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TITEL: Hur skapar jag en välbalanserad multiplayer- bana till ett FPS?  
 — Reflektioner kring arbetsprocessen bakom "DM-Incinerator" 

Reflekterande uppsats till examensarbete i medier: Dataspelsutveckling, vt 2008 
Av Johan Hjelm  

 

Sammanfattning 
Denna rapport är av en reflekterande karaktär. Den förmedlar arbetsprocessen och 
resultatet av ett projekt som gjorts i kursen examensarbete i medier: Dataspelsutveckling 
vt 2008. Verket som rapporten grundar sig på är en bana gjord för Unreal Tournament 3 
(Epic Games, 2007). Banan skall uppnå mina egenstipulerade krav för att en bana skall 
vara välbalanserad. Texten inleds med en beskrivning av arbetsprocessen och de olika 
stegen som genomgicks. Den börjar med idén och går vidare i flertalet olika steg till det 
färdiga resultatet. Därefter visas den färdiga banan upp i form av bilder. Sedan följer en 
diskussion om resultatet och de problem som uppstod i arbetsprocessen. Slutsatsen är att 
förutom några få undantag så har min arbetsprocess fungerat bra. Jag anser mig ha skapat 
en multiplayer-bana som lever upp till mina egenstipulerade krav för en välbalanserad 
bana.    

 
Nyckelord: Level-design, Multiplayer-bana, Unreal Tournament, Balans. 
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1 Inledning 
När det var dags att börja tänka på vad jag skulle vilja göra som examensarbete så 
frågade jag mig själv vad jag inte hade fått chansen att arbeta med under mina tre år på 
programmet Dataspelsutveckling - design. Det jag kom fram till var att level-design, att 
bygga en bana, var något som inte ingått i utbildningen, eftersom level-design är en stor 
del av arbetsmarknaden för designutbildade utvecklare bestämde jag mig för att använda 
tiden för examensarbetet till att fördjupa mig inom detta område. Sättet jag valde för att 
utveckla mina kunskaper inom level-design på var att själv tillverka en bana.   

Min tidigare erfarenhet av level-design innefattar de spelprojekt jag varit inblandad i 
under utbildningen och innan dess hade jag gjort en del banor till Red Alert (Westwood 
Studios, 1996). Jag har inte tidigare jobbat med level-design i ett First person shooter spel. 
Därför valde jag att göra en bana till en FPS-titel. Därefter skulle jag välja vilket spel jag 
skulle tillverka banan till. Valet stod mellan Half-Life 2 (Valve, 2004) och Unreal 
tournament 3 (Epic Games, 2007) då de är två spel jag personligen tycker om. Jag valde 
Unreal tournament 3 (Epic Games, 2007) då jag i spelprojekt 3 2007 (Kurs på Högskolan 
i Skövde) använt mig av editorn, en applikation som används för att skapa banor, till 
Half-life 2 (Valve, 2004) och därför ansåg jag att jag hade mer nytta av att lära mig ett 
nytt program. Jag valde att göra en bana som skulle spelas i multiplayer, ett spelsätt där 
flera spelare spelar mot eller med varandra, då jag inte heller haft mycket erfarenhet av 
detta.   

I rapporten så förekommer det flera facktermer. Dessa finns beskrivna under bilagan 
begrepp 7.1. 

I texten tar jag inte ställning till några genusperspektiv inom level-design. Jag hänvisar 
också till spelaren i texten, detta kan i min uppfattning vara både män och kvinnor. Den 
litteratur jag använder mig av är genomgående skriven av män, vilket i min mening inte 
har någon betydelse.  

I denna rapport kommer jag att referera till mina egna erfarenheter och därmed kommer 
jag på flertalet ställen beskriva saker som jag gjort genom att använda fraser som ”Sedan 
placerade jag dimman under…”.   

 

1.1 Författaren 
Jag läser nu mitt tredje år på programmet Dataspelsutvekling – Design på Högskolan i 
Skövde. 

Jag har spelat spel i hela mitt liv och jag brinner för den här industrin. Jag har bestämt 
mig för att ta till vara på den har tiden till att utveckla mina kunskaper inom level-design. 
First person shooter är en genre som jag anser mig ha en stor erfarenhet av, och jag anser 
att den genren inte kommer försvinna inom den närmaste framtiden och därför väljer jag 
att arbeta med level-design till just ett FPS.
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2 Kontext 
Här beskrivs vissa begrepp och termer som är bra att kunna för att ta del av rapporten. 

2.1 First Person Shooter 
First person shooter är en spelgenre som består av actionspel där spelaren kan röra sig 
fritt i en 3D värld och oftast har ett eller flera skjutvapen som används för att skjuta 
motståndare. Det som är utmärkande med dessa spel är att spelaren ser ifrån ett första 
persons perspektiv med ett vapen i botten av skärmen, därav namnet first person shooter.  

Här nedan följer en skärmdump, en bild som är tagen ifrån en datorskärm, ifrån spelet 
Doom 2 (id software, 1994) som är ett av de tidigaste FPS spelen. Här visas tydligt hur 
förstapersons perspektivet är uppbyggt med vapnet i botten av skärmen etc.    

 
Figur 1 

 

2.1.1 Unreal tournament 3 
Unreal tournament 3 (Epic Games, 2007) är ett FPS spel gjort av Epic games. Det 
utspelar sig i en sciencefictionvärld och är inriktat på hektiskt spelande mot andra 
människor över Internet eller genom ett lokalt nätverk.  

