ute i 

djungeln, fyllt med faror och fällor. Precis 
som�en�riktig�äventyrsfilm�kommer�det�i�
slutet�finnas�en�fantastisk�skatt.
Med mycket inspiration från Indiana 
Jones valde jag att ,med min moodboard 
i bakgrunden, hålla en workshop med 
sex andra personer där vi alla skissar och 
genererar idéer till mitt quest.

 Workshop

Skisser från workshopen av olika fällor och hinder

Skisser från workshopen av fällor, labyrinter, försvinnande trappsteg med mera.

Skisser från workshopen av falluckor och hål som skjuter giftpilar.
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Dessa skisser är över olika typer av fällor och svårigheter som kan dyka upp när man utforskar ett gammalt 
tempel, iallafall enligt Hollywood.

Workshopen gav insikt och nya idéer till 
banor och fällor. Att i ett rum komma ner 
med ett rep från taket uppfyller verkligen 
känslan av äventyr och upptäckande.

  Resultat

Skisser som visar olika fallgropar, sågklingor och klätterväggar.

Skisser av, 
bland annat, 
väggar som 
krossar och 
en stenpendel 
som svingar .
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 Idéer till utmaningar

Eftersom detta projekt skiljer sig mycket 
från mina tidigare erfarenheter blev även 
idégenereringen väldigt annorlunda.

Vid�ett�flertal�separata�tillfällen�har�jag�
diskuterat med ledningen på Boda borg 
Torpshammar och andra lärare samt 
studenter vid Mittuniversitetet för att 
föra arbetet frammåt.
Detta betyder att antalet skisser är 
mycket låga men istället har jag via 
verbala medel underesökt nya idéer.
När jag nu var framme vid idégenerering 
av utmaningarna hade jag mycket 
att gå på från de tidigare testerna vid 
Arenaskolan. Jag visste redan att hinder 
nummer fem och sex defenitivt skulle 
ha sin plats i mitt quest, men när jag 
arbetade vidare med dessa hade jag ännu 
inte beslutat mig för vilket tema jag ville 
arbeta vidare med. 

Innan jag fortsatte med utmaningarna 
bestämde jag mig för att bocka av 
questets tema och arbeta med den i 
grunden för resten av projektet.

Fig 15: En överväxt pyramid, kanske är det den här pyramiden som vi ska in i?

Fig 16: Inspirerande bild, vad gömmer sig härinne?
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Det första rummet i mitt quest 
behöver påbörja berättelsen om 
den nya gruppen äventyrare som 
nyss�stigit�in�i�djungeln�och�finner�
sig själva stå öga mot öga med en 
ruin av ett aztetiskt tempel. En stor 
port kommer ta upp nästan hela 
väggen i rummet

Vid den planerade porten av det 
aztetiska templet var det tänkt att 
ett�solur�skulle�finnas��som�man�
genom att vrida på olika delar 
kunde färdigställa avbildningar 
eller texter för att ta sig vidare in i 
templet. För detta behövdes då ett 
sätt att lista ut vilken bild eller text 
som behöver färdigställas.

Vid min första itteration var det 
tänkt att man behövde hitta en lian 
att dra i för att få reda på vilken 

symbol som var rätt. Då skulle 
en gömd symbol på väggen lysas 
upp och indikera hur man tar sig 
igenom första rummet.
Detta förändrades över projektets 
gång till att sticka handen i 
munnen på en staty för att hålla in 
en tryckplatta.

När jag senare började ifrågasätta 
hur det praktiska skulle fungera, 
bestämde jag mig för ännu ett långt 
samtal med Boda borg där vi kom 
fram till en lösning.
Den stora porten in i templet har ju 
knappast ett hemligt lås att ta sig 
förbi när man ska in. Det är mer 
logiskt att den hemliga ingången 
vi tar är en bakdörr, gömd bland 
buskage och stenar.

 Första utmaningen

Porten som planerades till första rummet.
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 Andra utmaningen

Den andra utmaningen är baserad på 
hinder nummer sex från bruakrstudien 
på  Arenaskolan. En tidig idé var att 
questet skulle ha godis som tema, detta 
var någonting som passade utmärkt för 
just den här utmaningen, när någon slår 
på ett tyg, som är uppstänt i rummet,  
underifrån�flyger�bollarna�upp�och�
studsar, det ser och känns väldigt mycket 
som popcorn i en kastrull/stekpanna.
När jag sen bestämde mig för ett tema 
med aztetiskt tempel var jag tvungen att 
tänka om . Första förslaget var att slänga 
ner skatter från en skattkammare till en, 
eller�flera�kistor.�Det�här�kändes�mindre�
passande rent tema-mässigt men det 
blir också fel om gruppen går igenom en 
skattkammare och sedan fortsätter för att 
leta�fler�skatter.�

Efter ännu en intervju bekräftades det 
att skattrummet blev lite konstigt och 
komplicerat.
Med ny kraft satte jag igång med en ny 
idé, genom att göra rummet lite dystrare 
och istället för skatter skulle man få ner 
dödskallar till sina gravar blev det väldigt 
mycket mer enligt temat.
Dessa dödskallar följde sedan med till 
slutmodellen.