Det finns flertalet spellägen i spelet som spelaren kan spela. Bland annat så kan spelaren 
spela CTF och DM. CTF är en förkortning av Capture The Flag. Spelläget går ut på att 
det finns två lag med var sin flagga som de måste skydda samtidigt som de måsta ta 
motspelarnas flagga. Det lag som först tar motståndarnas flagga ett visst antal gånger 
eller har tagit fler flaggor än sin motståndare under en viss tid vinner. DM står för Death 
Match och går ut på att spelarna skall döda varandra. Den spelaren som först får en viss 
mängd poäng eller har flest poäng efter en viss tid vinner.  

Här nedan följer en skärmdump från spelet. Det som skiljer det nyare Unreal tournament 
3 (Epic Games, 2007) från Doom 2 (id software, 1994) är framför allt att informationen 
som ges till spelaren på skärmen är mer avskalad.   
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Figur 2 

2.2 Samtida verk 
Det finns väldigt många banor till Unreal tournament (Epic Games) spelen. Själva spelen 
i spelserien skiljer sig inte åt speciellt mycket och därför kan man utan problem använda 
banor som från början var gjorda för Unreal tournament (Epic Games, 1999). Dessa 
fungerar väldigt väl till Unreal tournament 3 (Epic Games, 2007). Ett exempel på detta är 
banan Deck 16 ifrån Unreal tournament (Epic Games, 1999) som återfinns i Unreal 
tournament 3 (Epic Games, 2007). Detta medför att när man skall göra en bana till Unreal 
tournament 3 (Epic Games, 2007) så blir det svårt att vara unik till 100%. Därför är det 
inte min mening att försöka skapa en helt unik bana. Den kommer säkerligen likna olika 
existerande banor, detta är dock ofrivilligt och jag kommer inte sitta och titta på redan 
existerande banor för inspiration utan att nämna det i texten.         

 

3 Syfte och problemformulering 
Under den här rubriken tar jag upp syftet med mitt arbete och den problemformulering 
jag använt mig av.  

3.1 Syfte 
Slutmålet med verket är att det skall bli en färdig bana som uppfyller olika krav för en 
välbalanserad bana.  

Min personliga utveckling är av stor vikt i mitt arbete.    

Syftet med mitt examensarbete är att förstå hur jag skapar en välbalanserad multiplayer-
bana till ett FPS. 

Det som jag vill att rapporten skall förmedla är min arbetsprocess och hur den har 
fungerat. 
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3.2 Problemformulering 
Problemställningen jag använt mig av för att uppnå mitt syfte är följande: 

Hur skapar jag en välbalanserad multiplayer-bana till ett FPS? 

3.3 Avgränsning 
Andrew Rollings och Ernest Adams anser balans vara uppnådd ifall det är spelarens 
skicklighet som avgör. (Rollings, A & Adams, E, 2003) Detta motsäger jag inte men att 
testa detta är väldigt omfattande. Alldeles för omfattande för att jag skall ha tid med det 
under detta arbete. Därför så skall jag använda mig av en egen stipulerad balans 
definition som min bana skall uppfylla. 

I denna rapport så tänker jag förmedla mitt försök att skapa en välbalanserad bana. Jag 
tänker använda mig av en egenstipulerad definition av vad jag menar med välbalanserad 
där en bana skall uppfylla vissa krav. Dessa krav är exempel på balansproblem som kan 
uppstå. 

 

• Det skall inte finnas några positioner som för den spelaren som kommer dit först 
vinner. Det kan till exempel vara ett vapen som är för bra beroende på hur banan 
är upplagd. Detta kan bli ett balansproblem då det inte längre är spelarens 
skicklighet som avgör. (Rollings, A & Adams, E, 2003)   

• Placering av vapen skall vara jämt utspridda. Spelaren skall inte behöva vara utan 
vapen en längre tid efter det att spelaren har börjat spela. Även detta kan bli ett 
balansproblem där spelaren som är skickligast inte längre vinner då motståndaren 
har mycket bättre förutsättningar. (Rollings, A & Adams, E, 2003)  

• Banan skall inte ha några omotiverade återvändsgränder. Detta för att spelare inte 
skall bli fast på banan.  ”Good DM levels have multiple entry and exit points to 
each room. Dead ends should be avoided, unless they’re carefully used with a 
highly desirable goodie.” (Cliff Bleszinski, Epic Games, 2000) 

• Banan skall vara uppbyggd så att de olika delarna har egna specifika visuella drag. 
Anledningen till detta är för att spelare inte skall springa vilse på banan och bli 
frustrerade. (Bauer, B. 2004, sid 27) 

 

Jag syftar till att göra färdigt min bana. Med färdig i detta sammanhang så syftar jag till 
att den grundläggande strukturen av banan skall vara byggd. Den skall vara texturerad till 
fullo och den mekanik, så som hissar, som behövs för att banan skall kunna spelas 
ordentligt skall finnas på plats. 

Banan skall dessutom uppnå mina krav på hur en välbalanserad bana skall vara uppbyggd 
och fungera.  

Jag har valt att använda mig av unreal engine 3.0 (spelmotorn som används i Unreal 
Tournament 3 (Epic Games, 2007)) och göra en DM-level till Unreal Tournament 3 (Epic 
Games, 2007). Jag valde unreal engine 3.0 för att det är en väletablerad spelmotor med n 
stor användarbas. Jag valde att göra en bana i DM-spelläget då det är ett av de största 
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spellägena som inte bara finns i Unreal Tournament 3 utan det är representerat i någon 
form i de allra flesta spel med stöd för flera spelare på marknaden.   

3.4 Personlig målsättning 
Mina personliga mål för det här arbetet utöver att förstå hur jag skapar en välbalanserad 
multiplayer-bana i ett FPS var att skaffa mig en allmänt bättre förståelse om level-design 
då framför allt i FPS. Dessutom att införskaffa mig kunskap om hur det är att arbeta med 
UnrealEd. UnrealEd är ett namn på Unreal Tournament 3:s editor (Epic Games, 2007). 

Tanken är att jag skall kunna dra nytta utav dessa kunskaper på en framtida arbetsplats 
och därmed göra mig mer attraktiv på arbetsmarknaden.  
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4 Arbetsprocessen 
Här redovisar jag för arbetsprocessen i mitt examensarbete hur jag gick från idé till 
färdigt verk. Jag kommer att redovisa arbetsprocessen efter det att jag redan bestämt mig 
för vilket examensarbete jag skulle göra och därför kommer jag inte att redogöra för den 
urvalsprocessen här. 

Jag valde att göra flertalet olika banor. Tanken var att jag skulle göra flera snabba 
versioner av banor för att se vilken som fungerade bäst och vilken jag skulle fortsätta 
jobba på. 

Ett problem jag fick med det upplägget var att jag inte hade någon specifik tidsplan för 
när de olika banorna skulle vara klara. Detta medförde att jag spenderade för mycket tid 
på min första bana vilket betydde att den blev mycket mer färdigställd än de andra 
banorna. Detta anser jag färgade mitt beslut om vilken bana jag valde att jobba vidare på. 
Den banan jag valde var min första bana och det är arbetsprocessen för den specifika 
banan som jag kommer att redogöra för här. Alla saker som listas under rubrikerna har 
inte skett i kronologisk ordning. Vissa saker har lagt tills i efterhand när jag egentligen 
höll på med något annat. 

Ett viktigt verktyg jag använde mig av i min arbetsprocess var de guider som Epic Games 
själva gjort och skickade med spelet.    

 

Figur 3 visar en översiktsbild över banan.  

1 = Mittenrummet 

2 = korridoren runt mittenrummet 

3 = Kammarrummet 

 
Figur 3 
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4.1 Idén 
Innan jag började jobba med min bana så tänkte jag ut ett antal idéer till banan. Jag anser 
att det är ett bra sätt att börja på. Mina idéer var allt ifrån rum som jag skulle vilja ha med 
till specifika gameplay element. Gameplay beskrivs av Rollings & Adams på följande 
sätt.  

”one or more causally linked series of challenges in a simulated environment.” (Adams, 
E. & Rollings, A. 2003, sid 201).  

Ursprungsidén jag hade till min bana var ett specifikt rum som skulle bestå av en frätande 
vätska i botten. Detta var min utgångspunkt när jag gick vidare till konceptfasen av min 
bana. 

4.2 Koncept 
Med koncept menar jag en skiss över layouten på banan. 

Konceptfasen i mitt arbete med banan var näst intill obefintlig. Jag ansåg att jag hade en 
ganska klar bild om hur min bana skulle se ut efter min grundidé. Därav började jag 
bygga banan direkt i UnrealEd istället för att först rita upp den i pappersform.  

 

4.3 Struktur 
Med struktur menar jag den BSP, massa i spelvärlden, som jag använde till att bygga upp 
banan. Detta innefattar alla golv, väggar och tak. 

Det första jag gjorde var att blocka1 ut den grundläggande strukturen på mitt mittenrum 
som var min grundidé. Därefter blockade jag ut den omkringliggande korridoren. Denna 
korridor ändrades flera gånger då jag inte kunde bestämma mig för storleken. Jag ville 
förmedla en känsla av att spelaren befinner sig i ett underjordskomplex och jag ville att 
vapnet Flakcanon skulle vara ett effektivt vapen på banan, eftersom vapnet har en ganska 
stor spridningseffekt på projektilerna så den är effektivare i trånga utrymmen. Därför 
valde jag att förminska korridoren. Men då tyckte jag att den blev för trång och den 
snabba spelstilen som spelet inbjuder till blev lidande, så jag tog ett mellanvärde.  

När jag var nöjd med korridoren så duplicerade jag allt och skapade en till våning, samt 
gjorde fyra hål i hörnen på taket där jag senare lade till hissar för att spelaren skulle 
kunna ta sig från den första till den andra våningen.  

Jag roterade toppen av mittenrummet så att ingångarna blev placerade som i ett kors. 
Detta gjorde jag för att bryta upp symmetrin i banan då jag anser att en totalt symetrisk 
bana snabbare blir tråkig än en osymmetrisk. Dessutom gjorde detta så att spelaren 
mycket lättare kunde hoppa ned ifrån den andra till den första våningen. Figur 4 visar 
resultatet av det hela. 

                                                             
1 Ett uttryck som syftar till hur strukturen byggs på banan, detta görs oftast med hjälp av BSP. 
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Figur 4 

   

Nu var banan uppdelad i två delar, en undervåning och en övervåning. På inrådan av min 
handledare så gjorde jag två hål i golvet på övervåningen så att banan blev mer enhetlig. 
Dessa hål medförde att spelaren hade flera alternativa vägar för att förflytta sig från 
övervåningen till undervåningen genom att hoppa ner genom hålen. Hålen i figur 5 
skapade också en situation där en spelare som befinner sig på övervåningen har ett 
övertag på spelare som befinner sig på våningen under. Detta skapade en 
intressant ”herren på täppan” dynamik som jag anser tillför mycket till banan. 