Skiss av eventuell kista och dödskalle för att hålla tankar på papper.

Med godis som potentiellt tema föreställde jag mig ett inhängnat område där bollarna i hinder nummer 
sex, från Arenaskolans brukarstudie, har bytts ut mot stora popcorn som skulle träffas underifrån för 
att studsa ner i kastrullen.
Detta var innan jag hade bestämt mig för vilket tema jag ville fortsätta med.
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Jag visste att jag ville ha med hinder 
nummer fem från brukarstudien på 
Arenaskolan, ett hav av pilatusbollar som 
behöver korsas utan att röra vid golvet.

För att utnyttja takhöjden kom jag på 
idén att höja upp bollarna i luften, med 
hjälp av rep sitter bollarna fast i tre 

istället för två dimensioner. Det gäller 
fortfarande att inte vidröra väggar eller 
golv, då sensorer kommer känna av det 
och du förlorar banan.
Det blir svårare att utföra men en mycket 
häftigare�upplevelse,�om�det�nu�finns�ett�
realistiskt sätt att bygga det hela på.

 Tredje utmaningen

Det planerade bollhavet

Efter mycket informationssökande om 
pilatusbollar och liknande kom jag fram 
till att den här idén inte skulle fungera i 
praktiken.
Nästa itteration blev en kombination av 
the två, en brant sluttning där bollarna 
sitter fast och det är upp till äventyraren 
att ta sig upp, återigen utan att röra vid 
golv eller väggar.

Då kände jag att det var dags att titta på 
kommentarerna jag tidigare fått om vad 
som gör boda borg roligt. Gemenskap, 
klättra, kan fuska, se ut som idioter, 

vad som slog mig nu var att om någon 
misslyckas här åker laget ut direkt. Hur 
ska de då få chansen att se sina vänner 
se ut som idioter? Jag kom fram till att 
ta bort sensorerna och göra den branta 
sluttningen hal nog att det inte går att 
gå uppför. Bollarna fyller fortfarande 
samma funktion som tidigare, både som 
hinder och hjälpmedel, men om någon 
nu misslyckas kommer personen glida 
ner till botten igen och kan då försöka 
igen, vilket borde ge en rolig syn för alla 
åskådare.

Andra itterationen av bollhavet
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 Fjärde utmaningen

Den sista utmaningen i ett quest är den 
som belönar gruppen med en stämpel, 
stämpeln är anledningen att alla tog sig 
hela vägen fram, det är därför viktigt att 
det sista rummet går rätt till.
Den sista utmaningen har genomgått 
många men väldigt små förändringar 
under projektets gång. Det enda som har 
varit konstant är en staty med stämpeln 
under. Detta är nästan rakt av hämtat 
från Indiana Jones där han hämtar the 
golden monkey.
Från�början�skulle�det�finnas�en�falsk�
stämpel som direkt gjorde att man 

förlorade questet om man försökte ta 
tag i den. Men efter diskussioner kring 
questet kom jag sedan fram till att en 
falsk stämpel skulle ge många ledsna 
miner och att det var bättre att hitta en 
annan lösning.
Vilka�hinder�kommer�då�finnas�för�att�
stoppa dig från att nå stämpeln?
Här kommer det bli någon form av 
labyrint som till slut leder fram till 
stämpeln.

Fig 17: Inspirationsbild från Indiana Jones 
Fig 18: Labyrint som inspiration.

Skiss av känslan det sista rummet ska förmedla.
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 Hemlig utmaning

Bredvid det fjärde rummet gömmer sig 
ännu ett rum, detta rum går endast att 
komma åt via det fjärde rummet på Eldo 
Rat-o, om vissa krav har uppfyllts. Exakt 
vad dessa krav är har ännu inte bestämts, 
inte heller vad som ska göras inuti 
rummet. Det som jag vet är att rummet 
kommer vara litet och trångt samt att 
utmaningen här kommer vara svår. Jag 
vill även att den ska vara dynamisk så 
att det alltid är svårt, även om man har 

klarat uppgiften tidigare.
Jag lutar mycket åt någon form av kod 
som ska lösas och skrivas in.
Detta rum ska belöna besökarna med en 
guldstämpel och innehålla mycket guld 
samt andra skatter.