 
Figur 5 
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Innan jag började med min bana så hade jag en idé om en fälla som skulle vara rolig att 
implementera. I det första Unreal Tournament-spelet (Epic Games, 1999) så fanns det en 
bana där det fanns en tryckkammare med några power-ups, där spelaren kunde trycka på 
en knapp utanför kammaren vilket medförde att dörren stängdes och alla spelare som 
befann sig inuti kammaren dog. Detta tycker jag är en rolig detalj och jag bestämde mig 
för att ha en sådan fälla på min bana. 

Min bana hade dock inte plats för detta så jag byggde ut den med ett nytt rum. Detta rum 
förändrade banan ganska mycket, för det första så blev banan nästan dubbelt så stor. 
Dessutom så tog jag bort två av mina hissar för de inte var nödvändiga längre då spelaren 
nu kunde ta sig upp på andra våningen genom det nya rummet. Större delen av det nya 
rummet bestod av min förbränningskammare som skulle bli min fälla. För att spelarna 
skulle kunna komma in i det nya rummet så skapade jag två dörrar på övervåningen och 
en dörr på undervåningen. Anledningen till att jag bara hade en ingång på undervåningen 
var för att ingången var positionerad mittemot ingången till kammaren, så en spelare som 
tar den vägen in kommer genast se den power-upen som hägrar där inne. På så sätt vill 
jag öka antalet spelare som springer in i kammaren.   

Jag lade till en plattform som spelaren kom in på från övervåningen på det ursprungliga 
rummet för att spelaren fortfarande skulle ha sitt ”herren på täppan” övertag. Plattformen 
gick ner på ena sidan om kammaren och den andra sparade jag till knappen som skulle 
utlösa den. Detta gjorde så att spelaren dels kunde jaga en motståndare och ändå ha tid 
nog att utlösa fällan, ifall motståndaren flydde in där, och spelaren kan lurpassa på 
plattformen eller ovanpå kammaren själv och vänta på att någon springer in.  

På den sidan av kammaren där knappen befann sig valde jag att göra ett hål så att 
spelaren skulle kunna se från knappens position ifall någon sprang in i kammaren.  

Jag var noga med att spelaren skulle kunna hoppa mellan taket på kammaren och 
plattformen då jag gillar det flytet i spelet.  

Senare upptäckte jag att den spelaren som gick för att trycka på knappen till kammaren 
var i ett väldigt utsatt läge då han blir fast i ett hörn. För att råda bot på detta så skapade 
jag en ny korridor från knappens position tillbaka till original korridoren på banans 
undervåning. Nu har spelaren som väljer att använda fällan en extra flyktväg och 
dessutom medför den nya korridoren ett ytterligare ställe att gömma sig på när spelaren 
inväntar att en motspelare skall springa in i kammaren.  

Figur 6 visar det nya kammarrummet med förbränningskammaren i mitten och 
plattformen som går runt rummet.  
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Figur 6 

Redan nu började jag tänka på hur de olika rummen i min banan skulle se ut. Bauer 
skriver följande.  

”…people playing it the first time get lost, are frustrated and will never give the map the 
chance it might deserve.” (Bauer, B. 2004, sid 27) 

Med detta i tankarna så planerade jag att göra så de olika delarna av min bana såg ganska 
olika ut.  

När jag var nöjd med strukturen på banan så började jag med att applicera texturer på 
banan. 

4.4 Initial texturering  
Med texturering menar jag att material appliceras på BSP ytor (golv, väggar och tak). 

För att lättare kunna arbeta med banan så inledde jag en fas där jag applicerade texturer 
på väggar, tak och golv. Till en början har allt en schackrutig textur vilket gör det jobbigt 
att urskilja djup och så vidare i banan. Jag försökte välja så passande texturer som möjligt, 
eftersom jag varken hade någon ljussättning eller några props2 på banan så visste jag att 
jag förmodligen skulle vara tvungen att byta ut dem senare. 

De texturer jag valde att använda var genomgående metalltexturer, anledningen till detta 
var för att banan skulle se väldigt artificiell ut och vara en väldigt opersonlig miljö. 

När jag hade texturer på banan så var det dags att placera ut power-ups.      

4.5 Power-ups 
Med Power-ups menar jag objekt som spelaren kan plocka upp och blir påverkad av. 

Här följer en lista på de power-ups som finns på banan och vad de har för effekt på 
spelaren. 

                                                             
2 3D modeller som främst används i ett utsmycknings syfte. 
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Health Vial – Ökar spelaren hälsa med 5. När spelaren har 199 i hälsa så har de ingen 
effekt längre men spelaren kan fortfarande plocka up dem. 

Medium Health Pack – Ökar spelarens hälsa med 25. Ifall spelaren har 100 eller mer i 
hälsa så kan spelaren inte plocka upp dem. 

Rocket Launcher – Ett vapen som skjuter raketer. 

Rocket Launcher ammunition – Ammunition till Rocket Launcher. 

Flakcanon – Ett vapen som skjuter metal fragment. 

Flakcanon ammunition – Ammunition till Flakcanon. 

Biorifle – Vapen som skjuter en grön sörja. 

Biorifle ammunition – Ammunition till Biorifle. 

Linkgun – Ett vapen som skjuter något plasma liknade. 

Linkgun ammunition – Ammunition till Linkgun. 

Armour Vest – En pickup som ökar spelarens sköld med 50 (150 är maxvärdet för 
skölden). 

Shield Belt – En pickup som ökar spelarens sköld med 100 (150 är maxvärdet för 
skölden). 

uDamage  - En pickup som ökar skadan på spelarens vapen i 30 sekunder. 

 

Redan när jag höll på med strukturen på banan så började jag fundera på vilka power-ups 
som skulle finnas var på banan. Det allra första jag gjorde var att lägga in en UDamage i 
mitt mittenrum.  

Ovanför uDamage power-up:en i mittenrummet lade jag till ett Biorifle med ammunition, 
jag valde att lägga ett Biorifle här då det faller inom ramarna för den visuella stilen jag 
strävade efter i rummet. Den frätande vätskan i botten av rummet var praktiskt taget 
samma material som ammunitionen till vapnet bestod av. Sedan lade jag in en Rocket 
Launcher och en Flakcanon med respektive ammunition på motsatt sida av banan, en på 
över och en på undervåningen. Jag placerade vapnen och deras ammunition på en rät linje 
då det är onödigt att tvinga spelaren att spendera extra tid för att plocka upp saker som 
ligger utspridda när de har viktigare saker att tänka på. (Jong, S, D. 2006, sid 36-37) 

Dessutom blir det ett bättre flyt i spelet. Jag placerade även ut två olika armour power-
ups på motsatt sida och på samma våning som vapnen.  

Nu behövde jag några Health Packs på banan så att spelarna kunde återfå hälsa på något 
sätt, så vid dörröppningarna som ledet in till mittenrummet från den omliggande 
korridoren så placerade jag medium Health Packs vid vardera sida om passagen. 

Efter testning av banan blev jag på det klara med att uDamageen i mitten blev alldeles för 
övermäktig. Eftersom min bana var ganska liten betydde det att den spelare som först 
kom till uDamageen kunde dominera hela banan i 30sec, och det är just det här som var 
en av mina premisser för en obalanserad bana. Jag bestämde mig då för att ta bort 
uDamageen och ersätta den med en till armour power-up, ett så kallat shield belt. Jag 
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placerade även ut health vials i de tomma korridorerna för att de inte skulle bli så tråkiga 
att springa i.  

Efter att jag lade till mitt nya rum så bestämde jag mig för att uDamageen skulle vara 
perfekt som lockbete i min fälla. Banan var nu nästan dubbelt så stor så även ifall någon 
skulle få tag i den så skulle de inte bli för övermäktiga då det nu finns fler ställen att vara 
på. Jag introducerade ett till vapen i form av en linkgun som jag placerade ovanpå 
kammaren tillsammans med lite ammunition. Jag lade till några medium health packs 
under rampen som leder upp till plattformen.  

Senare när jag lade till korridoren som gick från knappen till kammaren till korridoren 
runt mitt original rum så lade jag även till health vials i den nya korridoren, detta gjorde 
jag för att det inte skulle bli tråkigt att springa där.  

När jag var nöjd med placeringen av mina power-ups så gick jag vidare med att 
implementera min första ljussättning.  

4.6 Initial ljussättnig 
Med ljussättning menar jag de lampor som lyser upp banan. Flera aspekter ingår i 
ljussättning, placering av lampor, lampornas ljusstyrka, lampornas färg med flera.  

UnrealEd erbjuder användaren valmöjligheten att arbeta i en unlit-mode eller lit-mode 
omgivning. Används unlit-mode så beräknas inte ljuset på banan, så användaren går 
miste om information i form av alla ljuseffekter så som skuggor och så vidare. Av den 
anledningen tycker jag det är en fördel att arbeta i lit-mode (där ljuset beräknas), men för 
att kunna göra detta så behöver användaren skapa så kallade worklights, som är lampor 
som sätts ut på banan som har till syfte att lysa upp banan under arbetets gång. Dessa 
worklights har oftast en mycket större ljus radie än de lampor som används när banan är 
klar och de utsöndrar oftast vitt ljus. Detta kan användaren själklart välja själv men 
standardinställningen är vitt ljus och det finn oftast ingen anledning att ändra på detta. På 
min bana satte jag ut worklights redan i strukturfasen.  

Efter placering av power-ups så började jag sätta ut andra ljuskällor på vissa ställen. Jag 
placerade lampor med ett svagt grönt sken i mittenrummet, och lampor med svagt orange 
sken i kammarrummet. Anledningen till att jag gjorde detta var för att jag ville att dessa 
områden skulle skilja sig från varandra. Det gröna i mittenrummet kändes som ett 
självklart val då botten av rummet bestod av en grön sörja. Det orangea ljuset i 
kammarrummet använde jag för att få en varmare känsla då eld är en stor faktor i detta 
rum.  

När jag var nöjd men min initiala ljussättning så gick jag vidare med scripting delen av 
arbetet.     

4.7 Scripting 
Med scriptning så menar jag allt på banan som använder sig av UnrealEds Kismet eller 
matinee funktioner. Med dessa funktioner kan användaren skapa händelser som initieras 
när vissa premisser uppfylls. Till exempel så kan en dörr öppnas när en spelare kommer 
tillräckligt nära.  
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Det första jag gjorde var att lägga in hissar från undervåningen till övervåningen av 
korridoren som gick runt mitt mittenrum. Hissarna skapas enkelt med en objekt typ i 
UnrealEd som kallas för mover. Med en mover kan användaren med hjälp av matinee 
animera ett objekt så det rör på sig när till exempel en spelare kommer i kontakt med 
objektet. 