Fig 19: Chifferskiva i trä.

Fig 20: En snygg staty av en råtta, är det här skatten?

Fig 21: Skattkammare som inspiration.
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 Ytfördelning

Den färdiga questet kommer vara 
uppbyggd på det här sättet. De 
röda fälten markerar delar av 
questetsom inte innehåller en egen 
utmaning är in-och ut-gångar samt 
gångar mellan rummen.

Det första rummet är markerat i 
lila, det andra i blått, det tredje i 
grönt och det fjärde i gult.
Den orangea delen gömmer 
ett sista, hemligt rum där den 
åtråvärda�guldstämpeln�finns.

1

2

3

4

X
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 Karta över El Do-Rat-O

De gröna pilarna indikerar vägen 
när man går igenom questet.
De röda pilarna indikerar vart 
utgångar�finns�om�man�vill�avbryta�
eller misslyckas vid en utmaning.
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När äventyrarna kommer in i första 
rummet�befinner�de�sig�i�en�djup�djungel�
framför en murad väg av ett aztekiskt 
tempel, djungels prasslande hörs i 
bakgrunden och mycket svagt ett ljud 
av�trummor.�Två�statyer�befinner�sig�
framför en knappt synlig dörr in till 
templet. Bredvid tempeldörren är ett 
stort�solur�med�omkastade�figurer�av�
guld.
Genom att stoppa händerna i munnarna 

på statyerna lyser en bild på en av 
figurerna�från�soluret�upp�på�sidan�av�
väggen. Nu kan en person vrida om 
soluret�för�att�slutföra�figuren�och�låser�
då upp dörren. När dörren låses upp hörs 
ett�ras�innifrån�och�äventyrarna�finner�att�
trappan framför dem har rasat in. Genom 
att klättra upp på stenraset hittar de en 
annan gång att krypa genom för att till 
sist komma ut i en dyster gravkammare.

 Entré

Första rummet med den hemliga entrén markerad.

Soluret med guldfigurer.

Soluret rakt 
framifrån, 
figurerna går 
att färdigställa 
genom att 
snurra varje 
ring separat 
och föreställer 
då en ödla, en 
sköldpadda, 
en skorpion 
och örn.
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 Gravkammaren

I gravkammaren är det tyst och dunkelt, 
några enstaka sarkofager står placerade 
vid golvet och raset vid trappan bredvid 
har gjort att månljuset lyser in och 
slänger ett kallt ljus över rummet.
Fyra stycken dödskallar med markeringar 
på ligger placerade på vad som ser ut att 
vara ett upphöjt tyg som tar upp större 
delen�av�rummet,�bredvid�finns�en�öppen�
sarkofag. En markering som matchar 
en av dödskallarnas lyser upp och det 

verkar bäst att få tillbaka skelleten till sin 
viloplats i sarkofagen.
Genom att gå ner under tyget och slå 
underifrån går det att få alla skallar i rätt 
ordning ner i sarkofagen.
Äventyrarna märker nu av fotspåren 
på golvet, någon har varit här och 
det nyligen. Spåren leder in i en liten 
lucka vid golvet som leder in till nästa 
utmaning.

Rummet med gravkammaren markerad.

Den inrasade trappan in till andra rummet.

Målade dödskallar till gravkammaren.
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 Rampen

Nästa rum består av en ramp, fylld 
av stora runda stenar. Det ser ut som 
en fälla som blivit utlöst men aldrig 
återställd, spåren leder fram mot rampen 
men försvinner där. Det svaga ljudet 
av trummor har återkommit blandat 
med vinden som viner genom sprickor 
i väggarna. När gruppen testar rampen 
märker de att den är alldeles hal och 
omöjlig att ta sig upp för... om de inte 
klättrar över stenbumlingarna och 
använder dessa som avsatser.
Efter mycket kämpande tar sig 
äventyrarna�upp�för�rampen�och�finner�
en trång gång som leder dem in djupare i 
templet. Den enda ljuskällan i gången är 
en brinnande fackla som någon måste ha 
tänt för att leta sig in.

Tredje rummet, med rampen markerad.

Gången som leder från detta rum in till nästa.