När spelaren trycker på knappen till förbränningskammaren så händer följande saker: En 
dörr stängs för att sedan öppnas igen efter en viss tid. Partikeleffekter i form av 
eldflammor startas för att sedan stängas av efter en viss tid. Inuti kammaren finns det en 
lampa som utsöndrar svart ljus, men när knappen blir aktiverad så skiftar ljuset till en 
orange färg samtidigt som partikeleffekterna startar. Dessutom är lampan animerad så att 
den flyttar på sig, detta för att skapa en skuggningseffekt inuti kammaren som påminner 
om den skuggan som skapas av flammande eld.    

4.8 Static props  
Static Props är objekt som placeras ut på banor för att få dem att se intressanta och 
sammanhängande ut. Static props kan vara allt ifrån lister som går utmed väggar till 
lampor och dörrar. En egenskap som static props innehar är att de sällan är 
påverkningsbara av spelaren.  

Nu var det dags att börja fylla ut mina tomma rum med objekt.  

Jag började med att sätta in flertalet olika maskiner i mitt kammarrum. Jag ville skapa en 
känsla av att det är dessa maskiner som driver kammaren och får den att fungera. Som 
knapp för att aktivera kammaren lade jag in en datorpanel. Runt hela taket placerade jag 
en metallremsa, detta för att sudda ut de fula skarvarna som annars uppstår. Jag lade även 
in en metallkant runt kammarens alla vinklar och hörn utav samma anledning. Runt om i 
rummet så placerade jag pelare, bland annat i kammaren för att det skulle finnas objekt 
som kastade skuggor där inne, så att skuggeffekten från min scriptade lampa skulle synas. 
Det sista jag gjorde i rummet var att placera ut objekt som senare skulle användas som 
ljuskällor. 

I mittenrummet placerade jag gallerbroar över den gröna sörjan, så att spelaren kunde 
springa över den.  

I korridoren runt mittenrummet byggde jag vissa av väggarna av static props, detta för att 
få till snyggare rundade hörn. Därefter placerade jag ut objekt i form av lysrör som skulle 
fungera som ljuskällor i korridorerna.  

Det sista jag gjorde var att placera ut diverse små estetiska objekt, till exempel rör som 
går utmed väggarna och plåtar som sitter på vissa ställen. 

När jag var nöjd med mina props så utvecklade jag min ljussättning.   

4.9 Final ljussättning 
Nu tog jag bort mina worklights och placerade in flertalet mindre lampor vid objekten 
som placerades ut i static propsfasen. Det är en av de viktigaste aspekterna vid 
ljussättning, att ljuset måste se ut som att det har en ursprungskälla. (Jong, S, D. 2006, sid 
92) Orangea lampor i kammarrummet och blåa lampor i korridoren runt mittenrummet, 
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jag valde lampor med ett svagt blått sken då jag anser det passa bra in med de lysrör som 
ljuset skall komma ifrån. 

En annan sak att tänka på är att placera ut lampor vid alla power-ups, så kallade 
pickuplights. Pickuplights är lampor som avser att lysa upp objekt som spelaren kan 
plocka upp. Detta så att de blir tydligare att se. UnrealEd har en funktion som gör att 
användaren kan trycka på en knapp så sätter UnrealEd själv ut lampor på alla power-ups 
vilket är en trevlig funktion. 

När det fanns lampor vid alla ljuskällor på banan så tog jag en ytterligare titt på de 
texturer jag valt ut. 

4.10 Final texturering 
Nu när det fanns props och en ljussättning på banan så gick jag tillbaka och tittade på 
mina texturer för att se ifall det fanns några som inte passade in längre. Överlag så ansåg 
jag att de texturer som redan fanns fungerade bra. Dock bestämde jag mig för att jag inte 
längre gillade texturen på kammaren så den bytte jag ut. Detta hade inte direkt något med 
ljuset och de olika props som fanns att göra utan det var snarare att jag tröttnat på den 
gamla.  

4.11 Övrigt 
Här tar jag upp de saker som jag inte tyckte passade in i någon av de övriga kategorierna. 

Det första jag tänkte ta upp är sörjan i botten av mittenrummet. För att skapa denna sörja 
lade jag först in en platt 3D modell med det gröna sörjmaterialet på sig. Detta blev ytan 
på sörjan, därefter använde jag mig av en UTSlimeVolume vilket är en volym 
användaren kan placera ut och allt inom denna volym får vissa egenskaper, spelaren 
simmar i det och tar skada. För att få det se mer sörjigt ut när spelaren är under ytan lade 
jag in en så kallad HeightFog, detta är en dimma som har flertalet olika inställningar. Jag 
satte färgen på dimman till grön och gjorde den så tät så att spelaren bara såg någon 
meter framför sig ifall spelaren befann sig inuti. Sedan placerade jag dimman under ytan 
till sörjan. 

En annan sak som behöver göras på en Unreal Tournament 3 (Epic Games, 2007) bana är 
att placera ut navigation points som botsen använder för att ta sig runt på banan. En bot är 
en datorstyrd spelare. De flesta objekt som finns i Unreal Tournament 3 (Epic Games, 
2007) så som vapen eller andra power-ups fungerar även som navigation points. Det 
viktiga är att se till så att det finns navigation points så att botsen kan hitta till alla power-
ups på banan. UnrealEd har en funktion som gör att användaren kan se hur alla 
navigation points sitter ihop genom att rita linjer mellan dem, dessutom varnar UnrealEd 
ifall det finns power-ups som botsen inte kan komma till. 

När användaren har navigation points så är det dags att placera ut några player start 
positioner där spelare och bots spawnar, ett utryck som hänvisar till att spelaren uppstår 
på banan till exempel efter att ha dött, in på banan. En annan sak att tänka på när player 
start positioner placeras ut är att de skall roteras så de pekar åt det hållet som användaren 
vill att spelaren skall vara riktad åt när spelaren spawnar. Detta är viktigt så att spelaren 
inte spawnar och tittar in i ett hörn. 
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Jag placerade även in en jumppad i kammarrummet för att spelaren skulle kunna ta sig 
ifrån golvet upp på plattformen som går runt rummet. En jumppad är ett objekt som man 
kan koppla till en navigation point. Ifall spelaren rör vid jumppaden så kommen spelaren 
skjutas iväg mot den navigation point som jumppaden är kopplad till.    

4.12 Testning 
Testning av banan var något jag utförde under hela arbetsprocessen i olika former. 
Testningen var väldigt givande och många problem med banan kom fram under testning. 
Ett exempel på ett problem var det faktum att uDamage:en jag placerade i mittenrummet 
var övermäktig, när banan såg ut som den gjorde då.   

De olika sätten jag utförde testning på var dels att testa med de personerna som satt och 
jobbade i samma rum som jag satt i. 

Jag använde mig av botsen som finns i Unreal Tournament 3 (Epic Games, 2007) för att 
testa banan. Även om botsen inte är mänskliga så skapas ändå en bild av hur banan spelas 
om botar används då de i grunden spelar spelet så som de flesta skulle spela det, de 
springer runt och hämtar power-ups och skjuter folk, det är precis så som spelet fungerar. 

För att ytterligare testa min bana så gav jag den till personer i min omgivning som sedan 
gav mig feedback. 

Dessutom använde jag mig av Epic Games egna forum där jag lade upp min bana och lät 
personer kommentera. 

4.13 Vad händer nu? 
När examensarbetet är inlämnat så skall jag försöka att jobba vidare på min bana. Det 
finns fortfarande saker jag skulle kunna putsa mer på. Det mesta är estetiska saker. Hur 
banan spelas kommer jag förmodligen inte att ändra på.  
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5 Reflektioner kring processen och resultatet  
Under denna rubrik avser jag att reflektera kring min arbetsprocess, vad var bra/dåligt? 
Dessutom skall jag reflektera kring min färdiga bana, blev jag nöjd eller inte? 

5.1 Processen 
Överlag så är jag nöjd med min arbetsprocess. Jag har vissa saker som jag anser värda att 
ta upp här.  

5.1.1 Koncept 
I min arbetsprocess så spenderade jag inte någon extra tid till att skapa koncept. Detta på 
grund av att jag ansåg mig ha en så pass klar bild över hur jag ville att banan skulle se ut 
att jag skulle klara mig utan det. I efterhand så hade det kanske varit en bra idé att ha en 
konceptfas där jag hade ritat upp mina idéer. Nu så började jag med att bygga banan 
direkt i UnrealEd. Detta medförde att jag spenderade för mycket tid i början med att 
bygga min första bana, då min plan var att bygga flera olika banor där jag senare valde en 
att arbeta vidare på. Om jag hade haft klara koncept på hur de skulle ha sett ut så hade jag 
också haft en bättre överblick på när jag var klar med den första fasen på min bana. Dock 
är inte min brist på koncept den enda anledningen till att jag jobbade för mycket på min 
första bana, vilket osökt får mig in på nästa punkt.  

5.1.2 Planering 
Jag har alltid tyckt att det är väldigt svårt att tidsplanerna, speciellt om arbetet innefattar 
ett område där det saknas tidigare erfarenhet. I början av examensarbetet satte jag upp en 
planering i form av deadlines, inför dessa deadlines skulle jag till exempel ha tre banor 
med den grundläggande strukturen klar och så vidare. Jag misslyckades ganska 
genomgående genom hela arbetsprocessen med att klara mina deadlines. Detta på grund 
av att jag spenderade för mycket tid på min första bana.  

I slutändan hann jag med att göra allt som jag satt upp att jag skulle göra på min 
planering. Dock blev det inte gjort på utsatt tid.   

5.1.3 Arbetsplats 
I början av examensarbetet så lyckades vi efter mycket om och men installera Unreal 
Tournament 3 (Epic Games, 2007) på några av datorerna på skolan. Så under de 10 första 
veckorna av examensarbetet satt jag i skolan och arbetade. Sedan blev jag dock utkörd ur 
rummet där Unreal Tournament 3 (Epic Games, 2007) fanns installerat på grund av att 
datorerna behövdes till en annan kurs på skolan. Detta medförde en svacka i min 
produktivitet då det tog en stund att få igång arbetet hemma. Dessutom har min 
erfarenhet visat att hemarbete sällan är lika produktivt som att till exempel sitta och 
arbeta i en skola.  

5.2 Resultatet 
Jag är väldigt nöjd med mitt resultat. Jag har lärt mig väldigt mycket under denna tid när 
jag arbetat med UnrealEd så jag tycker att jag uppnått mitt personliga mål med råge. 
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Själva banan är jag också nöjd med. Dessutom är jag nöjd med det övergripande 
utseendet och känslan som skapas på banan.  