Rampen med stenbumlingar.
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 Den gyllene råttan

Trummorna hörs starkare nu men det 
är svårt att avgöra vartifrån de kommer. 
Gången leder den nu utmattade gruppen 
in till ett nästan tomt rum, uppe på en 
avsats nära taket klättrar de fram. Från 
avsatsen ser de en pidestal med en staty 
av en råtta placerad ovanpå, den nedre 
delen av statyn ser ut som en låda där 
det garanterat gömmer sig en skatt. 
Skatten som de alla kommit hit för. Med 
en närmare blick på pidestalen ser det 
ut som att det har funnits tre ytterligare 
statyer som alldeles nyligen måste ha 
förts härifrån.
Framför hänger ett rep från taket som 
redan�använts�för�att�fira�ner�någon�i�
rummet. Väl nere vid golvet lägger de 
märke till en karta över rummet inristad 

i väggen, det ser ut som endast en väg 
genom rummet leder frammåt. En av 
äventyrarna�följer�kartan�och�finner�
till sist en gömd markering, när denne 
placerar handen över markeringen hörs 
ett svagt klickande.
Nu dyker en ny karta över rummet upp, 
det verkar som ännu en väg har öppnats.
En av de andra i gruppen följer den 
nya kartan fram till den andra gömda 
markeringen och likt den första, placerar 
handen över.
Statyn vars ögon tidigare glänst med 
ett rött sken växlar nu om till en vänlig 
grön och den sista äventyraren vågar sig 
fram till statyn för att ta för sig av det 
välförtjänta priset.

Rummet för den gyllene råttan är markerad.

Pidestalen för guldråttan i förgrunden.

Planerat upplägg för labyrinten.
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 Guldstämpeln

För att ta sig till guldstämpeln kommer 
gruppen vara tvungen att först besöka 
flera�andra�questar�på�anläggningen.�
I dessa utvalda questar kommer det 
finnas�en�liten�guldstaty�med�en�del�av�
lösningen till en kod. Tre av dessa statyer 
kommer�finnas�att�hitta�och�alla�behövs�
för att lösa pusslet inne vid guldstämpeln.
Pusslet�kommer�att�innehålla�ett�chiffer�

Rummet för den gyllene råttan är markerad.

Fig 22: chifferskiva för att koda/avkoda texter
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 Slutmodell

Slutmodell i MDF.

Slutmodell i MDF.

Slutmodell i MDF.

Repet ner till guldråttan i sista rummet.
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 Montering av slutmodell

För slutmodellen valde jag att skära ut alla 
delarna i 10mm tjock MDF-skiva. Därefter 
målade jag alla bitar för hand med 
akrylfärg för att passa ihop med varandra, 
till sist limmade jag ihop alla delarna 
fördelade på två bottenplattor.

Måleri av väggar

Solur med roterande cirklar.

Fig 23: Montering av slutmodell.

Montering av slutmodell.
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När grundmodellen var klar var det dags 
att göra klart alla detaljer samt varje 
rums utmaning.

Dödskallarna till gravkammaren 
3d-printades i gips, tyget som de ska ligga 
på�är�av�ett�finmaskigt�nät.

Fig 24: 3D-printad dödskalle rengörs

  Produktionsbilder

Trappa gjord i gråskum

Tidigt skede av de 3D-printade dödskallarna
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 Lärdomar

Under projektets gång har jag stött på 
otaliga problem och svårigheter, många 
som kunde ha undvikits, och som 
kommer att undvikas i framtiden.
Delvis tog jag för lång tid på mig att 
bestämma mig hur jag skulle gå till väga i 
analysfasen. Mycket tid gick åt till att leta 
i böcker och bibliotek efter information 
om idrottspsykologi och pedagogik. Detta 
visade sig vara helt fruktlöst.

Jag skulle även ha varit mer bestämd 
tidigt och börjat bygga ihop modellen. 
Jag väntade längre än jag behövde för att 
det kändes som att jag inte var helt säker 
på vad som var rätt. Det visade sig då att 
mycket av det som jag senare kunde göra 
tester på dök upp efter att bygget kom 
igång, när det inte längre fanns tid kvar.
Lärdomen här är då att komma till skott 
snabbare istället för att leta efter saker 
att testa. När jag väl är igång kommer 
det dyka upp nya lösningar och problem 
längs vägen.

Nästa�steg�i�projektet�blir�att�göra�fler�
användartester framförallt på utmaning 
två och tre (gravkammaren och rampen), 
då för att hitta en lagom svårighetsgrad.
Att hitta rätt pilatusbollar kan även ta lite 
mer tid då det är svårt att få reda på hur 
hållbara dessa är.
Det gäller också att börja bygga questet 
så snart som möjligt för att där, antingen 
hitta nya lösningar eller testa det som 
behöver testas, i god tid.

 Fortsättning
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