Här följer mina krav för en välbalanserad bana och förklaringar till ifall de är uppfyllda 
eller inte. 

• Det skall inte finnas några positioner som för den spelaren som kommer dit först 
vinner. 

Detta krav anser jag vara uppfyllt då jag genom den speltestning som utfördes upptäckte 
att en sådan position fanns och jag  åtgärdade detta problemet.  

• Placering av vapen skall vara jämt utspridda. Spelaren skall inte behöva vara utan 
vapen en längre tid efter det att spelaren har börjat spela.  

För att testa detta så tog jag tid från de olika startpositionerna som finns på banan tills det 
närmaste vapnet. Då fick jag fram att tiden spelaren är utan vapen varierar mellan en till 
åtta sekunder beroende på var spelaren får starta på banan.  

 
Figur 7 

De röda punkterna på bilden är startpositioner på övervåningen och de blå punkterna är 
startpositioner på nedervåningen. Siffran bredvid punkterna är tiden, i sekunder, det tar 
att plocka upp ett vapen därifrån.   

Åtta sekunder ansåg jag vara för lång tid så jag tog bort den startpositionen som låg 
längst bort från vapnen på banan och fick ner den längsta tiden till fem sekunder. Detta 
ansåg jag vara väldigt rimligt. 
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• Banan skall inte ha några omotiverade återvändsgränder.  

Alla positioner på banan har minst två vägar därifrån. Det finns dock två undantag men 
dessa är motiverade genom att det där finns poweups placerade.  

• Banan skall vara uppbyggd så att de olika delarna har egna specifika visuella drag.  

Detta anser jag vara uppnått då de 3 olika delarna av min bana, mittenrummet, korridoren 
runt mittenrummet och kammarrummet alla har olika ljussättning vilket gör att de är lätta 
att känna igen.  

I slutändan anser jag att min bana klarar de krav som jag tidigare satt upp för en 
välbalanserad bana.
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7 Bilagor 

7.1 Begrepp 
Här listas de begrepp som används i rapporten tillsammans med en beskrivning som 
hänvisar till vad jag menar när jag använder dem. 

Multiplayer = Ett spelsätt där flera spelare spelar mot eller med varandra. 

Skärmdump = En bild som är tagen ifrån en datorskärm. 

Editor = En applikation som används för att skapa banor. 

Level-Design = Att bygga en bana i någon form av editor. 

Unreal Engine 3.0 = Spelmotorn som används i Unreal Tournament 3 (Epic Games, 
2007). 

UnrealEd = Ett namn på Unreal Tournament 3:s editor (Epic Games, 2007). 

Unlit-mode = En funktion i UnrealEd där ljuset i banan inte beräknas.  

Lit-mode = En funktion i UnrealEd där ljuset i banan beräknas. 

Worklights = Namn på lampor som används i UnrealEd för att lysa upp banan under 
tiden den arbetas med. 

Blocka = Ett uttryck som syftar till hur strukturen byggs på banan, detta görs oftast med 
hjälp av BSP. 

BSP = Massa i spelvärlden. 

Props = 3D modeller som används främst i ett utsmycknings syfte. Används även till 
interagerbara saker så som dörrar och så vidare.  

Textur = Ett material som ”målas” på ytor så de får ett visst utseende. 

Power-ups = Objekt i spelet som spelaren kan plocka up. Detta sker genom att spelaren 
kommer i kontakt med objektet. 

Pickuplight = En lampa som avser att lysa upp objekt som spelaren kan plocka upp, så 
som vapen. 

Bot = En datorstyrd spelare. 

Navigation point = En punkt som en bot använder sig av för att kunna navigera på banan.  

Spawn = Ett utryck som hänvisar till att spelaren uppstår på banan till exempel efter att 
ha dött. 

Player start = En punkt på banan där spelaren börjar spelat eller spawnar efter det att 
spelaren dött.  

UTSlimeVolume = En volym funktion i UnrealEd där en volym kan skapas och området 
innanför volymen får vissa egenskaper. I detta fall innebär det att spelaren simmar och tar 
skada inuti volymen. 

HeightFog = En funktion i UnrealEd som används för att skapa dimma. 
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Scripta = Syftar till när det skapas olika sorters händelser i en banan som till exempel en 
lampa som tänds eller släcks när spelaren trycker på en knapp inuti banan. 

Kismet = Det verktyg i UnrealEd som används för att scripta olika händelser. 

Matinee = En del av Kismet som bland annat kan användas till att animera objekt. 

Mover = Ett objekt som används för att till exempel göra hissar i UnrealEd. 

Jumppad = Ett objekt i UnrealEd som spelaren kan använda sig av för att hoppa upp på 
specifika ställen. 

Gameplay = ”one or more causally linked series of challenges in a simulated 
environment.” (Adams, E. & Rollings, A. 2003, sid 201). Detta kan innefatta flera olika 
saker. Det jag syftar till i texten är manövrerings utmaningar och för spelarna.   

 

 

 

 

7.2 Bilder 
Här följer bilder från banan. 

 

Figur 4 visar hur den färdiga banan ser ut uppifrån.  

 
Figur 8 
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Figur 5 – figur 9 visar hur den färdiga banan ser ut.  

 
Figur 9 

 

 
Figur 10 
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Figur 11 

 

 
Figur 12 
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Figur 10 

 


